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Introdução
A farmácia comunitária é um estabelecimento de saúde, onde são prestados um
conjunto diversificado de serviços à população, com o objetivo primordial de assegurar a
saúde e bem-estar dos utentes. Para tal, o farmacêutico deve centrar a sua atividade no
doente, de forma a que este exerça o seu direito a um tratamento com qualidade, eficácia e
segurança (1).
Este estágio realiza-se no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, de
forma a que possamos adquirir as competências necessárias para o exercício da profissão,
constituindo assim uma ponte entre o estudante e o futuro profissional farmacêutico.
Deste modo, o presente relatório pretende descrever os conhecimentos e competências
técnicas e deontológicas adquiridos ao longo do estágio na Farmácia dos Clérigos, sob
orientação da Dra Helena Gomes e da Dra Catarina Mesquita, mas com o apoio e suporte
de toda a equipa, que decorreu entre o dia 1 de abril e 9 de agosto de 2013.

Caraterização da Farmácia dos Clérigos
1.1.Localização e perfil dos utentes
A Farmácia dos Clérigos localiza-se na cidade do Porto, na Rua dos Clérigos, nº 36,
Vitória, situada entre a Torre dos Clérigos e a estação de S.Bento.
O perfil dos utentes é heterogéneo, desde jovens a idosos, provenientes dos diversos
estratos socioeconómicos. Alguns utentes são regulares, devido à proximidade do seu
alojamento ou local de trabalho, mas muitos outros são esporádicos, dada a proximidade à
estação de S.Bento. Além disso, estando a farmácia localizada numa zona turística, muitos
dos utentes são estrangeiros, o que requer do farmacêutico uma capacidade de adaptação
dos produtos existentes às necessidades destes, respeitando as Boas Práticas
Farmacêuticas para a farmácia comunitária (BPF), segundo as quais “a informação deve ser
personalizada de acordo com os diferentes padrões culturais e comportamentais e, sempre
que possível, em conformidade com o estado fisiológico ou patológico de cada utente” (1).

1.2.Espaços físicos
A farmácia encontra-se “facilmente vísivel e identificável”, de acordo com as BPF (1). No
exterior existe um painel com o nome da farmácia e da diretora técnica, e uma cruz verde,
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que emite informações úteis aos utentes, nomeadamente o horário de funcionamento, os
serviços disponíveis, entre outros. De forma a garantir o acesso a todos os utentes, a
entrada para a farmácia encontra-se ao nível da rua, com apenas um degrau, existindo uma
rampa que facilita a entrada a deficientes motores.
Na montra da entrada da farmácia, estão afixadas as farmácias em regime permanente
e a respetiva localização. Periodicamente as montras são alteradas, de acordo com a época
do ano, e campanhas promocionais existentes.
O interior da farmácia está de acordo com o estipulado pelas BPF, sendo um espaço
“calmo e profissional”, bem iluminado e ventilado, e com as condições necessárias para um
atendimento eficaz dos utentes (1). Segundo a Deliberação nº 2473/2007, de 28 de
Novembro, as farmácias devem ter uma área útil mínima de 95m2, dispondo
obrigatoriamente de 5 divisões: sala de atendimento ao público, armazém, laboratório,
instalações sanitárias e um gabinete de atendimento personalizado (2). A Farmácia dos
Clérigos está inserida num edifício de 4 andares, sendo o rés-do-chão a área direcionada
para o atendimento ao público. No piso um estão localizados os laboratórios, um deles
(lab.1) destinado à produção de cápsulas, e o outro (lab.2) onde são elaborados uma grande
variedade de manipulados, desde xaropes, cremes, soluções, pomadas, óvulos, entre
outros; no piso dois localiza-se o armazém de matérias primas, e os escritórios; no piso 3
está localizada a “expedição”, onde se trata, essencialmente, dos assuntos relacionados
com os envios dos medicamentos manipulados para os utentes; e, por fim, no piso 4 existe
a copa, e ainda um armazém de aprovisionamento.

1.3. Recursos Humanos

A Farmácia dos Clérigos é constituída por uma equipa plurivalente de cerca de 20
elementos, desde farmacêuticos, técnicos, administrativos e uma enfermeira, que no seu
conjunto asseguram o bom funcionamento da farmácia, bem como a qualidade dos serviços
prestados. A nível do atendimento ao público, este é assegurado pela Dra Catarina
Mesquita, os técnicos Márcio Carvalho e Patrícia Rangel, e a enfermeira Raquel, sendo que,
sempre que necessário, outros membros da equipa podem auxiliar nesta tarefa, tal como a
Dra Helena Gomes, a técnica Vânia, e ainda, os técnicos André e Júlia, normalmente
responsáveis pelo laboratório 2.
Durante o exercício profissional, todos os membros estão devidamente identificados com
o nome e título profissional, respeitando o disposto no decreto lei nº 307/2007 de 31 de
agosto (3).
A farmácia dos Clérigos está aberta ao público de segunda a sexta das 9h às 19h, e aos
sábados das 9h às 13h.
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2. Fontes de Informação
O farmacêutico desempenha uma função muito importante na prestação de cuidados de
saúde, nomeadamente na cedência de informação sobre a medicação, para que os utentes
tenham todas as condições para obter um tratamento adequado, eficaz e seguro (1). De
acordo com o manual de BPF “o farmacêutico deve manter-se informado a nível científico,
ético e legal e assumir um nível de competência adequado à prestação de uma prática
eficiente” (1). Para tal, é necessário que o farmacêutico tenha acesso a informação
atualizada para desempenhar a sua atividade de uma forma melhorada e responsável. Na
Farmácia dos Clérigos, para além da Farmacopeia Portuguesa e do Prontuário Terapêutico
(publicações obrigatórias pela Deliberação nº 414/CD/2007, de 29 de outubro (4)), tem ainda
outras fontes de informação como o Índice Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico
Português, a Farmacopeia Europeia, um manual que permite ver quais as substâncias
ativas comercializadas nos vários países da Europa – European Drug Directory (muito útil no
atendimento de utentes estrangeiros), Martindale, entre outras, para além de acesso à
internet, que permite rapidamente aceder a informação fidedigna e atualizada. Durante o
estágio, estas fontes foram-me muito úteis para esclarecer questões que foram surgindo.

3. Gestão de medicamentos e produtos de saúde
3.1. Sistema Informático

Na Farmácia dos Clérigos o programa informático adotado é o Sifarma 2000,
desenvolvido pela ANF (Associação Nacional de Farmácias), e reconhecido pelo Infarmed
IP. Este programa permite a realização de várias tarefas tais como: atendimento ao público,
efetuar e receber encomendas, gerir stocks, controlar prazos de validade, gerir clientes,
efetuar devoluções, faturação, entre outras. Para além das suas funcionalidades de gestão e
administração,

fornece

ainda

informação,

periodicamente

atualizada,

acerca

dos

medicamentos existentes na farmácia, nomeadamente indicações, posologia, interações,
contra-indicações, precauções, sendo ele próprio uma fonte informativa.
Deste modo, fica evidenciada a importância da informática numa farmácia, permitindo a
otimização e a redução do tempo associado à gestão dos medicamentos e produtos, e
proporcionando um atendimento mais veloz, com menos erros, e consequentemente mais
personalizado e de melhor qualidade.
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3.2. Gestão de “stock”

A gestão dos stocks dos medicamentos e produtos de saúde é uma atividade
fundamental numa farmácia, de forma a garantir que as necessidades dos utentes são
supridas. No entanto, esta é uma das tarefas mais difíceis de realizar, tendo em conta a
grande variedade de produtos existentes, e que está continuamente a aumentar. Assim, a
gestão das existências deve ser feita de modo a que, por um lado, se evite uma acumulação
de grandes quantidades de produtos, o que acarreta uma imobilização de capital, haver uma
maior ocupação de espaço, e ainda uma maior probabilidade de expirar o prazo de validade
(PV) (1). Por outro lado, há também que evitar a rutura de stock, o que leva a perdas diretas
(a não venda do produto), mas também indiretas, pela imagem que passa ao utente.
Assim, há que estabelecer critérios de aquisição, para que, na medida do possível, seja
realizada uma gestão eficaz, que sirva tanto os objetivos da farmácia como os dos utentes.
Estes critérios são definidos pelo diretor técnico (1), devendo a procura e necessidades dos
utentes ser o critério preponderante nessa decisão. Outros fatores como o espaço existente
na farmácia, condições de compra dos fornecedores (bonificações, descontos, condições de
pagamento), campanhas promocionais, oscilações sazonais, são de ter em conta no ato da
encomenda.
Hoje em dia, não existe a necessidade de se criar um stock muito elevado de
determinados produtos, já que o sistema de distribuição garante um rápido fornecimento
destes, fazendo face a pedidos especiais que fidelizam o cliente. Contudo, é de realçar a
importância de uma boa rotatividade de stocks, com a aquisição frequente de pequenos
volumes, de forma a conservar na farmácia um stock adaptado às necessidades.
Posto isto, o Sifarma 2000 é uma ferramenta importante na gestão dos sotcks, tendo em
conta as entradas e saídas dos vários produtos. No entanto, é necessário uma confirmação
física das existências através de inventários periódicos.
Durante o estágio tive oportunidade de participar na realização do inventário. Tendo em
conta o elevado número de produtos, esta tarefa é mais uma vez facilitada pelo recurso à
tecnologia. Assim, os produtos são contabilizados em aparelhos com leitores óticos, que
permitem registar o código do produto e a quantidade existente do mesmo. No final da
contagem, compara-se o número de existências reais, com as listagens dos produtos
existentes informaticamente, e procede-se à sua correção.

3.3. Realização de encomendas e fornecedores

Após decisão dos produtos a encomendar, tendo em conta vários fatores já referidos, é
necessário proceder às encomendas. É de referir a importância do Sifarma 2000 nesta
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gestão, uma vez que é possível estabelecer um stock mínimo e máximo, que pode ser
continuamente alterado tendo em conta o consumo de determinado produto. Atingindo o
stock mínimo, ou seja, o ponto de encomenda, o programa gera automaticamente uma
proposta de encomenda. O farmacêutico avalia esta proposta, faz os ajustes necessários e,
após aprovação, envia o pedido para o armazenista.
Existem vários fatores que influenciam a escolha do armazenista, nomeadamente: a sua
importância no mercado; a segurança no armazenamento e transporte dos produtos; os
preços praticados; as condições de pagamento; a rapidez e eficácia da entrega; as
possíveis bonificações e promoções na aquisição; descontos financeiros; e ainda, se
necessário, a facilidade nas devoluções. Os principais fornecedores da Farmácia dos
Clérigos são a Alliance Healthcare, a Cooprofar e a Cofanor. As encomendas são realizadas
diariamente, duas vezes por dia, pela farmacêutica responsável, e enviadas aos
fornecedores via internet. No entanto, se surgirem pedidos inesperados de produtos não
existentes na farmácia, é possível realizar a sua encomenda por contacto telefónico com o
fornecedor, sendo estes designados os “pedidos por boca”. Estes produtos são enviados
juntamente com os produtos encomendados via internet. A grande vantagem deste tipo de
aquisição é a rapidez com que os pedidos são satisfeitos.
Para além das encomendas efetuadas aos distribuidores grossistas, a Farmácia dos
Clérigos também efetua encomendas diretamente aos laboratórios, através dos delegados
de informação médica, que se deslocam à farmácia. Estas são encomendas esporádicas
utilizadas essencialmente para MSRM que se encontrem esgotados nos distribuidores
grossistas, para MNSRM, e para produtos de dermofarmácia e cosmética. Normalmente
este tipo de aquisição apresenta a vantagem de maiores benefícios económicos do que a
regular encomenda de produtos aos distribuidores grossistas.

3.4. Receção e conferência de encomendas

Os produtos encomendados são enviados para a farmácia acondicionados em
recipientes de plástico (banheiras), sendo que os produtos que necessitam de refrigeração
vêm em recipientes térmicos. As encomendas vêm acompanhadas das respetivas faturas
(original e duplicado), e ainda com a requisição de medicamentos estupefacientes ou
psicotrópicos, caso estes tenham sido encomendados.
As faturas estão identificadas por um número de fatura. Contém ainda outros dados, tais
como o fornecedor, a farmácia de destino, os produtos pedidos (nome comercial ou
denominação comum internacional (DCI), forma farmacêutica, dosagem e número de
unidades) e o respetivo Código Nacional Português (CNP), bem como a quantidade pedida
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e entregue, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA), o PVP (se aplicável) e o valor total da encomenda.
Também a receção das encomendas é realizada no Sifarma 2000. Seleciona-se a
encomenda a receber, introduz-se o número de fatura e o valor total, e de seguida, os
produtos adquiridos são introduzidos no sistema através da leitura ótica do respetivo código
de barras ou pela introdução do seu CNP. No caso da encomenda ser só de produtos
“pedidos por boca”, é necessário fazer a encomenda manualmente, na gestão de
encomendas, para que se possa dar entrada destes produtos no Sifarma 2000.
Antes de confirmar a receção da encomenda, é necessário verificar as quantidades, os
preços de custo e de PVP presentes, assim como o PV inscrito nas embalagens e atualizálo no sistema informático, no caso de este ser mais curto que o encontrado na ficha do
produto ou no caso de não haver nenhum artigo do produto em stock. Nos produtos nos
quais não existe PVP, é também definida a margem de lucro desse produto, para que, após
fecho da receção da encomenda, sejam imprimidas as etiquetas com os respetivos preços.
Estando tudo em conformidade, confirma-se a receção da encomenda. Caso não
tenham sido enviados produtos por estarem em falta ou esgotados nesse armazenista,
estes são transferidos para uma nova proposta de encomenda, para outro fornecedor, para
futura avaliação. No entanto, caso seja detetada alguma incoerência, como produtos
faturados e não enviados, com caraterísticas indicadoras de mau armazenamento, produtos
com PV curto ou expirado, entre outras situações, faz-se contacto telefónico com o
armazenista para a realização da reclamação. Nestes casos, o armazenista emite uma nota
de crédito, e a farmácia faz a sua devolução. Caso pretenda, efetua um novo pedido desse
produto.
Finalmente, após receção de encomenda, a fatura original é arquivada juntamente com o
documento de entrega de encomenda, assinada pelo operador.

