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Resumo
No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
(MICF), realizei estágio na Farmácia Marques, em Viseu, entre 4 de Novembro de 2013 e
4 de Março de 2014.
O estágio tem como objetivo a aquisição de conhecimentos de natureza prática que
permitam ao estudante alcançar preparação técnica e deontológica, tão necessária no
futuro desempenho da profissão farmacêutica.
No contexto da farmácia comunitária é importante perceber, para além do relevante
papel do farmacêutico, o funcionamento da farmácia, a relação com os utentes e a relação
com as entidades externas à farmácia. Com este objetivo, durante o estágio tive a
oportunidade de participar no dia-a-dia da farmácia, intervindo nas diferentes atividades
desenvolvidas. Foi-me assim permitido adquirir várias valências, conhecendo todo o
circuito do medicamento na farmácia, desde a sua encomenda até à sua dispensa ao
utente.
Como complemento à atividade da farmácia, intervi em duas áreas do meu interesse:
a automedicação e a indicação farmacêutica, e os dispositivos médicos.
A automedicação e a indicação farmacêutica são áreas com o qual o farmacêutico lida
diariamente na sua atividade, sendo por isso essencial o esclarecimento destes conceitos.
Tendo em conta a época do ano em que realizei o estágio, propícia à gripe e constipação,
direcionei a minha pesquisa para estas patologias, também com o objetivo de definir
claramente os produtos alvo de indicação farmacêutica.
A escolha dos dispositivos médicos como área de pesquisa tornou-se óbvia nos
primeiros dias na farmácia, após contactar com uma série de produtos que desconhecia
terem esta classificação. Este trabalho permitiu-me perceber o porquê da classificação
como dispositivo médico e a distinção entre as respetivas classes, para além da
identificação de mais produtos presentes na farmácia.
Todas as componentes do estágio permitiram-me, nestes quatro meses, aplicar muitos
dos conhecimentos adquiridos durante o curso, mas também adquirir muitas outras
competências, tanto a nível profissional como pessoal.
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1. INTRODUÇÃO
O estágio em Farmácia Comunitária constitui uma etapa fundamental no processo de
formação dos futuros farmacêuticos. Permite aos estudantes o primeiro contacto com o
público e com esta realidade profissional.
A consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso e a aquisição
de novas valências durante o estágio são indispensáveis para a formação do farmacêutico.
O conhecimento sobre o funcionamento da farmácia e capacidade de desempenhar
diferentes funções durante o estágio são essenciais para tirar o maior partido desta
oportunidade de formação. Neste sentido, este capítulo tem como objetivo relatar de forma
sucinta as principais atividades desenvolvidas ao longo do estágio. No Anexo 1 encontramse esquematizadas as atividades desenvolvidas.

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA
2.1 LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A Farmácia Marques situa-se na Av. Alberto Sampaio em Viseu e tem como Diretor
Técnico o Dr. Augusto Meneses. Tem uma localização privilegiada, numa das ruas mais
movimentadas da cidade e bem servida por transportes públicos.
A farmácia está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h, e ao
sábado das 8h30 às 19h. Periodicamente, e de acordo com o calendário de serviço das
farmácias da zona, a farmácia assegura o serviço permanente.

2.2 ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL
A fachada da farmácia (Figura 1) está devidamente identificada com a cruz verde
luminosa e o nome da farmácia e do diretor técnico. Possui duas montras, as quais são
alteradas com a periodicidade de duas semanas, destinando-se a campanhas publicitárias
de produtos de dermocosmética e
medicamentos não sujeitos a receita
médica (MNSRM).

Figura 1 – Fachada da Farmácia Marques
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A atividade da farmácia desenvolve-se em três pisos. O rés-do-chão constitui a
principal área da farmácia, que inclui a área de atendimento ao público, a zona de
armazenamento dos medicamentos, o gabinete da direção técnica, um gabinete de
atendimento personalizado e instalações sanitárias.
O piso menos um funciona como armazém secundário e destina-se, essencialmente,
ao armazenamento de excedentes dos MNSRM, dos produtos cosméticos e de higiene
corporal (PCHC) e de alguns dispositivos médicos (DM) de maior volume.
No primeiro piso localiza-se o laboratório destinado à manipulação de medicamentos,
armazém de material ortopédico, arquivo de documentação e uma sala de reuniões.
Algumas destas áreas, devido à sua importância no dia-a-dia da farmácia, merecem
uma atenção especial:
- A área de atendimento ao público (Figura 2) é a mais importante na farmácia,
devendo ser pensada para proporcionar ao utente uma experiência agradável. Possui um
balcão em L com três postos de atendimento, cada um munido de um computador. Atrás
deste balcão existem prateleiras expondo os produtos de rotação sazonal.
Existe um quarto posto de atendimento, na zona de dermocosmética e perfumaria
(Figura 2), destinado não só ao aconselhamento e venda deste tipo de produtos, mas
também a um atendimento com mais privacidade. Nesta zona está também disponível um
medidor de pressão arterial automático e uma balança automática.

Figura 2 – Área de atendimento ao público (esqueda) e zona de dermocosmética e perfumaria (direita)

- A zona de armazenamento de medicamentos é constituída por uma área de
gavetas e outra de prateleiras, designada de reserva. Nas gavetas os medicamentos
encontram-se organizados por forma farmacêutica e ordem alfabética do nome comercial
ou da denominação comum internacional (DCI), no caso dos medicamentos genéricos
(MG). Nesta zona existe uma área destinada às encomendas, constituída por uma mesa e
um computador, onde estas são efetuadas, recebidas e conferidas.
3
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- No gabinete de atendimento personalizado (Figura 3) realizam-se as
determinações bioquímicas e a administração de injetáveis. São ainda prestados
tratamentos especializados aos pés por uma enfermeira e consultas de nutrição.

Figura 3 – Gabinete de atendimento personalizado

- O laboratório destina-se essencialmente à preparação de manipulados.
Encontra-se equipado com o material de laboratório necessário e as referências
bibliográficas base.

2.3 RECURSOS HUMANOS
A equipa técnica da farmácia engloba vários profissionais, com diferentes funções,
essenciais ao bom funcionamento da farmácia:
- Dr. Augusto Meneses – Diretor Técnico
- Dr. Filipe Sá – Farmacêutico adjunto
- Dra. Márcia Pinto – Farmacêutica
- Sr. José Rodrigues – Técnico de Farmácia de Grau I
- Sr. Albano Fernandes – Técnico de Farmácia de Grau I
- Sra. Isabel Ferreira – Técnica Auxiliar de Farmácia de Grau III
- Sr. José Luís Santos – Técnico Auxiliar de Farmácia
- Sr. Rafael Marques – Técnico Auxiliar de Farmácia

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA
3.1 SISTEMA INFORMÁTICO
A utilização de um sistema informático é indispensável para a gestão e funcionamento
de uma farmácia. A Farmácia Marques utiliza o Sifarma 2000, desenvolvido pela Glintt®.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de explorar várias vertentes deste software:
a gestão dos stocks, a realização e receção de encomendas, o registo de vendas, a
consulta de informação científica e técnica sobre os medicamentos, a atualização de
preços, a consulta de histórico de vendas, entre outros.
4
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3.2 APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO
O aprovisionamento inclui um conjunto de operações que constituem o sistema de
suporte ao fornecimento de medicamento e outros produtos à farmácia, em modo contínuo,
garantindo os níveis de stock.

3.2.1 GESTÃO DE STOCKS
Uma gestão eficiente dos stocks constitui um fator determinante não só para a
viabilidade financeira da farmácia como para a contínua satisfação do utente. Para isso a
farmácia deve adaptar a quantidade de produto armazenado às solicitações diárias,
evitando quer um stock demasiado elevado quer a rutura de um produto. O Sifarma 2000
facilita esta tarefa, permitindo a consulta do histórico de vendas e a determinação de
quantidades mínimas e máximas.

3.2.2 ENCOMENDAS
A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser feita a
armazenistas ou diretamente aos laboratórios de indústria farmacêutica (compras diretas).
Diariamente são realizadas encomendas aos armazenistas, sendo as compras diretas mais
pontuais.
Enquanto estagiária tive a oportunidade de participar nas diversas etapas das
encomendas.
A Farmácia Marques trabalha diariamente com dois armazenistas principais, a
cooperativa Plural e a Alliance Healthcare, trabalhando pontualmente com a AgroViseu, a
OCP Portugal e a Cofanor.
- Realização da Encomenda
São feitas duas encomendas por dia a cada um dos fornecedores principais, uma
até às 13h e outra até às 19h. O Sifarma 2000 estabelece, tendo em conta os stocks
mínimos (ponto de encomenda), uma proposta de encomenda. Observando o número
médio de vendas e o número de vendas do mês em curso, o operador define qual a
quantidade a encomendar. Finalizando a encomenda, esta é transmitida ao
armazenista.
Ao longo do dia pode surgir a necessidade de encomendar algum produto,
podendo esta ser feita rapidamente através da opção de ‘Encomendas Instantâneas’
no sistema informático, ou através do contacto telefónico com o armazenista.
Durante o estágio tive a oportunidade de realizar encomendas diárias, o que me
permitiu compreender melhor a complexidade desta tarefa, já que é necessário um
5
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conhecimento muito aprofundado sobre os produtos existentes na farmácia. Realizei
também encomendas instantâneas, maioritariamente no momento do atendimento, de
forma a satisfazer um pedido do utente. Foi-me ainda possível observar uma
negociação com os delegados de informação médica para realizar uma compra direta.
- Receção e conferência da encomenda
Quando a encomenda chega à farmácia é feita a sua receção e conferência. A
encomenda é sempre acompanhada de fatura e/ou guia de remessa, constituindo a
base para o processo de conferência. Esta foi uma das primeiras funções que
desempenhei na farmácia.
Utilizando o Sifarma 2000, procede-se ao registo dos códigos dos produtos
através do leitor ótico. Segue-se a conferência da encomenda, comparando o que foi
registado e o que consta na fatura, nomeadamente:
- designação do produto, forma farmacêutica, dose e número de unidades por
embalagem
- quantidade pedida/enviada
- preço de faturação (PF) e preço de venda ao público (PVP)
Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia atribuir-lhe um preço tendo em
conta o PF e a margem de lucro.
No caso de o produto ser novo na farmácia deve ser introduzido o prazo de
validade (PV).
A conferência termina com a verificação do número total de unidade recebidas e
do valor total faturado. É impresso o documento comprovativo de entrega de
encomenda e anexado à fatura, sendo esta posteriormente arquivada.
- Armazenamento
Após a conferência os produtos são armazenados, tendo em conta a regra “First
Expire First Out” (FEFO), para garantir que os produtos com PV inferior sejam os
primeiros a ser dispensados.
O armazenamento deve cumprir as condições de conservação estabelecidos
(luminosidade, temperatura e humidade). A temperatura e a humidade são registados
por sensores calibrados, cujos dados são verificados diariamente. Semanalmente
estes dados são recolhidos, analisados e arquivados.
A arrumação dos medicamentos depende da forma farmacêutica, estando as
gavetas organizadas por nome comercial ou DCI no caso dos MG.
De forma a minimizar as perdas para a farmácia, é feito o controlo dos PV todos
os meses. O Sifarma 2000 emite uma listagem dos produtos cujo PV expira nos três
6
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meses seguintes, sendo essa informação confirmada manualmente. Os produtos em
questão são devolvidos ao respetivo laboratório/fornecedor.
A devolução de produtos, para além de ser precipitado pelo aproximar do fim do
PV, pode também dever-se a ordens de recolha pelo INFARMED ou pelo próprio
fornecedor. As devoluções são também efetuadas recorrendo ao Sifarma 2000.
Quando o pedido de devolução é aceite o fornecedor/laboratório procede à troca de
produto ou à emissão da nota de crédito.

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS
O momento da dispensa do medicamento é mais do que um simples ato de entrega,
constituindo uma das principais funções do farmacêutico.
Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a dispensa
de medicamentos é definida como “o ato profissional em que o farmacêutico, após
avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos
doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação
farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos
medicamentos”1. Neste processo é fundamental que o farmacêutico avalie a medicação
dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os
medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados
à medicação1.
De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto, os medicamentos podem
ser classificados quanto à sua dispensa em medicamentos sujeitos a receita médica
(MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)2.

4.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
Entende-se por MSRM todo aquele que apenas pode ser dispensado mediante a
apresentação de prescrição médica válida2.
Uma grande parte dos atendimentos que realizei na farmácia incluíam MSRM, sendo
estes aqueles que representam a maior parte da faturação da farmácia.
A prescrição médica deve ser efetuada por via eletrónica e deve incluir,
obrigatoriamente, a DCI da substância ativa. Pode ser incluída, excecionalmente, a
denominação comercial ou do nome do titular da autorização de introdução no mercado
(AIM), no caso de haver justificação técnica, a qual se traduz nas seguintes exceções:
a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito
b) intolerância ou reação adversa prévia
c) continuação do tratamento superior a 28 dias
7
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Nas duas primeiras apenas pode ser dispensado o medicamento que consta na
receita, enquanto que na exceção c) o utente pode optar por medicamentos equivalentes
com um PVP inferior ao que foi prescrito3.

- Aviamento da receita
O utente apresenta a receita médica ao profissional da farmácia que deve verificar
atentamente a validade e a autenticidade da receita médica. Tendo em conta a opção
do utente procede-se à recolha do(s) medicamento(s). A dispensa deve ser sempre
acompanhada do devido aconselhamento, numa linguagem simples e clara, de forma
a promover uma melhor utilização e adesão à terapêutica. Na Farmácia Marques, com
o objetivo de facilitar o entendimento da posologia pelo utente, são utilizadas etiquetas
onde é escrita a finalidade do medicamento e o esquema terapêutico.
Os medicamentos dispensados são registados no programa informático, o qual
calcula, tendo em conta a entidade de comparticipação, o valor a pagar pelo utente. O
atendimento termina com a impressão dos códigos de barras do medicamentos
dispensados no verso da receita, emissão da fatura e pagamento.
No caso da dispensa de medicamentos estupefacientes, sujeita a maior controlo,
é necessário a identificação do médico, doente, e adquirente, preenchendo o
formulário apresentado pelo software.

- Entidades de comparticipação
A comparticipação do estado no preço dos medicamentos prescritos aos utentes
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos beneficiários da ADSE (Direção Geral de
Proteção Social aos Funcionários e Agentes de Administração Pública) é estabelecida
com base num sistema de escalões, que determina a percentagem paga pelo estado,
em função da classificação farmacoterapêutica do medicamento4. Verifica-se ainda a
existência

de

um

regime

de

comparticipação

para

pensionistas,

utentes

diagnosticados com patologias especiais, ou utentes que beneficiam de outros
organismos de comparticipação para além do SNS.
Consoante o plano de comparticipação, no momento da dispensa do MSRM é
atribuído à receita um número, um lote e uma série. São agrupadas em lotes de 30
receitas para se proceder à sua faturação.
Todas as receitas são enviadas, todos os meses, para o Centro de Conferência
de Faturas (CCF), no caso da entidade responsável ser o SNS, ou para a ANF no caso
de se tratar de outros organismos. Previamente todas as receitas são conferidas de
forma a evitar erros que possam implicar a devolução das mesmas.
8
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Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a conferência de algumas
receitas e ainda de as organizar e preparar para enviar para a entidade responsável.

