Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
RELATÓRIO DE ESTÁGIO

FARMÁCIA VALDREZ
(maio – agosto 2013)

Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

O Orientador,

(Drª Ana Isabel de Sousa Ferreira Conceição)

O estagiário,

(Joana Catarina Costa Nogueira)

Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº __________,
estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração desta
monografia / relatório de estágio.
Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo por
omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais declaro
que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram
referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte
bibliográfica.

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de _________

Assinatura: ______________________________________

i
Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer em especial à Drª Ana Coneceição e à Drª Patrícia Conceição pela
oportunidade de realizar este estágio e pelo que me ensinaram.
Gostaria também de agradecer especialmente à enfermeira Ana, à Dª.Salvina, ao Manuel,
à Fernando, à Dª Maria José que de forma individualizada contribuíram para completar a minha
formação profissional e enriquecer-me pessoalmente graças a todo o

empenho, dedicação,

vontade e paciência com que me trataram ao longo deste três meses. Assim, sinto-me hoje uma
pessoa mais completa.
Levo-os com grande respeito e apreço. Obrigada a todos.

ii
Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

ÍNDICE
DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE ..........................................................................................................................i
AGRADECIMENTOS ............................................................................................................................................. ii
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................................. 1
2. CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL ....................................................... 2
2.1. Direção Técnica e Propriedade ............................................................................................................... 2
2.2. Localização.............................................................................................................................................. 2
2.3. Horário de funcionamento ..................................................................................................................... 2
2.4. Caracterização do espaço exterior ......................................................................................................... 3
2.5. Caracterização do espaço interior .......................................................................................................... 3
2.6. Recursos Humanos ................................................................................................................................. 5
3. GESTÃO DA FARMÁCIA .................................................................................................................................. 5
3.1. Sistema informático................................................................................................................................ 5
3.2. Biblioteca e fontes de informação.......................................................................................................... 6
3.3. Aprovisionamento .................................................................................................................................. 6
3.4. Controlo de prazos de validade .............................................................................................................. 9
3.5. Devoluções ........................................................................................................................................... 10
4. DISPENSA ..................................................................................................................................................... 10
4.1. Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM)................................................................................. 11
4.1.1 Prescrição Médica ......................................................................................................................... 12
4.1.2 Validação da receita médica durante o processo de dispensa ..................................................... 12
4.2. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) ...................................................................... 13
4.3. Dispensa: aspetos técnicos ................................................................................................................... 13
4.4. Regimes de comparticipação................................................................................................................ 14
4.5. Medicamentos Genéricos..................................................................................................................... 15
4.6. Estupefacientes e Psicotrópicos ........................................................................................................... 16
5. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE ............................................................................... 17
6. PROCESSAMENTO DE RECEITAS E FATURAÇÃO ...................................................................................... 20
7. OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE ................................................................................................................. 21
8. FORMAÇÕES ............................................................................................................................................ 22
9. CONCLUSÃO............................................................................................................................................. 22
10. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................ 23
11. ANEXOS .................................................................................................................................................. 25
iii
Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

Anexo I Principais instalações da farmácia ............................................................................................ 25
Anexo II Frigorífico ................................................................................................................................. 26
Anexo III Produtos rececionados em contentores de frio (OCP) ........................................................... 27
Anexo IV Separador “Receção de Encomendas” ................................................................................... 28
Anexo V Folha impressa no final da receção de encomenda ................................................................ 29
Anexo VI Fatura de psicotrópicos .......................................................................................................... 30
Anexo VII Devoluções............................................................................................................................. 31
Anexo VIII Receita manual ..................................................................................................................... 32
Anexo IX Espaço reservado ao direito de opção nas receitas ................................................................ 33
Anexo X Novas receitas .......................................................................................................................... 34
Anexo XI Separador vendas Winphar®................................................................................................... 35
Anexo XII Tabela de comparticipação de entidades ............................................................................. 36
Anexo XIII Receita com despacho .......................................................................................................... 37
Anexo XIV Talão de venda especial ........................................................................................................ 38

iv
Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

1. INTRODUÇÃO
Ao longo do relatório pretendo expor de forma completa e sucinta todas as atividades que me
foi possível realizar ao longo deste estágio de três meses na Farmácia Valdrez, realçando as
mudanças a que assisti.
Segundo o manual de Boas Práticas de Farmácia é da responsabilidade do farmacêutico zelar
pela saúde e bem-estar do doente e do cidadão em geral, responsabilizando e assumindo a
qualidade dos tratamentos prestados ao utente em qualquer setor da farmácia (dispensa,
aconselhamento, medições bioquímicas, divulgação de informação através de panfletos, entre
outros). [1]
O farmacêutico deve zelar pela sua formação contínua para se manter sempre atualizado a
nível científico, ético e legal e assumir um nível de competência adequado à prestação de uma
prática eficiente. Esta formação contínua passa por frequentar cursos de formação científica e
técnica, congressos, encontros profissionais e científicos, sessões clínicas internas da farmácia, e
ainda a leitura de publicações que contribuam para a sua atualização profissional e reforço das
suas competências. [1]
As funções assumidas pelo farmacêutico na sociedade portuguesa traduzem-se numa
afirmação crescente que ultrapassa o seu papel enquanto técnico do medicamento. O
aconselhamento sobre o uso racional dos fármacos e a monitorização dos utentes surgem da
necessidade de encontrar formas que melhorem o funcionamento do sistema de saúde e fazer
com que o farmacêutico marque a diferença pela sua atividade.[2]
Ao longo destes três meses na Farmácia Valdrez contactei com os pontos mencionados
acima: desde o atendimento e aconselhamento ao balcão, gestão farmacêutica, elaboração de
manipulados e frequência de formações, o que me permitiu criar a ponte entre o conhecimento
teórico e prático e poder dizer que me sinto profissionalmente mais completa e realizada com o
curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, porque parte daquilo que fiz
correspondeu às minhas expectativas.
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2. CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL
2.1. Direção Técnica e Propriedade
O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto refere que a propriedade das farmácias está
reservada a pessoas singulares e a sociedades comerciais. Atualmente quem desempenha o
cargo de Diretora Técnica é a Drª Ana Isabel de Sousa Ferreira Conceição.

2.2. Localização
A Farmácia Valdrez localiza-se na Rua Luis Cruz, Nº219,
Porto.
A farmácia está inserida num local privilegiado por estar
rodeada de prédios habitacionais e pontos de comércio. A
cerca de 1,5 Km da farmácia existe uma Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados que conta com 14.238 utentes
inscritos, sendo a Farmácia Valdrez uma das que recebe parte destes utentes.
A farmácia foi transferida para outro proprietário há cerca de um ano e meio através de
venda, no entanto mantém a mesma localização da sua abertura inicial que foi há cerca de 29
anos, contando com um público fiel composto maioritariamente por idosos polimedicados que
vivem perto da farmácia.
Além disso, também se encontra próxima de alguns bairros sociais pelo que a clientela é
economicamente muito heterogénea e desta forma surge necessidade de adequar e personalizar
o atendimento em função da diversidade de utentes recebidos.

2.3. Horário de funcionamento
O horário de funcionamento da Farmácia Valdrez é das 8:30 às 22:00 de forma contínua de
segunda à sexta e ao sábado das 9:00 às 22:00 também de forma contínua. Quando em serviço
permanente (como aconteceu recentemente na noite de S.João), a farmácia funciona de forma
ininterrupta, desde as 21:00 às 09:00 do dia seguinte. Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
172/2012, de 1 de Agosto, e da Portaria n.º 277/2012, de 12 de Setembro foram alterados os
períodos semanais de funcionamento das farmácias que passa de um período mínimo semanal de
55 horas para 44 horas.[3]
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2.4. Caracterização do espaço exterior
Segundo o manual de Boas Práticas de Farmácia, o “exterior da farmácia deve ser
característico e profissional, facilmente visível e identificável”.[1] A farmácia está equipada com o
símbolo “cruz verde” que é luminoso, com a cruz das “farmácias portuguesas” no exterior e com
uma placa que identifica o nome da farmácia em letras grandes, com uma cor chamativa em fundo
prateado para que se possa visualizar bem. A fachada está bem conservada, limpa, visível,
permitindo uma boa visualização das montras que são compostas por duas vidraças laterais e ao
centro encontra-se a porta de entrada que é também em vidro, onde se encontra o horário de
funcionamento da farmácia. Nas montras são colocados em geral os produtos de venda livre e
que são uma novidade ou se adequam à época do ano. Neste momento num dos lados da montra
encontram-se produtos da gama Polysianes® (protetores solares, óleos e cremes hidratantes) e
do outro lado está a gama Lierac® com a linha “PREMIUM” direcionada para o antienvelhecimento de peles maduras e a gama “HYDRA CHRONO+”, para hidratação de peles
secas e muito secas, que se encontra em campanha promocional.
O espaço exterior de uma farmácia é um aspeto importante a ter em conta, pois é o
primeiro contacto do utente com o local onde lhe vão ser prestados serviços de saúde e que
embora de forma superficial demonstra o cuidado e asseio da farmácia. É a oportunidade desta
criar uma empatia ou não com a farmácia e sentir uma certa confiança.

2.5. Caracterização do espaço interior
Segundo o manual de Boas Práticas de Farmácia, o “espaço interior da farmácia deve ser
profissional, permitindo a comunicação eficaz com os utentes”.[1] De facto, o espaço mais
importante de uma farmácia é o espaço interior pois é onde se dá o atendimento, o
armazenamento de medicamentos, a produção de manipulados e é o local onde a equipa de
trabalho e também os utentes passam mais tempo.
De acordo com o decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, a farmácia deve ser dotada
com instalações que garantam a segurança, conservação e preparação dos medicamentos.[4]
Assim, na Farmácia Valdrez, existe uma área de atendimentos ao público, um armazém para os
medicamentos e produtos sanitários, uma sala para determinações biológicas e instalações
sanitárias, cumprindo com as especificações das áreas mínimas (Anexo I).
A Farmácia Valdrez é rés-do-chão e por isso todos os compartimentos da farmácia se
encontram no mesmo piso, proporcionando um fácil acesso a todas as áreas, com maior rapidez e
menos desgaste. Na parte de trás da farmácia está localizado o laboratório que ainda não foi
muito utilizado porque a farmácia está na fase inicial de produção de alguns manipulados. O local
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de trabalho da Diretora Técnica é contíguo com todo o armazém, criando um espaço amplo que
facilita a comunicação entre todos os colaboradores. Deste local também é possível visualizar a
zona de atendimento o que simultaneamente permite à Diretora Técnica ter uma melhor perceção
do que acontece na farmácia para atender mais rapidamente tanto aos colaboradoras como aos
utentes, para solucionar algum problema. Depois existe uma sala com cacifos e um micro-ondas,
onde se pode comer.
A meio da farmácia é o local onde se tratam das encomendas (pedido de encomendas,
receção de encomendas, devoluções) e existe um computador, impressora, leitor ótico de códigos
de barras e arquivos. Na parte da frente da farmácia existe um pequeno armazém para alguns
dispositivos médicos como: álcool, seringas, gases, etc. Do lado oposto deste armazém
encontram-se as instalações sanitárias e o laboratório. No laboratório fazem-se determinações
bioquímicas, decorrem consultas de nutrição, podologia e estética, havendo para isso uma
marquesa para maior comodidade dos utentes. Este laboratório permite também, criar um
ambiente confidencial, quando seja necessário tratar algum assunto desse nível com o utente.
Finalmente, o local que ocupa praticamente toda a parte da frente da farmácia é a zona de
atendimento e a sala de espera. A zona de atendimento é composta por três balcões contínuos
cada um equipado com computador, impressora, caixa registadora, leitor ótico de códigos de
barras e um terminal de multibanco móvel. Em cima dos balcões há sempre panfletos publicitários
e pequenos expositores de produtos não sujeitos a receita médica, como forma de os publicitar.
Além dos balcões de atendimento, esta zona também é composta por um grande linear atrás do
balcão. Estes lineares continuam para a sala de espera e contêm produtos de venda livre como
multivitamínicos, laxantes, produtos de higiene oral, produtos para o sol (protetores solares,
hidratantes, promotores de bronzeado) e cosméticos maioritariamente. Na sala de espera existe
um aparelho para medição da tensão arterial, uma balança para determinação de peso, altura e
IMC, um suporte com revistas de informação de saúde para que os utentes possam ler e levar
com eles e vários expositores que vão sendo substituídos consoante as campanhas em vigor e a
época do ano. Atrás do balcão encontram-se expostos produtos de venda livre como: produtos
para a queda de cabelo, hidratantes corporais, produtos de higiene dentária, suplementos
alimentares, entre outros. Por baixo dos balcões de atendimento existem gavetas onde estão mais
produtos de venda livre que são bastante procurados, como preservativos, termómetros, BEN-URON®, entre outros.
Relativamente à disposição dos stocks ativos, estes encontram-se em gavetas deslizantes
e em prateleiras. Nas gavetas deslizantes estão organizados por genéricos (por ordem alfabética),
não genéricos (por ordem alfabética), inaladores, xaropes, injetáveis, saquetas, supositórios,
colírios, ginecológicos, produtos naturais, protocolo de diabetes, produtos de veterinária,
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suplementos alimentares, pomadas, meios de diagnóstico e gotas. Em grandes estantes e
armários fechados encontram-se os grandes stocks de medicamentos que se dividem
principalmente nos genéricos em comprimidos e restantes medicamentos e produtos.
No frigorífico estão localizados os medicamentos que exigem temperaturas mais baixas (2
a 8ºC), como xaropes, vacinas, insulinas, entre outros (Anexo II).
Na zona de armazém encontra-se ainda um termómetro e uma folha com o registo da
temperatura que é feita diariamente duas vezes por dia, por uma das técnicas responsáveis.