3.5. Marcação de preços
O decreto lei nº176/2006 de 30 de Agosto estipula que “o regime de preços dos
medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e dos medicamentos não sujeitos a receita
médica (MNSRM) comparticipados é fixado por decreto-lei”(5). A Lei n.º 25/2011 de 16 de
Junho “estabelece a obrigatoriedade da indicação do preço de venda ao público (PVP) na
rotulagem dos medicamentos”(6).
Quanto aos restantes produtos, como MNSRM não comparticipados, produtos de
dermofarmácia e cosméticos, produtos dietéticos; estes chegam à farmácia sem marcação
de preço na embalagem, isto é, sem PVP, sendo a marcação dos mesmos da
responsabilidade da farmácia. Assim, tal como referido, no momento da receção da

6

encomenda, o preço destes produtos é calculado automaticamente pelo Sifarma 2000,
bastando introduzir no sistema o PVF, o IVA e a margem de lucro estipulada pela farmácia.
O sistema informático permite ainda a impressão de etiquetas para estes produtos, nas
quais consta o nome, o código de barras, o PVP e o IVA do produto. Estes produtos são
etiquetados imediatamente após a receção da encomenda, no acondicionamento
secundário ou primário, mas de forma a não tapar informações importantes, como o PV,
indicações de utilização, entre outras.

3.6. Armazenamento

O armazenamento dos produtos deve ser feito de acordo com as características dos
mesmos, e com o espaço existente na farmácia. Pode parecer uma tarefa simples, mas é de
extrema importância para manter o bom funcionamento da farmácia, de modo a permitir o
rápido acesso aos produtos durante o atendimento ao público, não descurando a
manutenção da sua qualidade e estabilidade durante o período de armazenamento.
Os produtos são armazenados nos locais que lhes estão destinados, tendo em conta as
regras First Expired, First Out (FEFO) e/ou First in, First out (FIFO). A FEFO estipula que os
produtos com PV mais curto sejam os primeiros a ser escoados, enquanto a FIFO estipula
que os produtos que deram entrada há mais tempo na farmácia sejam os primeiros a ser
vendidos.
Os produtos que devem ser mantidos entre os 2°C e os 8°C são os primeiros a ser
arrumados no frigorífico, após a sua receção que também é realizada em primeiro lugar. Há
um controlo da temperatura e humidade do frigorífico, que são registadas 2 vezes por dia,
às 9h30 e às 16h30, para que, mensalmente sejam construídos gráficos de controlo de
temperatura e humidade, que ficam arquivados na farmácia.
Os medicamentos genéricos são arrumados no armazém, por ordem alfabética de
susbstância ativa, e dentro da mesma, por ordem alfabética de laboratório. Os
medicamentos de marca comercial são arrumados nas gavetas por ordem alfabética do
nome comercial dos mesmos. De referir que na Farmácia dos Clérigos, os produtos são
armazenados por secções, de acordo com a forma farmacêutica. Assim, os produtos estão
separados por xaropes e suspensões orais, pós, ampolas bebíveis, injetáveis, pomadas e
géis, preparações líquidas de uso cutâneo, entre outras secções, como produtos de uso
oftálmico, veterinários, produtos de protocolo da diabetes (tirasteste), psicotrópicos e
estupefacientes, entre outros.
Alguns produtos de dermofarmácia e cosmética, alguns MNSRM e alguns produtos de
puericultura são colocados nas montras existentes na zona de atendimento ao público.
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A temperatura (máximo 25°C) e a humidade (máximo 60%) do armazém bem como do
local de atendimento são também controladas, tal como o efetuado para o frigorífico.

3.7. Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções

Um bom serviço prestado em farmácia comunitária passa por um controlo rigoroso dos
PV dos medicamentos e produtos farmacêuticos disponíveis, uma vez que a cedência de
produtos com validade expirada pode pôr em risco a saúde dos utentes, para além de afetar
a imagem e credibilidade da farmácia.
Para além do controlo que se faz aquando da receção de cada encomenda, e da
verificação prévia à dispensa do produto ao utente, o Sifarma 2000 também facilita este
processo, na medida em que é possível gerar mensalmente uma “Lista de Controlo de PV”
dos produtos cujo PV expira nos próximos 3 meses, com exceção dos produtos veterinários,
cujo PV expira nos 6 meses seguintes, e ainda das pílulas trimestrais, cujo PV termine nos 5
meses seguintes. Os produtos listados são inventariados, de forma a verificar se realmente
o PV está a expirar, ou, caso contrário, para que os PV sejam atualizados no Sifarma.
Os produtos cujo PV realmente esteja a expirar são devolvidos ao fornecedor. Como
referido, existem outros motivos que podem levar à devolução de determinados produtos,
tais como embalagens danificadas, produtos alterados, produtos não encomendados,
pedidos pelos próprios fornecedores da devolução de produtos de determinados lotes por
suspeita de contaminação, entre outros.
A devolução de produtos passa pela criação de uma nota de devolução, onde consta a
identificação do(s) produto(s) devolvido(s) e a respetiva quantidade, o motivo da devolução,
o nº de fatura e a identificação do fornecedor a que se destina. Esta nota de devolução é
impressa em triplicado, assinada e carimbada, ficando um exemplar na farmácia, sendo dois
enviados com os produtos para o fornecedor. Perante a receção de uma devolução, o
fornecedor em causa pode emitir uma nota de crédito no valor dos produtos devolvidos,
pode substituir os produtos devolvidos por produtos iguais ou por outros com o mesmo
valor; ou ainda, pode não aceitar a devolução, reenviando-os, para a farmácia. A nãoaceitação da devolução do produto por parte do fornecedor constitui uma fonte de prejuízo
para a farmácia, uma vez que não pode ser cedido aos utentes. Nestas situações, faz-se a
quebra destes produtos para posterior destruição.
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4. Dispensa de Medicamentos
O medicamento é “toda a substância ou composição que possua propriedades curativas
ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a
estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções
fisiológicas” (5). A dispensa de medicamentos consiste na cedência dos mesmos, mediante
receita médica, ou por indicação farmacêutica, ou ainda, por regime de automedicação(1).
Em qualquer dos casos, esta deve ser sempre acompanhada de toda a informação
necessária para a sua correta utilização, de forma a que o utente possa realizar o
tratamento da forma mais segura e eficaz possível.

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica

Quanto à dispensa, os medicamentos podem ser divididos em MSRM e MNSRM.
Segundo o artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto, estão sujeitos a receita
médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições (5):
Possam constituir um risco para a saúde do doente, direto ou indireto, mesmo
quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem
vigilância médica;
Possam constituir um risco, direto ou indireto, quando sejam utilizados com
frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se
destinam;
Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja
atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;
Destinem-se a ser administrados por via parentérica.
São passíveis de receita médica renovável os MSRM que se destinem a determinadas
doenças ou a tratamentos prolongados e possam, no respeito pela segurança da sua
utilização, ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica (5).
Os medicamentos de receita médica especial preenchem um dos seguintes requisitos
(5):
Contêm, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada como
estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável;
Podem, em caso de utilização anormal, originar riscos significativos de abuso
medicamentoso, criar toxicodependência ou ser usados para fins ilegais;
Contêm uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere,
por precaução, que deva ser incluída no ponto anterior.
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Os medicamentos de receita médica restrita englobam os medicamentos de uso
exclusivo hospitalar; medicamentos usados em patologias cujo diagnóstico é efetuado
apenas em meio hospitalar ou em estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico
adequados; medicamentos usados no tratamento ambulatório, mas cuja utilização possa
causar efeitos adversos muito graves, necessitando de vigilância apertada durante o período
de tratamento (5).

4.1.1. Prescrição médica e validação
A Portaria nº. 137-A/2012 de 11 de maio, “estabelece o regime jurídico a que obedecem
as regras de prescrição de medicamentos, os modelos de receita médica e as condições de
dispensa de medicamentos” (7). A prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a
denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a
dosagem, a apresentação e a posologia. A prescrição é feita por via eletrónica, salvo nas
seguintes exceções: a) falência do sistema informático, b) inadaptação fundamentada do
prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem
profissional, c) prescrição ao domicílio e d) outras situações, até um máximo de 40 receitas
médicas por mês; em que a prescrição pode ser manual. Neste caso, o prescritor deve
identificar na receita a alínea a que corresponde a sua situação excecional (7).
Uma receita médica eletrónica só é válida se incluir os seguintes elementos: número da
receita; local de prescrição; identificação do médico prescritor; nome e número de utente ou
de beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; referência ao regime
especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; DCI da substância ativa;
dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens;
designação comercial do medicamento, se aplicável;

identificação do despacho que

estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; data de
prescrição e assinatura do prescritor (7).
As receitas são válidas pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão, salvo as
situações em que as receitas podem ser renováveis, contendo até três vias, com o prazo de
validade de seis meses para cada via, contado desde a data de prescrição, com a indicação
«1.ª via», «2.ª via» e ou «3.ª via» (8).
Em cada receita podem ser prescritos no máximo 4 medicamentos, podendo ser 4
medicamentos distintos ou 2 embalagens por medicamento. No caso dos medicamentos
apresentados em embalagem unitária, já é possível prescrever 4 embalagens do mesmo
medicamento (8).
Os psicotrópicos e estupefacientes, compreendidos nas tabelas I a II anexas ao Decreto
n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do
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Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, não podem ser prescritos em receita na
qual constem outros medicamentos (9,10). As receitas com a prescrição de medicamentos
manipulados e produtos dietéticos devem ter a indicação, expressa pelo médico,
“Medicamento Manipulado” ou “Produto Dietético”, respetivamente (8).
O Despacho n.º 4322/2013 de 25 de março veio implementar um novo modelo de
receitas médicas. Neste novo modelo, os medicamentos estão prescritos apenas pela DCI
da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia, com o
objetivo de que os utentes tenham acesso aos medicamentos mais baratos (11). A
prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do medicamento, por
marca ou indicação do nome do titular da AIM. É o caso da “prescrição de medicamento
com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico comparticipado ou para
a qual só exista original de marca e licenças”(11). No entanto, há ainda situações em que o
prescritor inclui esta informação, mediante justificação da necessidade de utilização de e
apenas esse medicamento. Nestes casos, o prescritor assinala em local próprio a exceção
correspondente à sua justificação: a) “margem ou índice terapêutico estreito”; b) “reação
adversa prévia” (a um medicamento com a mesma substância ativa); c) “continuidade de
tratamento superior a 28 dias”. Na presença das exceções a) e b), o farmacêutico só pode
fornecer o medicamento prescrito. No caso da exceção c), fornece-se o medicamento
prescrito ou outro de valor monetário inferior (5, 11). É ainda importante referir que, segundo
esta lei, a prescrição de um medicamento comparticipado, que inclua a denominação
comercial, é efetuada através de uma receita médica da qual não pode constar a prescrição
de outros medicamentos, caso contrário, a exceção não é válida, e foi assim durante
praticamente todo o meu estágio. No entanto, segundo a Portaria nº 224-A/2013 de 9 de
julho e o Despacho 8990-C/2013 de 1 de Julho, a partir de 1 de Agosto de 2013, a exceção
continua a ser válida, mesmo que os medicamentos sejam prescritos com outros, com ou
sem exceção, na mesma receita (12,13).

Num atendimento em que o utente apresente uma receita médica, a primeira abordagem
do farmacêutico deve ser a confirmação da sua validade e autenticidade. As receitas podem
ser rejeitadas quando não estão assinadas pelo médico, quando estão rasuradas e não
rubricadas pelo médico, quando o seu PV expirou, ou quando as regras de prescrição não
são cumpridas (14). No entanto, a falta de alguns elementos que devem constar na receita
pode não levar à rejeição da mesma. Por exemplo, a omissão da dosagem e da dimensão
da embalagem, leva a que o farmacêutico possa ceder o medicamento na menor dosagem,
com a menor dimensão existente no mercado; e não à rejeição da receita.
Depois

de

validada

a

receita,

o

farmacêutico

deve

proceder

à

avaliação

farmacoterapêutica da prescrição médica. O farmacêutico deve verificar se o utente
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necessita dos medicamentos, se estes lhe estão adequados, tendo em conta as
contraindicações, as possíveis interações medicamentosas, bem como as possíveis alergias
ou intolerâncias, se a posologia referida pelo prescritor é ou não adequada ao utente e ainda
se o doente tem condições para administrar o medicamento. Deve ainda perceber se o
utente já faz a medicação, qual a marca que já está habituado a usar, e que já se sabe que
o utente tolera bem e que apresenta eficácia, ou, no caso de existirem evidências de que a
medicação habitual não estar a mostrar a eficácia desejada, ou o utente não tolera tão bem,
ponderar, racionalmente, a troca por outro laboratório ou marca comercial. Esta avaliação
passa pela comunicação eficaz entre o utente e o farmacêutico, o qual deve colocar
questões pertinentes para garantir que a toma dos medicamentos prescritos não vai
prejudicar a saúde do utente. No caso de surgirem dúvidas relativas à prescrição, o médico
deve ser contactado de forma cordial e com o objetivo comum de serem fornecidos ao
utente os melhores cuidados de saúde possíveis (1).
Depois da avaliação farmacoterapêutica da receita, procede-se então à venda
propriamente dita dos medicamentos prescritos. Mais uma vez o Sifarma 2000 é uma
ferramenta indispensável para este processo. Os medicamentos a dispensar são
introduzidos no sistema informático por leitura ótica dos respetivos códigos de barras,
seleciona-se a entidade responsável pela comparticipação e, se aplicável, a portaria ou
despacho em vigor. De seguida, precede-se à leitura ótica dos códigos de barras
correspondentes ao número da receita, local da prescrição e do médico prescritor. Após o
encerramento da venda no sistema informático, procede-se à impressão do “Documento
para faturação” no verso da receita. Desta forma ficam registados: os dados da farmácia; o
organismo responsável pela comparticipação; a data da venda; o nº de receita, de lote e de
série; a identificação e o código de barras dos medicamentos dispensados; e ainda o PVP, o
preço pago pelo utente e o preço que ficará a cargo da entidade responsável pela
comparticipação. O utente assina o verso da receita em local próprio, e finalmente o
farmacêutico carimba, data e rubrica o verso da receita.

4.2. Medicamentos genéricos
O Estatuto do Medicamento define o medicamento genérico como “um medicamento
com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma
farmacêutica, e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido
demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” (5). Na embalagem destes
medicamentos deve conter a DCI da substância ativa, a dosagem, a forma farmacêutica e a
sigla “MG”. Por definição, estes medicamentos apresentam a mesma eficácia e qualidade
que os medicamentos de referência, e consequentemente a mesma segurança que estes. A
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grande vantagem dos MG é o facto de serem vendidos a um custo consideravelmente
inferior aos de referência, o que muitas vezes é um fator preponderante para a adesão à
terapêutica.
Segundo as BPF, o farmacêutico deve informar o utente sempre que haja a possibilidade
de substituição de um medicamento de referência por um MG. Durante o estágio, pude
perceber que muitos utentes ainda sentem desconfiança relativamente aos MG, o que
demonstra que a população ainda não está bem informada sobre o assunto. É importante
que o farmacêutico tenha um papel interventivo nesta matéria, de forma a esclarecer e
desmistificar as questões dos utentes.