4.2 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
Os MNSRM, uma vez que não necessitam de prescrição médica, encontram-se muito
ligados ao ato de indicação farmacêutica e automedicação. Constituem a base de produtos
sobre os quais podem incidir estas práticas.
Tendo em conta o meu interesse na área da automedicação e indicação farmacêutica,
desenvolvi um caso de estudo neste âmbito (Ver Parte II – 1.).

4.3 MEDICAMENTOS MANIPULADOS
Os medicamentos manipulados são preparados de forma individualizada para um
utente, sob a orientação de uma prescrição médica. O seu PVP é calculado com base no
valor dos honorários de preparação, valor das matérias-primas e dos materiais de
embalagem, de acordo com a legislação em vigor. No âmbito do meu estágio tive a
oportunidade de preparar pó anti-transpirante para pés e solução de álcool a 70% saturada
de ácido bórico.

4.4 PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL
Nos dias de hoje há um interesse crescente da aparência, levando a um aumento de
procura deste tipo de produtos. Neste sentido realizei várias vezes indicação farmacêutica
nesta área, recorrendo às linhas disponíveis na farmácia, sendo as mais representadas a
Vichy®, Avène®, La Roche-Posay®, Caudalie ®, Serum7® e Klorane®.

4.5 DISPOSITIVOS MÉDICOS
Os dispositivos médicos (DM) são uma área em crescimento, tendo verificado durante
o meu estágio a introdução de novos produtos na farmácia com esta classificação. Dado o
meu desconhecimento nesta área, realizei um caso de estudo sobre DM (Ver Parte II – 2.).

4.6 SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Estes produtos são utilizados com a finalidade de complementar e/ou suplementar um
regime alimentar, constituindo fontes concentradas de nutrientes, isolados ou em
associação.
Este grupo inclui uma vasta gama de produtos, sendo os suplementos dietéticos orais
aqueles que mais me foram requisitados.
9
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4.7 OUTROS PRODUTOS
Embora com menos frequência do que os anteriores, durante o estágio tive a
oportunidade de indicar e dispensar outros produtos tais como:
- medicamentos de uso veterinário, sendo os mais procurados os desparasitantes
internos e externos para animais de companhia
- produtos fitoterapêuticos, principalmente formulações contendo valeriana e sene,
e vários tipos de infusões
- artigos de puericultura, predominando os leites de substituição e complemento

5. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA
5.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS
Este é um serviço bastante requisitado pelos utentes da Farmácia Marques, devido à
crescente necessidade de o indivíduo estar sempre informado relativamente ao seu estado
de saúde.
Os resultados são registados em cartão próprio de forma a permitir o
acompanhamento do utente.
As determinações bioquímicas que mais realizei foram as de glicémia, perfil lipídico
(colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos) e ácido úrico. Todas as determinações são
efetuadas em sangue capilar.
A medição da pressão arterial é um dos serviços mais frequentemente solicitados. Por
norma é utilizado o medidor de tensão automático, mas nos casos de resultados anormais
a medição é confirmada de forma manual com o esfigmomanómetro.
Também a utilização da balança é muito frequente, fornecendo o valor de peso e
altura, a partir dos quais determinamos o índice de massa corporal (IMC).
Anualmente tanto o medidor de pressão arterial como a balança são calibrados por
entidades competentes, garantido a fiabilidade dos resultados fornecidos aos utentes.

5.2 VALORMED
A recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de uso é da responsabilidade
das farmácias de colaboraram com a VALORMED, evitando assim os possíveis danos
ambientais causadas pelos medicamentos. Durante o estágio constatei que muitos utentes
entregam na farmácia embalagens vazias, tendo sido também da minha responsabilidade
a preparação dos contentores cheios para recolha pelos armazenistas.
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6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Para além do dia-a-dia na farmácia, tive a oportunidade de participar noutras
atividades no âmbito do estágio.
No início do estágio, em Novembro de 2013, visitei a fábrica da Bluepharma, em
Coimbra. A Bluepharma é uma empresa portuguesa de genéricos, em expansão, com a
qual a Farmácia Marques trabalha diariamente.
Em Dezembro de 2013 colaborei numa
colheita de sangue promovida pelo Centro de
Sangue da Transplantação de Coimbra e pelo
Agrupamento de Escolas do Mundão, através do
rastreio oferecido pela farmácia. O rastreio incluiu
a medição de tensão arterial, glicémia e colesterol
total (Figura 4).

Figura 4 – Rastreio realizado pela Farmácia Marques

No mês de Março tive a oportunidade de assistir a uma formação da Caudalie® na
Pousada de Viseu, a qual me permitiu aprofundar os meus conhecimentos sobre estes
produtos.
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Parte II – Trabalhos desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica

Parte II

Trabalhos desenvolvidos no
âmbito da atividade
farmacêutica
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1. AUTOMEDICAÇÃO E INDICAÇÃO FARMACÊUTICA NA GRIPE E CONSTIPAÇÃO
1.1 ENQUADRAMENTO
A automedicação e a indicação farmacêutica fazem parte do dia-a-dia na farmácia,
constituindo duas áreas muito importantes para o farmacêutico.
Existe uma grande variedade de produtos envolvidos na automedicação e indicação
farmacêutica, sendo por isso essencial a identificação dos produtos mais adequados a
cada situação.
Tendo em conta a época do ano em que realizei o meu estágio, característica de uma
grande prevalência de gripe e constipação, decidi direcionar o meu interesse pela
automedicação e indicação farmacêutica para estas patologias. O facto de sobre estas
situações incidir uma grande parte da solicitação de indicação farmacêutica, e face ao meu
desconhecimento sobre os produtos disponíveis na farmácia, foi-me indispensável a
pesquisa nesta área.
A gripe e a constipação constituem duas das situações nas quais se verifica maior
prevalência de automedicação5, razão pela qual o farmacêutico pode ter uma importante
intervenção. A automedicação tem benefícios e riscos, tanto para o doente como para o
profissional de saúde.
Tendo tudo isto em conta a minha intervenção teve como objetivos a informação dos
colaboradores e dos utentes na área da gripe e constipação, de forma a melhorar a
indicação farmacêutica e beneficiar das vantagens da automedicação. A definição de
estratégias comerciais na indicação farmacêutica também foi um dos principais objetivos.

1.2 AUTOMEDICAÇÃO
1.2.1 DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE
A automedicação é descrita pela legislação portuguesa como “a utilização de
medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que
se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com
a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” 6.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a automedicação corresponde à
seleção e utilização de medicamentos para o tratamento de doenças ou sintomas
reconhecidas pelo próprio indivíduo7.
Esta organização distingue também a automedicação responsável, na qual o indivíduo
trata o seu problema de saúde e sintomas com medicamentos aprovados e disponíveis
para dispensa sem prescrição. Requer que os medicamentos usados sejam seguros, de
13
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qualidade e eficazes, e que sejam indicados para a situação em que são utilizados7. O
período para o qual se considera a automedicação como adequada não deve exceder os
3-7 dias5.
Desta forma, e no meu entender, pode concluir-se que a automedicação consiste na
utilização de medicamentos, sem recurso a indicação farmacêutica, de forma a tratar
sintomas e situações que o próprio reconhece.
A importância da automedicação tem vindo a aumentar devido a vários fatores7,8 :
- Fatores socioeconómicos
O aumento do nível de escolaridade, o melhor acesso à informação
(principalmente devido à Internet) e o aumento do interesse na própria saúde, resulta
na exigência de participação ativa nas decisões terapêuticas7.
- Estilo de vida
Cada vez mais a sociedade é alertada para o impacto que algumas atitudes do
dia-a-dia têm na saúde (por exemplo, o tabaco e a dieta), aumentando assim a
preocupação do individuo com as escolhas que faz diariamente7.
- Acesso a medicamentos vs serviços de saúde
Enquanto que o acesso aos cuidados de saúde primários é difícil, devido à sua
saturação, o acesso aos medicamentos tem vindo a ser facilitado. O aumento do
mercado de MNSRM, e a sua disponibilização em espaços de saúde de
hipermercados, para além das farmácias, possibilita ao consumidor uma resposta
imediata às suas necessidades7,9.
- Gestão de patologias agudas, crónicas e reabilitação
Dado o aumento do nível de escolaridade, o indivíduo pode ter uma maior
capacidade para se automedicar perante determinadas patologias7.
- Fatores demográficos e epidemiológicos
O envelhecimento da população e alteração das necessidades de saúde da
sociedade conduzem à adaptação dos cuidados de saúde primários e a reformas nos
serviços de saúde. Estas alterações podem corresponder a uma responsabilização do
indivíduo pela sua saúde e das suas decisões autónomas, como forma de reduzir os
custos em saúde7.

Segundo um estudo conduzido entre 1995 e 1996 pela ANF a prevalência de
automedicação na população urbana portuguesa é cerca de 26%, sendo que um dos
grupos mais solicitados foi o das preparações nasais e sistémicas para a constipação e
tosse (23%)5.
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Um outro estudo realizado em Espanha, com dados de 2003, aponta para uma
prevalência de automedicação de 18,1%, verificando-se que destes 26,4% pertencem ao
grupo de medicamentos para gripe/constipação10.
Pode assim verificar-se a importância da automedicação, nomeadamente na área da
gripe e constipação.

1.2.2 SITUAÇÕES PASSIVEIS DE AUTOMEDICAÇÃO
O aumento da utilização da automedicação pode resultar na aplicação desta prática a
situações fora do seu limite. Assim sendo, estão definidas pela legislação portuguesa as
situações passiveis de automedicação6, como se pode ver pela Tabela 1 6.
Tabela 1 – Situações Passíveis de Automedicação (adaptado)6

As situações verificadas com mais frequência são cefaleias, gripe/constipação, febre,
dor de garganta, indigestão e obstipação8,11.
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1.2.3 RISCOS E BENEFÍCIOS DA AUTOMEDICAÇÃO
A automedicação apresenta vários riscos e benefícios, sendo que um dos principais
benefícios da automedicação consiste no aumento da responsabilidade atribuída ao
individuo sobre a sua saúde. Sob o ponto de vista do doente, a automedicação é uma
prática conveniente, tendo em conta a facilidade de acesso aos MNSRM, evitando assim
os tempos de espera muitas vezes longos nos serviços de saúde8.
Esta preferência pela automedicação pode traduzir-se numa diminuição da carga de
trabalho dos médicos, tendo em conta a menor procura de consultas para resolução de
problemas de saúde menores e autolimitados. Desta forma pode verificar-se uma
diminuição dos custos do Estado com saúde8,12.
Para o farmacêutico a automedicação também apresenta benefícios, uma vez que
permite um papel mais ativo e um maior envolvimento com os utentes. Constitui também
uma oportunidade de aconselhamento e indicação farmacêutica já que, perante a
solicitação de um determinado medicamento, o farmacêutico deve inquirir o utente no
sentido de compreender a situação em causa8,12.
Por outro lado, a automedicação também apresenta vários riscos, sendo o mais
preocupante o uso incorreto e inapropriado dos medicamentos. O primeiro deve-se à
utilização de dosagem, modo de administração e duração de tratamento errados. O uso
inapropriado deve-se a um diagnóstico errado e consequentemente à seleção de um
medicamento errado8.
Um outro risco é o facto de a medicação utilizada poder mascarar os sintomas de uma
patologia mais séria, atrasando o seu diagnóstico e tratamento apropriado8.
A automedicação pode levar a interações com a medicação já estabelecida. O
farmacêutico tem um papel fundamental para evitar este tipo de situações. Aquando da
dispensa o farmacêutico deve questionar o doente sobre a sua medicação habitual, de
forma a identificar possíveis interações. Os idosos são a população mais suscetível a este
risco8.

1.3 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA
1.3.1 DEFINIÇÃO
De acordo com as ‘Boas Praticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária’ a
indicação farmacêutica é “o ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela
seleção de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou indicação de medidas não
farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado
como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de
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caráter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com
manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente”1.
Assim, a indicação farmacêutica constitui uma intervenção de extrema importância,
permitindo ao farmacêutico participar na automedicação, de forma a o doente tirar o
máximo partido desta prática.

1.3.2 PROCESSO DE INDICAÇÃO FARMACÊUTICA
Para otimizar este processo o farmacêutico deve seguir algumas etapas. No ato de
indicação farmacêutica é importante estabelecer uma comunicação adequada com o
doente, recolhendo informação sobre os sintomas ou motivos de consulta ao farmacêutico,
a duração do problema de saúde, outros problemas de saúde e outra terapêutica
instituída1.
Desta forma o farmacêutico tem na sua posse toda a informação necessária para
melhor informar o utente. Nesta fase o farmacêutico poderá indicar uma opção terapêutica
ou encaminhar o doente para o médico ou outro profissional de saúde.
Caso seja possível avançar com a indicação farmacêutica, o profissional deve
selecionar um MNSRM, tendo em conta o princípio ativo, dose, frequência de
administração, duração do tratamento e forma farmacêutica. Deve ainda complementar a
dispensa com a indicação de medidas não farmacológicas1. No Anexo II pode ser
consultado o fluxograma de indicação farmacêutica proposto pela Ordem dos
Farmacêuticos (OF)13.

1.4 ÉPOCA GRIPAL NO INVERNO DE 2013/2014
O conhecimento dos vírus da gripe em circulação e o seu comportamento temporal é
essencial para o estabelecimento de medidas de prevenção que visem a proteção da
saúde pública.
A atividade gripal no inverno 2013/2014, tendo em conta a circulação global de vírus
influenza, iniciou-se na semana 48 de 2013 (final de novembro), atingindo o seu pico na
segunda semana de 2014. Pode observar-se agora uma tendência descendente da
atividade gripal.
Nesta época gripal, à semelhança do que tem vindo a verificar-se desde 2009, notase uma predominância do vírus influenza tipo A, principalmente do subtipo A(H1N1)pdm09,
como se pode ver na Figura 5 14.
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Figura 5 – Número de casos positivos para o vírus influenza por subtipo e por semana no Mundo

14

Relativamente à sua distribuição geográfica, é possível verificar pela Figura 6

15

a

predominância do subtipo A(H1N1)pdm09, verificando-se na Europa também uma
percentagem considerável do subtipo A(H3N2). Pode ainda observar-se um ligeiro
aumento de atividade gripal nas zonas norte e leste da europa, e uma diminuição na europa
mediterrânea, relativamente às semanas anteriores15.

Figura 6 - Percentagem de amostras respiratórias positivas para o vírus influenza, distribuídas por zona de
transmissão (semana 8/2014) 15
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Em Portugal, desde o inicio da atividade gripal, na semana 51 de 2013 (fim de
dezembro), nota-se uma predominância do subtipo A(H1N1)pdm09, como se pode ver na
Figura 7

16

. O pico de atividade foi atingido na semana 4 do ano de 2014, verificando-se

desde aí uma tendência decrescente da atividade gripal, encontrando-se em zona de
atividade basal nas duas últimas semanas (semanas 9 e 10) 16,17.