2.6. Recursos Humanos
A equipa de recursos humanos de uma farmácia de oficina é mais um dos elementos base no
bom funcionamento da farmácia como meio de proporcionar um atendimento de qualidade ao
utente.
Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, o diretor técnico é o responsável
máximo pelos atos farmacêuticos praticados na farmácia, podendo ser auxiliado quer por
farmacêuticos, quer por pessoal devidamente habilitado, sob a sua direção e responsabilidade. [4]
Assim, a equipa de recursos humanos da farmácia Valdrez é constituída por:


Drª Ana Conceição- Diretora Técnica



Drª Patrícia Conceição- Diretora Técnica Adjunta



Drª Fernanda Matias- Farmacêutica



Drº Vítor- Contabilista



Ana Ribeiro- Enfermeira



Dª Salvina



Dª Maria José- Técnica de Farmácia



Manuel Neto e Joana Nogueira- Estagiários



Dª Fátima – Responsável pela limpeza

- Técnica de Farmácia

3. GESTÃO DA FARMÁCIA
3.1. Sistema informático
Na farmácia Valdrez o sistema informático em utilização é o Winphar®. Atualmente os
sistemas informáticos são um elemento chave na gestão das farmácias pela fiabilidade, rapidez
de trabalho e multiplicidade de tarefas que oferecem desde a gestão e receção de encomendas,
devolução de produtos, controlo de prazos de validade, gestão de stocks em tempo real, faturação
5
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e emissão de lotes de receitas, até à realização e otimização da dispensa farmacêutica,
permitindo o acesso a fichas de medicamentos e produtos. O Winphar® é um sistema informático
bastante simples de trabalhar.

Usufrui das suas funcionalidades durante o estágio para:

rececionar encomendas, efetuar devoluções, gestão de stocks, efetuar vendas e consulta de
informação relativa ao medicamento. O maior partido que tirei do programa foi ao balcão,
permitindo um atendimento mais rápido e de maior qualidade.

3.2. Biblioteca e fontes de informação
Segundo o artigo 8º do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos (OF),
“considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve
manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar
constantemente a sua atividade de forma a melhorar o desempenho da prestação dos serviços à
comunidade”. Assim, é essencial que dentro das instalações da farmácia existam meios de
informação fiáveis para que o farmacêutico consiga informar-se e atualizar-se no sentido de
prestar a melhor qualidade dos seus serviços aos utentes.

[5]

Relativamente a informação digital o que mais recorria era o Simposium Terapêutico
presente no programa Winphar®, para uma consulta mais rápida. Para uma informação mais
detalhada recorria à base de dados do Infarmed

– Autoridade Nacional do Medicamento e

Produtos de Saúde, IP- que me permitia visualizar o resumo das características do medicamento
(RCM), ao prontuário terapêutico on-line e a algumas atualizações mais importantes que fossem
surgindo e que achasse de interesse no aconselhamento, como o exemplo dos “Medicamentos
contendo codeína - restrições da utilização no alívio da dor em crianças” - Circular Informativa N.º
138/CD/8.1.7. Data: 17/06/2013. [6]
Além do apoio informático, a farmácia Valdrez também dispõem de uma pequena
biblioteca onde existe a Farmacopeia Portuguesa VIII (de acordo com o DL n.º307/2007, artigo
37º)

[4]

, e outras publicações não obrigatórias como o Formulário Galénico Português 7.0, o

Prontuário Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, o Simposium
Veterinário, o Manual de Antibióticos Antibacterianos, entre outras publicações complementares.

3.3. Aprovisionamento
Uma boa gestão reflete-se no atendimento que se proporciona aos utentes. Assim, o
aprovisionamento de medicamentos é parte dessa gestão e visa garantir que todos os bens e
serviços estão ao dispor da equipa de trabalho nas melhores condições de qualidade, quantidade,
6
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custo, no tempo certo e com segurança. O aprovisionamento envolve todo o processo de
aquisição, armazenamento e gestão de stocks.

3.3.1 Aquisição
3.3.1.1 Pedido de encomenda
Os fornecedores são uma parte importante do percurso do medicamento entre a indústria
farmacêutica e a farmácia comunitária. A escolha dos fornecedores implica fatores como: rapidez
e eficiência de entrega; facilidade de pagamento; preços e bonificações; qualidade dos produtos;
facilidade de tratamento nomeadamente nas devoluções e qualidade dos serviços prestados. Os
dois fornecedores da farmácia Valdrez são a OCP e a Cofanor.
O pedido de encomenda começa com uma proposta de encomenda automática que é
gerada diariamente pelo winphar®, tendo em conta o stock mínimo e máximo estabelecido para
cada produto. Essa proposta antes de ser enviada ao fornecedor é ainda analisada e ajustada de
acordo com consumos diários e/ ou mensais; algum pedido especial; a capacidade do armazém e
as ofertas e bonificações, sendo posteriormente enviada ao fornecedor preferencial que está
indicado na ficha do produto (que nesta farmácia é a OCP). As grandes encomendas são
enviadas via modem

-encomenda normal- e quando se trata de um pedido específico para

determinado utente, por exemplo, ou porque o stock ficou a 0, a encomenda é feita por telefone
diretamente para o fornecedor- encomenda direta.

3.3.1.2 Receção de encomendas
Depois de realizado o pedido, os produtos chegam à farmácia em contentores
adequados, sendo que aqueles que estão destinados ao armazenamento no frio, como as
insulinas por exemplo, chegam em contentores de retenção de frio ou em sacos térmicos,
dependendo do fornecedor (Anexo III).
Ao rececionar a encomenda no winphar® no separador

“Recepção de Encomendas”

encontram-se as encomendas que foram feitas, separadas por fornecedor (Anexo IV). Selecionase a encomenda correspondente aos produtos recebidos e começa a verificação da encomenda.
Nesta fase, é necessário conferir a correspondência entre o produto pedido que está no
computador com o produto entregue e o produto debitado na fatura; os prazos de validade; o
estado das embalagens; os bónus; comparar o preço da embalagem com o preço atual no
Infarmed e com o preço faturado e verificar as margens de lucro dos produtos de venda livre
7
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(NETT). Quando existem novos produtos, é necessário criar uma nova ficha de produto com todos
os dados referentes e atualizados.
Quando há produtos em falta nessa encomenda estes são enviados noutra proposta de
encomenda para outro fornecedor para evitar a rutura de stock. Se vier faturado um produto que
não chegou, o fornecedor é contactado e este assume a falha, repondo o produto noutra
encomenda. Se vier um produto a mais que o fornecedor não faturou, o fornecedor é também
contactado e os produtos são devolvidos.
No final da receção da encomenda é conferido o valor total desta, introduz-se o número da
fatura e imprime-se a folha com os produtos rececionados que entraram assim no sistema e está
terminada a receção da encomenda (Anexo V). Esta folha é rubricada pela pessoa que
rececionou a encomenda e junta-se ao original e duplicado da fatura que veio junto com os
produtos quando chegaram à farmácia, para posteriormente ser tudo enviado para a
contabilidade. No caso dos barbitúricos, psicotrópicos e estupefacientes chega uma fatura
diferente dos outros produtos e esta é guardada para controlo (Anexo VI). Quando se trata de
encomendas diretas, o procedimento é idêntico, mas é necessário criar a encomenda no sistema
e só depois se dá entrada dos produtos.
O preço a estabelecer nos produtos de venda livre cujo preço de venda a público (PVP)
não está predefinido depende do preço de custo, da margem de lucro, e do IVA aplicável. O último
passo passa pela impressão dos códigos de barra para estes produtos, onde consta o nome do
produto, PVP, código numérico e IVA a que está sujeito.

3.3.2 Armazenamento
Um adequado armazenamento vai assegurar que os medicamentos são conservados nas
melhores condições de temperatura, luz e humidade, para garantir segurança, qualidade e
eficácia aquando do seu uso. Ao mesmo tempo, um bom armazenamento deve permitir uma boa
funcionalidade da farmácia.
A dispensa deve acontecer de modo a que as embalagens com data de validade mais
próxima de expirar sejam os mais acessíveis e, por isso, os primeiros a serem vendidos. Na
farmácia Valdrez, quando os excedentes são retirados do seu lugar para preencher as gavetas
das zonas de atendimento, primeiro vão os medicamentos que chegaram em primeiro lugar,
seguindo a regra “FIFO- first in, first out”.
Os produtos destinados ao armazenamento no frio, como vacinas, insulinas estão no
frigorífico a uma temperatura ajustada entre 2-8ºC. Os medicamentos não sujeitos a receita
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médica (MNSRM) estão à vista dos utentes, principalmente distribuídos pelos lineares da zona de
atendimento para impulsionar a compra (sobretudo os cosméticos); os medicamentos sujeitos a
receita médica (MSRM) estão sobretudo no interior de gavetas deslizantes fora do alcance e vista
dos utentes; as prateleiras e armários de produtos excedentes estão próximos destas gavetas
para facilitar a reposição. Existe um armário onde se colocam os principais produtos cujo prazo de
validade expira mais rápido para serem vendidos antes daqueles com prazo de validade mais
alargado; os barbitúrticos, estupefacientes e psicotrópicos estão guardados em lugar adequado no
laboratório, bastante longe da vista e alcance dos utentes; os produtos sanitários estão próximos
da zona de atendimento numa pequena divisão.

3.3.3 Gestão de stocks
A gestão de stocks é um ponto essencial na gestão da farmácia, para evitar os prejuízos
por empate de capital, evitar a rotura de stocks e a inexistência de algum produto essencial para o
utente, garantindo que este consegue de imediato o que quer e conseguir assim a sua fidelização
e confiança.
A gestão de stocks é feita com o apoio do programa Winphar®, como já foi mencionado
em cima e deve ser baseada em aspetos como: tipo de produtos mais frequentemente pedidos,
espaço de armazenamento disponível, localização e perfil dos utentes, rotação de produtos e
histórico de vendas, oscilações sazonais, produtos publicitados nos media e produtos novos, entre
outros.
Durante as primeiras três semanas de estágio dediquei-me mais a tudo que está
relacionado com o aprovisionamento. Fiz: receção de encomendas; pedidos de encomenda
diretos; assisti a pedidos de encomenda normais; efetuei devoluções, por exemplo Aero-Om® em
gotas porque estava a expirar o prazo de validade; arrumei medicação, permitindo-me familiarizar
com vários nomes comerciais e a sua associação ao principio ativo correspondente; permitiu-me
identificar mais facilmente a localização dos produtos; verifiquei prazos de validade e tive o
primeiro contacto com o programa informático e as suas funcionalidades. Toda esta etapa foi
bastante importante para melhorar a minha destreza na fase que se seguiu: o atendimento ao
balcão.

3.4. Controlo de prazos de validade
Trimestralmente são vistos os prazos de validade de todos os produtos da farmácia e são
colocados de lado aqueles cuja validade termina dentro de três meses para serem devolvidos ao
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respetivo fornecedor com o motivos “Prazo de validade a expirar”. Aqueles produtos cuja validade
vai terminar no final do ano são marcados para serem vendidos primeiro e assim não haver
vendas de produtos com prazos mais alargado do que aqueles que ficam nas gavetas.