4.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes constituem um grupo de fármacos
que atuam a nível do SNC, usados no tratamento de várias patologias, mas que, pelas suas
caraterísticas, podem causar dependência física e psíquica (15). Daí que estes
medicamentos sejam sujeitos a uma legislação específica e rigorosa, por forma a evitar o
seu uso indevido.
No Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro estão listadas as substâncias consideradas
como medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, estando estas organizadas em 6
tabelas, de acordo com os efeitos nocivos que podem provocar no consumidor (9). Assim, a
aquição destas substâncias pela farmácia tem algumas particularidades. Estes produtos
vêm acompanhados de um documento ”Requisição de psicotrópicos”, em duplicado, no qual
consta, entre outras informações, a identificação da farmácia, do fornecedor, o(s) fármaco(s)
e quantidade requisitado(s), a data do pedido. O duplicado é carimbado e assinado pelo
Diretor técnico ou representante, e enviado ao fornecedor. O original fica arquivado na
farmácia por um período mínimo de 3 anos. Até ao 15º dia após o termo de cada trimestre,
são enviados para o INFARMED, I.P. os registos de entradas de estupefacientes e
psicotrópicos. Até ao dia 31 de janeiro de cada ano, são enviados para o INFARMED, I.P. as
listagens de entradas, bem como o mapa de balanço, referentes ao ano anterior, de todos
os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (7,10).
Como referido, a prescrição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes em
receita eletrónica não pode ser efetuada em simultâneo com a prescrição de outros
medicamentos. Na dispensa destes medicamentos, é necessário recolher um conjunto de
informações, nomeadamente o nome do médico prescritor, o nome e morada do utente a
quem foi prescrito, o nome, morada, nºBI e idade da pessoa que adquire o medicamento,
informação esta que é emitida pelo Sifarma num “Documento de Psicotrópicos”, em
duplicado. A receita médica é enviada para o organismo comparticipador. Mensalmente, é
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enviado ao Infarmed o registo de saídas, até ao 8º dia do mês seguinte. Na farmácia fica
arquivado por um período de 3 anos as cópias das receitas com o “Documento de
psicotrópicos” emitido anexado, ordenadas por data de aviamento (7).

4.4. Comparticipação de Medicamentos

Diversas são as entidades que comparticipam medicamentos, destacando-se, a título de
exemplo, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), e o Serviços de Assistência Médico-Social
(SAMS). A comparticipação dos medicamentos pode ser feita apenas por uma entidade ou
pela complementaridade de duas entidades, como exemplo, SNS e SAMS, mediante
apresentação do cartão de beneficiário da entidade complementar, a qual não vem descrita
na receita médica. Nestes casos, é necessário uma fotocópia da receita e desse cartão. No
verso da receita original, imprime-se o documento de faturação correspondente à entidade
descrita na receita e, no duplicado, o documento de faturação correspondente à entidade
complementar.
O regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos prescritos aos
utentes do SNS e da ADSE é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 48-A/2010 de 13 de maio e
pelo Decreto- Lei n.º 106-A/2010 de 1 de outubro, o qual procede à alteração do Decreto-Lei
referido em primeiro lugar (16,17). As restantes entidades são autónomas na definição do
grau de comparticipação de cada medicamento.
A comparticipação do Estado nos preços dos medicamentos aos beneficiários do SNS e
da ADSE é de 90%, 69%, 37% e 15% para os medicamentos pertencentes ao escalão A, B,
C e D, respetivamente. Os medicamentos pertencentes a cada escalão estão definidos na
Portaria n.º 924-A/2010 de 17 de setembro (18).
Existem ainda regimes especiais de comparticipação em função dos beneficiários e em
função das patologias ou de grupos especiais de utentes. É o caso dos pensionistas, em
que “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”(16).
Quanto aos regimes de comparticipação especiais para determinadas patologias e
grupos especiais de utentes, as quais são definidas por diplomas oficiais, devem ser
mencionados pelo médico prescritor na receita. A título de exemplo, certos medicamentos
usados no tratamento da doença de Lupus/ Hemofilia, estão abrangidos por um regime de
comparticipação especial definido por despacho oficial (19).
Os medicamentos manipulados também são comparticipados em 30%, no caso de estes
fazerem parte da lista publicada no Despacho n.º 18694/2010 de 18 de novembro (20).

14

A legislação prevê ainda que o custo dos “medicamentos que, por despacho do membro
do Governo responsável pela área da saúde, sejam considerados imprescindíveis em
termos de sustentação de vida é inteiramente suportado pelo Estado”, como é o caso da
insulina humana, comparticipada a 100% (19). A propósito, o Programa Nacional de
Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus foi implementado em Portugal, no sentido de
melhorar a acessibilidade das pessoas com diabetes aos dispositivos indispensáveis à
autovigilância do controlo metabólico e de administração de insulina. Neste contexto, a
Portaria n.º 364/2010 de 23 de junho, estabelece os preços máximos e o regime de
comparticipação das tiras-teste para determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria; e das
agulhas, seringas e lancetas utilizadas por estes doentes. As tiras-teste são comparticipadas
em 85% do PVP, enquanto as agulhas, seringas e lancetas são comparticipadas em 100%
pelo Estado (21).
Por último, quanto aos medicamentos comparticipados que estejam incluídos em grupos
homogéneos, estes são comparticipados de acordo com o sistema de preços de referência.
Entende-se por grupos homogéneos “o conjunto de medicamentos com a mesma
composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e
via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no
mercado” (16).
O sistema de preços de referência surgiu com intuito de equilibrar os preços dos
medicamentos comparticipados, instituindo um valor máximo a ser comparticipado. Assim,
para cada grupo homogéneo é definido um preço de referência (PR), que “corresponde à
média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os
medicamentos que integrem aquele grupo” (17). É sobre este valor que incide a
comparticipação do Estado no preço dos medicamentos, de acordo com o escalão ou
regime de comparticipação que lhes é aplicável. Assim, para os medicamentos cujo PVP
exceda o PR, a comparticipação do Estado tem por base o respetivo PR, devendo o utente
pagar a diferença entre o PVP e o PR. Os medicamentos cujos PVP não exceda o PR serão
objeto de comparticipação do Estado, tendo como base o respetivo PVP em vigor.
Até ao 15º dia do último mês de cada trimestre civil, são aprovados, por despacho os PR
para cada um dos grupos homogéneos de medicamentos (16).

4.5. Processamento do Receituário e Faturação

Na dispensa de medicamentos via prescrição médica, é necessário introduzir no sistema
informático o organismo responsável pela comparticipação. No verso da receita é imprimido
o “Documento de Faturação”, no qual é atribuído sequencialmente um número de receita,
número de lote e número de série. Posteriormente, estas receitas têm de ser revistas, por
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forma a verificar que os medicamentos dispensados correspondem aos medicamentos
prescritos, se a receita tem validade, se está assinada pelo médico, carimbada, datada e
assinada pelo farmacêutico, enfim, verificar se todos os procedimentos já descritos foram
cumpridos, de forma a que, caso sejam detetados erros, estes possam ser atempadamente
corrigidos.
Assim, ao longo do mês, as receitas são agrupadas por organismos, em lotes de 30
receitas, por ordem numérica. Quando completo e validado, cada lote é anexado ao Verbete
de Identificação do Lote, que é impresso, carimbado e assinado pela DT ou representante.
No último dia de cada mês, procede-se à emissão do Resumo dos Lotes (original e 3
cópias), que contém o resumo dos lotes de cada organismo responsável pela
comparticipação. De seguida, emite-se a Fatura Mensal (original e 3 cópias) correspondente
a cada organismo. Um dos duplicados de cada Resumo dos Lotes e de cada Fatura Mensal
ficam arquivados na farmácia. Os Resumos dos Lotes e as Faturas Mensais são também
carimbados, datados e assinados pelo DT ou seu representante. Até ao quinto dia do mês
seguinte, as receitas comparticipadas pelo SNS devidamente organizadas e acompanhadas
dos respetivos Verbetes de Identificação do Lote, Resumo dos Lotes (original e 2 cópias) e
Fatura Mensal (original e 2 cópias) são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas
da ACSS, que avalia a conformidade das receitas, e envia-as para a ARS (Administração
Regional de Saúde). Do mesmo modo, as comparticipadas pelas restantes entidades são
enviadas para a ANF. A ANF procede posteriormente ao envio das receitas para os
respetivos organismos responsáveis pela comparticipação. Mais tarde as entidades pagam
às farmácias o montante correspondente às comparticipações, exceto quando são
detetadas irregularidades nas receitas, sendo estas, neste caso, devolvidas às farmácias.
As receitas devolvidas, se possível, são refaturadas, de forma a corrigir os erros detetados.
Caso as entidades não aceitem as receitas faturadas, a farmácia assume o prejuízo.

4.6. Medicamentos não sujeitos a receita médica

Os MNSRM são os medicamentos que não apresentam nenhuma das condições
necessárias para os MSRM, já descritas, e como tal, o utente pode adquiri-los sem
prescrição médica. Assim, para além de o médico poder prescrever um MNSRM, a dispensa
destes medicamentos pode ser realizada no âmbito da automedicação, ou ainda por
aconselhamento farmacêutico, para problemas de saúde de gravidade menor.
Normalmente não são comparticipados, salvo nos casos previstos na legislação que
define o regime de comparticipação do estado no preço dos medicamentos (5).
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4.6.1. Automedicação

A automedicação é um ato em que o doente assume a responsabilidade pela melhoria
do seu estado de saúde, através da toma de MNSRM, “destinados à prevenção e ao alívio
de queixas auto limitadas, sem recurso à consulta médica” (22). Como tal, este processo
tem as suas vantagens, na medida em que permite economizar tempo e dinheiro ao utente,
e ainda poupar os serviços de saúde a problemas menores. No entanto, é importante não
esquecer que o uso inadequado de medicamentos pode resultar em danos para o doente.
Daí que, segundo o Despacho n.º 17690/2007 de 23 de julho, a “automedicação é a
utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento
de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento
opcional de um profissional de saúde” (23). Deste modo, o farmacêutico deve ter um papel
ativo na dispensa dos MNSRM solicitados pelos utentes, fornecendo toda a informação
necessária para a sua correta utilização, e intervindo nos casos em que considere que o
medicamento solicitado não é o mais adequado para a situação específica. É importante
estar atento a um grupo específico de utentes, como sendo grávidas e lactantes, crianças e
idosos, devido ao maior risco de ocorrer reações adversas ou problemas de toxicidade.

4.6.2. Aconselhamento farmacêutico

Quanto à dispensa de MNSRM por indicação farmacêutica, o farmacêutico é o
responsável pela seleção de um MNSRM. Para tal, a comunicação com o utente é
primordial para identificar a situação que este pretende resolver, e ainda recolher
informações sobre a sua história clínica, nomeadamente patologias existentes, medicação
habitual, alergias; de forma a que o MNSRM dispensado seja o mais adequado, e cuja
utilização será segura para o utente em questão. Adicionalmente, pode indicar também
medidas não farmacológicas em associação (ou não) com o tratamento farmacológico.
Concluindo, esta tarefa tem de ser efetuada com elevado sentido de responsabilidade, uma
vez que nos casos em que o farmacêutico conclua que é necessário um diagnóstico médico,
este deve encaminhar o utente para o médico.

Segundo o código deontológico pelo qual se rege o exercício da atividade farmacêutica
(24), o farmacêutico tem o dever de garantir “que, na dispensa do medicamento, o doente
recebe informação correta sobre a sua utilização”. De facto, o aconselhamento farmacêutico
deve acompanhar a dispensa de qualquer produto na farmácia, devendo fornecer todas as
informações que possam ser relevantes sobre os medicamentos prescritos, como seja a
posologia, o modo de administração, os objetivos terapêuticos, a duração do tratamento, a
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conservação do medicamento, os principais efeitos adversos, as possíveis interações e as
eventuais precauções. Mas esta informação deve ser transmitida de forma a que o utente a
compreenda, o que nem sempre é fácil. Para tal, deve ser utilizada uma linguagem clara e
objetiva, adequada ao utente em questão, devendo ainda, se necessário, associar à
comunicação oral, a comunicação escrita. Tudo isto é importante para que o utente usufrua
de um tratamento seguro e eficaz, e ainda, é uma boa forma de promoção de adesão à
terapêutica.

5. Medicamentos e Produtos Manipulados
Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados em farmácia de oficina
ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, podendo distinguir-se as fórmulas magistrais, se
forem efetuados segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se
destina; dos preparados oficinais, caso sejam preparados segundo indicações compendiais,
de uma farmacopeia ou de um formulário, e se destinem a ser dispensados diretamente aos
doentes assistidos por essa farmácia ou serviço (25).
Atualmente, os medicamentos manipulados têm sido progressivamente substituídos
pelos medicamentos desenvolvidos pela indústria farmacêutica, já que estes abrangem a
maioria das indicações terapêuticas, para além do facto de a produção em massa garantir
um controlo rigoroso de qualidade, que a manipulação em farmácia hospitalar ou de oficina
não superam (26). No entanto, a manipulação continua a ter elevada importância em
algumas áreas como a pediatria, geriatria, dermofarmácia, oncologia e veterinária, pois
permite um ajuste de dosagem e forma farmacêutica, bem como a combinação de
substâncias ativas para um esquema posológico mais simples, numa perfeita sintonia com
as necessidades do utente, para as quais a produção industrial nem sempre tem resposta
(26).
A Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho aprova as boas práticas a observar na preparação
de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, no que diz respeito a
pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de
embalagem, controlo de qualidade e rotulagem (27). Estas normas devem ser respeitadas
de forma a garantir a qualidade do manipulado efetuado. Deste modo, na farmácia devem
existir documentos que garantam a qualidade dos medicamentos preparados, pelo que
devem manter-se arquivados os registos dos controlos do equipamento do laboratório e das
calibrações dos aparelhos de medida, que na Farmácia dos Clérigos é realizado pelo menos
uma vez por ano, e sempre que necessário.
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As matérias-primas utilizadas na preparação dos medicamentos manipulados têm de
estar inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados Partes na
Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia
Europeia ou na documentação científica compendial (25). Adicionalmente, o INFARMED,
I.P. define o conjunto de substâncias que não podem ser utilizadas na preparação e
prescrição de manipulados, bem como as condições dessa proibição, descritas na
Deliberação n.º 1498/2004 de 7 de dezembro, sendo exemplo extratos de orgãos animais, a
fluoxetina e levotiroxina, entre outras (28).
Segundo a portaria supra citada, as matérias-primas a usar na preparação de
medicamentos manipulados devem satisfazer as exigências da respetiva monografia. Assim,
no momento da receção, o farmacêutico deve assegurar-se da sua qualidade, ao verificar se
o boletim de análise está de acordo com o especificado, bem como verificar a embalagem
“quanto à integridade e quanto à satisfação das condições de higiene e das exigências de
conservação estabelecidas para a matéria-prima em causa” (27). Na farmácia dos Clérigos
as matérias-primas são adquiridas essencialmente da Fagron® e Acofarma®, empresas
que respeitam as exigências de qualidade GMP (Good Manufacturing Practice). Os boletins
de análise, após verificação pelo DT, é assinado, carimbado e datado pelo mesmo, sendo
armazenados por um período mínimo de 3 anos.
Na farmácia deve existir o registo dos movimentos das matérias-primas utilizadas na
preparação de medicamentos manipulados (1). Além disso, é muito importante que haja um
controlo da rotatividade de stocks. Deste modo, na Farmácia dos Clérigos, a embalagem
primária ou secundária (dependendo dos casos) das matérias-primas são etiquetadas com o
nº guia de remessa e respetiva data; e ainda 2 espaços por preencher, que correspondem
ao RT (número dado sequencialmente pela farmácia às receitas/pedidos de manipulados)
correspondente ao início de utilização da matéria-prima e o RT final. As matérias-primas
ficam arrumadas no armazém tendo em conta as regras FIFO e FEFO. À medida que estas
saem do armazém para os laboratórios são efetuadas listagens para que se possa gerir o
seu stock.