Figura 7 – Número de casos positivos para o vírus influenza por subtipo e por semana em Portugal

16

Nas amostras analisadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, para
além da pesquisa de vírus influenza, são também pesquisados os vírus sincicial respiratório
do tipo A (RSV A) e B (RSV B), o rhinovírus humano (hRV), os vírus parainfluenza do tipo
1 (PIV-1), 2 (PIV-2) e 3 (PIV-3), adenovírus (AdV), metapneumovírus humano (hMPV) e
coronavírus humano (hCoV). Desde o início da época gripal, foi identificado em maior
número o vírus
influenza seguido
do

rhinovírus

humano17, como
se pode ser ver
pela Figura 8 17.

Figura 8 – Número de vírus da gripe, RSV, hMPV, hCoV e hRV detetados em
Portugal na época 2013/2014, por semana 17
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1.5 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA NA GRIPE E CONSTIPAÇÃO
1.5.1 LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA
Tendo em conta que a gripe e constipação constituem duas das patologias mais
sujeitas a automedicação e indicação farmacêutica, é importante estabelecer linhas de
orientação para estas situações.
Neste sentido, e tendo em conta as normas gerais de indicação farmacêutica, elaborei
um fluxograma simples para ser utilizado pelos colaboradores da farmácia. Estas
orientações destinam-se não só à indicação farmacêutica mas também à situação de
solicitação de medicação para automedicação (Figura 9).
Este fluxograma foi apresentado aos colaboradores da farmácia, como se pode ver na
apresentação no Anexo III. Esta apresentação teve como objetivo o estabelecimento de
orientações claras de indicação farmacêutica nestas situações, de forma a uniformizar os
procedimentos e definir estratégias comerciais.

Figura 9 – Linhas de orientação para a indicação farmacêutica na gripe e constipação implementadas na Farmácia
Marques

Segundo esta orientação, quando o utente com gripe ou constipação se dirige à
farmácia, podem verificar-se duas situações. A primeira, em que o utente pede um
medicamento concreto, trata-se de uma situação de automedicação. Deve proceder-se a
uma avaliação da situação, inquirindo o utente sobre os sintomas e o seu aparecimento,
duração e intensidade. Tendo esta informação na sua posse, o farmacêutico dispensa o
medicamento que considera ser o mais apropriado de acordo com a descrição do utente,
tendo também em linha de conta o medicamento inicialmente requisitado. O utente pode
não aceitar a indicação farmacêutica, situação que deve ser avaliada mais
cuidadosamente.
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Na segunda situação, o utente dirige-se à farmácia requisitando indicação
farmacêutica para tratar os seus sintomas. Tal como na situação anterior, após a avaliação
da situação, o farmacêutico dispensa o medicamento mais apropriado.
Em qualquer uma das situações, aquando da dispensa, deve ser prestado o devido
aconselhamento no que toca a posologia, precauções e efeitos secundários relevantes.
1.5.2 PRODUTOS INDICADOS – KIT GRIPE/CONSTIPAÇÃO
Tendo em conta a etiologia destas situações, e o facto de serem autolimitadas, o seu
tratamento apenas se aplica aos sintomas que perturbam o bem-estar do doente18.
Neste sentido, é possível recorrer a MNSRM para tratar praticamente todos os
sintomas de gripe e constipação.
Os grupos mais utilizados são:
- Analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios
- Antitússicos
- Expetorantes, mucolíticos
- Descongestionantes
- Anti-histamínicos
- Antissépticos orais
- Soluções para higiene nasal
- Terapias alternativas18
Alguns dos produtos mais indicados, foram selecionados e referidos na apresentação
que realizei na farmácia (Anexo III).
Uma das sugestões que apresentei foi a criação de um ‘Kit Gripe/Constipação’ (Figura
10), o qual inclui os produtos mais indicados e a ordem preferencial de indicação.
O Kit tem como base a dispensa de uma associação “antigripal”, o Ilvico N® (Merck).
Tendo em conta a avaliação do farmacêutico, pode ser necessária a associação com
Ibuprofeno (Spidifen® (Zambon)). A esta base podem ser associados outros produtos,
tendo em conta as necessidades do utente, mas também a disponibilidade financeira.
Assim, a leitura do kit é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita.
Por exemplo, se o utente se apresenta com rinorreia, dores de corpo, tosse com
expetoração e faringite, a indicação resultará na dispensa de Ilvico® (Merk), Fluimucil®
(Zambon) e Septolete® (KRKA). Se, por outro lado, apenas se apresenta com rinorreia e
cefaleias, apenas será indicado o Ilvico® (Merk) e uma solução para higiene nasal (Aqua
maris® isotónica (JGL)).
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Figura 10 – Kit Gripe/Constipação

Como é óbvio este kit constitui apenas uma orientação para a indicação, devendo cada
situação ser avaliada com a devida atenção.

1.6 O COMPORTAMENTO DOS UTENTES
1.6.1 INFORMAR PARA TRATAR MELHOR
É muito comum que em patologias como a gripe e constipação, sujeitas a
autodiagnóstico e automedicação, surjam muitas crenças e convicções baseadas em
informação errada. Com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a diferença entre gripe e
constipação, evitar e/ou melhorar a prática de automedicação, aumentando assim o
aconselhamento na farmácia, elaborei um pequeno folheto informativo para distribuir aos
utentes da farmácia (Anexo IV).
A informação presente nos folhetos permite aos utentes compreender a diferença entre
gripe e constipação, com a intenção de desmitificar a convicção de muitos dos utentes:
“Tomei a vacina da gripe e mesmo assim constipei-me!”. No meu entender é importante
esclarecer que a gripe e as constipações são provocadas por vírus diferentes, e que a
vacina da gripe não protege contra constipações.
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O que se deve/não deve fazer nestas situações, apesar de já muito divulgado, muitas
vezes ainda não faz parte da rotina desta patologia, daí a inclusão no panfleto de alguns
conselhos básicos de forma a minorar as consequências da doença.
Há ainda uma chamada de atenção para o consumo de medicamentos sem indicação
médica ou farmacêutica. É feito também o alerta para o facto de os antibióticos serem
sempre prescritos apenas pelo médico. Pretendo com isto evitar e controlar a prática de
automedicação, promovendo o contacto com o farmacêutico.
De forma a tentar perceber quantos utentes de facto leram e compreenderam o texto,
termino com um convite: ‘Aconselhe-se com o seu farmacêutico sobre estas situações!
Traga este folheto e descubra as vantagens que tem para si.’ A apresentação do folheto
daria direito a 10% de desconto na compra de qualquer artigo abrangido pelo Kit
Gripe/Constipação e ainda em multivitamínicos. Não nos foi apresentado nenhum folheto
neste sentido, sendo que foram distribuídos cerca de 200 folhetos. Será que este veículo
de informação foi eficaz?

1.6.2 REALIDADE DE AUTOMEDICAÇÃO NA FARMÁCIA MARQUES
Com o objetivo de perceber qual a realidade relativamente ao tratamento de gripe e
constipação pelos utentes da farmácia, realizei um pequeno inquérito (Anexo V) durante
os meses de janeiro e fevereiro. Era solicitado o preenchimento do inquérito aos utentes
durante o atendimento.
Os dados foram tratados com recurso ao Microsoft Excel®.
Trata-se de uma amostra pequena, de apenas 48 inquéritos, mas suficiente para
representar os utentes da Farmácia Marques.
A Tabela 2 mostra os resultados obtidos numa primeira análise dos dados.
Como é possível verificar, predominam as faixas etárias ‘Menos de 30 anos’ (31,3%)
e ‘Mais de 50 anos’ (37,5%), sendo muito pouco significativa a faixa etária ‘Entre 31 e 40
anos’ (8,3%), correspondendo apenas a 4 de 48 inquéritos, motivo pelo qual não vou me
vou debruçar sobre os resultados desta faixa etária.
Observando a tabela podemos verificar que a maioria dos utentes (66,7%) tomam
medicamentos numa situação de gripe ou constipação. Destes, a maior parte procura
aconselhamento médico (43,8%) ou na farmácia (37,5%), sendo baixa a percentagem de
utentes que assumem automedicação sem auxílio do farmacêutico (18,8%) e nulo o
número de utentes que se aconselham junto de amigos ou colegas.
Nos medicamentos utilizados predomina a referência ao paracetamol e ibuprofeno, e
aos anti-gripais como o Ilvico® (Merck) e CeGripe® (Janssen-Cilag).
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A maior parte dos utentes não recorre a outro tipo de medidas (54,2%). Aqueles que
recorrem (45,8%), referem o consumo de infusões (‘chás’), mencionando várias vezes o
mel e o limão, e ainda o recurso a inalação de vapores de água.
Tabela 2 – Respostas (em percentagem) às perguntas do inquérito

Pergunta

Resposta
(em percentagem)

1. A que faixa etária pertence?
Menos de 30 anos

31,3

Entre 31 e 40 anos

8,3

Entre 41 e 50 anos

22,9

Mais de 50 anos

37,5

2. A maior parte das vezes que está constipado ou com gripe, toma medicamentos?
Sim

66,7

Não

33,3
3. Se sim, como escolhe esses medicamentos?

Procuro aconselhamento médico

43,8

Procuro aconselhamento na farmácia

37,5

Decido sozinho

18,8

Aconselho-me junto de amigos ou colegas

0

4. Quais os medicamentos que costuma tomar?
5. Costuma adotar outro tipo de medidas?
Não

54,2

Sim

45,8
6. Considera o aconselhamento prestado na farmácia:

Muito importante

50

Importante

45,8

Pouco importante

4,2

Nada importante

0

7. Como se sente em relação ao aconselhamento prestado na farmácia, nestas situações?
Muito satisfeito

45,8

Satisfeito

50

Pouco satisfeito

4,2

Insatisfeito

0

Dos utentes que procuram aconselhamento na farmácia (Tabela 3), a maior parte
considera o aconselhamento na farmácia muito importante (58,3%) e os restantes
consideram importante (41,7%). Em relação à satisfação no aconselhamento, 66,7% dos
utentes sentem-se muito satisfeitos e 33,3% sentem-se satisfeitos.
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Tabela 3 - Respostas (em percentagem) às perguntas 6 e 7 do inquérito, dos utentes que recorrem ao
aconselhamento na farmácia

Resposta
(em percentagem)

Pergunta

6. Considera o aconselhamento prestado na farmácia:
Muito importante

58,3

Importante

41,7

Pouco importante

0

Nada importante

0

7. Como se sente em relação ao aconselhamento prestado na farmácia, nestas situações?
Muito satisfeito

66,7

Satisfeito

33,3

Pouco satisfeito

0

Insatisfeito

0

Separando as respostas por faixas etárias, é possível observar nos gráficos seguintes
(Figura 11 a 13) diferenças de comportamento consoante a faixa etária.
Como se pode verificar na Figura 11, a população mais jovem é aquela que consome
menos medicamentos nestas situações (53,3%), em comparação com a população mais
idosa (‘Entre 41 e 50 anos’: 81,8%; ‘Mais de 50 anos’: 72,2%).
2. A maior parte das vezes que está constipado
ou com gripe toma medicamentos?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Menos de 30
anos

Entre 31 e 40
anos
Sim

Entre 41 e 50
anos

Mais de 50
anos

Não

Figura 11 – Gráfico representativo das respostas à pergunta 2 do inquérito, por faixa etária

Relativamente ao tipo de aconselhamento (Figura 12), na faixa de ‘Mais de 50 anos’ e
‘Entre 41 e 50 anos’, predomina o aconselhamento médico (61,5%) e o aconselhamento
na farmácia (44,4%), respetivamente. Na população com ‘Menos de 30 anos’, predomina
a decisão autónoma (42,9%).
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3. Se sim, como escolhe esses medicamentos?
100
80
60
40
20
0
Menos de 30
anos

Entre 31 e 40
anos

Entre 41 e 50 Mais de 50 anos
anos

Procuro aconselhamento médico
Procuro aconselhamento na farmácia
Decido sozinho
Aconselho-me juntos de amigos ou colegas

Figura 12 – Gráfico representativo das respostas à pergunta 3 do inquérito, por faixa etária

No que respeita à adoção de medidas não farmacológicas (Figura 13), a faixa etária
com maior percentagem de respostas afirmativas é a ‘Entre 41 e 50 anos’ (54,5%), seguida
dos utentes com ‘Mais de 50 anos’ (44,4%) e da população mais jovem (33,3%).

5. Costuma adotar outro tipo de medidas?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Menos de 30
anos

Entre 31 e 40
anos
Sim

Entre 41 e 50
anos

Mais de 50 anos

Não

Figura 13 – Gráfico representativo das respostas à pergunta 5 do inquérito, por faixa etária

É possível assim concluir que os utentes recorrem com frequência ao aconselhamento
na farmácia e que este tem bastante importância nestas situações. É ainda de notar os
diferentes comportamentos das diferentes faixas etárias.
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2. DISPOSITIVOS MÉDICOS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA
2.1 ENQUADRAMENTO
O ato farmacêutico, definido pelo artigo nº 77 do Decreto-Lei nº 288/2001, engloba,
entre outras atividades, a dispensa de medicamentos de uso humano e veterinário e de
dispositivos médicos (DM)19.
Entre estes, os DM suscitaram-me curiosidade, dado o meu desconhecimento e dos
restantes colaboradores da farmácia em relação a este tipo de produtos. Durante o estágio
pude também constatar a crescente colocação no mercado de DM, tendo mais tarde a
oportunidade de o confirmar através dos dados gentilmente cedidos pela ANF.
Os dados apresentados referem-se ao DM registados no INFARMED e com vendas
nas farmácias.
Como se pode ver pelo primeiro gráfico (Figura 14), todos os anos o número de DM
aumenta. No fim do mês fevereiro de 2014, encontravam-se registadas 37 598 referências,
das quais cerca de 88% correspondem a DM da classe I (Tabela 4). O número de DM de
cada classe que são registados no INFARMED a cada ano, desde 2009, está representado
no gráfico da Figura 15. Nota-se que no ano de 2011 foram registados mais DM do que
nos restantes anos analisados, predominando os DM de Classe I e Classe IIa. No Anexo
VI é possível observar um maior intervalo temporal.