3.5. Devoluções
Além da situação acima mencionada para efetuar uma devolução (prazo de validade a
expirar) há outras circunstâncias na farmácia em que é necessário proceder a devoluções como
no caso do produto que chegou na encomenda não ser o produto entregue, mau estado da
embalagem, produto retirado do mercado por ordem das autoridades competentes, chegada de
mais produtos do que aqueles que foram pedidos, entre outros. Estas devoluções são feitas
recorrendo ao Winphar® no separador “Devolução de Encomendas” (Anexo VII). Seleciona-se o
fornecedor ao qual se vai devolver o produto, insere-se o seu código, a quantidade devolvida, o
número da fatura e o motivo da devolução. No final é impressa uma nota de devolução com 3
vias, as duas primeiras são carimbadas, rubricadas e agrafadas junto com o produto a devolver
para o fornecedor e a 3º via fica arquivada na farmácia. Posteriormente, o fornecedor procede à
regularização através do envio de um novo produto ou de uma nota de crédito para recuperar o
valor dos produtos devolvidos.

4. DISPENSA
As farmácias são os locais por excelência onde se procede à dispensa, ou seja ao
aconselhamento sobre o medicamento e outros produtos de saúde. Este aconselhamento implica
ajudar o utente a fazer a melhor opção de acordo com o seu problema e advertir para os principais
problemas que advém dessa utilização, no sentido de maximizar os benefícios que o utente possa
tirar desse produto.
Segundo o estatuto do medicamento, um medicamento é “toda a substância ou associação
de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças
em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser
humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica,
imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. [7]
Segundo o capítulo VIII, Dispensa ao Público, do estatuto do medicamento os
medicamentos são classificados em medicamentos sujeitos a receita médica e medicamentos não
sujeitos a receita médica. A receita médica é o documento através do qual são prescritos, por um
médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um
odontologista, um ou mais medicamentos determinados. [7]
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Tanto quando se tratam de MSRM ou MNSRM o farmacêutico não pode ter uma atitude
passiva ao balcão de um mero vendedor. “A cedência de medicamentos é 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. Na cedência de medicamentos o farmacêutico avalia 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 medicação.” [1]
Aquando da dispensa o utente deve ser visto de forma holística, ou seja, o farmacêutico
não deve apenas focar-se nos aspetos farmacológicos da medicação mas deve ter em conta o
tipo de público que o aborda para determinar se aquela será a melhor opção terapêutica, tendo
em conta as características socioeconómicas dos seus utentes. Este ponto é essencial para
promover a adesão à terapêutica e assim conseguirmos obter resultados positivos em saúde, que
são o objetivo da atividade farmacêutica.

4.1. Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM)
As receitas médicas podem ser eletrónicas ou manuais. As receitas médicas podem ser de
quatro tipos: receitas médicas não renováveis que tem a validade de 30 dias a partir da data da
prescrição e destinam-se essencialmente a medicação para terapêutica de curta/média duração
ou situações agudas; receitas médicas renováveis que tem a validade de 6 meses, sendo emitidas
em diferentes vias que vem devidamente assinaladas no canto superior direito da receita (1ª, 2ª e
3ª) e destinam-se a determinadas doenças ou tratamentos prolongados cujos medicamentos
possam ser adquiridos mais que uma vez; receitas médicas especiais para determinadas
substâncias com estreita margem de segurança que podem causar toxicodependência, por
exemplo,

e receitas médicas restritas, para utilização reservada a determinados meios

especializados, como o uso hospitalar, por exemplo. [7]
As receitas manuais estão reservadas apenas para as situações previstas e devem vir
sempre devidamente preenchidas com a exceção no canto superior direito. Desta forma e
excecionalmente, as receitas médicas podem ser manuais no caso de falência do sistema
informático (exceção a); no caso de inadaptação fundamentada do prescritor, validada
anualmente pela respetiva Ordem Profissional (exceção b); em prescrição ao domicílio, exceto
quando se trate de lares de idosos (exceção c) e noutras situações até um máximo de 40 receitas
médicas por mês (exceção d) (Anexo VIII). A partir do dia 1 de Junho de 2012 deixaram de ser
utilizadas prescrições manuais renováveis, apenas podem ser eletrónicas. [8][9]
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4.1.1 Prescrição Médica
As regras de prescrição e dispensa de medicamentos foram alteradas com a publicação da
Lei n.º 11/2012, de 8 de março, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio. A partir do dia 1 de
Junho de 2012, a prescrição de medicamentos passou a ser feita por Denominação Comum
Internacional (DCI). Assim, atualmente a dispensa de medicamentos por marca só acontece
quando não haja medicamentos genéricos ou de marca comparticipados, quando apenas exista
medicamento de marca e licenças ou quando assinalada justificação técnica do prescritor.
Existem 3 diferentes tipos de justificação técnica: Exceção a) para medicamentos com margem ou
índice terapêutico estreito; Exceção b) para suspeita de intolerância ou reação adversa prévia ou
Exceção c) para um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento
superior a 28 dias. No caso da Excepção c) o utente pode optar por outro medicamento diferente
do indicado pelo prescritor desde que este seja mais barato e assine o respetivo direito de opção
na receita [10] (Anexo IX).
O meu período de estágio coincidiu com as disposições transitórias relativas às alterações
nas receitas até 31 de Junho de 2013. As receitas antigas podem ser distinguidas das novas pelo
número da receita, 13 dígitos e as novas 19 dígitos, e pela ausência de espaço para a opção do
utente na frente da receita presente nas novas receitas (Anexo X).

4.1.2 Validação da receita médica durante o processo de dispensa
Aquando do processo de dispensa é necessário ter em atenção a receita que o utente nos
traz e verificar se esta se encontra válida para posteriormente ser aceite pelas autoridades
competentes e a farmácia receber as respetivas comparticipações. No caso da receita não estar
válida não deverá ser aceite. Uma receita válida tem que apresentar os seguintes pontos: número
da receita, identificação do local de prescrição, identificação do prescritor, identificação do utente,
número de utente, entidade financeira responsável, identificação do medicamento, justificação
técnica, identificação do regime especial de comparticipação identificado pelas letras “R” e/ou “O”,
data de prescrição, assinatura do prescritor, assinatura do utente caso este queira exercer o
“direito de opção”. Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total
de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por
medicamento. No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem
unitária, podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento por receita. No
caso de medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou
psicotrópicos têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter
outros medicamentos. A receita impressa deverá identificar que é do tipo RE – Receita especial. [9]
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Atualmente está numa fase piloto o projeto de implementação da Prescrição Eletrónica de
Medicamentos (PEM). A PEM desenvolvida pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
(SPMS), está a ser testada desde o dia 8 de abril, sendo este o primeiro momento calendarizado
para a implementação do programa da desmaterialização eletrónica da prescrição, dispensa e
conferência de medicamentos. A dispensa eletrónica entrou em funcionamento em quatro
farmácias de Ponte de Lima em Abril, com objetivo de testar o processo de dispensa, assim como
o funcionamento da faturação eletrónica e conferência no Centro de Conferência de Faturas.
Estas farmácias já consultam a receita médica, com base no Cartão de Cidadão do utente e do
código de acesso que é dado ao utente pelo médico, sem necessidade do papel da receita. A
prestação é validada no momento da dispensa e a venda é comunicada para o sistema central,
através da integração com os serviços disponibilizados pela SPMS. Estas funcionalidades
permitem a conferência da prestação no momento da dispensa, permitindo corrigir situações
anómalas que só seriam conhecidas, mais tarde, no processo de conferência tradicional. As
prestações eletrónicas validadas, ficam automaticamente conferidas. A fatura eletrónica será
comunicada no final do mês para o Centro de Conferência de Faturas, por forma a fechar o
circuito do medicamento.[11] Desta forma, o processo de prescrição, dispensa e conferência de
medicamentos fica muito mais agilizado, sujeito a menos quantidade de erros e poupando tempo
tanto a prescritores como nas farmácias.

4.2. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM)
Os MNSRM são todos aqueles que não contemplam os pontos acima mencionados para os
MSRM. Estão definidos quais estão sujeitos a este regime e os respetivos locais de venda no site
do Infarmed. Estes medicamentos têm que conter indicações terapêuticas que se incluam na lista
de situações passíveis de automedicação. Os MNSRM não comparticipados são dispensados nas
Farmácias e nos Locais de Venda autorizados para o efeito, sendo o seu Preço de Venda ao
Público (PVP) sujeito ao regime de preços livres, ou seja, fixado a nível dos canais de distribuição
e comercialização. Fora das unidades de saúde, a dispensa dos MNSRM comparticipados pelo
Serviço Nacional de Saúde pode ser efetuada nas Farmácias ou nos Locais de Venda de
Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, sendo o seu Preço de Venda ao Público (PVP)
fixado. Caso sejam dispensados nos Locais de Venda, não há lugar a comparticipação.[12]

4.3. Dispensa: aspetos técnicos
Após escolha do medicamento que melhor se adequa ao utente em conjunto com ele, e de
todo o aconselhamento que este necessita é efetuada a venda propriamente dita. Introduz-se o
código do medicamento no separador “Vendas > Balcão” do Winphar® (Anexo XI) através do
13
Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

leitor ótico ou manualmente, seguido da introdução do código referente à entidade financeira
responsável e no fim procede-se à impressão no verso da receita da informação referente aos
medicamentos aviados e emissão de fatura/recibo. No final, o utente tem que assinar a receita
confirmando a dispensa dos medicamentos e, no caso de opção do utente, assinar no local
referente ao direito de opção. No caso de regimes de complementaridade, uma das entidades
paga uma parte do preço do medicamento e a outra entidade paga outra parte. Nestes casos é
necessário processar duas receitas: a original que vai para o organismo de comparticipação da
receita (SNS, ADSE, por exemplo) e uma fotocópia da receita original já faturada, junto com
fotocópia do cartão do outro sistema de comparticipação. Esta cópia é enviada para o outro
organismo (SAMS NORTE, por exemplo). No final da venda procede-se ao pagamento. Este pode
ser feito diretamente na altura da dispensa da medicação ou então, no caso de clientes com conta
corrente na farmácia pode ser efetuado posteriormente (venda a crédito). Nestes casos a fatura é
guardada e só é entregue aquando da regularização da sua conta. Outra situação que pode
ocorrer é a venda suspensa de medicamentos que normalmente acontece no caso de doentes
crónicos que por alguma razão não tiveram possibilidade de obter receita e devido à sua patologia
não podem ficar sem medicação. A receita é posteriormente trazida e a situação regularizada.
Nesses casos apenas é emitido um talão de venda, sendo emitida a factura/recibo apenas
aquando da regularização. Apesar de todo o cuidado e atenção que os farmacêuticos e os outros
colaboradores dedicam à dispensa e processamento da receita, muitas vezes surgem alguns
erros. Assim, todos os dias os colaboradores que fazem atendimento ao balcão ficam encarregues
de verificar receitas e procedem à sua correção.

4.4. Regimes de comparticipação
Segundo o Portal da Saúde, a comparticipação dos medicamentos está fixada segundo
escalões: escalão A - 90%; escalão B - 69%; escalão C - 37% e escalão D - 15%. Estes escalões
são atribuídos consoante as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as
entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que sofram de
determinadas patologias. [13]
O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de
comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais
de utentes. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é
acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% para os pensionistas cujo
rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no
ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este
ultrapassar aquele montante. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os
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beneficiários do regime especial de comparticipação de medicamentos é de 95% para o conjunto
dos escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores
ao quinto preço mais baixo do mesmo grupo homogéneo em que se inserem. Esta informação é
atualizada trimestralmente pelo Infarmed. Sempre que a prescrição se destine a um utente
abrangido por um regime especial de comparticipação de medicamentos em função de patologia,
previsto no regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos (lúpus,
hemofilias, hemoglobinopatias, por exemplo)[14] , deve constar na receita a sigla “O” junto dos
dados do utente, sendo ainda obrigatória, no campo da receita relativo à designação do
medicamento, a menção ao despacho relativo a esse regime de comparticipação (Anexo XII e
XIII). No caso de ser um pensionista abrangido pelo regime especial de comparticipação deve ser
impressa na receita a sigla “R” junto dos dados do utente.[8]

4.5. Medicamentos Genéricos
Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma
farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de
marca, que serviu de referência. Apresentam a sigla (MG), inserida na embalagem exterior do
medicamento. São prescritos pela DCI das substâncias ativas, seguida da dosagem e forma
farmacêutica, podendo o médico acrescentar o nome do respetivo titular da autorização de
introdução no mercado (AIM) ou marca.
Em Junho houve uma alteração na legislação aplicável à comparticipação dos
medicamentos. Com esta alteração os utentes que adquirem medicamentos genéricos mais
baratos, têm uma comparticipação igual ou superior à que já usufruíam, por outro lado, os utentes
que adquirem medicamentos mais caros, têm a sua comparticipação reduzida, o que leva a um
aumento do encargo do utente. [15]
O Sistema de Preços de Referência (SPR) abrange os medicamentos comparticipados,
prescritos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e para os quais já existem medicamentos
genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. O SPR estabelece um valor máximo a
ser comparticipado, correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável calculado
sobre o preço de referência ou igual ao Preço de Venda ao Público (PVP) do medicamento,
conforme o que for inferior, para cada conjunto de medicamentos com a mesma composição
qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de
administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado.
Segundo o regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, o Infarmed
define e publica, até ao 15.º dia do último mês de cada trimestre civil, as listas de grupos
homogéneos e ocorre revisão do SPR e como tal, estes vão variando.[16] A última atualização de
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SPR aconteceu em Julho e foram introduzidas sete novas substâncias ativas e reativadas outras
duas e desta forma o SPR serve de base à comparticipação de medicamentos pelo Serviço
Nacional de Saúde. [17]
Atualmente, uma vez que todos atravessamos um período de contenção de gastos, a
comparticipação segundo o preço de referência é uma forma do Estado equilibrar as
comparticipações e racionalizar os custos dos medicamentos. Cabe ao farmacêutico estar
sensível às questões económicas e informar o utente sobre a existência de alternativas mais
económicas, quando disponíveis, para que este faça a melhor escolha de acordo com a sua
situação.