Os materiais de embalagem que contatam diretamente com o medicamento manipulado
devem ser compatíveis com ele, não alterando a sua qualidade. Estes materiais devem
preferencialmente

satisfazer

as

exigências

da

Farmacopeia

Portuguesa

ou

das

farmacopeias dos outros Estados membros da Farmacopeia Europeia ou ainda de um livro
de referência de reconhecido prestígio (25).

O material de laboratório de existência obrigatória nas farmácias para a preparação de
manipulados está definido na Deliberação n.º 1500/2004 de 7 de dezembro (29).
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Durante a prescrição, o médico deve certificar-se da segurança e eficácia da fórmula
magistral prescrita (25). Na receita médica de medicamentos manipulados deve constar a
composição qualitativa e quantitativa do medicamento, assim como a sigla “f.s.a.” (faça
segundo a arte) ou a designação “manipulado”.
Dos serviços prestados pela Farmácia dos Clérigos, a manipulação representa uma
grande parte, senão a maior. Durante o estágio tive oportunidade de preparar vários
manipulados, desde xaropes, suspensões orais, preparações líquidas cutâneas, champôs,
géis, cremes, pomadas, emulsões, óvulos, pós compostos, papéis farmacêuticos; para as
mais diversas áreas como pediatria, dermofarmácia, cosmética, veterinária, ginecologia,
entre outras; e os mais diversos fins. Segundo as BPF, o DT é responsável pela preparação
de todos os medicamentos manipulados realizados na farmácia, tendo estes de ser
preparados por ele ou sob a sua supervisão.
Antes da manipulação, o farmacêutico deve confirmar a segurança do medicamento
quanto à dosagem da substância ativa e à possibilidade de incompatibilidade e interações
que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente. Muitas das
vezes, é necessário contactar o médico para esclarecer algumas dessas questões, mas
também para apresentar soluções mais vantajosas para o doente. Por exemplo, em
preparações líquidas orais, muitas vezes propõe-se ao médico que aumente a concentração
do manipulado pretendido. Desta forma, a posologia será menor, que no caso da pediatria
torna a administração mais fácil. Além disso, o manipulado serve para um tratamento mais
prolongado, tornando-se economicamente mais favorável para o utente.
Validada a prescrição médica, são imprimidas as fichas de preparação, em duplicado,
onde constam: o nome do utente, do médico e do manipulado; data e PV; as matérias
primas, o local onde estão armazenadas (facilitando o processo), bem como a quantidade, o
custo, o lote e a validade; a embalagem de acondicionamento; o modo de preparação; o
rótulo; as especificações a que deve cumprir. Nestas fichas está também descriminado o
preço do manipulado, e ainda o RT. Os manipulados preparados são imediatamente
etiquetados com o RT, para evitar que haja troca de manipulados. Durante a preparação, é
necessário verificar se os dados da ficha estão de acordo com as matérias primas utilizadas,
em termos de preço, mas essencialmente o lote e validade.
No final da manipulação, deve proceder-se ao controlo de qualidade do medicamento
manipulado, pela verificação das características organoléticas (aspeto, odor, cor), da massa
ou volume, e, quando apropriado, pelo pH. O operador assina atestando que verificou a
conformidade da preparação, sendo tudo verificado pela diretora técnica.
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Uma das fichas de preparação fica anexada junto dos pedidos de execução de
manipulados, e a outra fica arquivada juntamente com as várias fichas de preparação, por
um período mínimo de 3 anos, de acordo com o legislado (27).
Os medicamentos manipulados devem, por último, ser devidamente rotulados. No rótulo
das fórmulas magistrais deve constar: nome do doente; nome do médico; composição do
medicamento manipulado prescrito pelo médico; número do lote atribuído; condições de
conservação; instruções especiais (por exemplo, “uso externo”); via de administração;
posologia; identificação da farmácia e identificação do DT (27).

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados é estabelecido pela Portaria n.º
769/2004 de 1 de julho (30). Este cálculo é efetuado com base nos honorários, no valor das
matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem, sendo a fórmula geral a seguinte:
(valor dos honorários + valor das matérias-primas + valor dos materiais de embalagem) x
1,3 x IVA (6%). O cálculo de cada um dos parâmetros existentes na fórmula geral é
especificado pela Portaria atrás referida. Neste contexto, é importante referir que nem todos
os medicamentos manipulados são comparticipados pelo estado. De facto, só os
medicamentos manipulados que constam na lista publicada no Despacho n.º 18694/2010 de
18 de novembro o são, com uma participação de 30% do respetivo PVP (20).

6. Outros produtos existentes na Farmácia
6.1. Produtos de Cosmética e Dermofarmácia
Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são “qualquer substância ou
preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo
humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos
genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou
principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom
estado ou de corrigir os odores corporais” (31). São exemplos destes produtos os champôs,
sabões, desodorizantes e antitranspirantes, protetores solares, perfumes, produtos para
barbear, produtos para maquilhagem, entre outros. É importante distinguir este produtos
dermocosméticos, dos produtos dermofarmacêuticos, que estão destinados ao tratamento
de afeções cutâneas, como acne, rosácea, psoríase, entre outras.
Na Farmácia dos Clérigos são comercializadas várias marcas: Lierac®, Uriage®,
Vichy®, Phyto®, Klorane®, Mustela®, Roche-Posay®, Avéne®, A-derma®, D’Aveia®,
Aveeno®, ISDIN®, Ducray®, Eucerin®, entre outras. Cada uma destas marcas tem uma
gama própria, tendo cada um dos seus produtos características específicas adequadas a
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situações diversas, como acne, hiperpigmentação, rugas, queda de cabelo, entre outros,
umas de foro mais dermofarmacêutico, como a Roche-Posay®, Avéne®; e outras mais
direcionadas para a cosmética, como a Lierac®.
Cada vez mais esta área se torna de extrema importância para o farmacêutico pois estes
produtos são cada vez mais procurados pelos utentes, não só por questões estéticas mas
também pela sua saúde e bem-estar, pelo que o conhecimento dos produtos e respetivas
propriedades é primordial para um correto aconselhamento dos mesmos.

6.2. Produtos para alimentação especial e produtos dietéticos

O Decreto-Lei nº 227/92, de 22 de Junho, define os produtos destinados a alimentação
especial como “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos
especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são
adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que
correspondem a esse objetivo” (32). Assim, estes produtos destinam-se a pessoas com
necessidades nutricionais especiais, nomeadamente: indivíduos cujo processo de
assimilação ou metabolismo esteja perturbado; indivíduos que se encontram em condições
fisiológicas especiais e que podem retirar benefícios de uma ingestão controlada de
determinadas substâncias contidas nestes produtos, e ainda lactentes ou crianças de tenra
idade em bom estado de saúde. Os produtos destinados a alimentação especial podem ser
designados por produtos dietéticos ou de regime, exceto quando destinados a lactentes e
crianças saudáveis (33).
Dentro deste grupo de produtos, aqueles com que mais contatei durante o estágio foram
os produtos para lactentes e crianças, como leites e farinhas, especialmente pertencentes
às marcas Aptamil®, Enfalac®, NAN® e Nutribén®. Cada uma das marcas disponibiliza
leites e/ou papas adaptadas às diferentes estapas de desenvolvimento, bem como às
necessidades particulares das crianças. A título de exemplo, os leites estão divididos em 3
tipos tendo em conta a idade dos bébes: leites “1” direcionados para latentes até aos 4/6
meses; leites “2” ou de transição, para os bébes dos 4 aos 12 meses, altura em que são
introduzidos os alimentos sólidos; e leites “3” para os bebés a partir dos 12 meses. Ainda
existem leites com propriedades específicas: antiregurgitantes, anticólicas, antiobstipantes,
hipoalergéneas, adequados às necessidades especiais dos bebés.
Na farmácia também existem produtos dietéticos que se destinam a pessoas que não
conseguem obter uma nutrição adequada, através da alimentação habitual; ou ainda como
um completo substituto da alimentação. É o caso dos produtos da Nutricia®, como o
Fortimel. Estes produtos também podem ser usados em pacientes que vão fazer
colonoscopia, uma vez que não deixam resíduos no trato gastrointestinal.
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6.3. Produtos fitoterapêuticos

Um medicamento à base de plantas é qualquer medicamento que tenha exclusivamente
como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais
preparações à base de plantas ou uma associação destas (5).
Na Farmácia dos Clérigos existem alguns produtos fitoterapêuticos indicados para
situações como o excesso de peso, problemas gastrointestinais, ansiedade entre outros.
Estes produtos apresentam-se sob várias formas; nomeadamente comprimidos, cápsulas, e
uma grande maioria em extratos secos para chás ou infusões.
De referir que, por serem produtos naturais, os utentes não os encaram como
medicamentos, e consideram-nos seguros. No entanto, cabe ao farmacêutico identificar
possíveis interações medicamentosas, bem como efeitos secundários destes produtos, e
alertar os utentes para essas situações.

6.4. Suplementos Alimentares
Os suplementos alimentares são definidos como “géneros alimentícios que se destinam
a complementar e ou a suplementar o 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 em pó,
ampolas de líquido, frasco conta gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se
destinem a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida” (34).
Os suplementos alimentares não são medicamentos, no entanto devem ser usados com
toda a prudência e cuidado.
Na Farmácia dos Clérigos alguns suplementos eram muito requisitados, são exemplos o,
Sargenor®, Centrum®, Selenim ACE®, Ovusitol®; Matervita®; Menopace®; Vitalux Plus®,
entre outros.

6.5. Produtos homeopáticos
O Estatuto do Medicamento define medicamento homeopático como “qualquer produto
homeopático que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças do homem e
dos seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir
ou modificar as suas funções orgânicas” (5).
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De uma forma sucinta, os produtos homeopáticos baseiam-se no princípio de que
“semelhante cura semelhante”, sendo constituídos por uma substância extremamente
diluída, ao ponto de que na preparação fique a “memória” dessa substância que, quando em
doses mais elevadas, provocaria a doença que se destina a tratar.
A homeopatia continua a ser alvo de várias críticas e de desconfiança, mas o que é certo
é que vários utentes da farmácia preferem o uso destes medicamentos, e referem ter bons
resultados com eles. Na Farmácia dos Clérigos existem medicamentos homeopáticos para
algumas situações, mas essencialmente constipações.

6.6. Dispositivos Médicos

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de junho, entende-se por dispositivo médico
“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado
isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser
utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário
para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo
humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos,
embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser
utilizado em seres humanos para fins de 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” (35).
Por esta definição, consegue perceber-se que há um vasto conjunto de produtos que se
insere nesta categoria, pelo que os dispositivos médicos podem agrupar-se em 4 classes (I,
IIa, Ilb e III), em função do grau do risco que a sua utilização envolve, tendo em conta a
vulnerabilidade da zona do corpo humano com que o dispositivo vai estar em contacto, o
tempo de permanência do dispositivo, e ainda dos potenciais riscos decorrentes da sua
conceção técnica e do fabrico (35).
Na Farmácia dos Clérigos tive oportunidade de contactar com alguns dispositivos
médicos, nomeadamente: material de penso (adesivos, ligaduras, gaze); calçado ortopédico;
seringas; preservativos; testes de gravidez; dispositivos de determinação de parâmetros
bioquímicos, entre outros.

6.7. Medicamentos de Uso Veterinário
O Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 de julho define o medicamento veterinário como “toda
a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades
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curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser
utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médicoveterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar,
corrigir ou modificar funções fisiológicas” (36).
A dispensa de medicamentos e dispositivos de uso veterinário está a crescer, pois cada
vez mais as pessoas dão atenção à saúde e bem-estar dos seus animais. Além disso,
também são importantes em termos de saúde pública, já que os animais são muitas vezes
reservatório de patogénios humanos. É portanto uma área em crescimento, e por isso é
fundamental que o farmacêutico possua conhecimentos atualizados nesta área.
Na Farmácia dos Clérigos, a maioria dos produtos veterinários dispensados são
desparasitantes, mas também antibióticos, anticoncecionais e produtos auriculares.

7. Outros serviços farmacêuticos prestados na Farmácia
De acordo com o Decreto Lei n.º 1429/2007 de 2 de Novembro, as farmácias podem
prestar serviços farmacêuticos a fim de promover a saúde e bem-estar dos utentes, tais
como: apoio domiciliário, administração de primeiros socorros, administração de
medicamentos, utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de
vacinas não incluídas no PNV, programa de cuidados farmacêuticos, campanhas de
informação e colaboração em programas de educação para a saúde (1,37).