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
Até fev-2014

Número de DM

Número de DM no mercado a cada ano

Ano

Figura 14 – Gráfico representativo do número de DM presentes no mercado a cada ano desde
1992 até fevereiro de 2014
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Tabela 4 – Número de DM presentes no mercado no fim de fevereiro de 2014

Número de
DM
1

Classe
DM activo
DM Classe I c/ função de medição

23

DM Classe I estéril

583

DM com acção pediculicida

25

DM não activo Classe I (baixo risco)

33.004

DM não activo Classe IIa (médio risco)

2.171

DM não activo Classe IIb (médio alto risco)

730

DM não activo Classe III (elevado risco)

228

DM para diagnóstico In vitro

832

DM para investigação clínica

1

Total

37.598

Número de DM novos no mercado, por ano, por classe
2400
2200
2000
1800

Número de DM

1600

69

290

184
DM para investigação clínica

123

126

DM para diagnóstico In vitro
DM não activo Classe III (elevado risco)

1400

DM não activo Classe IIb (médio alto risco)
1200

DM não activo Classe IIa (médio risco)
1.797

1000
800

2.074

1.512

DM não activo Classe I (baixo risco)
DM com acção pediculicida

1.629

1.559

DM Classe I estéril
DM Classe I c/ função de medição

600

DM activo

400
200
0
2009

2010

2011

2012

2013

Ano
Figura 15 – Gráfico representativo do número de DM novos colocados no mercado, por ano e por classe, de 2009 até 2013
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Com o objetivo de complementar a minha formação e dos restantes colaboradores
nesta área, melhorando o serviço prestado aquando da dispensa de DM, propus-me a
preparar uma apresentação sobre este tema, adequando a informação transmitida ao
ambiente de farmácia comunitária e, mais concretamente, à realidade da Farmácia
Marques (Anexo VII). Os produtos escolhidos para representar cada uma das classes
correspondem a DM com mais expressão no volume de vendas na farmácia, com a
consciência de que existem muitos outros produtos.

2.2 DEFINIÇÃO
Os DM definem-se como produtos (instrumento, aparelho, equipamento, software)
utilizados isoladamente ou em combinação, destinados a serem utilizados para fins
comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença
humana. Diferem dos medicamentos no mecanismo de ação, já que os DM atingem a sua
finalidade apenas por meios físicos ou mecânicos, enquanto que os medicamentos têm
ação terapêutica devido a efeitos farmacológicos, imunológicos ou metabólicos20,21,22.
Esta descrição geral de DM aplica-se também aos Dispositivos médicos para
Diagnóstico In Vitro (DIV), destinados a ser utilizados in vitro para conservação e análise
de amostras provenientes do corpo humano, incluindo sangue e tecidos doados com o
objetivo de obter dados relativos ao estado fisiológico ou patológico (reagente, calibrador,
material de controlo, conjunto, instrumento, etc.)22,23.
São ainda considerados DM os dispositivos médicos feitos por medida (próteses,
ortóteses, óculos de correção, etc.), dispositivos destinados a investigação clínica,
dispositivos médicos implantáveis ativos22. Estes DM não serão alvo de um estudo tão
aprofundado, uma vez que não têm um papel tão importante na farmácia comunitária.
Os DM são regulados na legislação europeia pela Diretiva 2007/47/CE, transposta
para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei 145/2009 de 17 de Junho. Os DIV são
regulados pelo Decreto-Lei 189/200 de 12 de Agosto, que transpõe para a legislação
nacional a Diretiva 98/79/CE.

2.3 FASES DA ‘VIDA’ DE UM DM
Desde a conceção até à utilização pelo consumidor final, o DM deve passar por várias
etapas que garantem a sua conformidade e segurança (Figura 16)22, as quais incluem
diferentes intervenientes.
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Uma primeira fase inclui a conceção, fabrico e
classificação, etapa esta que é da responsabilidade
do fabricante.
A segunda fase compreende a avaliação da
conformidade, marcação CE, colocação no mercado
e entrada em serviço, da responsabilidade das
autoridades competentes de cada país.
A seleção, armazenamento e distribuição dos DM,
constituem a terceira fase que é da competência dos
distribuidores.
Na última e quarta fase fazem parte a utilização,
Figura 16 – Fases da ‘vida’ de um DM 22

recolha e eliminação, intervém os utilizadores e os
fabricantes22.

Aos diferentes intervenientes no ciclo de vida do DM (Fabricantes, Distribuidores,
Utilizadores e Autoridades competentes) são impostas um conjunto de obrigações e
procedimentos, nomeadamente no que diz respeito à avaliação clínica e funcional,
classificação, avaliação da conformidade, colocação no mercado, registo, aquisição e
utilização, e supervisão do mercado, tal como mostra a Figura 17 21.

Figura 17 – Intervenientes e procedimentos do ciclo de vida dos DM 21
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2.3.1 AVALIAÇÃO CLÍNICA E FUNCIONAL
Segundo o Decreto-Lei nº 145/2009, a demonstração da conformidade de um DM deve
incluir uma avaliação clínica baseada em dados clínicos, sendo estes referentes a
informação de segurança ou de desempenho resultantes da utilização de um DM. Esta
informação pode resultar de investigação clínica ou de relatórios sobre o próprio DM ou
sobre outros similares e equivalentes24.
A avaliação funcional aplica-se aos DIV, os quais são colocados à disposição de
laboratórios ou outras instituições, com o objetivo de avaliar o seu comportamento25.

2.3.2 CLASSIFICAÇÃO
- DM
A classificação tem como objetivo a aplicação de um sistema gradual de controlo,
correspondente ao nível dos potenciais riscos inerentes ao DM. Desta forma, estão
estabelecidas quatro classes principais de risco para os DM, atendendo à vulnerabilidade
do corpo humano e aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico,
sendo esta classificação atribuída pelo fabricante:
- DM Classe I – baixo risco
- DM Classe IIa – médio risco
- DM Classe IIb – médio risco
- DM Classe III – alto risco26
Existem ainda duas classes de baixo risco, a Classe I estéril e a Classe I com função
de medição22.
O grau de risco, e consequentemente a sua classe, são determinados por:
- Duração do contacto do DM com o corpo humano:
- Temporário – utilização contínua durante menos de 60 minutos
- Curto prazo – utilização contínua durante menos de 30 dias
- Longo prazo – utilização contínua durante mais de 30 dias
- Invasibilidade do corpo humano:
- Total ou parcial
- Através de orifício natural ou artificial
- Zona anatómica implicada 20,26
A classificação de um DM é determinada, essencialmente, pela sua finalidade. Quando
é passível a aplicação de várias regras são aplicadas as mais rigorosas, que conduzam à
atribuição de classe mais elevada26.
Os DM podem ser ainda classificados como não ativos ou ativos, no caso de o seu
funcionamento depender de uma fonte de energia externa ao corpo humano. Os DM ativos
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podem ser de carater terapêutico, caso sejam utilizados no tratamento ou atenuação de
uma doença ou lesão (ex.: sistemas de perfusão), ou para diagnóstico, quando fornecem
informações com vista à deteção, diagnóstico ou controlo de estado fisiológicos (ex.: tiras
de determinação da glicémia)22.
Todas as regras de classificação encontram-se descritas no Anexo IX do Decreto-Lei
nº145/2009. Para facilitar o seu entendimento, a Comissão Europeia elaborou uma
guideline que inclui estas regras de classificação esquematizadas27. (Anexo VIII)

- DIV
A classificação dos DIV baseia-se nos riscos possivelmente envolvidos na sua
utilização, permitindo a sua separação em duas classes, a Lista A e a Lista B, de maior e
menor risco, respetivamente23.
Os dipositivos incluídos em cada lista podem ser encontrados no Anexo II do DecretoLei nº 189/2000.

2.3.3 AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
Após a produção e classificação do DM, o fabricante deve sujeitar o DM à avaliação
das autoridades competentes.
As autoridades competentes têm como função garantir que as diretivas europeias são
implementadas no estado-membro a que pertencem, assegurando assim que os DM
presentes no mercado satisfazem os requisitos legais e não comprometem a saúde e
segurança de doentes, utilizadores e terceiros. Têm ainda a competência de designar os
organismos de certificação ou organismos notificados (ON) do estado-membro a que
pertence. Em Portugal a autoridade competente é o INFARMED22.
O ON é uma entidade de certificação europeia ou um laboratório acreditado e
reconhecido pela Comissão Europeia, a qual atribui a cada ON um código de 4 algarismos.
Tem como competências:
a) a avaliação da conformidade do DM, segundo os requisitos que lhe são
aplicados;
b) a autorização da aposição de marcação CE;
c) a emissão e renovação de Certificados CE de Conformidade;
d) assegurar que o fabricante cumpre os Sistemas de Qualidade Aprovados;
e) colaborar e comunicar com os restantes ON e com Autoridades
Competentes Nacionais.
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Em Portugal o INFARMED, para além de autoridade competente, constitui um
organismo notificado para avaliação de conformidade de dispositivos médicos ativos e não
ativos (código 0503) 22,28.
Da avaliação da conformidade resultam os Certificados CE de Conformidade, que
comprovam a conformidade de um DM com os requisitos que lhe são aplicáveis. Estes
identificam o fabricante, o DM avaliado, o ON responsável pela avaliação e os
procedimentos de avaliação aplicados, que variam consoante a classificação atribuída. A
emissão destes certificados permite a aposição da marcação CE no DM pelo fabricante22,29.
A marcação CE é um pré-requisito para a colocação de um DM no mercado, garantindo
que este foi avaliado ou registado num dos Estados Membros da EU, permitindo a sua livre
circulação. Garante também que o DM é seguro, apropriado à sua finalidade e que alcança
as características e o desempenho indicados pelo fabricante. Esta marcação tem um
grafismo próprio (Figura 18)20 e deve ser colocada na embalagem pelo fabricante de forma
legível, visível e indelével29.

Figura 18 – Grafismo da marcação CE 20

Nos DM de Classe I e nos DIV que não constituem risco quando
utilizados por profissionais qualificados, a aposição da marcação CE
é da inteira responsabilidade do fabricante, não sendo necessária a
intervenção de um ON. Neste caso, o fabricante fica obrigado a
elaborar uma Declaração de Conformidade e submete-la à
avaliação da autoridade competente. Após a aprovação da
Autoridade Competente o fabricante fica autorizado a colocar a
marcação CE no seu DM22,23,29 (Figura 19 22).

Figura 19 – Obtenção de
marcação
CE para DM de
Classe I e alguns DIV 22

Nos DM das restantes classes, incluindo a Classe I estéril e a Classe I com função de
medição, os DIV das listas A e B e nos DIV para autodiagnóstico, é obrigatória a emissão
do Certificado CE de Conformidade pelo ON escolhido pelo fabricante. A marcação CE no
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DM é acompanhada pelo código do ON em causa (ex.: CE0503), estando assim o dispositivo
pronto para ser colocado no mercado.22,23,29 (Figura 20 22)

Figura 20 – Obtenção de marcação CE para DM das restantes classes 22

2.3.4 COLOCAÇÃO NO MERCADO
A colocação no mercado define-se como a primeira disponibilização do DM ou do DIV,
gratuita ou não, com vista à sua distribuição e/ou utilização30.
Após o processo de avaliação de conformidade e autorização de aposição da
marcação CE, o fabricante deve notificar a autoridade competente do Estado Membro onde
deseja disponibilizar o dispositivo. A autoridade competente deve supervisionar o mercado
de forma a garantir que os DM presentes no mercado respeitam os requisitos de qualidade,
segurança e desempenho funcional, assegurando assim a segurança dos utilizadores30.

2.3.5 REGISTO DE DM E DIV
No âmbito da supervisão do mercado, torna-se essencial o conhecimento dos DM e
dos responsáveis pela sua colocação no mercado31. É também importante o conhecimento
dos agentes envolvidos na sua cadeia de distribuição, garantindo assim a sua
rastreabilidade no mercado32.
Os fabricantes devem registar o DM no INFARMED, de acordo com o estabelecido na
legislação em vigor, através de um suporte informatizado que permite a gestão on-line dos
registos31. Os distribuidores devem também comunicar e registar no INFARMED os
produtos que comercializam, na plataforma on-line32.

2.3.6 AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO
Os utilizadores de DM constituem o alvo dos fabricantes, devendo preocupar-se em
adquirir e utilizar dispositivos que apresentem a marcação CE, como prova da sua
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conformidade, e verificar se as informações necessárias ao seu funcionamento (finalidade,
rotulagem, folheto informativo) estão disponíveis e claras.
Tem também um papel essencial na supervisão do mercado, devendo notificar
qualquer situação de não conformidade que verifique, à autoridade competente33.

2.3.7 SUPERVISÃO DO MERCADO
A supervisão do mercado de DM é da responsabilidade da autoridade competente que
deve atuar de forma independente e imparcial, garantindo que os dispositivos colocados
no mercado não põem em risco a segurança e a saúde dos utilizadores.
As autoridades competentes têm ao seu dispor vários mecanismos para supervisionar
o mercado, nomeadamente ações inspetivas aos distribuidores e fabricantes, colheita de
amostras e ensaios aos DM e avaliação documental34.

2.4 ANÁLISE DE DM E DIV DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Durante o desenvolvimento deste trabalho, e de forma a adapta-lo à realidade da
Farmácia Marques, procedi à recolha de informações sobre vários DM com mais relevância
nas vendas. Os exemplos que se seguem representam apenas alguns dos DM presentes
na apresentação do Anexo VII.
As regras de classificação referidas encontram-se esquematizadas no Anexo VIII.

- DM Classe I
Nesta classe de baixo risco estão incluídos:
- dispositivos não invasivos (regra 1 e 2)
- dispositivos não invasivos que entrem em contacto com a pele lesada, tendo apenas
função de barreira mecânica (regra 4)
- dispositivos invasivos de utilização temporária (regra 5)
- dispositivos invasivos de utilização a curto prazo na cavidade oral até à faringe, no
canal auditivo até ao tímpano ou na cavidade nasal (regra 5)
- instrumentos cirúrgicos reutilizáveis (regra 6)
Os pensos (Figura 21) como DM com função de barreira mecânica e o soro fisiológico
(não estéril) (Figura 22) como DM invasivo de utilização a curto prazo na cavidade nasal,
são exemplos de DM desta classe.
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(DM Classe I)
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Figura 22 – Soro Fisiológico (Plural)
(DM Classe I)

- DM Classe I estéril
Desta classe fazem parte as luvas de exame estéreis e as soluções para irrigação ou
lavagem mecânica (Figura 23).

Figura 23 – Fluirespira® Solução Fisiológica Estéril em Amoplas Monodose (Zambon)
(DM Classe I estéril)

- DM Classe I com função de medição
As seringas sem agulha (Figura 24), os termómetros e os tensiómetros pertencem a
esta classe.

Figura 24 – Seringa Pic® 100 mL (sem agulha)
(DM Classe I com função de medição)
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- DM Classe IIa
Nesta classe estão incluídos:
- dispositivos não invasivos que entrem em contacto com a pele lesada e alterem o
microambiente da lesão (regra 4)
- dispositivos invasivos de utilização a curto prazo (regra 5)
- dispositivos invasivos de utilização a longo prazo na cavidade oral até à faringe, no
canal auditivo até ao tímpano ou na cavidade nasal (regra 5)
- dispositivos invasivos de carater cirúrgico de utilização temporária ou a curto prazo
(regra 6 e 7)
- dispositivos invasivos de carater cirúrgico de utilização a longo prazo colocados nos
dentes (regra 8)

Como

exemplo

desta

classe,

existe na farmácia um DM destinado à
prevenção

de

infeções

Monurelle

Cranberry®

urinárias,
(Zambon)

(Figura 25), assim classificado por ser
um DM invasivo de utilização a curto
prazo.