4.6. Estupefacientes e Psicotrópicos
Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente importantes para a
medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer benefícios
terapêuticos a um número alargado de situações de doença. Quando sob o espetro de um uso
medicinal e terapêutico, cumprindo as recomendações clínicas, este tipo de substâncias são
medicamentos úteis e não drogas. São inúmeras as suas aplicações, uma vez que atuam
diretamente sobre o sistema nervoso central, com impacto em todo o organismo humano,
podendo atuar como depressores ou estimulantes. Os estupefacientes têm aplicabilidade
terapêutica, por exemplo em doenças psiquiátricas, oncologia, como analgésicos ou anti-tússicos.
Uma vez que substâncias como a cocaína são utilizadas no fabrico de fármacos usados no
tratamento de uma série de doenças, estão também associadas a atos ilícitos, nomeadamente ao
tráfico e consumo de drogas. Assim, em Portugal, a responsabilidade de supervisão e fiscalização
do uso de substâncias psicotrópicas e estupefacientes recai no âmbito das competências do
Infarmed.[18]
As substâncias classificadas como estupefacientes e psicotrópicos, apenas podem ser
dispensadas mediante apresentação de uma receita médica. Quando ocorre a dispensa de um
medicamento desta classe (ex: morfina), o sistema informático faz o reconhecimento e no final da
venda é apresentada uma janela para preenchimento (para cada medicamento) com o número da
receita, dados do médico prescritor (nome, número de inscrição na ordem), dados do utente e
dados do adquirente (nome, morada, sexo, idade, n.º do bilhete de identidade). A receita original é
fotocopiada e anexada ao talão de venda especial que sai no final da venda (Anexo XIV). A
receita original é guardada junto das outras receitas e é tratada da mesma forma. Relativamente à
cópia e ao talão, estes são arquivados noutro local para enviar posteriormente ao Infarmed e
assim haver o controlo da venda dessas substâncias.
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5. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE
Além dos medicamentos químicos existem outro tipo de produtos que são vendidos na
farmácia como os medicamentos de origem natural, os dispositivos médicos, os produtos de
higiene corporal, entre outros, que exigem tal como

os medicamentos um atendimento

personalizado. Cabe assim ao farmacêutico promover o seu uso da forma mais adequada para se
obterem os melhores resultados e o mínimo de efeitos negativos na saúde dos utentes e assim
tornar as farmácias num local de atendimento de excelência.

5.1 Fitoterápicos
Os fitoterápicos são produtos naturais cujas substâncias ativas são exclusivamente derivadas
de partes de plantas ou extratos de plantas e apresentam propriedades curativas e/ou preventivas
de algumas doenças.

[7]

Por serem produtos naturais são muitas vezes desvalorizados quantos

aos efeitos nocivos que também eles podem causar à saúde e é neste ponto que o farmacêutico
deve desmistificar os possíveis problemas que também possam advir da toma destes
medicamentos e informar dos cuidados a ter durante a sua utilização. Alguns dos problemas que
se podem verificar com os fitoterápicos é o exemplo da planta Hypericum perforatum (erva de
S.João) utilizada em casos de ansiedade, depressão e agitação que é contraindicada em
pacientes em tratamento para o vírus da imunodeficiência humana (VIH), nomeadamente por
interferir com os inibidores da protéase do VIH e com os inibidores não-nucleosídicos da
transcriptase reversa do VIH. Além disso, provoca diminuição das concentrações sanguíneas dos
fármacos varfarina, fenilpropilhidroxicumarina, ciclosporina, contracetivos orais, digoxina, teofilina,
carbamazepina, fenobarbitona e fenitoína. Desta forma, o farmacêutico deve estar alerta e
informar o utente.
Durante o meu estágio os fitoterápicos que mais dispensei foram chás, granulados,
cápsulas e comprimidos laxantes (Chá de Midro®, Bekunis®, Dulcolax®, Doce Alívio®, entre
outros), produtos de emagrecimento (Depuralina®), distúrbios digestivos (Cholagutt®)

e

perturbações de sono (Angelicalm®, extratos de raiz de valeriana).

5.2 Cosméticos e produtos de Higiene Corporal
Entende-se por produto cosmético qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em
contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas,
lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista,
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exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantêlos em bom estado ou de corrigir os odores corporais.

[19]

Os cosméticos, sobretudos os cremes para hidratação facial, os anti-envelhecimento,
protetores solares e pós solares constituem o principal volume de vendas de cosméticos na
farmácia Valdrez, constituindo assim uma boa parte da faturação e exigindo uma boa formação
por parte dos colaboradores para aconselhar o produto que mais vai de encontro às necessidades
daquela pessoa. O farmacêutico deve estar atento às limitações destes produtos e deve saber
identificar os casos em que há necessidade de cuidados mais especializados e encaminhar os
utentes para o médico.

5.3 Medicamentos destinados ao uso veterinário
Os medicamentos veterinários são destinados ao uso exclusivo em animais, no entanto
devido à falta de opções terapêuticas para todas as patologias em animais é comum o uso de
medicamentos de uso humano em animais (ex: Flagyl®). Estes medicamentos são legislados pelo
Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de Julho.

[20]

Estes produtos normalmente vêm com uma imagem

alusiva de um animal e com a inscrição da expressão “uso veterinário” em fundo verde.
Essencialmente, as requisições mais frequentes eram de antiparasitários externos e internos.

5.4 Produtos de puericultura
A puericultura é a área destinada ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
físico e mental das crianças. Em farmácia comunitária existe um conjunto de produtos destinados
não só à criança desde o seu nascimento, mas também para a futura mamã com todos os
cuidados necessários no período de gravidez e pós-parto.
Os produtos de puericultura apresentam uma qualidade e segurança exigente devido ao
público a que se destinam. Os produtos para o bebé devem ser o mais isentos possível de
perfumes e conservantes (parabenos), devem ser hipoalérgicos e feitos de materiais que não
constituam perigo para os bebés/ crianças. Os produtos para as futuras mamãs, não devem
conter substâncias que possam passar a barreira placentária e interferir no desenvolvimento
embrionário/fetal.
Na farmácia Valdrez existe uma grande variedade de produtos de puericultura. Os
produtos pré-mamã vão desde cintas, soutiens, bombas para extração de leite materno, cremes e
comprimidos para prevenção e tratamento de estrias (Elancyl® e ISDIN ®). Dos produtos para
bebés/ crianças destacam-se as chupetas, biberões e tetinas (Nuk ®, Chicco®), fraldas e
toalhitas, cremes, produtos dentífricos e outros produtos de higiene. Existe também uma vasta
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gama de produtos para alimentação, nomeadamente leites e papas que se adaptam às diversas
etapas de crescimento dos bebés/crianças.

5.5 Produtos dietéticos e de alimentação especial
De acordo com o Decreto-Lei n.º 216/2008 de 11 de novembro[21], os alimentos dietéticos
destinados a fins medicinais específicos são uma categoria de géneros alimentícios destinados a
uma alimentação especial, sujeitos a processamento ou formulação especial, com vista a
satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes e para consumo sob supervisão médica.
Destinam-se à alimentação exclusiva ou parcial de pacientes com capacidade limitada, diminuída
ou alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes
ou alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabolitos e para lactentes ou crianças de
pouca idade em bom estado de saúde.
O papel do farmacêutico nestes casos é informar os utentes que existem este tipo de
produtos e quais os que mais se adequam ao estado do utente. Na farmácia Valdrez existem
vários produtos dietéticos maioritariamente da marca Nestlé® como: RESOURCE® Água
Gelificada, RESOURCE® Espessante, RESOURCE® Instant Protein, RESOURCE®, OPTIFAST®
barritas, entre outros.

5.6 Suplementos Alimentares
Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou
suplementar um regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas
substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas,
comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras
formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras
formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de
quantidade reduzida[22] .

De acordo com o Decreto-Lei n º 560/99 de 18 de Dezembro e o

Decreto-Lei nº 136/2003 de 28 de Junho, não podem atribuir propriedades profiláticas, de
tratamento ou cura de doenças, nem fazer referência a essas propriedades, ao contrário dos
medicamentos.[22][23]
A necessidade de toma de suplementos alimentares surge sobretudo em resposta aos
períodos de maior stress, mais cansaço, mais falhas de memória que hoje em dia surgem devido
aos ritmos de vida mais acelerados e exigentes. O tipo de suplementos alimentares que mais se
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vendem na farmácia Valdrez são precisamente direcionados para o cansaço físico e mental
(Cogitum®, Centrum®, Pharmaton®, Sargenor®, entre outros).
Tal como já foi mencionado atrás para outro tipo de produtos, uma vez mais o farmacêutico
tem o dever de informar os utentes de como e por quanto tempo devem tomar estes suplementos
e reforçar que estes não substituem um regime alimentar variado.

5.7 Dispositivos Médicos
Como definido no Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho[24], um dispositivo médico é
qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente
ou em combinação, utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e cujo
principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos,
imunológicos ou metabólicos. Os fins a que se destinam incluem: diagnóstico, prevenção,
controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação
ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da
anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção.
A farmácia Valdrez não é especializada em dispositivos médicos, dispondo apenas de
alguns produtos que são os mais requisitados, como artigos de penso e sutura (pensos, ligaduras,
compressas, adesivos, gazes), fraldas, chupetas, seringas, preservativos, entre outros. No
entanto, quando um utente pede um determinado dispositivo que a farmácia não dispõem no
momento, são contactados os fornecedores para fornecer ao utente o mais rápido possível aquilo
que ele necessita.

6. PROCESSAMENTO DE RECEITAS E FATURAÇÃO
Depois da dispensa as receitas são colocadas todas num local divididas por organismos:
1; 48 e outros. Posteriormente vão ser corrigidas por um farmacêutico com vista a identificar
possíveis erros na dispensa e quando necessário ligar ao utente para alertá-lo de algum erro
ocorrido. Na parte da frente da receita é necessário verificar: a validade da receita, se a assinatura
do médico está presente, se a quantidade de embalagens por receita é adequada e se as
exceções e despachos estão devidamente assinalados. No verso da receita é necessário verificar:
correspondência entre o medicamento, dose, forma farmacêutica e quantidades entre o prescrito e
o dispensado ao utente, se a comparticipação foi efetuada corretamente, se o número do utente
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corresponde ao faturado, a assinatura do adquirente, se foi devidamente assinalado quando
aplicável o “direto de opção”, carimbo, data e assinatura do farmacêutico (como mencionado no
ponto 4.1.2-

Validação da receita médica durante o processo de dispensa). Depois de tudo

conferido e corrigido as receitas vão ser agrupadas por organismos em lotes de 30 receitas por
organismo. No separador “Faturação > Receitas” onde são introduzidas as receitas de cada lote e
depois é emitido o Verbete de Identificação do Lote que é carimbado e assinado por um
farmacêutico e é anexado ao lote referente. No final de cada mês é ainda impresso a Relação
Resumo de Lotes (em duplicado) com os valores relativos a cada lote e a Fatura Mensal de
Medicamentos (em triplicado) com os valores correspondentes a cada entidade. Depois de
reunida toda a documentação, os elementos da Administração Regional de Saúde (ARS) vem
buscar os lotes e a respetiva documentação e o farmacêutico assina um documento em como os
lotes já foram entregues. A ARS vai fazer a verificação do receituário e posteriormente a
Associação Nacional de Farmácias (ANF) efetua os devidos pagamentos à farmácia.
Sempre que seja detetado algum erro numa receita, não ocorre o pagamento da
comparticipação e a receita é devolvida juntamente com um documento indicando o motivo da
devolução. No caso da receita poder ser corrigida, esta é novamente enviada no mês seguinte.

7. OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
7.1 Determinação de parâmetros biológicos
Nos últimos tempos tem-se assistido a um novo conceito nas farmácias. Estas estão a tornarse cada vez mais espaços polivalentes onde o utente não se dirige apenas para comprar e ser
aconselhado relativamente a medicamentos e produtos de saúde mas onde este pode encontrar
um vasto leque de serviços ao seu dispor. A farmácia Valdrez dispõem de alguns destes serviços
(como já foi mencionado no ponto 2.5- Caracterização do espaço interior), conferindo isto
inúmeras comodidades e vantagens aos seus utentes.
A determinação de parâmetros biológicos permite o rastreamento, mas também o
acompanhamento de doentes já diagnosticados e em tratamento. Na farmácia Valdrez é possível
fazer a determinação de: níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia, através de tiras teste. A
medição dos níveis de glicemia foi a determinação mais pedida sobretudo por um público mais
idoso, com diabetes, que se dirigia à farmácia com uma frequência semanal.
Também existe na área de atendimento um aparelho automático de medição da tensão
arterial e uma balança que além de peso e altura também fornece o valor do índice de massa
corporal (IMC).
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Finalmente, uma das valências que esta farmácia se serve é a administração de injetáveis,
havendo 3 pessoas com essa habilitação: uma enfermeira e duas farmacêuticas.
É importante que para além da determinação o farmacêutico interprete os valores obtidos
com o utente, de forma a que este entenda os seus valores e as suas implicações e sempre que
achar oportuno encaminhar o utente para o médico.

8. FORMAÇÕES
Durante o estágio tive a oportunidade de ir ao evento de celebração dos 100 anos da
estação hidromineral da marca La Roche Posay®, na Alfândega do Porto, tendo sido abordada a
filosofia da marca e os temas pilares: Corpo e Proteção Solar. Foi a oportunidade de conhecer
melhor a marca e os seus produtos, num ambiente descontraído e acolhedor, junto com alguns
colegas em que foi possível também discutir alguns conceitos.

9. CONCLUSÃO
Tal como o meu anterior estágio em farmácia hospitalar em Valência, considero os
estágios uma mais valia na aprendizagem de um futuro profissional, pela oportunidade que nos
permitem de aproximação ao mundo laboral. O estágio em farmácia comunitária é bastante
diferente do trabalho em farmácia hospitalar pois exige um contacto mais aprofundado com o
público, o que eu pessoalmente gosto; exige uma maior prontidão na procura de respostas para
os problemas que os utentes nos questionam, uma vez que essas questões nos surgem
diretamente.
Em suma, com este estágio aprendi que depende de cada um de nós, farmacêuticos,
melhorar e aperfeiçoar cada vez mais esta profissão para que ela ocupe cada vez mais um lugar
de destaque nos cuidados de saúde.
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11. ANEXOS
Anexo I Principais instalações da farmácia

Sala de espera e balcões
de atendimento

Sala de determinações biológicas

Armazém Geral
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Anexo II Frigorífico
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Anexo III Produtos rececionados em contentores de frio (OCP)
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Anexo IV Separador “Receção de Encomendas”
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Anexo V Folha impressa no final da receção de encomenda
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Anexo VI Fatura de psicotrópicos
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Anexo VII Devoluções
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Anexo VIII Receita manual
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Anexo IX Espaço reservado ao direito de opção nas receitas
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Anexo X Novas receitas

19 dígitos
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Anexo XI Separador vendas Winphar®

35
Joana Nogueira (080601044) | 2012-2013

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária

Farmácia Valdrez

Anexo XII Tabela de comparticipação de entidades
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Anexo XIII Receita com despacho
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Anexo XIV Talão de venda especial
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1. INTRODUÇÃO
O estágio curricular é a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos
adquiridos ao longo dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas,

permitindo

colmatar

a

parte

prática

e

rematar

toda

a

aprendizagem.
“O Hospital é o local onde as intervenções mais diferenciadas, invasivas e
salvadoras da vida devem ter lugar, constituindo-se por isso mesmo, como um dos
pilares determinantes das estruturas do Sistema Nacional de Saúde.” [1]
O trabalho de um farmacêutico hospitalar é extremamente enriquecedor, uma
vez que a rotina diária de uma farmácia hospitalar dispõem de um variado leque de
atividades em que o farmacêutico tem um papel chave e uma intervenção ativa.
Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são departamentos com autonomia
técnica, científica e de gestão sujeitos à orientação geral dos Órgãos de
Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados do seu
exercício. A direção dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares é obrigatoriamente
assegurada por um farmacêutico hospitalar. [1]
O farmacêutico hospitalar desempenha diversas atividades, como já foi
mencionado, que passam pela preparação de produtos estéreis (ex: colírios),
gestão e atualização de procedimentos normalizados de trabalho, de fórmulas
magistrais, validação da distribuição de unidoses, aquisição de matérias-primas,
entre outros. [2]
Como especialista do medicamento, o farmacêutico tem um papel fundamental
na utilização correta e racional dos medicamentos, sendo cada vez mais
importante a sua atuação nesta área, tanto a nível hospitalar como em farmácia
comunitária. A cooperação dos farmacêuticos com outros profissionais de saúde,
nomeadamente médicos e enfermeiros, tem o objetivo final de promover a saúde e
o bem-estar do doente.
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2. HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (HILevante)
O centro hospitalar HILevante é um centro que agrega vários sindicatos
relacionados com acidentes de trabalho e doenças profissionais da segurança social,
dependente do Ministério do Emprego e Segurança Social. [3]
O HILevante conta com uma vasta trajetória na assistência sanitária
especializada, dotado com recursos humanos e materiais adequados para tornar mais
cómodo o processo de hospitalização e recuperação de acidentes de trabalho. [4]
O Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (CRRL), designação inicial
do HILevante, surge como uma iniciativa da Federación de Montepíos y Mutualidades
de Levante (uma espécie de associações sindicais) nos finais da década de 60 que
solicitaram

à

então

Dirección

General

de

Previsión

del

Ministerio

de

Trabajo autorização para construir as instalações e serviços que desde então se
chamaria Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante. O Ministério do
Trabalho autorizou a construção do Centro a 22 de fevereiro de 1968, entrando
apenas em funcionamento em meados de 1971. Tendo em conta o êxito do projeto e
as possibilidades do mesmo, juntaram-se mais associações sindicais, com um total de
31 em 1973.
Como resultado da intensa atividade de fusão e absorção das diferentes
entidades, e dos anos que passaram desde a sua fundação, na atualidade o Centro
conta com apenas 10 associações sindicais que participam na gestão do mesmo,
sendo a sua cota de participação definida pelo Ministério do Trabalho.
O HILevante oferece atualmente vários tipos de serviços: médicos, cirúrgicos,
centrais e gerais. A especialidade de Cirurgia Ortopédica Traumatológica é a que está
em maior expansão neste momento. Dispõem ainda da história clínica informatizada Florence- que permite aceder à história clínica de cada paciente, a partir de qualquer
ponto do hospital, de forma integrada, proporcionando uma ferramenta útil de gestão
da documentação gerada. [4]
Os serviços farmacêuticos do HILevante tem como missão melhorar o uso dos
medicamentos e o cuidado de cada paciente, para a obtenção de resultados ótimos
em saúde mediante o emprego eficiente e seguro da farmacoterapia. Para isso, deve
garantir uma adequada seleção, aquisição, preparação, controlo da preparação e
dispensação tanto de especialidades farmacêuticas como de material sanitário. Para
garantir o correto funcionamento deste circuito, estabelecem-se mecanismos de
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comunicação entre os níveis assistenciais, seja através da Comissão de Farmácia e
Terapêutica, ou através de informação que chega mediante sistemas de informação:
guias terapêuticas, protocolos, notas informativas, boletins, entre outros. [6]

2.1 Serviços Farmacêuticos do HILevante
A lei 29/2006 de 26 de julho, vigente em Espanha, visa a garantia e uso racional
dos medicamentos e produtos sanitários.
O desafio atual é assegurar a qualidade da assistência em todo Sistema Nacional
de Saúde de forma a impulsionar o uso racional dos medicamentos, em que o objetivo
principal seja que todos os cidadãos tenham acesso aos medicamentos que precisam,
quando e onde necessitem, em condições de efetividade e segurança. [7]
Segundo esta lei e a Guia Farmacoterapêutica do Hospital, são algumas das
funções dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares: [7],[8]
 Participação no processo multidisciplinar de seleção dos medicamentos e
produtos sanitários no hospital, segundo critérios de efetividade, segurança,
qualidade e economia;
 Adquirir os medicamentos e produtos sanitários

selecionados, assumindo a

responsabilidade da sua qualidade, cobertura de necessidades, armazenamento,
conservação, distribuição e dispensação;
 Elaborar fórmulas magistrais

de acordo com os controlos de qualidade

regulamentares, quando forem necessários por razões de disponibilidade ou
eficácia;
 Dispensar e controlar os medicamentos de uso hospitalar, prescritos aos
pacientes em ambulatório;
 Implantar um sistema de informação sobre medicamentos, assim como um
sistema de farmacovigilância intrahospitalar;
 Entre outros.
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2.2. Localização e horário de funcionamento
Todas as áreas físicas e funcionais que integram os serviços farmacêuticos se
localizam no subsolo do HILevante. Esta localização facilita o acesso externo e
interno; permite uma boa comunicação externa para uma cómoda receção dos
medicamentos; possibilita também uma fácil comunicação interna, para a distribuição
dos medicamentos no hospital. Além disso, os serviços farmacêuticos encontram-se
próximos dos sistemas de circulação vertical (elevadores). [9]

2.3. Organização do espaço físico
O espaço físico dos serviços farmacêuticos é constituído por:


Escritórios (da chefe do serviço de farmácia e dos restantes funcionários);



Sala de preparação e revisão de dispensações unidose;



Zona de receção de encomendas;



Câmaras frigorífica;



Cofre de estupefacientes e psicotrópicos;



Unidade de Preparações Não Estéreis (UPNE);



Unidade de Preparações Estéreis (UPE);



Sala de reembalamento/ etiquetagem;



Armazém geral de medicamentos e produtos sanitários, cujas divisões estão
detalhadas no programa informático Dynamics Nav®.

2.4. Recursos Humanos
Os recursos humanos são essenciais para os serviços farmacêuticos, pelo que a
presença de meios humanos suficientes e qualificados condiciona uma boa
organização, gestão e funcionamento dos mesmos. Quem integra os recursos
humanos do serviço de farmácia do HILevante são:
 1 especialista em farmácia hospitalar.
 5 técnicos de farmácia;
 1 auxiliar administrativo;
 1-2 estudantes de Farmácia estagiários;
 1 estudante técnico de Farmácia estagiário.
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3. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO
HILEVANTE
A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos
serviços farmacêuticos, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em
perfeitas condições aos doentes. A gestão económica é essencial para racionalizar os
recursos económicos existentes e minimizar perdas. Assim, é fundamental um controlo
rigoroso desta área, com constante atualização dos stocks dos medicamentos,
preferencialmente por via informática, de modo a que nunca faltem aos doentes, mas
tentando simultaneamente evitar o excesso de produtos em stock, sinónimo de
desperdício e, consequentemente, perdas monetárias. [1]
“La Profesión del Farmacéutico Hospitalario es un verdadero desafío científico,
ético y laboral y resulta quizá la tarea mas disociada entre las profesiones de salud”.[10]
Ao farmacéutico hospitalar cabe uma ampla gama de tarefas e responsabilidades
desde a área técnica, cientifica e de gestão. Assim, este tem como função geral
supervisionar todo o trabalho que é realizado nos serviços farmacêuticos por ele
dirigidos para se certificar que tudo está conforme o estipulado e assim garantir a
qualidade dos serviços prestados.

4. ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS
4.1 Armazenamento fora do serviço de farmácia
Além da zona de armazenamento de medicamentos na farmácia (armazém geral)
há outras zonas de armazenamento fora da dependência do serviço de farmácia.
Estas zonas devem estar planificadas conjuntamente pelo Serviço de Farmácia,
Direção de Enfermaria e Direção Médica do Hospital.[9] No HILevante existem os
seguintes locais de armazenamento nas enfermarias: pyxis, armazéns convencionais
e carros de emergência.
4.1.1 Pyxis
O

sistema

Pyxis

é

um

sistema

automatizado

de

armazenamento

de

medicamentos que existe apenas na enfermaria do primeiro piso. Para manipulá-lo é
necessário estar registado (registam-se inclusivamente as impressões digitais para
garantir o controlo dos medicamentos que lá se encontram).
Á medida que se vão utilizando os medicamentos que estão aí armazenados, as
informações vão sendo enviadas ao serviço de farmácia, e quando se alcança o stock
mínimo, é atingido o chamado ponto de pedido, e é necessário reposição até ao stock
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máximo. Para a sua reposição é impressa uma lista com os medicamentos que devem
ser repostos e as respetivas quantidades. No momento da reposição, o software do
Pyxis volta a informar-nos quais devem ser repostos, e um a um, faz-se a reposição (o
programa indica a localização dos medicamentos a repor). Se alguma informação não
chegou corretamente ao serviço de farmácia, é necessário atualizar os dados no
software do Pyxis.

4.1.2 Armazéns Convencionais
Nas enfermarias dos outros pisos do hospital e nas urgências existem armazéns
convencionais, em que a informação daquilo que falta também é informatizada. A
diferença em relação ao Pyxis, é que estes armazéns não estão sujeitos ao mesmo
sistema de segurança de abertura, pois já se encontram abertos.

4.1.3 Carros de urgência
Os carros de urgência são 8 no total, contém medicamentos e produtos sanitários e
existem nas urgências, um por cada enfermaria, na unidade de cuidados intensivos e
no bloco operatório. Existem cerca de 62 produtos sanitários e 53 medicamentos nos
carros das enfermarias e 73 produtos sanitários e 11 medicamentos no carro das
urgências e nos restantes carros.
Estes carros estão fechados com cadeados vermelhos numerados. A cada abertura é
mudado o cadeado e é obrigatório registar o motivo pelo qual foi utilizado o carro e o
número do novo cadeado que vai ser colocado, para fazer o controlo da entrada e
saída de produtos farmacêuticos. Em geral, à medida que se vão usando os produtos
do carro, vão-se repondo na mesma medida, para que haja sempre stock disponível
(segundo o stock máximo e mínimo).
A cada três meses é feita a supervisão destes carros. Em primeiro lugar, verifica-se a
lista de medicamentos e produtos sanitários existentes nos carros para saber os que
vão caducar nos três meses seguintes e as quantidades que são necessárias repor,
segundo o stock. Os produtos que caduquem aos três meses são trocados por novos
e são repostos os que estão em falta. É impressa uma nova lista com todos os
medicamentos e produtos sanitários, com os lotes, caducidades e quantidades
atualizados para verificar se após reposição está tudo conforme. Se houver algum
problema, como um medicamento que caduque nos próximos três meses, quantidades
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diferentes das que estão na lista, ou algum produto danificado, deve-se registar e
atualizar outra vez a lista. Fecha-se o carro e aponta-se então o novo número do
cadeado. Uma cópia com a nova lista atualizada fica dentro do carro e uma outra fica
com o serviço de farmácia.
Os medicamentos trocados que vão caducar podem ser reutilizados nas
enfermarias, ou seja, voltam ao armazém e até alcançarem a data de caducidade não
são rejeitados. Depois de caducarem há duas opções: são rejeitados adequadamente
ou são devolvidos aos fabricantes (que podem ou não troca-los por novos).
Durante os meus três meses de estágio fiz esta revisão dos carros de urgência
uma vez, ajudando as técnicas na reposição de produtos em falta e na verificação de
todos os lotes e caducidades.

5. FARMACOTECNIA
5.1 Preparação de fórmulas magistrais
A farmácia do HILevante apresenta o nível de acreditação 3 segundo a Direção
Geral de Farmácia e Produtos Sanitários da Agência Valenciana de Saúde, para a
preparação de fórmulas magistrais e preparados oficinais, estando habilitada para a
preparação de formas farmacêuticas tópicas: orais, retais e vaginais líquidas e orais,
retais e vaginais sólidas.
Há uma capa com os procedimentos normalizados de trabalho (PNT) de cada
preparação, onde se encontra: o serviço onde é elaborado, a data de atualização, o
nome da preparação, a dose, a composição qualitativa e quantitativa, o modus
operandi, o material a usar, as condições especiais de conservação para os casos em
que se aplique, a etiqueta que vai junto com o produto preparado, a caducidade, a
indicação terapêutica e a fonte bibliográfica utilizada para a elaboração do PNT
(Anexo I). A etiqueta do produto contém o local de preparação do mesmo, o serviço, o
nome da preparação, a dose, a quantidade, o lote, a data de embalamento e a data de
caducidade. Além disso, são indicadas o local de aplicação, as condições especiais de
conservação e as precauções especiais de utilização, para os casos aplicáveis
(Anexo II).
O farmacêutico está encarregue de atualizar o índice, rever e desenvolver novos
PNT’s (ponto 9.3, alínea g) para que as informações estejam sempre atualizadas e de
7
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acordo com as normas correspondentes. Foram desenvolvidos três PNT’s novos neste
período de estágio: gel e colírio de gluconato de cálcio e suspensão de bentonite a
7%.
Os PNT’s de gluconato de cálcio foram desenvolvidos devido à abertura de uma
fábrica perto do hospital que trabalha com ácido fluorídrico que provoca queimaduras
graves. No caso de haver algum acidente, os doentes serão reencaminhados para o
HILevante e o serviço de farmácia deve estar preparado para a gestão deste tipo de
situações. A bentonita é utilizada em suspensão para a intoxicação por paraquato e
vai substituir a Tierra de Fuller que caducou.
Após a elaboração de uma fórmula magistral é preenchida uma ficha de registo de
fórmulas magistrais onde é colocado o nome da preparação, a data da sua
elaboração, o lote, a data de caducidade, quem a elaborou e quem a vai supervisionar
(Anexo III) e duas fichas de controlo do que sai e entra no armazém (Anexo IV). No
final, o farmacêutico supervisiona e assina.
Relativamente à conservação dos produtos preparados, é necessário garantir uma
adequada conservação dos fotossensíveis e dos que se conservam a temperaturas
mais baixas. As preparações fotossensíveis são conservadas em frascos de cor
topázio ou dentro de bolsas azuis fotoprotetoras. Os preparados que tem que ser
conservados a baixas temperaturas vão para o frigorífico, onde existe um termómetro
para controlo constante da temperatura de refrigeração.
Noutra capa existem as fichas para o paciente que são coincidentes com as
preparações. Nesta ficha é colocado o local onde foi preparado, o serviço, a data de
atualização, o nome da preparação, a dose, a quantidade, a composição qualitativa e
quantitativa, indicações, via de administração e posologia, duração do tratamento,
conservação, caducidade e precauções especiais (Anexo V).
Por fim, para a entrega da preparação ao paciente esta vai dentro de uma bolsa
transparente, etiquetada e com a folha de informação ao paciente (Anexo VI).

5.2 Preparações estéreis
A preparação de produtos estéreis é feita numa câmara de fluxo laminar horizontal
(Anexo VII). O material para a preparação dos produtos estéreis deixa-se cerca de
uns 15 minutos dentro da câmara para garantir a sua esterilidade. Depois segue a sua
preparação segundo o modus operandi que figura no PNT. No final da preparação o
8
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produto pode ser logo cedido ao paciente (depois do farmacêutico supervisionar) ou é
conservado segundo as condições adequadas até ser distribuído. Relativamente ao
controlo e supervisão da preparação, são preenchidas as fichas mencionadas acima
em fórmulas magistrais.

5.3 Preparação de bombas infusoras
5.3.1 Bombas infusoras de morfina
As bombas de infusão de morfina vão
sendo preparadas segundo os pedidos, mas há
sempre um stock mínimo em caso de urgência. No
HILevante

as

bombas

são

preparadas

nas

concentrações de 50mg/100ml e 10mg/100ml
(Figura 1). Estas, devem ser preparadas em
câmaras de fluxo laminar, utilizando luvas e todo o
material deve ser estéril (as bombas são

Figura 1- bomas infusoras de morfina

previamente esterilizadas, e o restante material
já é comprado estéril). Para preparar uma bomba de 50mg/100ml utiliza-se uma
ampola de 20mg/ml (2ml) e uma de 10mg/ml (1ml) de morfina e um frasco de soro
fisiológico de 100 ml. Enquanto se prepara a bomba é necessário garantir que toda a
morfina entra na bomba de infusão. Depois da preparação, espera-se até que o tubo
por onde se colocou a morfina e o soro fisiológico fiquem sem bolhas, para não
prejudicar a administração.
Depois da sua preparação, as bombas devem ser
corretamente etiquetadas (etiquetas de cores diferentes
segundo a concentração) (Figura 2). É necessário preencher
as fichas de registo das fórmulas magistrais e as receitas de
prescrição e reposição de estupefacientes (Anexo VIII) que
vão ser revistas e assinadas pelo farmacêutico para garantir
que todo processo decorreu como previsto e assegurar a
qualidade dos cuidados prestados.
Nem todas as bombas são preparadas no serviço de
farmácia.

As

bombas

de

enantyum+tramadol

Figura 2- etiquetas
para
as
bombas
infusoras de morfina

e

metamizol+tramadol são preparadas nas enfermarias.
9
Joana Nogueira (080601044) | 2012/2013

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

Hospital Intermutual de Levante

5.4 Reembalagem e Etiquetagem de medicamentos
O reembalamento ou etiquetagem de unidoses destina-se
a formas farmacêuticas sólidas (comprimidos, cápsulas, etc…)
e tem como finalidade garantir que a forma farmacêutica seja
acondicionada corretamente e que todas as informações
estejam claras na etiqueta. Ocorre o reembalamento ou
etiquetagem conforme o número de excipientes de menção
obrigatória, ≥2 excipientes reembala-se (Figura 3). Segundo

Figura 3- unidose
reembalada

o recomendado pelo Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, no
caso da embalagem original estar preparada para ser usada como unidose, deve estar
presente a identificação do produto (nome comercial e principio ativo), prazo de
validade e número de lote. Para garantir a conservação e uso correto dos
medicamentos também se coloca: excipientes de menção obrigatória (qualitativa e/ou
quantitativamente), CN e data de embalamento.
Existe uma lista no laboratório tanto para reembalados como para etiquetados que
permite uma rápida consulta e é uma forma de garantir que a informação a respeito
dos excipientes de menção obrigatória que vai constar na unidose está correta (Anexo
IX). Esta lista está de acordo com a lista descritiva de excipientes obrigatórios que se
encontra também no laboratório (Anexo X). No estágio, colaborei na atualização desta
lista, devido ao aparecimento de novos medicamentos com novos excipientes.
Existe uma máquina para o embalamento de comprimidos e cápsulas nas
unidoses (Anexo XI), que se encontra anexada a um computador onde se escreve o
rótulo do reembalado. Para etiquetar existe um software para fazer as etiquetas que
depois se imprimem em papel autocolante.
Durante estes processos é necessário controlar o que sai e volta a entrar no
armazém, preenchendo uma ficha do que foi retirado, havendo uma para cada dia em
que se faz a reembalagem ou etiquetagem. Na ficha coloca-se o nome comercial, o
número de unidades por caixa, o lote, a caducidade e o número de unidades a
embalar que foram retiradas do armazém. Depois de embalar acaba de se preencher
com o número de unidades que foram embaladas e que serão devolvidas ao
armazém. Este deve ser o mesmo número que foi retirado. No entanto, se antes de
ocorrer a revisão houver necessidade de utilizar alguma unidose, isso é colocado
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nesta mesma ficha, em local apropriado, indicando os mesmos pontos acima
mencionados (nome comercial, número de unidades por caixa, etc).
Depois da embalagem ou etiquetagem é preenchida uma ficha de controlo
(Anexo XII) onde consta o nome do medicamento, forma farmacêutica, data de
embalamento, número de unidades embaladas, o lote, a caducidade e o nome da
pessoa responsável pelo embalamento.
No final, o farmacêutico confirma o nome comercial, o nome do(s) princípio(s)
ativo(s) e as quantidades, verifica quais excipientes devem constar quali e/ou
quantitativamente,

o lote, o CN, a caducidade, se o número de comprimidos

embalados é o mesmo da embalagem onde foram retirados e se esta informação se
encontra bem visível nas unidoses. No final da supervisão o farmacêutico assina e o
processo está completo. As unidoses seguem para o armazém para posteriormente
serem utilizadas. Caso haja algum erro é tudo reembalado ou etiquetado até estar
conforme.

6. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
6.1. Distribuição de medicamentos em unidose
De manhã, por volta das 8h00 são impressas duas folhas, organizando a
medicação de cada doente pelo nome e número do quarto. Uma folha mostra as
diferenças de medicação que possam ter ocorrido nos pacientes ingressados, os
novos ingressos e as altas, e a outra folha tem a medicação habitual que estão a
tomar (Anexo XIII e XIV). Os carros sobem duas vezes ao dia, às 14h (que
corresponde ao intervalo das 15h-22h) e às 21h (que corresponde ao intervalo das
22h-15h do dia seguinte).
A medicação para cada paciente é colocada numa gaveta correspondente ao
quarto em que este se encontra e está dividida em três compartimentos, na parte de
trás são colocados os medicamentos para serem administrados de 12/12h, na divisão
do meio os medicamentos de 6/6h e na divisão da frente os medicamentos das 8/8h.
Conforme a indicação na ficha do paciente são distribuídos os medicamentos pelas
três divisões. São excluídos os medicamentos multidose (como colírios, pomadas,
cremes hidratantes, etc), os opiáceos que são fechados nos armazéns de cada
enfermaria em local a eles reservados, os que tem a especificação “1 por dia”, as
insulinas e aqueles que estão listados mas que são para administração fora do horário
coberto pela medicação desse carro. Por outro lado, há medicação que tem um
11
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horário estandardizado como as heparinas que são sempre dadas às 21h, por isso
sobem sempre no carro da tarde e são colocadas no compartimento das 12/12h.
Os medicamentos que não cabem nas gavetas são colocados à parte e é
colocada uma etiqueta vermelha no horário em que devem ser dispensados, dentro
das gavetas (Anexo XV). Existem etiquetas azuis para marcar os medicamentos que
têm que ser conservados no frigorífico (Anexo XVI). Esses só são colocados no carro
mesmo antes destes subirem às enfermarias.
À medida que o carro é preparado é necessário verificar a caducidade dos
tratamentos e se há alguma observação especial (horário, associação com ou sem
comida, etc…). Depois dos carros estarem preparados são revistos por pessoas
diferentes dos que os prepararam, segundo o tratamento prescrito até ao momento
(são sempre retiradas novas folhas de medicação com os tratamentos atualizados).
Enquanto se prepara o carro, se houver alguma alteração no tratamento do paciente
que afete as tomas antes que este suba, o medicamento é enviado individualmente.
Se não afeta, apenas se altera a medicação na gaveta correspondente.
Em anexo encontra-se o diagrama de fluxo de doses unitárias do HILevante.
(Anexo XVII)

7. FARMÁCIA CLÍNICA
A revisão do tratamento dos pacientes integra as tarefas diárias de um farmacêutico
hospitalar no HILevante. Consiste em verificar se os medicamentos que o dente está
a tomar (os que foram prescritos de novo e aqueles que já toma em casa) e deteção
de

erros

de

medicação

como

sobredosagem,

interações

medicamentosas,

prolongamento do tempo de tratamento além do recomendado para um determinado
fármaco,

verificação

da

melhor

via

de

administração

naquele

momento,

recomendação de uma melhor opção terapêutica, entre outros. Posteriormente, se for
detetado algum erro é feita essa comunicação por escrito ou por telefone (erro grave)
ao médico responsável pelo doente nessa altura, através de uma interconsulta. Para
isso, no HILevante, é utilizada a história clínica informatizada através do software
Florence (Anexo XVIII).
Neste software estão listados todos os pacientes ingressados no hospital, sobre os
quais são realizadas as interconsultas. Na ficha de cada paciente está presente a lista
dos medicamentos que lhe foram prescritos no ingresso hospitalar, assim como os
medicamentos

que

já

trazia

consigo

de

casa

e

que

existem

na

“Guía
12
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Farmacoterapéutica 2013” do HILevante. Caso os medicamentos não estejam
presentes nesta guia, deveriam ser mencionados no resumo da história clínica do
paciente, para que se conheça por completo o seu panorama terapêutico, mas isso
nem sempre acontece. Assim, é possível aceder ao panorama terapêutico
(parcial/completo) do doente para realizar a interconsulta (Anexo XIX).
Durante o meu estágio todos os dias verificava alguns tratamentos, e caso
houvesse algum possível problema relacionado com o medicamento ou alguma
inconformidade no tratamento informava a farmacêutica responsável (Drª Marisa
Gaspar). Em pacientes que permanecem internados durante mais tempo no hospital
faz-se o seguimento farmacoterapêutico, avaliando a cada semana alterações no
estado clínico do paciente.
Quando o médico lê a interconsulta avalia a situação e se achar adequado faz
uma troca de medicação, troca de dose, monitorização de níveis de marcadores
biológicos, etc. Posteriormente são impressas duas folhas, uma com a descrição e
classificação do problema relacionado com a medicação encontrado e a interconsulta
realizada. O farmacêutico, verifica qual foi a atuação médica face à sua intervenção e
descreve então o resultado da interconsulta em: “aceite”; “sem modificação”; “com
modificação”. Estas folhas são arquivadas para que fiquem registadas todas as
interconsultas realizadas. Desta forma, é possível potenciar os benefícios da interação
médico-farmacêutico, em prol do bem-estar físico e emocional do doente.
Como suporte bibliográfico para a realização das interconsultas utilizam-se:


STOCKLEY, I,H. Interacciones Farmacológicas. 1ª edición. Laboratórios
Normon, SA;



CANALES, M., et al. Vademecum Internacional. 46ª edición, 2005, Medicom;



SWEETMAN,

S.,

et

al.

Martindale.

Guia

Completa

de

Consulta

Farmacoterapêutica. 2ª edición, Pharma Editors;


Consulta aos protocolos internos (Hospital Intermutual de Levante) de
tratamento (protocolo de analgesia, etc…);



Página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios



http://www.drugs.com/drug_interactions.php;



http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker.
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8. COLABORAÇÃO EM ESTUDOS, PROJETOS, ETC
Do envolvimento nos estudos que são mencionados em seguida nos pontos 8.1 e
8.2, resultaram dois poster’s (Anexo XX e XXI), que foram enviados para a SEFH
(Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar) para serem apresentados no seu 58º
congresso dedicado ao tema “ El farmacéutico de hospital ante el reto de la Salud 2.0".

8.1 “Evaluación de la efetividad de implantación de un procedimiento
normalizado para la conciliación de medicación al ingreso”
A utilização de medicamentos é um processo complexo que pode dar lugar a erros,
denominados erros de medicação, um grave problema de saúde pública, reconhecido
atualmente pelos profissionais de saúde, sociedades, autoridades sanitárias e
organizações internacionais pela sua elevada morbilidade e mortalidade. Os erros de
medicação também levam a repercussões económicas uma vez que motivam entre
4,7%-5,3% dos ingressos hospitalares, com um custo médio por estadia próximo dos
3000 eur. Estes números aumentam em pacientes>65 anos, em que os erros de
medicação chegam a causar 9,7% dos ingressos hospitalares.
Objetivo: elaborar um procedimento normalizado que inclui um questionário de
recolha de informação e avaliação da efetividade de implantação do procedimento
para garantir a conciliação da medicação habitual com a nova que foi prescrita ao
ingresso do paciente.
Material e Métodos: estudo piloto observacional (março-abril de 2013), realizado
em pacientes ingressados nas urgências ou por cirurgia programada, que fazem parte
do projeto inicial de implantação da conciliação num hospital. A partir da "Guía para la
Conciliación de los medicamentos en los servicios de urgencias" do grupo RedFaster
da SEFH, foi realizada uma revisão bibliográfica para elaborar um questionário
estandardizado (Anexo XXII) e uma lista dos fármacos que devem ser conciliados em
menos de 4h (Anexo XXIII). Para agilizar a consulta por parte do médico das
urgências, este dispõem da lista dos fármacos cujo tempo de conciliação é inferior a
4h e quais desses fármacos estão ou não incluídos na Guía Farmacoterapêutica do
Hospital. Desde o serviço de farmácia, através da história clínica informatizada
(programa Florence), obtém-se os dados gerais e os fármacos prescritos e de seguida
entrevista-se o paciente no seu quarto para completar a informação. Espera-se pelo
resultado da conciliação (que ocorre em 4h para os medicamentos de alto risco ou de
24h para os restantes medicamentos). Assim é possível detetar e evitar os eventos
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adversos e perante uma discrepância é contactado o responsável médico pela
hospitalização.
Resultados: Incluíram-se 51 pacientes, de idade media 43.5 anos, dos quais
72.5% (37) eram homens e 27.5% (14) eram mulheres. Desses, 56.9% (29)
ingressaram pelas urgências e 43.1% (22) vinham através de cirurgia programada.
Depois de analisar a medicação, 49.0% (25) tinham medicação habitual e destes
68.0% (17) eram fármacos que devem ser conciliados em menos de 4 horas. Das
pessoas que levavam medicação habitual, de conciliação em menos de 4 horas ou
não, o número médio de medicamentos por pessoa foi de 2.64 e estavam associados
principalmente a hipertensão e/ou doenças cardiovasculares (48.0%), seguido de
dislipidemia (36.0%), hiperuricemia (20.0%), transtornos depressivos (20.0%) e
diabetes (16.0%). Todos os medicamentos foram conciliados segundo a lista de
medicamentos a conciliar em menos de 4 horas. Foram encontrados 88.0% (22) de
discrepâncias, das quais 72.7% (16) são justificadas* e 27.3% (6) são não
justificadas** e ocorreram em pacientes com idade média de 47.7 anos. Além disto,
através do seguimento também se detetaram 2 PRM’s, que foram solucionados.
*Discrepância justificada: interrupção da toma de medicamentos devido a
cirurgia por exemplo.
**Discrepância não justificada: interrupção da toma de medicamentos que não
podem ser descontinuados, nem em caso de cirurgia, como o caso dos
antidepressivos.
Conclusão: os resultados obtidos no estudo piloto permitiu-nos comprovar que
o questionário elaborado é uma ferramenta útil para a implementação da conciliação
ao ingresso. Por isso, prevê-se que a sua realização contínua evitaria as discrepâncias
de medição, PRM’s e os eventos adversos derivados.
No entanto, o êxito para a implementação deste tipo de procedimentos está
sujeita a alguns desafios, como a necessidade de profissionais de saúde e cooperação
contínua entre eles.
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8.2 “Evolución de resistencias bacterianas y de consumo de antibióticos en un
hospital de cirugía ortopédica traumatológica”
Ao contrário do estudo anterior, em que colaborei em todo o estudo, neste
estive envolvida no tratamento dos dados e conclusão, uma vez que se desenvolveu
ao longo de quatro anos.
Objetivo: Descrever e analisar a influência do consumo de antibióticos (ATB)
na evolução das taxas de resistência bacteriana.
Material e Métodos: Estudo descritivo e retrospetivo realizado num hospital de
cirurgia ortopédica traumatológica, desde janeiro de 2009 a dezembro de 2012. A
partir do sistema informático de gestão Navisión® do SF obtiveram-se a lista do
consumo de ATB, as resistências bacterianas foram dadas pelo Laboratório de
Microbiologia através do programa informático Modulab gold®.
Os

microorganismos (MO)

e

ATB foram

Escherichia

coli

frente

à

ciprofloxacina, ampicilina e cefuroxima, Klebsiella pneumoniae frente à ciprofloxacina e
cefuroxima, Pseudomonas aeruginosa frente à ciprofloxacina, imipenemo e amicacina,
Acinetobacter baumanii frente a imipenemo, piperacilina e tobramicina, Staphilococcus
aureus frente à ciprofloxacina e rifampicina, Streptocucus pyogenes frente a
ciprofloxacina e levofloxacina. Os ATB: gentamicina, clindamicina, cefazolina e
vancomicina, utilizados na profilaxia pré-cirúrgica também foram testados nos MO
mencionados. Além disso, foram calculadas as DDDs (dose diária definida, expressa
em mg) para conhecer a evolução no consumo de ATB, pois assim é possível
conhecer o número de pacientes que se encontram com este tratamento por cada 100
internamentos por dia. Os valores de DDD calcularam-se a partir do sistema de
codificação ATC/DDD do sistema INSALUD 2002.
Resultados: Em 9 dos 13 ATB estudados, o aumento ou diminuição do seu
consumo expresso como DDD/100 internamentos/dia, correlaciona-se respetivamente
com o aumento ou diminuição das taxas de resistência. Nos ATB gentamicina,
clindamicina, cefazolina e vancomicina o aumento no consumo não levou ao aumento
das taxas de resistência. Isto, pode ser devido a que o uso destes 4 ATB se realiza
segundo protocolo de profilaxia antibiótica em cirurgia e por isso estes ATB
normalmente não têm contacto com o MO ativo no paciente.
O estudo apoiou-se no atual mapa de sensibilidades antibióticas e nos
consumos de ATB em DDD, elaborada pelo laboratório de microbiologia e farmácia,
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nos quais se detalha a percentagem de sensibilidade dos MO frequentemente isolados
no hospital.
Conclusão: O estabelecimento de estratégias como a utilização de ATB
segundo protocolos de profilaxia antibiótica e a realização de mapas de sensibilidades
antibióticas dos MO mais frequentemente isolados permitem otimizar a terapêutica
antimicrobiana e diminuir o aparecimento de resistências. A colaboração ativa entre os
SFA, laboratório de microbiologia e hospitalização contribui de forma eficiente no
desenvolvimento destas ferramentas para melhoria aquando da prescrição.