7.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos

O farmacêutico é o agente de saúde pública que se encontra numa posição privilegiada
para a educação e aconselhamento dos utentes, com vista à promoção da saúde, à
prevenção da doença, e ainda, à correção de fatores de risco associados à hipertensão
arterial, dislipidemias, entre outros. A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos
é importante, na medida em que permite a monitorização de doentes já diagnosticados e
medicados, permitindo aferir acerca da segurança e eficácia do tratamento. Além disso,
permite também identificar novos casos, prevenindo complicações clínicas que daí poderiam
advir. Na Farmácia dos Clérigos, é possível realizar as seguintes determinações:

7.1.1. Tensão Arterial

A hipertensão arterial é um dos fatores de risco das doenças cardiovasculares, e que
pode ser prevenida e/ou controlada através de um estilo de vida saudável.
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A hipertensão arterial é caracterizada por valores de tensão arterial sistólica iguais ou
superiores a 140 mmHg e/ou valores de tensão arterial diastólica superiores a 90 mmHg
(38).
Depois de o utente repousar durante cerca de 5 minutos, a medição da pressão arterial é
efetuada pela utilização de um estetoscópio e um insuflador com manómetro onde se vê a
pressão arterial. A tensão arterial sistólica corresponde à pressão a que se começa a ouvir o
som do sangue a passar na artéria, e a diastólica quando os sons terminam, e o sangue flui
livremente.
É de notar que um valor esporádico de pressão arterial elevada não leva, só por si, ao
diagnóstico de hipertensão arterial. É necessário ter em consideração que ao longo do dia a
pressão arterial varia sob influência de certos fatores, como o stress, o sono, o exercício
físico, entre outros. Assim, os valores elevados têm de ser persistentes, e determinados em
diferentes alturas do dia, para se realizar o diagnóstico. Os utentes com hipertensão arterial
devem ser aconselhados a adotar um estilo de vida saudável, que passe pela redução do
sal na alimentação, prática de exercício físico, redução da ingestão de gorduras saturadas e
aumento da ingestão de fruta e legumes, cessação dos hábitos tabágicos e redução do
peso, se aplicável (38).

7.1.2. Glicemia

A determinação da glicemia é uma medição importante no diagnóstico e controlo da
Diabetes Mellitus (DM). A DM é caracterizada pela ocorrência de níveis elevados de glucose
no sangue, a qual pode levar a complicações graves, como a retinopatia, nefropatia e
neuropatia (39).
A medição da glicémia capilar faz-se pela recolha de uma gota de sangue (obtida por
punção capilar do dedo anelar ou médio) para uma tira previamente introduzida num
aparelho de medição da glicemia. Esta medição pode ser feita em jejum (glicemia em jejum)
ou 2 horas após a refeição (glicemia pós-pandrial).
Mais uma vez, a prevenção e controlo da diabetes passam pela adoção de um estilo de
vida saudável. Os doentes diabéticos devem adotar uma dieta equilibrada e hipocalórica,
praticar regularmente exercício físico, cessar os hábitos tabágicos, restringir a ingestão de
álcool e ainda higienizar e vigiar os pés (39).

7.1.3. Perfil lipídico

É possível avaliar o perfil lipídico através da determinação do colesterol total, do HDL
colesterol, e dos triglicerídeos. O colesterol e triglicerídeos são muito importantes para o
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correto funcionamento do organismo, mas quando em excesso, podem acumular-se no
organismo, nomeadamente nas paredes dos vasos sanguíneos, originando graves
problemas cardiovasculares. Daí que a sua monitorização, e os hábitos de vida saudável já
descritos, sejam importantes na prevenção destes problemas. Na Farmácia dos Clérigos
estes parâmetros são avaliados através de Kits comerciais apropriados a cada teste.
Recolhe-se uma determinada quantidade de sangue obtido por punção do dedo anelar para
um capilar, e coloca-se no vial com o meio de reação. Coloca-se o vial no espetofotómetro
(VARIO®) com o teste a determinar selecionado, e faz-se o branco. A enzima é adicionada
ao meio de reação, e efetua-se a leitura. O aparelho dá diretamente o valor do parâmetro
que se pretende avaliar.

7.1.4. Ácido úrico

A acumulação de ácido úrico no organismo é prejudicial à saúde, uma vez que pode dar
origem a uma artropatia microcristalina, a gota, que resulta da deposição de cristais de
monourato de sódio nos tecidos, devida à supersaturação dos fluidos extracelulares em
ácido úrico (40).
A determinação do ácido úrico é feita através de um kit de igual funcionamento ao
descrito para o perfil lipídico. Os utentes com níveis elevados de ácido úrico devem ser
aconselhados a reduzir a ingestão de alimentos ricos em purinas (proteínas animais) e de
bebidas alcoólicas (40).

7.1.5. Teste de gravidez

O teste de gravidez consiste na determinação da hormona gonadotrofina coriónica
humana (hCG) na urina, que é produzida pela placenta após a fixação do embrião na
parede do útero.
Na

cedência

de

um

teste

de gravidez

a

um

utente

deve

ser

explicado

pormenorizadamente como funciona, realçando que o teste deve ser feito preferencialmente
com a primeira urina da manhã, já que esta é mais concentrada em hCG.

7.2. Administração de primeiros socorros

A administração de primeiros socorros é mais um serviço farmacêutico prestado na
Farmácia dos Clérigos. A situação do utente é avaliada pelo farmacêutico ou,
preferencialmente, pela enfermeira, que, ou procede à administração dos primeiros
socorros, ou o encaminha para o médico, se entender ser esse o procedimento a adotar.
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7.3. Administração de injetáveis

Na farmácia também se disponibiliza aos utentes o serviço de administração de
injetáveis, nomeadamente a administração de vacinas não incluídas no PNV. Este serviço
deve ser

efetuado por

profissionais competentes,

nomeadamente enfermeiros e

farmacêuticos que tenham realizado o curso de administração de injetáveis.

7.4. VALORMED

O VALORMED é a sociedade portuguesa responsável pela gestão dos resíduos de
embalagens e medicamentos fora de uso. Esta sociedade tem como principal objetivo a
recolha segura dos medicamentos de forma a evitar que os resíduos dos medicamentos
sejam libertados no meio ambiente, com potencial desiquilíbrio de ecossistemas (41). Neste
sentido, o farmacêutico deve também ter uma ação interventiva junto da população,
sensibilizando-a para esta problemática, e incentivando os utentes para a devolução às
farmácias dos medicamentos que já não utilizam, para que estes sejam destruídos em locais
próprios para o efeito.
Assim, na Farmácia dos Clérigos estes produtos são recolhidos para um recipiente
próprio, que, uma vez cheio, é selado, e posteriormente recolhido pelos distribuidores.

7.5. Farmacovigilância
A farmacovigilância é a “atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação,
quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em
comercialização,

permitindo

o

seguimento

dos

possíveis

efeitos

adversos

dos

medicamentos” (1). O farmacêutico tem o dever de comunicar, tão rápido quanto possível,
as reações adversas e as suspeitas de reações adversas graves ou inesperadas de que
tenha conhecimento, resultantes da utilização de medicamentos. Deve então ser enviada
uma notificação ao Sistema Nacional de Farmacovigilância de Medicamentos para Uso
Humano ou ao INFARMED, I.P. Nesta notificação deve constar a descrição da reação
adversa, a sua duração, gravidade e evolução; a relação dos sinais e sintomas com a toma
do medicamento; o medicamento suspeito, assim como a data de início e de suspensão do
mesmo, o seu lote, via de administração e indicação terapêutica e ainda outros
medicamentos que o utente esteja a tomar (1).
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8. Qualidade
A farmácia é um estabelecimento de saúde e de interesse público que deve assegurar a
continuidade dos cuidados prestados aos doentes. Assim, todos os serviços farmacêuticos
devem apresentar altos padrões de qualidade, uma vez que a primeira e principal
responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do utente (1). Neste
contexto, a qualidade dos serviços farmacêuticos deve ser demonstrada através da
acreditação pela Ordem dos Farmacêuticos em relação ao referencial das BPF. De facto, o
Sistema da Qualidade da Ordem dos Farmacêuticos (SQOF) elabora Procedimentos
Operativos Normalizados e Normas de Orientação Clínica que são a base para a aplicação
das BPF na farmácia comunitária. O diretor técnico da farmácia é o responsável pelo
estabelecimento, documentação, implementação, manutenção e melhoria contínua do
sistema de gestão de qualidade da farmácia. Desta forma, deve planear a monitorização,
medição, análise e melhoria de todos os seus processos (1).
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Introdução

Este relatório de estágio realiza-se no âmbito do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, tendo
sido realizado essencialmente na Unidade Padre Américo do Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa, EPE, sendo que cerca de uma semana foi realizado em Amarante,
na Unidade de São Gonçalo. Deste modo, este relatório tem por objetivo uma
descrição sucinta, objetiva, e tanto quanto possível completa, das atividades
desenvolvidas pelo farmacêutico a nível hospitalar, das quais tive oportunidade de
participar ou assistir, na Unidade Padre Américo.
O Farmacêutico Hospitalar (FH) é um profissional de saúde responsável pela
correta e racional utilização do medicamento no hospital, com formação para prestar
qualquer informação sobre o medicamento a todos os outros profissionais de saúde. É
também importante referir que o FH é um profissional com múltiplas valências. Para
além das suas funções científicas – preparação, controlo, prestação de informação de
medicamentos, tem ainda responsabilidades técnicas e gestoras, na aquisição de
medicamentos, produtos farmacêuticos, matérias primas, gerindo as suas compras e
os stocks. No fundo, desempenha um conjunto de atividades, cujo objetivo final será o
fornecimento do medicamento em tempo útil ao doente, na dose, forma farmacêutica e
quantidade adequadas, assegurando a sua qualidade e eficácia.
Neste sentido, a escolha por realizar parte do estágio num hospital prende-se
com a oportunidade de conhecer uma das vertentes de ação do FH, obtendo assim
uma visão mais alargada da profissão, e também uma mais valia enquanto futura
farmacêutica.

1

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

1.Caraterização do CHTS, EPE
O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Entidade Pública Empresarial
(CHTS, EPE) foi criado pelo Decreto-Lei n.º 326/2007 de 28 de Setembro, com início
de atividade a 1 de Outubro de 2007, tendo resultado da fusão de duas unidades
hospitalares – Hospital Padre Américo EPE e Hospital São Gonçalo EPE (1).
Os hospitais EPE regem-se pelo regime jurídico aplicável
às entidades públicas empresariais, com as especificidades
previstas no Decreto-Lei nº 233/2005 de 29 de Dezembro, tendo
como objetivo principal “a prestação de cuidados de saúde à
população”, bem como “desenvolver atividades de investigação,
formação e ensino” (2).
A área de influência do CHTS, EPE estende-se a toda a
região do Vale do Sousa e Baixo Tâmega abrangendo uma
população residente de aproximadamente 519.722 habitantes –
INE 2011 (3).
No que respeita aos recursos disponíveis nas unidades

Ilustração 1 – Área de
influência do CHTS,EPE.

hospitalares que integram o CHTS EPE, estas estão distribuídas,
em termos de camas, salas e gabinetes do seguinte modo:

Quadro 1 - Camas, salas e gabinetes do CHTS, EPE (3).

1.1. Unidade Padre Américo (UPA) – CHTS, EPE
A sede do CHTS, EPE situa-se em Penafiel, correspondente à UPA onde foi
realizada a maior parte do estágio.
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Esta unidade hospitalar encontra-se implantada num terreno com cerca de
95.000m2 e tem uma área bruta de construção de 54.745m2(3). É constituída por um
edifício principal de grande volume e por um pavilhão destinado ao Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental (3). Distribui-se por 11 pisos, e possui um heliporto situado
a sul do edifício principal com acesso direto à Urgência (3).

1.2. Valências e Especialidades (3)

Tabela 1 – Valências e especialidade do CHTS,EPE.

Especialidades de

Especialidades de

Internamento

Consulta Externa

Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Urologia
Ginecologia
Obstetrícia
Pediatria
Neonatologia
UCIN
UCIP
Medicina Interna
Neurologia
Pneumologia
Cardiologia
UCIC
UCI
Gastrenterologia
Psiquiatria
Berçário
Psicologia
Serviço Social

Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Ortopedia
Ortopedia Pediátrica
Urologia
Anestesiologia
Medicina Interna
Neurologia
Endocrinologia
Pneumologia
Cardiologia
Gastrenterologia
Ginecologia
Obstetrícia
Pediatria
Neonatologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Psiquiatria
Pedo-Psiquiatria
Med. Física Reabilitação
Imunohemoterapia
Estomatologia/Medicina Dentária
Nutrição
Psicologia
Serviço Social
Teleconsulta

Ambas as unidades do CHTS, EPE dispõem de Serviço de Urgência, sendo na
UPA Urgência Médico-Cirúrgica e na Unidade de São Gonçalo (USG) Urgência básica
(3).
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1.3. Estrutura Organizacional

Ilustração 2 – Organigrama funcional do CHTS, EPE (4).
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2. Organização e gestão dos
serviços farmacêuticos
2.1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares
O medicamento adquire hoje uma dimensão especial no contexto global da
medicina, sendo o FH o profissional responsável pela problemática do medicamento a
nível hospitalar. Os FH constituem assim um corpo especial da área da saúde, tendo
como funções a organização, gestão, distribuição e informação medicamentosa;
farmacotecnia; controlo de qualidade; farmacovigilância; ensaios clínicos em meio
hospitalar; farmacocinética; radiofarmácia; desempenhando também uma função
importante como formadores, ao integrarem-se nas equipas de cuidados de saúde, e
promoverem ações de investigação científica e de ensino (5).
Os Serviços Farmacêuticos hospitalares (SF) “são departamentos com
autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de
Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados do seu
exercício” (6).

2.2. Espaço físico
Os SF do CHTS, EPE situam-se integralmente no piso 1 do edifício hospitalar,
próximo dos elevadores, o que permite um fácil acesso dos serviços clínicos bem
como dos utentes de ambulatório (de acordo com as Boas Práticas de Farmácia
Hospitalar), e encontram-se divididos em diferentes áreas funcionais:
Área dos serviços administrativos;
Gabinete da diretora dos SF;
Sala de trabalho das farmacêuticas;
Laboratório;
Sala de lavagem e esterilização;
Sala de pesagem;
Sala de reembalagem;
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Zona de receção de encomendas;
Armazém;
Sala de Distribuição Tradicional ou Clássica (DTC);
Sala de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU);
Balcão de atendimento aos Serviços;
Sala-cofre dos estupefacientes e psicotrópicos;
Área de atendimento a doentes de ambulatório.