Figura 25 – Monurelle Cranberry ® (Zambon)
(DM Classe IIa)

Um outro exemplo é o AbsorGás® (Arkopharma) (257,5mg de Simeticone, cápsulas)
(Figura 26), também com a mesma regra de classificação. É de notar a existência no
mercado de produtos muito semelhantes, com a classificação de medicamento, como é o
caso do Aero-OM® (OM Pharma) (125 mg de Simeticone, cápsulas moles) (Figura 27).
Estes DM, com formulações para administração oral, não são DM óbvios devido à sua
forma de administração, e são facilmente confundidos com medicamentos ou suplementos
alimentares, quer pelo público em geral, quer pelos próprios profissionais.

Figura 27 – Aero-OM® (OM Pharma)
(Medicamento)
Figura 26 – AbsorGás® (Arkopharma)
(DM Classe IIa)
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- DM Classe IIb
Pertencem a esta classe:
- dispositivos não invasivos destinados a alterar a composição química ou biológica do
sangue (regra 3)
- dispositivos não invasivos que entrem em contacto com a pele lesada com a intenção
de melhorar a cicatrização (regra 4)
- dispositivos invasivos para utilização a longo prazo (regra 5)
- dispositivos invasivos de carater cirúrgico de utilização a longo prazo (regra 8)
- dispositivos invasivos implantáveis (regra 8)
- dispositivos usados para contraceção e prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis (regra 14)
- dispositivos utilizados na desinfeção e hidratação de lentes de contacto (regra 15)
Assim estão incluídos nesta classe de médio risco os preservativos (Figura 28), uma
vez que se destinam à contraceção, e as soluções de conforto para portadores de lentes
de contacto, sendo o Hidrocil Filac® (Edol) (Figura 29) um exemplo destes DM.

Figura 28 – Preservativos Control®
(DM Classe IIb)

Figura 29 – Hidrocil Filac® (Edol)
(DM Classe IIb)

- DM Classe III
A classe de alto risco inclui:
- dispositivos invasivos de carater cirúrgico de utilização no sistema cardiovascular e
no sistema nervoso central (regra 6 e 7)
- dispositivos implantáveis ou invasivos de utilização a longo prazo destinados a
contraceção (regra 14)
- dispositivos que incorporam uma substância que, se utilizada separadamente, possa
ser considerada medicamento (regra 13)
Exemplos desta classe são os pensos para calos Salvelox® (Moreno) (Figura 30),
assim classificados uma vez que contém ácido salicílico. O dispositivo intra-uterino (DIU)
38

Trabalhos desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica

2014

Nova T380® (Bayer) (Figura 31) também pertence à Classe III, por consistir num dispositivo
invasivo de utilização a longo prazo destinado a contraceção, sendo de notar que o DIU
Mirena® (Bayer) (Figura 32) é classificado com medicamento uma vez que liberta
Levonorgestrel.

Figura 30 – Pensos para calos Salvelox® (Moreno)
(DM Classe III)

Figura 31 – DIU Nova T380® (Bayer)
(DM Classe III)

Figura 32 – DIU Mirena® (Bayer)
(Medicamento)

- DIV
Como já foi referido anteriormente, a classificação de DIV é feita em duas listas, A e
B.
A lista A inclui:
- dispositivos para grupagem sanguínea dos sistemas ABO, Rhesus (C, c, D, E,
e) e anti-Kell
- dispositivos para deteção, confirmação e quantificação de marcadores da infeção
por vírus de imunodeficiência humana (HIV) 1 e 2, vírus linfotrópico de célula humana
(HTLV) I e II, hepatite B, C e D
- testes à variante da doença de Creuzfeldt-Jakob (vDCJ)
Da lista B fazem parte:
- dispositivos para a determinação sanguínea do anti-Duffy e anti-Kidd
- dispositivos para deteção de anticorpos irregulares antieritrocitários
- dispositivos para deteção e quantificação das infeções congénitas: rubéola e
toxoplasmose
- dispositivos para diagnóstico da fenilcetonúria
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- dispositivos para deteção das infeções por citomegalovírus e clamídia
- dispositivos para determinação dos grupos tecidulares do sistema antigénio
leucocitário humano (HLA) (DR, A e B)
- dispositivos para deteção do marcador tumoral antigénio específico prostático
(PSA)
- dispositivos para avaliação do risco da trissomia 21
- dispositivos de autodiagnóstico para determinação da glicemia23
Existem ainda outros DIV para autodiagnóstico que não estão incluídos em nenhuma
destas listas.
Os dispositivos de autodiagnóstico para determinação da glicemia são aqueles que
mais expressão têm no volume de vendas da farmácia, envolvendo as tiras-teste e o
respetivo dispositivo automático para determinação de glicémia. As tiras-teste Accu-Check
Aviva® (Roche) (Figura 33) são um exemplo deste tipo de DIV.
Os testes gravidez são outro exemplo que um DIV para autodiagnóstico (Figura 34)
disponível na farmácia.

Figura 33 – Tiras-teste AccuCheck Aviva® (Roche)
(DIV)

Figura 34 – Teste de Gravidez (Alvita)
(DIV)
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Conclusão
Terminado o estágio, ficou a certeza de que ainda há muito para aprender. A
oportunidade de participar no dia-a-dia da farmácia, em quase todas as vertentes, permitiume compreender a complexidade da profissão e do funcionamento de uma farmácia
comunitária.
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio foram fundamentais para
complementar a minha formação e também, na minha opinião, importantes para a
Farmácia Marques.
A automedicação e a indicação farmacêutica são áreas essenciais no dia-a-dia da
farmácia comunitária, nas quais o farmacêutico tem uma importante intervenção. O
esclarecimento destes conceitos e o direcionamento para a área da gripe e constipação,
permitiu-me ter um melhor conhecimento sobre o tipo de produtos indicados, numa época
propícia a estas patologias.
Durante o meu estágio tornou-se também clara a importância dos DM na farmácia
comunitária, sendo essencial o conhecimento deste tipo de produtos. O farmacêutico tem
um importante papel desde a sua conceção até à dispensa. O profissional da farmácia
deve conhecer bem os DM que dispensa, o seu modo de utilização e condições de
armazenamento, de forma a melhor informar o utente.
Existe um número crescente de produtos que, intuitivamente seriam classificados
como medicamentos, mas que são DM. A distinção entre medicamento, DM e suplemento
alimentar, cuja classificação está na fronteira das suas definições, foi a área que me
suscitou mais curiosidade. Ficaram ainda por esclarecer muitas questões relativas a
classificações dúbias.
O dia-a-dia na farmácia, complementado com os trabalhos desenvolvidos, permitiramme entender a relevância do papel do farmacêutico na sociedade, e conhecer a atividade
complexa desenvolvida na farmácia comunitária.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO VI
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ANEXO VIII
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Resumo
De acordo com a atual legislação europeia, a formação académica do farmacêutico deverá incluir
um período de estágio em farmácia comunitária, podendo ainda incluir um período em farmácia
hospitalar, com vista à aquisição de conhecimentos de natureza prática que dotem o estudante com
a adequada preparação técnica e deontológica, tão necessária no futuro desempenho da profissão
farmacêutica. Neste sentido, foi-nos dada a oportunidade de realizar parte do nosso estágio
curricular no Hospital de Santo António, no Porto, nos meses de setembro e outubro de 2013.
No decurso deste estágio, pudemos conhecer a realidade de cada um dos setores que constituem os
Serviços Farmacêuticos, tendo acompanhado e ativamente colaborado nas diversas atividades
desenvolvidas no Armazém de Produtos Farmacêuticos, Produção, Unidade de Farmácia
Oncológica, Distribuição, Farmácia de Ambulatório e Ensaios Clínicos (Anexo 1).
De modo a complementar a nossa formação, intercedemos ainda em duas áreas de grande relevo:
gestão de risco e cuidados farmacêuticos.
Tendo em conta a importância da gestão de risco em ambiente hospitalar, e na ausência de
regulamentação oficial, propusemo-nos a criar um modelo de gestão de risco, baseado na criação
de sinalética visual adequada, a aplicar na identificação de medicamentos de alto risco.
Por fim, uma vez que cuidados farmacêuticos constituem a área de excelência para a intervenção
ativa junto dos utentes e para a promoção da saúde, e porque a população pediátrica compõe um
grupo que exige especial atenção, desenvolvemos folhetos informativos, destinados a acompanhar
medicamentos manipulados para uso pediátrico dispensados em regime de ambulatório.
Todas as atividades desenvolvidas no decurso do nosso estágio, neste relatório descritas,
permitiram não só a transposição para um domínio prático dos conhecimentos técnicos e científicos
apreendidos ao longo de cinco anos de estudo universitário, como também contribuíram para o
desenvolvimento de capacidades de inovação e melhoria constantes, pelo que fomentaram em
simultâneo o nosso crescimento profissional e pessoal.
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O Hospital de Santo
António

O Hospital de Santo António
O Hospital de Santo António (HSA) é um hospital de referência, central e escolar, que se tem vindo
a afirmar desde o momento da sua construção, há mais de 230 anos 1, como um dos melhores
hospitais portugueses na prestação de cuidados de saúde2. Valoriza o ensino pré e pós-graduado e
promove a investigação, contribuindo assim para a inovação e desenvolvimento científicos2.
O HSA integra atualmente o Centro Hospitalar do Porto (CHP), que nasceu em 2007 da
necessidade de converter alguns hospitais em Entidades Públicas Empresariais (EPE). A presente
constituição do CHP comporta não só o HSA, mas também a Maternidade Júlio Dinis (MJD) e o
Hospital Joaquim Urbano (HJU), que veio, em 2011, substituir o Hospital Maria Pia (HMP)3,4.

Os Serviços Farmacêuticos
Os Serviços Farmacêuticos (SF) constituem, segundo o artigo 2º do Capítulo I do Decreto-Lei nº
44204, de 2 de fevereiro de 1962, “departamentos com autonomia técnica e científica, sem prejuízo
de estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos de administração, perante os quais respondem
pelos resultados do seu exercício”5.
A dinâmica dos SF é assegurada por uma equipa de profissionais de saúde, que possuem diferentes
responsabilidades nas diversas etapas do Circuito do Medicamento (CdM), conforme as suas
competências. Assim, de acordo com a legislação em vigor, os SF do HSA são da responsabilidade
de um farmacêutico hospitalar (FH), com a categoria de diretor de serviço5. Esta função é
atualmente desempenhada pela Dr.ª Patrocínia Rocha, que coordena uma vasta equipa, composta
por Farmacêuticos (designados Técnicos Superiores de Saúde (TSS)), Técnicos de Diagnóstico e
Tratamento (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT).
Para além das funções desempenhadas no âmbito do CdM e da investigação científica, os FH do
HSA desempenham ainda um papel de relevo em diversas comissões técnicas e científicas,
nomeadamente na Comissão de Ética (CE) e na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)6. Estas
comissões, indispensáveis para o bom funcionamento hospitalar, visam, respetivamente, regular
questões éticas decorrentes das atividades assistencial, de ensino e investigação praticados no HSA
e atuar como intermediário entre os serviços clínicos e farmacêuticos, garantindo o controlo de
custos, a monitorização da terapêutica e a implementação de formulários e adendas7,8.

Estrutura e organização dos Serviços Farmacêuticos
Os SF do HSA circunscrevem-se essencialmente ao piso 0 do edifício Neoclássico, com exceção
do Armazém de Injetáveis de Grande Volume e da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), que se
localizam, respetivamente, nos pisos 0 e 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho, junto ao Hospital de
Dia (HD). No decurso do nosso estágio, tivemos oportunidade de presenciar parcialmente a
transferência da UFO, em reconstrução, para as novas instalações, que se situarão no interior do
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HD, por forma a promover a proximidade temporal e espacial entre o momento da manipulação e
da administração das preparações citotóxicas.
Os SF do HSA comportam diversos setores, que vão de encontro às exigências legais de
armazenamento, distribuição, produção, verificação e vigilância da conservação e consumo5.
Assim, Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Produção, UFO, Distribuição (Clássica e
Unitária), Sala de Reembalamento, Farmácia de Ambulatório (FA) e Ensaios Clínicos (EC) são as
principais áreas físicas que constituem os SF.

Sistema de Gestão de Qualidade
O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) implementado aquando do nascimento do CHP, o
Hospital Logistics System (HLS) com aplicação do modelo Kaizen, assenta na premissa de
inovação e melhoria contínua dos processos instituídos. Assim, os SF possuem presentemente
manuais de procedimentos atualizados para a totalidade das funções desenvolvidas, nos quais
constam Instruções de Trabalho (IT), e são regularmente sujeitos a auditorias internas e externas9.
O SGQ do CHP encontra-se certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems (CHKS) e
pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), cumprindo os requisitos da norma NP EN
ISO 9001:2008.
No contexto da filosofia Kaizen, foi desenvolvido o sistema Kanban,
que permite uma gestão mais eficaz e rentável de stocks, evitando
simultaneamente a acumulação de excedentes e momentos de rutura.
O Kanban (Figura 1) pode assumir o formato de cartão, gaveta ou
contentor, e contém todas as informações necessárias para a realização
de uma encomenda quando necessário, nomeadamente nome do
produto por Designação Comum Internacional (DCI), ponto de
encomenda, quantidade a encomendar e código interno associado10.
Figura 1 – Kanban.

Sistema Informático
Os SF do HSA utilizam uma plataforma informática denominada Gestão Hospitalar de Armazém e
Farmácia (GHAF), o que permite uma comunicação eficaz entre os diversos intervenientes no
CdM, aumentando a rapidez e eficiência de trabalho e diminuindo os erros de dispensa. Este
sistema permite gerir os stocks, adquirir produtos farmacêuticos, proceder à sua distribuição pelos
diferentes setores dos SF e serviços hospitalares, bem como aceder ao histórico dos doentes,
permitindo uma validação mais consciente das prescrições médicas (Figura 2)11.
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Figura 2 - Interação do GHAF com diversos serviços11.

Armazém de Produtos Farmacêuticos
O armazenamento constitui uma etapa fundamental no CdM, visto ser necessário em todos os
momentos garantir a manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos fármacos. O APF
encontra-se assim dividido em diferentes setores (Figura 3), que respeitam as exigências de luz,
humidade, temperatura e segurança requeridas pelas Boas Práticas de Farmácia Hospitalar para as
diversas categorias de produtos farmacêuticos12.

Figura 3 - Esquema espacial do APF.