8.3 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos
Esta atividade consistiu na pesquisa bibliográfica de dados farmacocinéticos
correspondentes aos 4 principais antibióticos utilizados em profilaxia cirúrgica
mencionados acima (vancomicina, cefazolina, gentamicina e clindamicina). Este
protocolo vai permitir que o cirurgião saiba quanto tempo antes da intervenção
cirúrgica deve administrar o antibiótico e ao fim de quanto tempo é atingida a
concentração máxima sanguínea.

9. PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS, APRESENTAÇÕES, REUNIÕES
9.1 Auditoria: Garantia da Qualidade
A auditoria foi realizada pela AENOR (Asociación Española de Normalización y
Certificación). Foram avaliados os seguintes pontos:


Trazabilidade: relação entre pedido, stock no armazém e nas enfermarias, stock
mínimo e geração automática de pedidos;



Gestão de nutrição parentérica e entérica: quantidade já elaborada, quantidade
em stock e como são formuladas (aditivadas);



Manipulação de estupefacientes: controlo da guia de pedido que deve ser enviada
ao ministério da sanidade;



Alertas AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários):
periodicamente são publicadas alertas pelo ministério, verifica-se se o serviço de
farmácia tomou conhecimento de todos os alertas;



Caducidade: como são devolvidos os medicamentos e produtos sanitários
caducados, de quanto em quanto tempo e como se desenvolve o processo para
17
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comprovar que todos os medicamentos nas enfermarias e no armazém estão
dentro do prazo de validade;


Câmara de fluxo laminar: conformes técnicos;



Conservação no frigorífico: avaliação da tabela que informa o que se deve fazer
com os medicamentos, caso a temperatura se altere mais que o permitido;



Fórmulas Magistrais: análise da caducidade das matérias-primas; se forem
preparações oficinais observa-se a correta manutenção das amostras ao longo de
um ano.

9.2 Auditoria: Comunicação com o Paciente e Aderência Terapêutica
Esta palestra realizou-se no “Hotel Meliã Valencia”, foi patrocinada pela Jansen
(Pharmaceutical Companie of Johson & Johson) e moderada pelo Dr. Enrique Soler
Company, chefe do Servicio de Farmacia Hospital Arnau de Vilanova. Dividiu-se em
duas partes. Em primeiro lugar foi exposto o tema Habilidades de Comunicación con el
paciente en la Atención Farmacéutica palestrado pela Drª Carmen Montaner Abasolo,
Farmaceutica de Hospital, Doctora en Pedagogía. Foram abordados temas como:
importância da linguagem verbal e não-verbal, a emocionalidade do doente como
componente fundamental na sua convalescença, as condicionantes que levam à
desumanização do profissional de saúde e como evitá-lo, estratégias de Counselling e
Couching como ferramentas para auxiliar o profissional de saúde a comunicar com o
doente e exemplos práticos de estratégias de comunicação. A segunda parte da
palestra subordinou-se ao tema Adherencia Terapéutica en la Unidad de Atención
Farmacéutica a Pacientes Externos Del Servicio de Farmacia pelo Dr. Raul Ferrando
Piqueres, Farmacéutico responsable de UFPE, Hospital General de Castellón que
apresentou temas como: os tipos de incumprimento nos tratamentos mais
frequentemente encontrados, quais os fatores que condicionam a aderência
terapêutica e consequências do seu incumprimento, foram apresentados vários
métodos de como averiguar o grau de aderência terapêutica e foram também expostas
estratégias de como é que o profissional de saúde pode ter um papel ativo para
melhorar a aderência do doente ao seu tratamento.
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9.3 Reunião com a Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFyT)
A reunião da CFyT realiza-se de 2 em 2 meses e é composto pelo chefe das
urgências, chefe de enfermagem, diretor de laboratório , farmacêutica chefe, técnica
de farmácia e médicos . Foram discutidos os seguintes temas:
a) Aprovação da ata anterior
b) Breve revisão de temas que ficaram pendentes na anterior comissão
c) Novas tiras de determinação de glucose descartáveis
d) Gel lubrificante urológico estéril disponível
e) Aumento da prescrição de HIBOR frente a CLEXANE
f)

Alertas de interesse recebidas

g) Novas especialidades Farmacêuticas e Produtos Sanitários solicitados ao SF por
médicos e enfermeiros (ex: gel e colírio de gluconato de cálcio)
h) Fármacos apresentados ao SF
i)

Provas de avaliação e aceitação de PS

j)

Atualização da Guia Farmacoterapêutica do Hospital (GFT)

k) Poupança e redução de custos de novas aquisições ou modificação de preços de
medicação e produtos sanitários. Genéricos Disponíveis
l)

Perguntas

9.4 Jornada Técnica: Sistema de Gestão de Riscos para a Segurança do
Paciente (Anexo XXIV)
Esta jornada tinha como principal objetivo apresentar a certificação UNE 179003,
uma ferramenta de gestão da segurança do paciente. Foi dirigida a todas as
organizações do setor sanitário e organizada pela AENOR e pelo HILevante. (Figura
X)
Na primeira apresentação, realizada pelo Dr. Jesús Ma Aranaz Andrés, falou-se
dos desafios e barreiras para aumentar a segurança do paciente. Posteriormente,
foram apresentados os pontos chave e a experiência prática da certificação UNE
179003 pela Drª Marta Serrano García e pela Drª Dolores Martín Rodríguez,
permitindo saber um pouco mais em relação à planificação do processo de gestão do
risco. O serviço de farmácia está diretamente relacionado com o tema, sendo este
uma das principais ameaças de insegurança na assistência primária e secundária.
Colocando em marcha o sistema de gestão de segurança, reduz-se os riscos e
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consequentemente os gastos sendo de grande importância para as organizações
sanitárias que estão frente a grandes desafios devido ao aumento constante dos
custos assistenciais.
9.5 Apresentações
9.5.1 Aparelho de Glucose
Esta apresentação foi realizada devido à troca de tiras de glucose
tradicionais por tiras individuais. Assim, o serviço de farmácia está
diretamente relacionado já que será responsável por trocar as tiras e os
aparelhos de glucose em todos os pisos das enfermarias. O representante
dos laboratórios ABBOTT ensinou como manipular o aparelho e mencionou
as vantagens de se trabalhar com estas novas tiras:


os sacos individuais onde estas vem embaladas mantêm as tiras reativas
protegidas da luz, de contaminações e assim mantêm-se a sua integridade
durante mais tempo;



o formato dos sacos que contém as tiras oferece maior segurança aos
profissionais sanitários, uma vez que evita o contacto com o sangue do
paciente e permite ainda menos desperdícios o que se traduz a longo prazo
numa maior poupança.

Durante a apresentação foi possível experimentar o novo aparelho para praticar.

9.5.2 Quieres dejar de fumar y no lo consigues… (Anexo XXV)
A exposição teve como objetivo presentear os funcionários do HILevante
com medicamentos e apoio psicológico para aqueles que queiram deixar de
fumar, sendo desta forma um hospital pioneiro no desenvolvimento deste
tipo de iniciativa. Uma psicóloga apresentou alguns pontos-chave que se
devem ter em conta durante o processo de cessação tabágica.
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10.

CONCLUSÃO

No final destes 3 meses de estágio em farmácia hospitalar sinto-me uma
pessoa mais completa a nível pessoal e sobretudo profissional, pois é uma área
em que há uma maior intervenção e participação na terapêutica dos doentes e
uma maior convivência com outros profissionais de saúde, facilitando a partilha de
experiências e conhecimentos.
Finalmente, pude colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos ao
longo do curso, sobretudo na parte da Farmácia Clínica, onde o farmacêutico tem
um papel chave em associação com o médico na monitorização da terapêutica
dos doentes, em busca dos melhores resultados clínicos e pessoais destes.
Não foi possível entrar em contacto com todas as realidades e funções que
cabem a um FTH, tanto por serem apenas 3 meses, como por se tratar de um
hospital especializado em cirurgia ortopédica traumatológica, estando mais focado
em determinadas atividades e limitado na diversidade de terapias e serviços que
um SFA pode oferecer (como a área de farmacocinética que não se faz neste
SFA, por exemplo).
Por outro lado, devido ao estágio ter decocorrido numa farmácia hospitalar
espanhola, em que se dá uma importância primordial à Atenção Farmacêutica foime possível entrar mais em contacto com essa realidade, ponto que acho
essencial no trabalho do farmacêutico tanto para demarcar um ponto da nossa
atividade que nos é exclusivo, tanto como meio de promover o uso correto e
racional do medicamento para proporcionar sempre o melhor cuidado e
tratamento ao doente.
No geral, achei muito vantajoso passar por esta experiência por forma a
perceber o método de trabalho numa FH espanhola, o que mais valorizam num
farmacêutico, a multidisciplinaridade de atividades que o farmacêutico pode
desempenhar, a necessidades de atualização constante e a capacidade de
colaboração em atividades extra-hospitalares (estudos, por exemplo).
Assim, termino o estágio com a mesma vontade, coragem, responsabilidade e
respeito daqueles com quem tive o prazer de conviver no sentido de prestar os
meus serviços o melhor que possa e saiba para que quem usufrua deles se sinta
o melhor possível.
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12. ANEXOS
Anexo I- PNT
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Anexo II- Etiqueta de uma fórmula magistral
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Anexo III- Ficha de controlo de fórmulas magistrais
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Anexo IV- Ficha de controlo das entradas e saídas do armazém
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Anexo V- Ficha para o paciente
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Anexo VI- Fórmula magistral preparada para entregar ao paciente
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Anexo VII- Câmara Fluxo Laminar Horizontal
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Anexo VIII- Receita de prescrição e reposição de estupefacientes
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Anexo IX- Lista de reenvasados e etiquetados
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Anexo X- Capa verde de excipientes de menção obrigatória
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Anexo XI- Máquina de reembalamento
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Anexo XII- Ficha controlo reembalados
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Anexo XIII- Ficha controlo das diferenças de medicação para preparar os carros
unidose
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Anexo XIV- Lista de medicação dos doentes distribuída por pisos
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Anexo XV- Etiqueta vermelha que sinaliza os produtos farmacêuticos que têm que ir
fora do carro unidoses
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Anexo XVI- Etiqueta azul para medicamentos que devem ser conservados no
frigorífico

38
Joana Nogueira (080601044) | 2012/2013

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

Hospital Intermutual de Levante

Anexo XVII- Diagrama de fluxo de doses unitárias do HILevante
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Anexo XVIII- Florence: história clínica informatizada
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Anexo XVIII (continuação)- Florence: história clínica informatizada
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Anexo XIX- Interconsulta
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Anexo XX- Poster Final do projeto de “AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE
IMPLANTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO NORMALIZADO PARA CONCILIAÇÃO DE
MEDICAÇÃO AO INGRESSO”
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Anexo XXI- Poster Final do projeto de “EVOLUÇÃO DE RESISTÊNCIAS
BACTERIANAS E DE CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS NUM HOSPITAL DE
CIRURGIA ORTOPÉDICA TRAUMATOLÓGICA”
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Anexo XXII- Questionário de recolha de informação
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Anexo XXIII- Lista de medicação a conciliar em menos de 4 horas (página 1 de 4)
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Anexo XXIV- panfleto da jornada: Sistema de Gestão de Riscos para a Segurança do
Paciente
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Anexo XXV- panfleto da exposição: “quieres dejar de fumar y no lo consigues…”
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