2.3. Recursos Humanos
Os recursos humanos são a base essencial dos SF, fundamentais para uma
gestão com qualidade, devendo por isso ser adequados às áreas de desempenho do
Serviço (7). O funcionamento dos SF, bem como a garantia da qualidade dos serviços
requer uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde que inclui farmacêuticos,
técnicos de diagnóstico e terapêutica, auxiliares de ação médica e funcionários
administrativos.
É importante que exista um bom entendimento e coordenação entre os
diferentes membros da equipa, e que esta relação se estenda aos restantes
profissionais do Hospital, no intuito da melhoria da qualidade dos serviços prestados
aos doentes.
Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, para um hospital com 500 camas, o
número mínimo de recursos humanos aconselhado é de 10 FH, 8 Técnicos de
Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 3 Administrativos (ADM) e 8 Auxiliares de Ação
Médica (AAM). No entanto, há que ter em conta outros indicadores complementares,
nomeadamente as valências existentes no Hospital, para uma correta avaliação das
necessidades de pessoal (5).
Na UPA os SF são assegurados por 6 FH, 7 TDT, 5 AAM e 3 ADM. No entanto,
nos SF da UPA não há preparação de bolsas de nutrição nem de citotóxicos, o que
poderá justificar, em parte, o menor número de profissionais que o aconselhado.
Durante o estágio, os SF do CHTS, EPE encontravam-se em funcionamento
todos os dias. De segunda à sexta das 8:30h às 19:00h, aos Sábados das 9:00h às
13:00h e Domingos das 15.00h às 19:00h. A partir de 31 de Maio de 2013, o horário
de funcionamento é de segunda a sexta das 8:30h às 17:30h; aos sábados das 9h às
13h, e aos Domingos têm 1 FH de prevenção das 15h às 19h.

6

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

2.4. Programa Informático
O CHTS, EPE implementou um sistema informático da Companhia Portuguesa
de Computadores, Healthcare Solutions, S.A. (CPC|HS) que lhe permite realizar uma
gestão integrada dos vários serviços, com vista a facilitar a articulação entre Médicos,
Enfermeiros e Farmacêuticos de uma forma rápida e eficaz. Nos SF, é também este
sistema que permite uma gestão da produção, compras, armazenamento, controlo,
prescrição, histórico de prescrição e distribuição de medicamentos para todo o
hospital.
Os SF do CHTS têm também acesso ao Sistema de Apoio ao Médico (SAM), um
programa em que é possível aceder ao processo clínico do doente, nomeadamente ao
relatório de urgência, história familiar, às análises bioquímicas e microbiológicas, à
medicação em domiciliário, entre outras informações, que permitem ao FH fazer um
melhor acompanhamento do doente, bem como avaliar mais corretamente as
prescrições médicas.
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3. Aprovisionamento de medicamentos, dispositivos
médicos e outros produtos farmacêuticos

A gestão de medicamentos é um conjunto de procedimentos realizados pelos
SF, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições
aos doentes do hospital. A gestão de medicamentos tem várias fases, começando na
sua seleção, aquisição e armazenagem, passando pela distribuição e acabando na
administração do medicamento ao doente (5).

Ilustração 3 – Circuito geral dos medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos
farmacêuticos (5).

3.1. Seleção e aquisição de medicamentos, dispositivos médicos e outros
produtos farmacêuticos

O Despacho n.º 13885/2004 de 25 de Junho determina que, em regra, “apenas
devem ser utilizados a nível hospitalar, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, os
medicamentos que constem no FHNM”, com a ressalva de que, a utilização em cada
hospital de medicamentos não constantes do FHNM (Formulário Hospitalar Nacional
de Medicamentos), depende da respetiva inclusão em adenda àquele Formulário, a
aprovar nos termos do Despacho n.º 1083/2004, de 17 de Janeiro (8, 9). O FHNM
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assume assim um caráter orientador da prescrição, mas não restringe a prescrição
médica aos produtos farmacêuticos que nele constam (10).
A seleção de medicamentos a incluir na adenda ao FHNM tem de ser feita pela
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), tendo em conta as necessidades
terapêuticas dos doentes, não contempladas no FHNM, atendendo a critérios fármacoeconómicos

(5).

“A

aprovação

da

adenda

depende

ainda

de

proposta

consubstanciada, em relatório fundamentado, a elaborar pelo diretor do serviço
hospitalar interessado, no qual se demonstrará o valor acrescentado do medicamento
proposto face às demais alternativas terapêuticas existentes” (6).
O FH é responsável por garantir aos doentes os medicamentos, produtos
farmacêuticos e dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos custos,
sendo a sua aquisição efectuada pelos SF.
Os SF têm de ter ligação à Internet para que seja possível o acesso direto ao
Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde (CAPS) dos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS). O CAPS é um instrumento facilitador da aquisição de
bens e serviços, na medida em que, entre outras funções, disponibiliza informação
atualizada sobre os bens e serviços existentes nos contratos públicos, permitindo uma
comparação entre as diversas ofertas, auxiliando na decisão de compra (11).

As aquisições de medicamentos, dispositivos médicos e de outros produtos
farmacêuticos devem ser efetuadas de acordo com os procedimentos descritos no
Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, Capítulo III, Secção I (12):

Concurso público – Este tipo de concurso, promovido pelo Ministério
da Saúde através da Administração Central de Sistemas de Saúde
(ACSS), constitui a forma de aquisição mais utilizada atualmente, sendo
responsável pela aquisição dos produtos de maior consumo hospitalar a
nível nacional, pertencentes ao FHNM. A ACSS funciona assim como
intermediário entre Hospitais e fornecedores. Deste modo, quando os SF
pretendem realizar uma compra, consultam o CAPS disponível no site da
ACSS, ou diretamente pelo CPC|HS.

Concurso

limitado

por

prévia

qualificação

–

apenas

os

selecionados pela entidade adjudicante, na fase de candidaturas, podem
apresentar propostas.

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas – apenas
os convidados pela entidade adjudicante podem apresentar propostas.
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Por negociação, com ou sem publicação prévia de anúncio;
Com consulta prévia – Neste processo de aquisição é feita uma
consulta de mercado, solicitando a cada laboratório os preços e
condições de fornecimento, que permitirão ao Diretor dos SF selecionar o
fornecedor mais vantajoso.

Ajuste direto – que não implica a consulta a vários fornecedores de
bens ou serviços.

Para além destes pocedimentos, existem outros que são utilizados em situações
particulares, como é o caso de:

Compra a uma Farmácia de Venda ao Público – quando os
laboratórios não fornecem ou não têm o produto pretendido, a compra é feita
a uma farmácia comunitária, com a qual o Hospital tem contrato de
fornecimento. É o caso de alguns manipulados que o hospital não tem
condições de produzir, medicamentos cujo prazo de validade ou rotatividade
não justifique a sua existência em stock, produtos para os quais os
laboratórios

exigem

um

volume

mínimo

de

compras

que

seja

economicamente elevado para a possibilidade do hospital, e ainda nos casos
em que há rutura de stocks a nível dos laboratórios. É igualmente viável
recorrer-se a este processo de aquisição sempre que haja necessidade de
adquirir com urgência um produto que não exista em stock.

Pedidos de Empréstimo – Os pedidos de empréstimo efetuam-se
apenas em situações de urgência, causadas pela rutura de stock ou
consumo anormal e inesperado de medicamentos de uso exclusivo
hospitalar. Estes pedidos são feitos aos SF de outros hospitais, tendo em
conta a proximidade e o tipo de medicamento necessário. Normalmente, este
pedido é feito por contacto telefónico com os SF de vários hospitais, até
obtenção de resposta positiva. O pedido de empréstimo é então redigido em
modelo próprio para o efeito. Após reposição do stock do medicamento em
falta faz-se a devolução do empréstimo ao hospital que o concedeu.

No entanto, existem produtos farmacêuticos, que pelo seu caráter particular
exigem cuidados especiais no seu processo de aquisição, como é o caso dos
medicamentos sem autorização de introdução no mercado (AIM), hemoderivados,
estupefacientes e psicotrópicos e benzodiazepinas.
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3.2. Medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado em
Portugal

O Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) pode autorizar
a utilização de medicamentos não possuidores de autorização de introdução no
mercado (AIM) em Portugal, ao abrigo do artigo 60º do Decreto-Lei n.º 272/95, de 23
de Outubro (13). Para tal é necessária uma Autorização de Utilização Especial (AUE),
com caráter excecional, sujeita a validação anual, e que só pode ser concedida a
instituições de saúde com autorização de aquisição direta de medicamentos.
Pelo artigo 92º do Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 Agosto, a AUE é concedida
mediante justificação clínica, de que os medicamentos em causa sejam considerados
imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias
(14).

Este pedido deve ser realizado em formulário específico acompanhado de toda a
documentação requerida por lei, na qual se inclui a justificação clínica para os
medicamentos que não pertencem ao FHNM (ver anexo 1). Os SF só podem adquirir
estes medicamentos após receção da AUE.

3.3. Hemoderivados
Os hemoderivados, medicamentos preparados à base de componentes do
sangue ou plasma humano, como é exemplo a albumina, imunoglobulinas, fatores de
coagulação, entre outros, têm inerentes o perigo de transmissão de doenças
infeciosas transmissíveis pelo sangue. Daí a necessidade de um controlo rigoroso em
todos os passos da sua manipulação.
A aquisição dos produtos derivados do plasma humano é regulada pelo
Despacho do Ministério da Saúde n.º 5/95 de 25 de Janeiro, alterado pelo Despacho
n.º 14392/2001, de 19 de Junho (15,16).
Adicionalmente, o Despacho n.º 14392/2001, de 19 de Junho declara ainda que
todos os lotes destes produtos têm de ser submetidos a estudos analíticos para
marcadores de doenças transmissíveis no Instituto Português do Sangue. Os
resultados serão entregues ao INFARMED que emite, posteriormente, o respetivo
Certificado de Aprovação do lote (16).
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3.4. Estupefacientes e Psicotrópicos e benzodiazepinas
A aquisição destes medicamentos é feita de acordo com a legislação em vigor,
ao abrigo do artigo 18º do Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro, pelo que
juntamente com a nota de encomenda, é enviado ao laboratório fornecedor o Anexo
VII - Requisição de substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II, III
e IV com exceção da II-A, anexas ao DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (com retificação
de 20 de Fevereiro). Estas requisições, modelo nº1506 da Imprensa Nacional da Casa
da Moeda (INCM), constituídas por original e duplicado, depois de preenchidas,
carimbadas e assinadas pelo Diretor dos SF são enviadas ao laboratório, ficando este
com o duplicado, regressando o original com a encomenda depois de devidamente
assinado, para arquivo nos SF durante 5 anos (17).

3.5. Receção e conferência dos produtos adquiridos
Todos os produtos farmacêuticos, acompanhados da respetiva guia de remessa,
dão entrada no Hospital através dos SF que devem garantir a sua qualidade no
momento da receção, para posterior armazenamento e/ou distribuição. Deste modo, a
receção de medicamentos e produtos de saúde implica (5, 7):
Conferência qualitativa e quantitativa dos produtos rececionados;
Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda;
Assinatura da nota de entrega e entrega de um duplicado ao transportador;
Conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de
análise);
Registo de entrada do produto;
Envio do original da fatura para os Serviços Financeiros.
No caso dos hemoderivados é ainda necessário a conferência dos boletins de
análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED. Estes deverão ser
arquivados em local próprio para o efeito de modo a poderem ser facilmente
consultados sempre que necessário.
Relativamente aos medicamentos em fase de ensaio clínico, a receção é feita
pelo FH responsável, que confere qualitativa e quantitativamente o produto
rececionado, a documentação técnica e as condições de transporte (nomeadamente a
temperatura). Estando tudo em conformidade, envia informaticamente o comprovativo
de receção para a instituição. Toda a documentação é devidamente arquivada pelo
FH, sendo este também o responsável pelo seu correto armazenamento e distribuição.
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3.6. Armazenamento dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos
farmacêuticos
Os produtos existentes têm de ser corretamente armazenados de forma a
manter a sua qualidade e estabilidade. Para tal, o seu armazenamento deve ser feito
de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura e humidade,
bem como garantir a segurança dos medicamentos e dos seus manipuladores (5, 7).
Compete ao FH zelar pelas normas de armazenamento adequadas a cada produto,
especialmente os medicamentos sujeitos a legislação especial. Desta forma:

Os produtos que não necessitam de condições especiais de conservação são
armazenados nas ditas condições ambientais: em local fresco (temperatura inferior
a 25ºC), protegidos da humidade (humidade relativa inferior a 60 %) e da luz solar
direta (os fotossensíveis protegidos completamente da luz);

Relativamente aos produtos que necessitam de refrigeração, (como o caso de
alguns hemoderivados, dos medicamentos biológicos, vacinas, entre outros), o seu
armazenamento é feito a uma temperatura de 2 a 8ºC, num local isento de
condensação de humidade. É necessário fazer um controlo da temperatura,
registando-a pelo menos 2 vezes por dia.

Os produtos de grande volume (injetáveis, desinfetantes, detergentes) são
armazenados em local próprio, e amplo, para permitir a sua movimentação.

Os produtos inflamáveis são armazenados em locais próprios e separados dos
restantes.

No caso do CHTS, não há manipulação de citotóxicos nos SF. Apenas se
dispõe de medicamentos citostáticos orais e de administração subcutânea e
intravesical. Estes medicamentos encontram-se armazenados juntamente com os
medicamentos de ambulatório, pelo que têm um maior controlo por parte do FH,
que é necessário dado as características do produto.

Os Estupefacientes e Psicotrópicos estão acondicionados em local próprio –
sala-cofre, com acesso apenas pelos FH.
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Os medicamentos em fase de ensaio clínico são armazenados em separado
dos outros produtos, com acesso apenas pelo FH responsável, de acordo com as
indicações do fabricante.

Os medicamentos encontram-se nos respetivos locais de armazenamento,
dispostos por ordem alfabética da denominação comum internacional (DCI), e quando
se justifica, por forma farmacêutica. A sua disposição tem por base a regra FEFO “first expired, first out”, de forma a garantir que os medicamentos com prazos de
validade mais curtos sejam os primeiros a ser dispensados.