Verificámos que todos os produtos farmacêuticos são recebidos no setor da Receção de
Encomendas, no qual se procede a uma primeira conferência da sua conformidade e integridade,
sendo posteriormente reencaminhados para os respetivos locais de armazenamento13.
Aquando da receção das encomendas, o prazo de validade de cada produto é verificado e registado
no GHAF, sendo mensalmente impressas listas dos produtos em stock cujos prazos de validade
expiram no período de três meses. Este processo permite não só uma melhor gestão de stocks,
5
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possibilitando a comparação de existências reais e informáticas, mas também garante a eficácia e
segurança dos produtos dispensados através dos diversos sistemas de distribuição14. Fomos
incumbidas desta tarefa de verificação dos prazos de validade, o que nos proporcionou uma melhor
compreensão do modo de funcionamento do APF e nos permitiu ter um primeiro contacto com
alguns medicamentos de uso exclusivamente hospitalar.
Procedemos ainda à seleção e recolha de toda a informação presente em Kanbans desatualizados,
de modo a que pudessem ser emitidos novos cartões com pontos de encomenda e quantidades a
encomendar que correspondessem às atuais necessidades do HSA.
Acompanhámos também a realização de encomendas despoletadas pelo sistema de cartões Kanban
e a gestão de empréstimos e pedidos de empréstimo entre o HSA e outros hospitais públicos e
privados, processos da competência do farmacêutico responsável pelo APF.
Por fim, tivemos oportunidade de acompanhar igualmente o processo de requisição de
medicamentos que não possuem uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal,
para os quais é necessário efetuar uma requisição específica ao INFARMED, que emite uma
Autorização de Utilização Excecional (AUE) com a validade de um ano15,16.

Produção de medicamentos
A produção de medicamentos manipulados no CHP constitui uma das atividades fulcrais dos SF,
uma vez que possibilita a individualização da terapêutica, imperativa em doentes pediátricos,
idosos e oncológicos, e fornece uma resposta em caso de ausência de alternativas industrialmente
produzidas.
A atividade deste setor, que engloba a produção de preparações estéreis, não estéreis e citotóxicas,
bem como o fracionamento e/ou reembalamento de doses unitárias, rege-se pela Portaria nº
594/2004, de 2 de junho17, e pelos Decretos-Lei nº 90/2004, de 20 de abril18, e nº 95/2004, de 22 de
abril19, que no seu conjunto aprovam as “Boas Práticas a Observar na Preparação de
Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”.
É da competência do farmacêutico responsável por este setor garantir uma estrutura adequada e um
conjunto de procedimentos que assegurem um “Sistema de Qualidade na Preparação de
Formulações Farmacêuticas”, garantindo assim a sua qualidade, segurança e eficácia12.

Produção de não estéreis
Na área de produção de formulações não estéreis, cuja atividade obedece às “Boas Práticas de
Fabrico de Medicamentos Manipulados” (Portaria nº 594/2004)17, procedemos à preparação de
formas farmacêuticas sólidas (papéis medicamentosos de bosentano; papéis medicamentosos de
diazóxido; dietas modulares glucídicas) e líquidas (suspensão de hidroclorotiazida; solução de
ácido acético a 3% e 5%; xarope de captopril; loção de alfazema).
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Verificámos que cada medicamento manipulado é preparado de acordo com as indicações
constantes na respetiva ordem de preparação, emitida pelo farmacêutico responsável por este setor.
Esta contém não só informação necessária à sua manipulação (composição quali-quantitativa,
dosagem, forma farmacêutica, técnica de preparação, número de unidades a preparar e ensaios de
verificação do produto final), mas também informação que garante a rastreabilidade do produto
final e a sua qualidade (lote, origem e prazo de validade das matérias-primas, número de lote
atribuído e identificação do operador e supervisor)20.
Após manipulação, procedemos ao controlo de qualidade (ensaios organoléticos, uniformidade de
massa, pH e transparência)17, seguido do acondicionamento apropriado das preparações não
estéreis produzidas21, atribuição de um prazo de validade (de acordo com as indicações da
Farmacopeia Americana (USP)) e rotulagem. Os rótulos, igualmente emitidos pelo farmacêutico
responsável pelo setor, contêm informação referente à composição quali-quantitativa do
medicamento manipulado, às condições de conservação, via de administração, instruções especiais
de utilização e prazo de validade, bem como o número de lote atribuído e a identificação do local
de preparação e do diretor técnico dos SF22.

Produção de estéreis
A produção de formulações estéreis, pautada pelas indicações do capítulo 797 da USP, “Sterile
Compounding”, é efetuada em local adequado, local este que reúne as condições descritas na
Portaria nº 42/92 de 23 de Janeiro e garante a ausência de contaminação e pirogénios e, deste
modo, a qualidade do produto final12,15,17. Assim, as formulações estéreis são preparadas com
recurso à técnica assética, no interior de uma câmara de
fluxo laminar vertical (CFLv) (Figura 4), que garante a
proteção simultânea do produto e do operador. Esta CFLv
encontra-se inserida num compartimento estéril, cuja
esterilidade é assegurada por um gradiente de pressão,
sendo a comunicação com o exterior e a transferência de
material efetuada através de um transfer. É ainda efetuado
um controlo microbiológico diário, na primeira preparação

Figura 4 - CFLv na área de produção de
formulações estéreis.

de cada sessão de trabalho e na última preparação do dia23,24.
No CHP, são produzidas misturas para nutrição parentérica e preparações estéreis extemporâneas,
que se destinam principalmente aos serviços de pediatria do HSA e da MJD e ao serviço de
neonatologia do Hospital Padre Américo, Vale do Sousa, pertencente ao Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa, E.P.E.
As misturas para nutrição parentérica visam manter o equilíbrio nutricional dos doentes internados,
face a situações de distúrbios metabólicos, tubo digestivo imaturo ou alimentação entérica
impossibilitada ou contra-indicada. São formuladas em função do balanço azotado e hídrico, do
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ionograma e da patologia e terapêutica instituída para cada doente, sendo preparadas mediante
prescrição médica.
Neste âmbito, observámos a receção e validação de prescrições médicas, bem como o registo
nutricional (transcrição da prescrição para uma ficha farmacoterapêutica de nutrição parentérica no
sistema informático) e a emissão das ordens de preparação25,26 e rótulos, que contêm informação
relativa à formulação e ao doente, acompanhando a preparação desde a sua produção até à sua
administração. Verificámos ainda que a preparação das misturas para nutrição parentérica é
efetuada de modo bifásico, sendo manipuladas e acondicionadas separadamente uma emulsão
lipídica, contendo lípidos e vitaminas lipossolúveis, e uma fração hidrossolúvel, contendo soros
glicosilados, aminoácidos e micronutrientes. Ambas as frações são preparadas com recurso a um
sistema automático de enchimento, com exceção para os micronutrientes hidrossolúveis, que são
aditivados manualmente e de forma ordenada, de acordo com a sua natureza química, por forma a
evitar a formação de precipitados que poderiam interferir com a estabilidade da preparação27.
Após extração do ar, ‘clampagem’ e obturação das bolsas de nutrição parentérica, procedemos à
identificação de cada fração manipulada com rótulo interno e externo e ao seu acondicionamento
secundário, que promove a proteção da luz, evitando assim a degradação de determinados
constituintes27,28.
Por sua vez, as preparações estéreis extemporâneas consistem essencialmente no fracionamento ou
ajuste de doses comerciais, permitindo assim uma resposta individualizada e a rentabilização das
matérias-primas. Observámos, neste contexto, o fracionamento de colírios de gentamicina,
oxibuprocaína e fenilefrina, e de soluções de bevacizumab e morfina em seringas unidose, tendo
verificado que o processo de manipulação de preparações estéreis extemporâneas é muito
semelhante ao da produção de misturas para nutrição parentérica.
O prazo de validade das formulações estéreis é definido com base no descrito no capítulo 797 da
USP, podendo nalguns casos corresponder a sete dias, se armazenadas à temperatura de 2-8ºC 27.

Produção de citotóxicos
A UFO é responsável pela produção, armazenamento e distribuição de medicamentos citotóxicos
(CTX), sendo todas as operações efetuadas nesta unidade levadas a cabo por pessoal competente,
previamente sujeito a formação teórica e prática adequada29.
Neste setor, auxiliámos na validação de prescrições médicas, que são efetuadas em impresso
próprio cuja cor difere para doentes internados (impresso verde) e doentes em regime de
ambulatório/HD (impresso rosa)30. Para tal, aferimos cálculo da superfície corporal, posologia e
ajuste de doses, tendo verificado que as prescrições de CTX devem reunir todas as condições
estabelecidas pelos Protocolos de Quimioterapia (PQ) da instituição, diplomas legais, autorizações
da Direção Clínica, do CA, CFT e CES e conter informação detalhada sobre o doente (incluindo
peso, altura, superfície corporal e área sob a curva) e sobre a formulação a preparar (CTX
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prescritos por DCI, via de administração, dose padrão e dose ajustada ao doente), bem como a
identificação do serviço clínico, médico responsável, patologia, PQ e data de realização do ciclo30.
Pudemos ainda acompanhar todo o processo de manipulação de CTX, desde o momento de receção
da autorização de produção, fornecida pelo Sistema de Apoio Médico (SAM) no seguimento das
análises clínicas efetuadas pelo doente aquando da sua chegada ao HD, até à rotulagem e
acondicionamento das preparações. Neste contexto, verificámos que as preparações de CTX são
manipuladas, mediante ordem de preparação e por ordem de prioridade, numa CFLv, inserida num
compartimento estéril, no qual TSS e TDT entram após correto fardamento29-31.
Em virtude da elevada toxicidade destes compostos, todas as etapas críticas do processo de
preparação são sujeitas a dupla verificação, procedendo-se à identificação dos produtos finais com
o símbolo “BIOHARZARD”29. No seguimento de um protocolo de atuação em caso de
derrame/acidente, está presente na UFO e em todos os serviços que habitualmente contactam com
estes produtos um “kit de derramamento de citotóxicos”, permitindo proceder de forma rápida e
segura, assegurando assim a exposição do menor número de pessoas possível em caso de
acidente32.

Fracionamento e reembalamento
O fracionamento e reembalamento constituem processos de manipulação de medicamentos
acabados, pelos quais se preparam, acondicionam e identificam doses unitárias de determinados
fármacos, de modo a serem integradas no CdM (Figura 5). Estes procedimentos possibilitam não só
a individualização da terapêutica, pela geração de dosagens não disponíveis no mercado, sem
prejuízo das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação, mas também a
rentabilização das matérias-primas, pelo que comportam uma mais-valia terapêutica e económica33.
Verificámos que os produtos finais obtidos são sujeitos a ensaios de verificação e controlo de
qualidade diários, sendo efetuado um controlo visual da integridade da porção fracionada ao longo
de todo o processo. É ainda efetuado, mensalmente, um controlo do peso, por pesagem de um
mínimo de cinco frações aleatórias de um determinado produto, cujos valores individuais não
podem apresentar uma diferença superior a 5% 34.

Figura 5 – Sistemas de reembalamento.
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Distribuição de medicamentos
O sistema de distribuição de medicamentos constitui uma das atividades dos SF com maior impacto
e visibilidade a nível hospitalar, sendo aquele que promove um maior contacto com os restantes
serviços e utentes. O sistema implementado no CHP permite garantir o cumprimento da prescrição,
racionalizar o uso de medicamentos, diminuir os erros associados à sua dispensa e administração,
monitorizar a terapêutica e racionalizar os seus custos, bem como reduzir o tempo despendido na
administração e manipulação dos medicamentos, garantindo, assim, uma distribuição segura e
eficaz, em tempo útil.

Distribuição tradicional ou clássica
Este sistema de distribuição assegura o fornecimento de medicamentos a todos os serviços clínicos,
blocos operatórios e consultas, permitindo o seu rápido e fácil acesso em todos os momentos. No
entanto, tendo em conta o distanciamento físico entre fármacos e farmacêuticos, impossibilita o
controlo de stocks e condições de armazenamento, bem como o seguimento do perfil
farmacoterapêutico do doente, acarretando um maior risco de erro na preparação da medicação.
Verificámos que, de acordo com este tipo de distribuição, a reposição de stocks é feita segundo um
dos seguintes três métodos, obedecendo a quantitativos previamente estudados e acordados entre os
SF e os serviços clínicos: HLS (Hospital Logistic System) (sistema de troca direta de embalagens
vazias por embalagens cheias), stocks nivelados (sistema de nivelamento dos stocks, por reposição
das unidades consumidas) ou cartões Kanban (sistema em que o cartão, colocado após a quantidade
mínima de produto em stock definida, indica a necessidade de pedido ao fornecedor quando esta é
atingida)35,36. Procedemos, de acordo com os métodos suprarreferidos, procedemos à reposição de
stock do veículo médico de emergência e ressuscitação, da unidade de cuidados intensivos, da sala
de hemodiálise e do setor de farmácia de ambulatório, tendo também efetuado a dispensa de
darboepoetinas para doentes em diálise.
Conferimos ainda os stocks de soros em diversos serviços,
verificando que determinados produtos, nomeadamente
antisséticos, desinfetantes, soluções injetáveis de grande
volume e outras soluções estéreis, constituem uma exceção
ao sistema de distribuição clássica, possuindo um stock
previamente definido não só no que respeita à quantidade,
mas também à sua durabilidade em todas as unidades e
serviços do CHP37,38.
Foi-nos igualmente possível observar a reposição de stock
do Pyxis® da Unidade de Cuidados Intensivos (Figura 6).
Este consiste num armazém de stock informatizado, que
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Figura 6 – Pyxis® da Unidade de Cuidados
Intensivos.
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possibilita a dispensa automática de medicamentos por utilizadores autorizados e constitui uma
mais-valia para serviços clínicos e SF uma vez que permite uma distribuição individualizada, um
maior controlo de stocks e, ainda, uma redução de erros de dispensa de medicamentos39,40.

Distribuição individual diária e em dose unitária
A distribuição individual diária e em dose unitária (DIDDU) consiste num sistema de distribuição
personalizado que permite a dispensa das doses unitárias de medicamentos necessárias para cada
doente internado, para um período de 24 horas. Constatámos que este tipo de distribuição, apesar
de exigir mais recursos humanos, equipamentos e apoios logísticos, garante não só a racionalização
no uso dos medicamentos, mas também um maior conhecimento do perfil farmacoterapêutico do
doente pelo FH e, consequentemente, uma melhor monitorização da terapêutica instituída,
diminuindo o risco de interações e erros de distribuição41,42.
Foi-nos possível acompanhar e intervir nas diversas etapas deste
processo de distribuição, nomeadamente na validação de
prescrições médicas através do GHAF; na dispensa das doses
unitárias para os doentes internados, com recurso ao dispositivo
semiautomático PharmaPik® e a malas de aviamento contendo
gavetas com a identificação dos utentes (Figura 7); na
verificação dos medicamentos em falta, com o auxílio do portal
interno, e na dispensa de estupefacientes e psicotrópicos,
hemoderivados e material de penso41-43. Tivemos também a
oportunidade de criar e registar intervenções farmacêuticas, via
sistema informático ou telefone, em caso de dúvida ou não
conformidade de algum parâmetro prescrito (dose, posologia,
Figura 7 – Carro com malas de
aviamento para diferentes serviços.

via

de

administração,

presença

de

interações

medicamentosas)44,45.

Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório
Este sistema de distribuição permite a dispensa direta de fármacos a doentes não internados,
possibilitando a continuidade do tratamento em ambiente familiar e a redução dos custos inerentes
ao internamento. O FH assume um papel fundamental no controlo e vigilância destes doentes, de
forma a assegurar a adesão à terapêutica, bem como a sua segurança e eficácia, pelo que deve, no
momento da dispensa, fornecer ao utente toda a informação inerente à correta utilização da
medicação, esclarecendo-o quanto à posologia, modo de administração, conservação,
contraindicações e possíveis efeitos adversos41.
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Neste setor, verificámos que os medicamentos dispensados pelos SF em regime de ambulatório são
totalmente comparticipados, correspondendo não só a medicamentos de uso exclusivamente
hospitalar, mas também a medicamentos legalmente autorizados para determinadas patologias,
regulamentados em diplomas publicados em Diário da República e presentes no Formulário
Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), bem como a medicamentos extra-FNHM (hepatite
B e hipertensão pulmonar) mas que se encontram ao abrigo de deliberações da CFT e Conselho de
Administração (CA) do CHP12. Contudo, apuramos que, de acordo com o Decreto-Lei nº 206/2000,
de 1 de setembro, o Ministério da Saúde autoriza os SF hospitalares a efetuar a venda de
medicamentos ao público ou a determinadas entidades em situações específicas, que incluem casos
de comprometimento do normal acesso aos medicamentos na rede de farmácias comunitárias e em
caso de necessidade de acesso imediato a determinado fármaco, no seguimento de um atendimento
em serviço de urgência hospitalar46,47.
Tivemos também possibilidade de proceder à validação de prescrições médicas, verificando a
concordância com os requisitos exigidos, e à subsequente dispensa de medicamentos, em
quantidade suficiente para permitir a não interrupção da terapêutica até à data da consulta seguinte
(indicada na prescrição médica) ou até um mês após a data da emissão da mesma. No entanto,
constatámos que, em casos excecionais, pode ser efetuada a dispensa de medicação correspondente
a três meses de tratamento, desde que o montante total seja inferior a 100€ para utentes residentes
no Porto ou a 300€ para aqueles que residem fora do distrito do Porto48,49.
Fomos ainda incumbidas da gestão dos fármacos devolvidos pelos utentes (em casos de alteração
de medicação ou aquando do aparecimento de efeitos secundários graves), que são armazenados
em local próprio após receção, para posterior triagem50.

Medicamentos sujeitos a controlo especial
No decurso do nosso estágio, verificámos que determinados grupos farmacoterapêuticos são
sujeitos a um controlo estrito ao longo de todo o CdM, o que inclui psicotrópicos e
estupefacientes51, antídotos, anti-infeciosos, nutrição artificial e material de penso, armazenados em
condições específicas e dispensados mediante impresso próprio51-55.
Constatámos ainda que determinados fármacos, como a epoetina alfa e beta, a darbopoetina, a
somatropina e a talidomida, se encontram contemplados em diplomas legais que autorizam a sua
prescrição apenas por determinados serviços e especialidades médicas, mediante justificação em
impresso próprio (“Justificação de receituário de Medicamentos”).

Ensaios Clínicos
De acordo com o Decreto-Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto, que regula a prática de ensaios clínicos
(EC) em Portugal, um EC define-se como “qualquer investigação conduzida no ser humano,
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destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos
farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos
indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o
metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a
respetiva segurança ou eficácia”56. Os EC constituem, por isso, um meio indispensável para a
avaliação da segurança e eficácia de novas moléculas, bem como para o reconhecimento de novas
aplicações terapêuticas de fármacos já comercializados.
O planeamento e condução dos EC, nas quatro fases que os compõem, envolvem diversos
intervenientes, desde promotores e monitores do EC até aos participantes voluntários, passando
pela equipa de profissionais de saúde responsáveis pela seleção e acompanhamento dos
participantes e pela dispensa do medicamento experimental (ME)56,57.
No decurso do nosso estágio, acompanhámos diversas etapas deste complexo processo,
nomeadamente a receção de ME na Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), respetiva conferência
quali-quantitativa, armazenamento e comunicação da receção ao promotor via IVRS (Interative
Voice Responsive System) ou via IWRS (Interative Web Responsive System). Procedemos ainda à
validação de prescrições médicas, efetuadas em impresso próprio preenchido pelo investigador
principal, e subsequente dispensa de ME a participantes de diferentes estudos (EC Latitude, Dual-2
e Amaranth)58, o que nos permitiu contactar diretamente com o necessário processo de validação e
registo desta etapa. Verificámos, por fim, que toda a medicação devolvida pelos participantes é
contabilizada e registada em formulários apropriados, para posterior devolução ao promotor, de
acordo com um procedimento previamente definido58.
Tivemos ainda oportunidade de participar na primeira reunião de um EC envolvendo o tocilizumab.
Esta reunião ocorreu após aprovação do EC pelas entidades reguladoras (CEIC, INFARMED e
CNPD) e do protocolo do estudo pelo CA e CES do CHP, bem como após celebração do contrato
financeiro entre as partes. Nesta reunião, o protocolo experimental foi explicado a todos os
intervenientes, nomeadamente o investigador principal e o farmacêutico coordenador do ensaio,
tendo-lhes sido entregue um dossier com todas as informações referentes ao estudo.

Atividades complementares
A UEC é também responsável pela comunicação e organização de formações científicas,
desenvolvidas pelos promotores dos EC, sobre os estudos em desenvolvimento no CHP ou sobre
outros temas de interesse científico, com o objetivo de formar e informar a equipa dos SF. Neste
contexto, assistimos a diversas apresentações, nomeadamente sobre o ruxolitinib (Jakavit®,
Novartis) e a sua aplicação na mielofibrose e sobre novas aplicações terapêuticas do everolimus
(Affinitor®, Novartis) em carcinomas pancreáticos e neuroendócrinos.
Participámos também na otimização de uma base de dados em desenvolvimento na UEC. Esta base
de dados, criada no programa Access, foi desenvolvida tendo em conta o número crescente de
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estudos em curso no CHP, com o intuito de reunir todos os dados relevantes de cada estudo num
documento único, possibilitando assim o acesso rápido e fácil a esta informação.
Pudemos ainda participar numa campanha de recolha de medicamentos já não utilizados pelos
doentes. A gestão dos medicamentos doados (seleção, separação e armazenamento), bem como o
seu reencaminhamento para instituições de solidariedade social, é da competência da UEC e foi
nossa responsabilidade no decurso do nosso estágio.
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São diversos os desafios que pautam diariamente a atividade profissional do FH, que se
responsabiliza pela manipulação e dispensa segura de medicamentos e por dar uma célere resposta
a qualquer requisição, dúvida ou angústia da população que serve, mas sobretudo pelo contacto
direto com o doente em regime de ambulatório e pela proximidade com profissionais prescritores, o
que gera uma oportunidade para a prestação de cuidados farmacêuticos, com vista à melhoria do
tratamento59.
O FH desempenha um papel fulcral na monitorização da qualidade e segurança na dispensa e
utilização do medicamento, quer através do aconselhamento ao doente e demais profissionais de
saúde sobre a sua correta administração, quer através de uma gestão racional e eficiente do risco
inerente às complexas terapêuticas efetuadas pelos doentes, internos e externos59. Com base neste
pressuposto, e com vista à minimização de eventos adversos preveníveis, desenvolvemos um
programa de gestão de risco a ser aplicado de forma faseada no CHP.
No entanto, não se limitando as necessidades do doente no que ao medicamento diz respeito ao seu
acesso e utilização segura, mas englobando igualmente qualquer preocupação, expetativa ou falta
de compreensão identificado pelo próprio ou pelo FH60, propusemo-nos a elaborar folhetos
informativos sintéticos, destinados a acompanharem os medicamentos manipulados de uso
pediátrico que com maior frequência são disponibilizados em regime de ambulatório.

Gestão de risco
Os avanços na medicina e terapêutica observados no século XX vieram alterar por completo o
prognóstico e tratamento de muitas patologias. Contudo, este avanço fez-se acompanhar de um
aumento de complexidade e do risco associado à terapêutica, com incremento dos níveis de
mortalidade nosocomiais61.
O dinâmico conceito de segurança dos medicamentos viu-se, assim, renovado na década de 1990,
reconhecendo-se desde então que, além do risco intrínseco de ocorrência de efeitos adversos
mesmo quando administrados em condições adequadas, fármacos provocam igualmente numerosos
efeitos nocivos decorrentes de falhas ou erros que se produzem durante o complexo e multifaseado
processo da sua utilização clínica62.
Estes erros na cadeia de cuidados acarretam consequências potencialmente graves para doentes e
respetivas famílias, bem como elevados custos económicos e perda de confiança nos profissionais e
sistema de saúde63. Assim sendo, a gestão de risco em ambiente hospitalar, que se compõe
nomeadamente da identificação e prevenção de riscos associados à terapêutica, reveste-se de um
caráter essencial.
Programas de gestão de risco, que consistem no conjunto de processos inter-relacionados que
fomentam a utilização segura, efetiva, apropriada e eficiente dos medicamentos, são desenvolvidos
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de forma a aumentar a segurança de doentes e profissionais de saúde, melhorar a qualidade da
terapêutica e, assim, reduzir os custos associados a erros de medicação preveníveis64.
Uma estratégia fundamental de melhoria da segurança do CdM consiste em reconhecer que
incidentes ocorrerem por falhas no sistema (system approach) e não no indivíduo (person
approach). Este tipo de estratégia propõe alterações nos processos e procedimentos, e não só na
formação e competência dos profissionais, ao assumir que existem falhas latentes subjacentes ao
sistema (relacionadas com a sua organização, procedimentos de trabalho, meios técnicos, condições
laborais) que favorecem erros de medicação, entendidos como qualquer incidente prevenível e não
intencional na prescrição, dispensa ou administração de um fármaco, sob o cuidado de um
profissional de saúde, doente ou consumidor, que pode ou não provocar dano65,66.
Sendo os erros de medicação responsáveis por um largo número de reações adversas à terapêutica,
constituindo um problema de saúde pública, responsável por 18,7% a 56% de todas as reações
adversas observadas em doentes hospitalizados66, a identificação dos processos da cadeia
terapêutica nos quais estes erros ocorrem com maior frequência é de extrema utilidade para definir
pontos específicos nos quais interessa estabelecer estratégias de prevenção. Encontrando-se os
erros de prescrição entre os mais frequentes a nível hospitalar (Figura 8)67, foi instituído no CHP
um sistema informático de registo de intervenções farmacêuticas, que permite identificar e corrigir
erros de prescrição, impedindo antecipadamente possíveis consequências no doente. Este registo
informático permite ainda a sua posterior análise e estudo, possibilitando assim a identificação das
causas e fatores na origem do erro, bem como a intervenção do farmacêutico junto dos
profissionais envolvidos no CdM, no sentido de prevenir que os erros registados voltem a ocorrer68.

Figura 8 - Processos da cadeia terapêutica nos quais ocorrem erros de medicação que originam eventos adversos em
doentes hospitalizados (adaptado)67.
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Tendo sido igualmente detetada no CHP a necessidade de gerir o risco inerente aos medicamentos
de alto risco (fármacos com elevada probabilidade de provocarem danos graves ou potencialmente
fatais em caso de erro na sua administração), e na ausência de normas nacionais ou internacionais
que regulamentem a correta identificação, dispensa e administração destes fármacos, propusemonos a criar um modelo de gestão de risco, a ser instituído faseadamente.

Listagem de medicamentos de alto risco
Numa primeira fase da elaboração do modelo suprarreferido, procedemos à elaboração de uma lista
de classes de medicamentos considerados de alto risco, baseando-nos no modelo APINCH (Tabela
1).
Tabela 1 - Recomendações de boas práticas para medicamentos de alto risco (adaptado)69.

Medicamentos de Alto
Risco
A: Anti-infeciosos
P: Potássio
eletrólitos

e

Exemplos

Anfotericina
Gentamicina
outros Cloreto de
intravenoso

Recomendações de Boas Práticas

potássio Os frascos com formas concentradas de
eletrólitos (p.e., cloreto de potássio,

fosfato de potássio, sulfato de magnésio
Soluções
orais
de
limpeza gastrointestinal ou cloreto de sódio com concentração
superior a 0.9%), que requerem diluição
antes da administração IV, não deverão
estar disponíveis no stock de enfermaria
e/ou em armários de dispensa automática
nas unidades de tratamento de doentes
(incluindo stock das salas de operações
ou anestesiologia).
I: Insulina

O protocolo padrão usado para tratar
elevados níveis de glucose nos doentes
diabéticos deve ser adaptado às condições
específicas

do

doente,

como

o

diagnóstico, peso ou quantidade total de
insulina diária.
N: Narcóticos e outros Opióides
sedativos
Fentanileoutros
emplastros analgésicos

Os antídotos para a sedação moderada e
analgesia controlada pelo doente (PCA) e
as respetivas guidelines devem estar
prontamente disponíveis próximo dos
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Oxicodona

locais

onde

são

usados.

Os bloqueadores neuromusculares não se
Midazolam
Hidromorfona

devem encontrar disponíveis no stock de
enfermaria e/ou em armários de dispensa
automática (exceto no stock das salas de
operações ou anestesiologia). No entanto,
se estiverem disponíveis nestes locais,
devem conter avisos que identifiquem
claramente que são fármacos que podem
provocar paralisia respiratória e que
necessitam

de

ventilação

mecânica

quando usados.
C: Citotóxicos

Vincristina

As prescrições dos CTX devem incluir a
dose em mg/m2. Os parâmetros devem ser

Metotrexato
Etopósido

revistos

periodicamente

para

internamentos prolongados, já que a área
corporal pode sofrer alterações desde a
data de admissão. O farmacêutico deve
verificar que a dose prescritaestá correta
antes de preparar e dispensar o citotóxico.

H: Heparina e outros Varfarina
anticoagulantes
Anticoagulantes

Apesar da ausência de normas oficiais, algumas organizações e instituições recomendam a
identificação de todos os medicamentos considerados de alto risco, bem como o desenvolvimento
de normas e procedimentos específicos de manuseamento destes fármacos, que devem ser
conhecidos por todos os profissionais de saúde70.