3.7. Gestão de Stocks e Controlo dos Prazos de Validade
Para além da seleção, aquisição e armazenamento dos produtos mencionados,
é fundamental uma correta gestão de stocks para responder às solicitações, sem que
ocorra rutura ou atraso de resposta.
Esta gestão deverá ser efetuada informaticamente no programa CPC|HS, com
atualização automática em tempo real, e ainda por confirmação física das existências
através de inventários periódicos. No CHTS, EPE realiza-se um inventário anual para
a maioria dos produtos, sendo que no caso de alguns medicamentos de uso
condicionado (estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos de
ambulatório) este inventário é feito com mais frequência (quinzenal a mensal). No
programa CPC|HS é também possível estabelecer as quantidades de stock mínimo,
stock máximo e ponto de encomenda (número mínimo de unidades para as quais se
deve efetuar a encomenda), tendo em conta o consumo médio, preço e tempo de
entrega por parte do fornecedor (dados estes também obtidos por este programa), o
que facilita em muito o controlo das existências.
Uma outra componente importante na gestão de stocks é o controlo do prazo de
validade (PV). Para além de se relacionar de forma direta com aspetos económicos,
impede a circulação de medicamentos com PV expirado. Uma forma de controlar esta
questão é a utilização da regra FEFO - “first expired, first out”, complementada com a
verificação do PV no ato da dispensa do produto.
Além disso, mensalmente é impressa uma listagem dos medicamentos cujo PV
expira nos 3 meses seguintes. Esta listagem é conferida fisicamente por forma a
verificar se os medicamentos listados ainda se encontram no armazém, e em caso
positivo, possam ser devolvidos ao fornecedor.
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Nestas circunstâncias é efetuado um contacto com o fornecedor responsável no
sentido de avaliar a possibilidade de devolução da medicação com emissão de uma
nota de crédito. Na impossibilidade de devolução, os produtos são inutilizados, sendo
posteriormente destruídos.
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4. Sistemas de Distribuição
A distribuição de medicamentos é a atividade em que os SF têm maior
visibilidade, e maior contacto com os serviços clínicos do hospital. É uma atividade
com metodologia e circuitos próprios, que permite disponibilizar aos utentes “o
medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, para cumprimento da
prescrição médica proposta” (7).
O circuito interno de medicamentos começa sempre com a prescrição médica.
Cabe ao FH a interpretação e validação da prescrição médica, bem como a cedência
de toda a informação sobre a correta utilização do medicamento.

Ilustração 4 – Circuito de distribuição de medicamentos a nível hospitalar.

A distribuição de medicamentos tem como objetivos (5):
Garantir o cumprimento da prescrição;
Racionalizar a distribuição dos medicamentos;
Garantir a administração correta do medicamento;
Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de
medicamentos não prescritos, troca da via de administração, dosagens);
Monitorizar a terapêutica;
Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e
manipulação dos medicamentos;
Racionalizar os custos com a terapêutica.
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O Despacho Conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, de 30 de Dezembro de 1991, torna em imperativo legal o sistema
de Distribuição Individual Diária e Dose Unitária (DIDDU), que tem demonstrado ser o
mais seguro e eficaz (5). Como nem sempre é viável a distribuição de medicamentos
em dose unitária, existem alternativas de distribuição de medicamentos tendentes a
melhorar a eficácia e segurança do sistema de distribuição tradicional. Neste sentido,
podem coexistir, complementando-se, mais que uma variante do sistema de
distribuição tradicional (7).
É também importante diferenciar os sistemas de distribuição a doentes em
regime de internamento e a doentes em regime de ambulatório (ver ambulatório).
Relativamente aos primeiros, existem os seguintes sistemas de distribuição:

4.1. Distribuição tradicional ou clássica (DTC)
A DTC foi durante anos a única forma de dispensa de medicamentos a nível
hospitalar. De uma forma sucinta, esta forma de distribuição segue o circuito
apresentado:

Ilustração 5 – Circuito geral de DTC.

No entanto este sistema tem vindo gradualmente a ser substituído pela DIDDU,
devido às desvantagens que apresenta (quadro 2), sendo uma delas a impossibilidade
de rastreabilidade de administração.

Distribuição Tradicional ou Clássica
Vantagens
Baixo investimento em recursos
materiais para a sua implantação
Menos existências nos SF
Sistema Simples

Desvantagens
 Não há intervenção nem validação
farmacêutica
 Desperdício de recursos materiais
(medicamentos sem rotação,
caducidade)
 Empate de capital em stocks

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da DTC.
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Na UPA do CHTS, EPE, este tipo de sistema é habitualmente utilizado para a
distribuição de desinfetantes, dispositivos médicos, injetáveis de grande volume, bem
como para produtos cuja apresentação permita a sua administração em mais que um
doente (soluções orais, resina, entre outros).

4.2. Sistema de reposição de stocks nivelados
Este tipo de distribuição carateriza-se pela existência de um stock fixo de
medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos para cada serviço,
adaptado em quantidade e qualidade às patologias habitualmente tratadas, ao
consumo médio, e ao intervalo entre reposições. Consiste no fornecimento de
medicamentos e produtos farmacêuticos para cada serviço hospitalar com base em
quantidades previamente definidas entre o Enfermeiro Chefe, o Diretor do Serviço e o
FH responsável pelo serviço (7). Após verificação dos stocks existentes, feita pelo
enfermeiro responsável em colaboração com o TDT, é elaborado o pedido de
reposição. Este sistema é usado para a distribuição de medicamentos em serviços em
que a DIDDU não é possível, nomeadamente o bloco operatório, urgência e hospital
de dia.

4.3. Armazéns avançados e Pyxis®
Os armazéns avançados consistem em stocks armazenados em alguns
Serviços Clínicos (SC) que funcionam como “extensões” do stock do armazém central,
aos quais o enfermeiro tem acesso. Este método de distribuição dá aos SC algum
grau de flexibilidade na administração de medicamentos, pois no caso de uma
alteração súbita da prescrição, ou da necessidade imediata de algum tipo de
medicação, não necessitam de solicitar aos SF o envio do medicamento em falta,
funcionando assim como stocks de apoio à DIDDU.
O Pyxis® é um sistema de dispensa semi-automatizada. Neste sistema, após a
prescrição médica (e idealmente validação farmacêutica), o Enfermeiro poderá retirar
do Pyxis® a medição prescrita fazendo log in (número mecanográfico e registo
biométrico) tendo assim acesso imediato à listagem dos medicamentos prescritos para
cada doente. Este sistema computadorizado, é constituído por gavetas (onde estão
armazenados os produtos) com diferentes graus de segurança, estando os
estupefacientes e psicotrópicos em gavetas de segurança máxima, tendo o enfermeiro
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acesso apenas ao número de unidades necessária para o doente em causa. Todos os
Pyxis® estão conectados, permitindo que o FH tenha acesso, em tempo útil, à
quantidade e localização de qualquer medicamento, através do Pyxis® dos SF.
A reposição dos Pyxis® é realizada pelo TDT, com exceção dos
estupefacientes e psicotrópicos e hemoderivados (os ultimos existentes no Pyxis® do
UCIP) que são repostos pelo FH, consoante os relatórios diários de consumo destes
medicamentos (discriminados por doente).

4.4. Requisição individualizada
Neste tipo de distribuição, o pedido de medicamentos necessários a cada
doente é feito de forma individualizada, existindo uma definição prévia com os SC dos
medicamentos sujeitos a este tipo de requisição (normalmente antibióticos,
medicamentos novos, com AUE ou de elevado custo), para além dos medicamentos
cuja requisição individual é obrigatória por lei, como é o caso dos hemoderivados (5,
7). Este método de distribuição permite estabelecer uma relação entre a terapêutica
medicamentosa e o doente, vigiar o cumprimento de guidelines e protocolos, e utilizar
o sistema de justificação para medicamentos com características especiais.

4.5. Sistema de Distribuição Individual em Dose Diária Unitária (DIDDU)
A distribuição em dose unitária é o principal sistema de distribuição de
medicamentos no CHTS, EPE. Consiste na dispensa da terapêutica, após prescrição
médica e validação farmacêutica, em doses individuais e unitárias (sempre que
possível) para um período de 24 horas (72 horas no caso de fim de semana).
A distribuição de medicamentos por este sistema tem como objetivos aumentar
a segurança e controlo do circuito do medicamento, minimizando os erros associados
à medicação, tais como a troca de via de administração e dosagem; e reduzindo os
custos por parte do hospital (7). Ainda tem como finalidade instituir uma maior
harmonização entre os profissionais de saúde, quer por redução do tempo dedicado
às atividades administrativas e de manipulação dos medicamentos por parte do
pessoal de enfermagem, quer por permitir ao FH uma maior intervenção e
monitorização da terapêutica, facilitando o processo de farmacovigilância (5). Nesta
área torna-se preponderante o papel ativo do FH, de forma a assegurar a qualidade,
segurança e eficácia do medicamento.
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Ilustração 6 – Circuito geral de DIDDU (5).

4.5.1 – Prescrição Médica
Tal como todos os sistemas de distribuição, a DIDDU inicia-se com a
prescrição médica, que no caso do CHTS, EPE é por via online pelo programa
CPC|HS. Neste tipo de prescrição existem várias informações, nomeadamente a
identificação do serviço, do doente e do médico prescritor, a dieta instituída ao
paciente, informações relativas ao medicamento prescrito (dosagem, frequência,
duração do tratamento, justificação da sua escolha), histórico de prescrições
anteriores, entre outras. É possível também selecionar o tipo de distribuição para cada
medicamento.
O FH avalia a prescrição de forma a detetar erros de posologia, via e frequência de
administração ou interações medicamentosas. Como referido, os FH têm acesso ao
SAM, onde podem consultar o processo clínico do doente, tendo acesso a toda a
informação referente ao paciente, como o diagnóstico, análises bioquímicas e
microbiológicas, o que permite ao FH avaliar a adequabilidade da prescrição ao
doente, bem como verificar se as doses prescritas necessitam de ajustes. Caso o FH
tenha alguma dúvida sobre a prescrição ou detete algum erro, entra em contacto com
o médico para que, em conjunto, esclareçam e resolvam a situação. O FH tem assim
responsabilidade pelo plano farmacoterapêutico instituído.
Após validação da prescrição, procede-se à distribuição dos medicamentos
conforme o mapa gerado para cada doente. A medicação é colocada em “malas”
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constituídas por várias gavetas individuais, identificadas com o nome do doente ou nº
de processo, o número da cama e o serviço ao qual se destina. No CHTS, EPE, a
preparação das malas pode ser feita manualmente ou por um método semi-automático
– KARDEX (Megamat). As malas preparadas com a medicação por doente são então
enviadas para os respetivos serviços. Caso o doente não faça a medicação enviada,
por intolerância, substituição ou descontinuação da terapêutica instituída, esta é
devolvida aos SF nas gavetas dos doentes, para que se possa efetuar a devolução, e
assim permitir a gestão dos stocks, pois tudo o que entra e sai é registado no sistema.

Os medicamentos dispensados pelo sistema DIDDU têm de
estar corretamente identificados até ao momento da administração
com a DCI da substância ativa, a dose, o lote e PV. A medicação
de conservação em frigorífico é retirada do mesmo imediatamente
antes do envio, estando inscrito na gaveta a necessidade de
recolher esta medicação para ser enviada ao serviço. Estes

Ilustração 7 –
Medicamento para
DIDDU.

produtos e os de diluição obrigatória antes da administração estão
devidamente etiquetados com essa informação.
É importante referir que neste sistema está centralizado o processo de
reembalagem de medicamentos, de forma a permitir a sua distribuição em dose
unitária (ver reembalagem).

4.6. Circuito de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial
Existem medicamentos que pelas suas características particulares estão
sujeitos a um controlo especial em todas as etapas da sua manipulação, desde a
aquisição à administração ao doente. Como tal, a sua distribuição deverá ser feita de
modo a respeitar a legislação em vigor.
4.6.1 – Estupefacientes e psicotrópicos

O Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro regula os produtos estupefacientes,
em termos legais e judiciais, com o objetivo do combater o seu consumo e tráfico (18).
O Decreto Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro regulamenta a utilização
destes produtos para fins terapêuticos (17). Na Portaria nº 981/98 (2ª série) são
descritas as medidas de controlo na aquisição e dispensa destes produtos, através da
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implementação de um conjunto de formulários que permitem o controlo da sua
circulação (19).
Relativamente à sua distribuição, no CHTS, EPE, esta é feita essencialmente
por reposição de stocks, sendo que todos os serviços em que estas substâncias são
utilizadas têm acesso ao Pyxis® ou a stocks fixos (no caso do Bloco Operatório Geral,
Bloco de Partos e Cirurgia de ambulatório). Isto porque o seu uso é maioritariamente
requerido para situações de SOS.
Assim, e de acordo com o Decreto-Lei nº. 15/93, os SC fazem a requisição de
estupefacientes e psicotrópicos através do Anexo X (ver anexo 2), cujo formato se
encontra especificado na Portaria 981/98 de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Portaria nº. 1193/99 de 6 de Novembro (18, 19, 20).
Esta requisição é feita por especialidade farmacêutica, podendo incluir um ou
mais doentes aos quais foi prescrito o mesmo fármaco. Deverá estar devidamente
preenchida com identificação do SC (nome ou código informático), do medicamento
(DCI, forma farmacêutica e dosagem) e do(s) doente(s) (nome, nº do processo e/ou nº
da cama), indicando a quantidade administrada por toma, a rubrica do Enfermeiro que
a administrou e a data de administração. A requisição deve estar assinada pelo Diretor
do Serviço ou legal substituto, identificado pelo número mecanográfico. A cada
requisição é atribuída um número sequencial. Posteriormente, o FH efetua os
consumos dos fármacos utilizados por doente, e procede à sua reposição. Nos
serviços requisitantes, o Enfermeiro confirma a receção dos produtos assinando no
local próprio.
A requisição é feita em duplicado (a cópia fica para o SC requisitante e o
original para os SF). No caso dos serviços com stock fixo, arquiva-se o anexo X
devidamente preenchido com o relatório de consumo das substâncias. Nos SC com
acesso ao Pyxis®, arquiva-se o anexo X juntamente com o relatório de retirada e
reposição das substâncias por doente. Este arquivo deverá ser mantido por 3 anos, ao
abrigo do Decreto Regulamentar 61/94 de 12 de Outubro (17).
Nos casos em que os estupefacientes e psicotrópicos prescritos não existem
no Pyxis®, estes são enviados aos SC por distribuição individualizada, separados da
restante medicação. O anexo X é preenchido de igual forma.
4.6.2 – Hemoderivados