Proposta de implementação de sinalética: soluções concentradas de potássio
Numa segunda fase, selecionámos os fármacos cujo risco inerente sublinhasse a necessidade de
serem pioneiros no processo de implementação deste projeto. Pelo seu uso frequente nos serviços
de internamento e de urgência, e tendo em conta os graves efeitos adversos que podem decorrer da
sua sobredosagem, nomeadamente hipercalémia, parestesia das extremidades, bloqueio na
transmissão de impulsos nervosos, arritmias, confusão mental e fraqueza, as soluções concentradas
de potássio foram as primeiras selecionadas71,72.
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Estas soluções, utilizadas na reposição de eletrólitos, no tratamento de hipocalémia e em cirurgias
cardíacas com o fim de cessar temporariamente o batimento cardíaco71, são administradas na forma
de sais de cloreto ou monofosfato em formulações injetáveis concentradas, que devem ser diluídas
antes da sua administração. Nos SF do CHP, encontram-se disponíveis ampolas de 10mL a 1M
(1mEq) de ambos os sais, administrando-se usualmente o cloreto de potássio em concentrações de
40-80 mEq/L, tendo por critério de decisão a concentração sérica de potássio do doente73.
A necessidade de diluição prévia destas soluções aumenta a probabilidade de ocorrência de erros de
medicação na preparação e administração, encontrando-se estes entre os erros mais comummente
registados, juntamente com permutas de ampolas com
embalagens semelhantes74. Assim, propusemos a
implementação no CHP de um método visual de
identificação descrito na USP, que saliente de forma
inexorável o risco intrínseco a estas soluções. Este
método, que consiste na colocação de uma tampa de
cor negra no frasco contendo a solução concentrada e
de um invólucro preto ou incolor, ambos contendo a
indicação “Deve ser diluído”, foi já adotado por
alguns laboratórios, nomeadamente a Hospira® e a

Figura 9 – Exemplo de soluções concentradas de
potássio.

FreseniusKabi® (Figura 9)75.

Uma vez que as soluções disponíveis no CHP não têm o tipo de acondicionamento primário
referido no método descrito na USP, sugerimos uma adaptação do supramencionado método, que
consiste na colocação, na zona de abertura da ampola, de um rótulo de fundo negro, contendo as
indicações “Solução concentrada” e “Deve ser diluído”, bem como o símbolo indicativo de perigo
(Figura 10).

Figura 10 – Ampola de Cloreto de potássio 1M (A) e sugestão de rotulagem (B).

Apesar deste método se encontrar proposto apenas para a solução concentrada de cloreto de
potássio, desenvolvemos esta sinalética com o intuito de ser aplicada igualmente à solução
concentrada de monofosfato de potássio, uma vez que ambas apresentam o mesmo risco associado.
Espera-se que a implementação desta sinalética, associada ao armazenamento destas soluções em
locais fisicamente separados dos restantes fármacos, minimize a ocorrência de erros de medicação.

21

O Farmacêutico Hospitalar

Proposta de implementação de sinalética: outros medicamentos
Os erros de medicação no ato da dispensa, não sendo os mais frequentes, constituem igualmente
uma área na qual é importante intervir. Por essa razão, sugerimos também a implementação de um
sistema de alerta, baseado no uso de sinais visuais de fácil compreensão, a ser colocado nos locais
de armazenamento dos medicamentos, tanto nas gavetas do setor da DIDDU, como nas prateleiras
do APF.
Neste sentido, baseamo-nos num sistema já implementado no Hospital da Cova da Beira (Covilhã),
cujos procedimentos nos foram amavelmente facultados, para o desenvolvimento da sinalética
proposta, abaixo descrita.
Tabela 2 – Proposta de sinalética para outros medicamentos.

Fator de risco identificado

Sinalética proposta

Medicamentos com diferente
dosagem armazenados no
mesmo espaço físico

Medicamentos com embalagem
semelhante armazenados no
mesmo espaço físico

Medicamentos potencialmente
perigosos

Pretendemos que esta sinalética potencie a segurança no ato da dispensa, pelo que deverá ser do
conhecimento de todos os profissionais de saúde envolvidos no armazenamento e distribuição de
medicamentos e, posteriormente, deverá ser extensível aos diversos serviços do CHP que possuam
stocks de medicamentos que se enquadrem nas situações suprarreferidas.

Cuidados Farmacêuticos: manipulados de uso pediátrico
A prestação de cuidados farmacêuticos, que engloba não só a seleção e monitorização da
terapêutica, mas também o aconselhamento farmacêutico, assenta no princípio fundamental da
dispensa responsável de fármacos76,77. Tendo o exercício da atividade farmacêutica como principal
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foco o doente, deve basear-se num conjunto de atitudes, comportamentos, compromissos,
responsabilidades e aptidões, com vista ao seu acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes e
à melhoria da sua saúde e qualidade de vida78,79.
A população pediátrica, pelas suas singularidades, apresenta desafios únicos para o farmacêutico,
exigindo atenção e cuidados redobrados. A escassez de estudos sobre a segurança e efetividade de
fármacos nesta população, associada ao fato de muitos serem utilizados off-label (numa indicação
terapêutica não aprovada), gera incertezas na dosagem e aumenta o risco de ocorrência de erros de
medicação, cujas repercussões, pelas características próprias do organismo infantil, apresentam um
risco potencial superior80.
Atendendo à tendência geral de redução dos dias de hospitalização, que conduz ao aumento do
número de doentes seguidos em regime de ambulatório, e à importância dos cuidados
farmacêuticos em pediatria, decidimos intervir nesta área, nomeadamente pela transmissão de
informação completa, clara e adaptada à população alvo, de modo a garantir que o doente ou o seu
legal representante esteja plenamente elucidado acerca da terapêutica a efetuar, aquando da sua
saída dos SF76.
O Resumo das Características do Medicamento (RCM) constitui usualmente uma fonte de
informação de extrema importância, uma vez que permite ao doente a rápida consulta da
informação mais relevante sobre o fármaco que vai utilizar. No entanto, visto que são escassos os
medicamentos existentes no mercado com dosagem pediátrica disponível, estes são manipulados
nos SF de modo a responder às necessidades destes doentes, seguidos em regime de ambulatório e
internamento. Tendo em conta que os medicamentos manipulados nos SF se fazem acompanhar
apenas de um rótulo, que inclui a descrição da composição quali-quantitativa, data de preparação,
data de validade, lote e condições de conservação, propusemo-nos a elaborar folhetos informativos
para os medicamentos manipulados de uso pediátrico dispensados com maior frequência no
ambulatório.
Os folhetos informativos elaborados (Anexos 2-5) serão fornecidos aos doentes juntamente com o
medicamento.
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Anexos

Anexo 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas

Setembro 2013
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo
1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

21

22

28

29

9

10
11
12
13
Leitura de material de apoio sobre cada um dos setores dos
serviços farmacêuticos
16
17
18
19
20
Armazém de produtos farmacêuticos
Distribuição tradicional e clássica
23
24
25
26
27
Produção de não estéreis e estéreis

Outubro 2013
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
30/set
1
2
3
4
Distribuição Individual Diária e em Dose Unitária (DIDDU)
Fracionamento e Reembalamento
7
8
9
10
11

Sábado
5

Domingo
6

12

13

18

19

20

25

26

27

Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório
14

15

16

17

Produção de citotóxicos (UFO)
21

22

23

24

Ensaios Clínicos
28

29
30
31
Recolha de informação para elaboração do
relatório
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Anexo 2 – Folheto informativo da Suspensão oral de Captopril a 1mg/mL

Suspensão oral de Captopril a 1mg/mL
1. O que é a suspensão oral de Captopril a 1 mg/ml e para que é utilizada.

A suspensão contém 1mg de captopril por cada mililitro. Contém sacarose e parabenos.
A suspensão oral de captopril a 0,1% está indicada no controlo da hipertensão, da
insuficiência cardíaca congestiva e em situações de urgência hipertensiva.
2. Modo de administração e posologia habitual.
A suspensão é administrada por via oral, 1 hora antes ou 2 horas após as refeições.
Recomenda-se que a medição dos volumes de suspensão seja efetuada com a ajuda
de uma seringa graduada. A dose e a frequência de captopril a administrar deve ser a
indicada pelo seu médico.
3. Efeitos secundários mais frequentes.
Erupções cutâneas, alterações do paladar, tosse seca não produtiva, tensão arterial
baixa e alterações gastrointestinais.
4. Precauções e contra-indicações.
A ocorrência de vómitos, diarreia, transpiração excessiva e desidratação pode originar
uma exagerada diminuição da tensão arterial.
A administração da suspensão deve ser interrompida se surgirem sinais de
angioedema (edema da face, dos olhos, dos lábios, da língua, da laringe e das
extremidades) ou dificuldade em respirar ou engolir.
Devido à presença de sacarose na sua composição, a suspensão oral de captopril a
0,1% não deve ser administrada a diabéticos.
5. Interações.
O captopril apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente, com antiácidos, aspirina e anti-inflamatórios não esteróides (AINE's).
6. Sintomas de intoxicação e respetivo tratamento.
Em caso de sobredosagem pode observar-se um conjunto de sintomas que inclui
tensão arterial baixa e alteração do ritmo cardíaco.
Em caso de intoxicação aguda deve proceder-se de imediato à correção da tensão
arterial baixa.
7. Condições de conservação.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Conservar a suspensão no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha
de alumínio.
Não utilizar a suspensão oral de captopril após a data de validade indicada no rótulo.

Contacto dos Serviços Farmacêuticos:
222 077 500 (extensões 1338 e 1232)
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Anexo 3 – Folheto informativo da Suspensão oral de Hidroclotiazida a 0,2%

Suspensão oral de Hidroclorotiazida a 0,2%
1. O que é a suspensão oral de Hidroclorotiazida a 0,2% e para que é utilizada.
A suspensão oral contém 0,2 mg de hidroclorotiazida por cada 100 mililitros. Contém
parabenos.
A suspensão oral de hidroclorotiazida a 0,2% está indicada para o tratamento de
edemas associados a insuficiência cardíaca congestiva. É ainda usada isoladamente
ou em associação com outros medicamentos no controlo da hipertensão leve ou
moderada.
2. Modo de administração e posologia habitual.
A suspensão é administrada por via oral, preferencialmente às refeições ou com leite,
de manhã. Recomenda-se que a medição dos volumes de suspensão seja efetuada
com ajuda de uma seringa graduada. A dose e a frequência de hidroclorotiazida a
administrar deve ser a indicada pelo seu médico.
3. Efeitos secundários mais frequentes.
Desequilíbrio eletrolítico (boca seca, sede, fraqueza, sonolência), alcalose
hipoclorémica, diminuição dos níveis de potássio e sódio no sangue, aumento dos
níveis de glicose e de ácido úrico no sangue e presença anormal de glicose na urina.
4. Precauções e contra-indicações.
Evitar a exposição prolongada ao sol. Podem ocorrer reações de sensibilidade à luz.
5. Interações.
A hidroclorotiazida apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente com
anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) e aspirina.
6. Sintomas de intoxicação e respetivo tratamento.
Em caso de sobredosagem podem observar-se um conjunto de sintomas que incluem
irritação gastrointestinal, hipermotilidade, náuseas, vómitos, fraqueza, tonturas,
confusão, ataques epiléticos, sonolência e excreção excessiva de urina.
Em caso de intoxicação aguda deve proceder-se de imediato ao esvaziamento do
estômago e iniciar o tratamento sintomático e de suporte.
7. Condições de conservação.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Conservar a suspensão no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha
de alumínio.
Não utilizar a suspensão oral de hidroclorotiazida após a data de validade indicada no
rótulo.

Contacto dos Serviços Farmacêuticos:
222 077 500 (extensões 1338 e 1232)
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Anexo 4 – Folheto informativo da Solução oral de Metoprolol a 1mg/mL

Solução oral de Metoprolol a 1mg/mL
1. O que é a solução oral de Metoprolol a 1mg/mL e para que é utilizada.
A solução oral contém 1 mg de metoprolol por cada mililitro. Contém sacarose e
parabenos.
A solução oral de metoprolol a 0,1% está particularmente indicada no controlo da
hipertensão arterial e de arritmias cardíacas. É ainda usada como adjuvante no
tratamento de taquicardias desencadeadas pela tirotoxicose neonatal, na profilaxia da
enxaqueca e na redução da sua frequência.
2. Modo de administração e posologia habitual.
A solução é administrada por via oral, preferencialmente antes das refeições e à hora
de deitar. A solução pode ser diluída em líquidos.
Recomenda-se que a medição dos volumes de solução seja efetuada com a ajuda de
uma seringa graduada. A dose e a frequência de metoprolol a administrar deve ser a
indicada pelo seu médico.
3. Efeitos secundários mais frequentes.
Cansaço, tonturas, dores de cabeça, dificuldade em adormecer, depressão,
dificuldades respiratórias e vasoconstrição periférica.
4. Precauções e contra-indicações.
A descontinuação do tratamento deve ser progressiva e realizada sob vigilância
médica.
Devido à presença de sacarose na sua composição, esta solução não deve ser
administrada a diabéticos.
5. Interações.
O metoprolol apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente, com
ácido acetilsalicílico, teofilina, cimetidina e hidróxido de alumínio.
6. Sintomas de intoxicação e respetivo tratamento.
Em caso de sobredosagem podem observar-se um conjunto de sintomas que incluem
diminuição do ritmo cardíaco, diminuição acentuada da pressão arterial, dificuldades
respiratórias, insuficiência cardíaca aguda, depressão, confusão e alucinações.
7. Condições de conservação.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Conservar a solução no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha de
alumínio.
Não utilizar a solução oral de metoprolol após a data de validade indicada no rótulo.

Contacto dos Serviços Farmacêuticos:
222 077 500 (extensões 1338 e 1232)
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Anexo 5 – Folheto informativo da Suspensão oral de Sildenafil a 2,5 mg/mL

Suspensão oral de Sildenafil a 2,5 mg/mL
1. O que é a suspensão oral de sildenafil a 2,5 mg/ml e para que é utilizada.

A suspensão contém 2,5 mg de sildenafil por cada mililitro. Contém sacarose e
parabenos.
A suspensão oral de sildenafil a 2,5 mg/ml está indicada no tratamento da hipertensão
arterial pulmonar (pressão sanguínea elevada nos vasos sanguíneos dos pulmões).
2. Modo de administração e posologia habitual.
A suspensão é administrada por via oral, com ou sem alimentos.
Recomenda-se que a medição dos volumes de suspensão seja efetuada com a ajuda
de uma seringa graduada. A dose e a frequência de sildenafil a administrar deve ser a
indicada pelo seu médico.
3. Efeitos secundários mais frequentes.
Dores de cabeça, febre, náusea, indigestão, vómitos, tosse, dor abdominal, aumento
das ereções e sensibilidade à luz.
4. Precauções e contra-indicações.
A administração da suspensão deve ser interrompida se tiver uma diminuição ou perda
de visão súbita ou se tiver uma ereção que se prolongue por mais que 4 horas.
Devido à presença de sacarose na sua composição, a suspensão oral de sildenafil 2,5
mg/ml não deve ser administrada a diabéticos.
5. Interações.
O sildenafil apresenta várias interações medicamentosas, nomeadamente com
medicamentos contendo hipericão, medicamentos para o tratamento da hipertensão
pulmonar (como o bosentano e o iloprost) e alguns antibióticos.
6. Sintomas de intoxicação.
Em caso de sobredosagem, contacte o seu médico imediatamente.
Tomar uma dose superior à prevista pode aumentar o risco de efeitos secundários
conhecidos.
7. Condições de conservação
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Conservar a suspensão no frigorífico, no frasco bem fechado recoberto com uma folha
de alumínio.
Não utilizar a suspensão oral de sildenafil após a data de validade indicada no rótulo.

Contacto dos Serviços Farmacêuticos:
222 077 500 (extensões 1338 e 1232)
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