O Despacho nº 11291/97 (2ª série) da Secretaria de Estado da Saúde,
revogado pelo Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, estabelece um
procedimento uniforme de registo de todos os atos de requisição clínica, distribuição
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aos serviços e administração aos doentes dos medicamentos derivados do plasma
humano, tendo como objetivo a identificação e registo dos medicamentos
hemoderivados administrados aos doentes, de forma a permitir rastrear uma eventual
relação de causalidade entre a administração terapêutica daqueles medicamentos e a
deteção de uma doença infeciosa transmissível pelo sangue (21, 22).
Estes registos são efetuados no modelo nº 1804 do INCM constituído por duas
vias: Via Farmácia e Via Serviço. Deste modo, os SC fazem a requisição de um
determinado medicamento por doente, pelo modelo referido devidamente preenchido
(ver anexo 3), o FH valida a prescrição e envia para o serviço requisitante a
medicação devidamente identificada com o nome e número de processo do doente, e
o SC. O enfermeiro administra a medicação e regista o lote na Via Serviço. A Via
Farmácia fica arquivada nos SF, e a Via Serviço fica arquivada no processo do doente.
Tal como para os estupefacientes e psicotrópicos, em alguns serviços como é
o caso do UCIP, existem hemoderivados em armazéns avançados. Isto porque tendo
em conta o horário de funcionamento dos SF, nem sempre é possível efetuar o circuito
descrito anteriormente, sendo estes armazéns uma garantia de resposta às
necessidades dos doentes quando os recursos humanos falham. De qualquer das
formas, o FH numa fase posterior avalia a prescrição, efetua os devidos registos e
envia a restante medicação necessária, mediante requisição por parte do SC.
É importante referir que na requisição o médico pede a quantidade necessária
para a totalidade do tratamento. No entanto, os SF só enviam a medicação necessária
para 3 dias. Caso seja necessário mais unidades é necessário uma nova requisição.
4.6.3 – Medicamentos extra-formulário

Um hospital é um local onde se prestam os cuidados de saúde aos cidadãos,
que, como já foi referido, tem por base os medicamentos do FHNM e das Adendas ao
formulário aprovadas pela CFT. De salientar que o FHNM tem como objetivo promover
o uso racional do medicamento, garantindo a segurança do doente, tendo também em
vista a diminuição dos encargos financeiros (10). No entanto, existem situações que
exigem a utilização de medicamentos que não constam no FHNM nem nas Adendas
ao formulário, mas que são indispensáveis para a situação de determinado doente,
designados por medicamentos extra-formulário.
Para a prescrição de um medicamento extra-formulário, é necessário fazer uma
requisição (ver anexo 4) com a justificação da necessidade desse medicamento, que
pode ser pela inexistência no FNHM de medicamentos com a mesma finalidade
terapêutica, ou, caso existam, não tenham sido eficazes no tratamento de determinado
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paciente. Esta requisição tem de ser devidamente justificada e deverá ser assinada
pelo Diretor de Serviço, e enviada aos SF. A CFT avalia o pedido, sendo que na maior
parte das vezes o presidente da CFT, o Diretor Clínico, autorizará ou não a aquisição
do medicamento em causa.
4.6.4 – Medicamentos anti-infeciosos

Os medicamentos anti-infeciosos têm sido abusiva e indiscriminadamente
utilizados, levando ao aparecimento de múltiplas resistências, sendo as infeções
adquiridas a nível hospitalar uma preocupação crescente para todos os profissionais
de saúde. Deste modo, regularmente é avaliada a flora bacteriana própria do hospital,
bem como o padrão de suscetibilidade aos antibióticos.

Ilustração 8 – Tabela de percentagens de suscetibilidade aos antibióticos no CHTS, EPE
2011.

Assim, a este nível, torna-se crucial a implementação de normas de prescrição
de anti-infeciosos (ver anexo 5) que assegurem o uso racional destes agentes, de
forma a preservar a continuidade da eficácia dos mesmos.
Posto isto, existem anti-infeciosos cuja prescrição não necessita de justificação
(ver anexo 5), os de prescrição justificada, e os de reserva (ver anexo 6). Os últimos
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são usados em situações excecionais, e necessitam de uma autorização do Diretor
Clínico, como é o caso por exemplo do linezolide e da colistina.
A prescrição destes agentes pode ser meramente profilática, como é o caso da
cefazolina que pode ser usada para profilaxia cirúrgica; pode ser empírica, tendo por
base a experiência médica e suspeita clínica, como é o caso da utilização da
ceftriaxona e da claritromicina para o tratamento da PAC (pneumonia adquirida na
comunidade), ou a utilização da amicacina e piperacilina/tazobactam no caso de
pneumonia nosocomial; e ainda documentada, tendo por base os resultados obtidos
pelo antibiograma.
No CHTS, EPE, os antibióticos prescritos são preparados diariamente (exceto
ao fim de semana) pelos FH, e enviados por doente. A medicação é etiquetada com a
identificação do doente a que se destina, e enviada aos SC em caixas próprias. Este
tipo de distribuição faz-se para os serviços de UCIP, Obstetrícia/ Ginecologia,
Pediatria e Neonatologia. Para os restantes serviços a distribuição faz-se por DIDDU.
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5. Dispensa de medicamentos
em regime de Ambulatório
A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é uma outra
vertente da prestação de cuidados de saúde exercida pelo hospital, que permite o
acompanhamento dos doentes, mas com vantagens acrescidas nomeadamente (5):
Redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar;
Redução dos riscos de internamento (ex. infeções nosocomiais);
Possibilidade de continuar o tratamento em ambiente familiar.
Este tipo de distribuição é essencial para que os utentes tenham acesso a
medicação que não está disponível nas Farmácias Comunitárias, ou cujo valor
económico é muito elevado, obtendo uma comparticipação de 100%, ou ainda para ter
acesso a medicação com margem terapêutica estreita, pelo que a sua dispensa deve
ser controlada e o paciente deve ser seguido por forma a minimizar os possíveis
efeitos adversos (5). É de salientar assim o papel do FH na formação dos pacientes,
sendo responsável por prestar todas as informações necessárias para que o doente
faça o tratamento com a máxima eficácia e segurança. Nos SF do CHTS, o
atendimento dos utentes é realizado num espaço reservado, o que permite que o
doente se sinta mais confortável para expôr as suas dúvidas, facilitando também a
função do FH. Para além de informação verbal são também fornecidos folhetos
informativos.

A dispensa de medicamentos pode ser gratuita (medicamentos abrangidos ou
não pela legislação) ou por venda, sendo da responsabilidade do FH assegurar que o
doente recebe, em tempo útil e de forma correta, a medicação necessária para o seu
tratamento. É desejável que os medicamentos sejam dispensados nas embalagens
fornecidas pela indústria farmacêutica. Para os medicamentos que necessitem de
temperaturas de conservação entre 2ºC e 8º C, é fornecido ao utente um saco térmico,
com um acumulador, que deve acompanhá-lo quando se desloca aos SF para levantar
nova terapêutica (23).
A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pelos SF do CHTS
funciona das 8.30 h às 17.00 h de Segunda a Sexta, e aos Sábados das 9.00 h às
13.00h.
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No CHTS é fornecida gratuitamente medicação para as seguintes situações
(23):

5.1. Patologias Legisladas (24 a 40) :
 Esclerose Lateral Amiotrófica (Despacho nº8599/2009 de 26 Março);
 Esclerose Múltipla (Despacho nº11728/2004 de 15 Junho, alterado
pelos Despachos nº10303/2009 e 12456/2010);
 Deficiência em hormona de crescimento (Despacho nº12455/2010
de 2 Agosto);
 Doença de Crohn (Despacho nº4466/2005 de 10 Fevereiro alterado
pelo Decreto nº30994/2008);
 Artrite Reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite
idiopática juvenil e psoríase em placas (Despacho nº18419/2010 de
13 Dezembro, alterado pelo Despacho nº1845/2011);
 Hepatite C (Portarias nº 194/2012 de 10 Maio e nº1071/1998 de 31
Dezembro);
 VIH/Sida (Despacho nº280/96 de 12 Outubro, alterado pelos
Despachos nº6778/97 , nº5772/05 e nº2175/2013);
 Tuberculose (Portaria nº924/2010 de 17 Setembro);
 Oncologia ( portaria nº924-A/2010 de 17 Setembro);
 Acidentes de trabalho ( Lei nº99/2003 de 27 Agosto).
Para a cedência destes medicamentos é necessário que na receita esteja
mencionado o respetivo despacho que regulamenta a sua distribuição. Os encargos
decorrentes dos medicamentos legislados são suportados pela ARS (Administração
Regional da Saúde), pela ACSS, pelos subsistemas dos doentes, empresa seguradora
ou outra entidade pública ou privada (23).

5.2. Medicamentos não abrangidos pela legislação
Os medicamentos que se encontram fora do âmbito legal, podendo ser ou não
de uso exclusivo hospitalar, apenas podem ser cedidos mediante autorização do CA
do CHTS. (ver anexo 7). Esta autorização pode ser dada para uma situação concreta,
abrangendo todos os doentes que se incluem nessa situação, ou para um doente em
particular.
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A dispensa de outros medicamentos que não sejam de uso exclusivo hospitalar
é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 44 204/62 de 2 de Fevereiro e 206/2000, de 1 de
Setembro, sendo proibida a venda de medicamentos ao público por parte dos SF,
exceto quando não existe o produto no mercado local, o que deve ser comprovado
pelo carimbo de, pelo menos, três Farmácias (6,41). Neste caso, os SF do CHTS
poderão fornecer o produto, devendo cobrar o preço de custo do mesmo, uma vez que
não está regulamentado preço de venda (23).

Também neste setor, a distribuição de medicamentos inicia-se com a
prescrição médica, realizada informaticamente, podendo disponibilizar-se a receita
médica em 3 vias. As receitas de prescrição médica devem conter obrigatoriamente a
identificação do doente e do médico prescritor; DCI do medicamento e posologia (dose
e frequência horária); data da prescrição e validade da receita; nome e assinatura
legível e especialidade do Médico prescritor. Se algum destes elementos estiver em
falta ou a receita suscitar dúvida, o FH contacta o médico para pedir a sua correção.
Está definido que o período para o qual a medicação é fornecida é de um mês,
não devendo exceder 2 meses (23). Este fato resulta da necessidade de efetuar um
acompanhamento personalizado dos utentes, o que pressupõe uma avaliação da
adesão à terapêutica e potenciais problemas relacionados com o medicamento, bem
como do encargo financeiro que representam para o hospital. Casos pontuais em que
o doente se ausente por um período superior a um mês (ex. férias, emigração), a
medicação é cedida até ao seu regresso, mediante requisição pelo médico e
aprovação pelo Diretor Clínico.
O arquivo das receitas nos SF apenas abrange as receitas não faturáveis, uma
vez que as faturáveis são enviadas aos Serviços Financeiros para faturação (23). O
arquivo deve ser mantido por 3 anos.

5.3. Devolução de medicação
A devolução de medicamentos poderá ser devida a intolerância, substituição ou
descontinuação da terapêutica instituída. O utente deve devolver aos SF a medicação
de que não necessite, sendo esta rececionada pelo FH. Este último deve proceder à
avaliação qualitativa dos medicamentos devolvidos, que devem cumprir os seguintes
requisitos (23):
Inscrição visível da substância ativa e sua dosagem;
Ausência de indícios de exposição a agentes de deterioração externos;
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Proteção adequada da luz e humidade, blisters intactos, frascos bem
fechados, cor e forma homogénea;
Prazo de validade visível, de pelo menos 3 meses;
Nos medicamentos sujeitos a refrigeração deverá haver a garantia
inequívoca de que estes não estiveram expostos a temperaturas
superiores às recomendadas.

Quando os medicamentos cumprem os requisitos, serão devolvidos e incorporados
junto dos que já se encontram em stock (devolução personalizada por doente). Caso
contrário, serão devidamente destruídos.
No entanto, às vezes um fármaco é devolvido pelo doente por algum problema
técnico, como por exemplo uma caneta pré-cheia de alguma substância que ou não
cede a medicação ou está violada. Neste caso, o FH deve preencher o impresso
interno dos SF, e dar conhecimento aos serviços administrativos, a fim de proceder à
sua devolução ao fornecedor (contacto com o fornecedor e elaboração da nota de
devolução).
Quando um medicamento se encontra a 3 meses do término do PV, adopta-se
o mesmo processo de devolução ao fornecedor.

5.4. Citostáticos
Tal como referido, nos SF do CHTS,EPE apenas estão disponíveis formas
farmacêuticas orais sólidas, como o metotrexato, ciclofosfamida entre outros, e de
administração subcutânea e intravesical. Deste modo, o FH dispensa estes
medicamentos mediante prescrição médica para o hospital de dia e serviço de
urologia.
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6. Produção e controlo de
medicamentos
A farmacotecnia é o setor da farmácia hospitalar responsável pela manipulação
das preparações farmacêuticas necessárias ao hospital, na dose e apresentação
adequadas à sua utilização eficaz e segura (7). Tem como objetivo proporcionar a
qualquer momento, independentemente da disponibilidade comercial, medicamentos
com qualidade aceitável, e adaptados às necessidades específicas da população em
causa (5). Assim, este departamento tem como funções, o desenvolvimento de
fórmulas de medicamentos e produtos de interesse estratégico e/ou económico para o
hospital; o fracionamento e/ou reembalagem de medicamentos elaborados pela
indústria farmacêutica, a fim de racionalizar a sua distribuição e administração; e ainda
a manipulação de produtos estéreis, incluindo soluções de nutrições parentéricas,
citostáticos e misturas IV, nas condições preconizadas de Boas Práticas de Fabrico
(5).
É importante salientar que atualmente, são poucos os medicamentos que se
produzem no hospital, dado o ritmo acelerado de desenvolvimento industrial
farmacêutico (42). No entanto, a necessidade de produzir preparações seguras e
eficazes mantem-se, surgindo o conceito integrado de garantia de qualidade. Para tal,
é necessário estabelecer um conjunto de procedimentos a realizar antes, durante e
após a preparação dos medicamentos manipulados.
A elaboração das formulações preparadas nos SF é regulado pelos DecretosLei n.º 90/2004, de 20 de Abril, e nº 95/2004, de 22 de Abril e pela Portaria n.º
594/2004 de 2 de Junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de
Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” (43, 44, 45).
Assim, antes de se iniciar a execução de uma fórmula farmacêutica, o FH ou
TDT do CHTS certifica-se que a área de trabalho se encontra limpa, são respeitadas
as condições ambientais exigidas pela natureza do medicamento a preparar, estão
disponíveis todas as matérias-primas nas quantidades necessárias e com validade.
Os métodos de preparação devem garantir que o produto final satisfaça as exigências
da respetiva monografia.
Como garantir a qualidade dos medicamentos é absolutamente imperativo, é
necessário que as matérias-primas e os materiais de embalagem sejam submetidos a
um controlo rigoroso, devendo obedecer às exigências da Farmacopeia Portuguesa ou
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Europeia. Desse modo, na receção das mesmas deve haver uma observação cuidada
de todos os recipientes que as contêm, devendo estes estar intactos e serem
adequados às exigências para a sua conservação. O material de embalagem deve
estar sujeito às mesmas normas de controlo de qualidade que as matérias-primas,
para que, no final, se consiga obter um produto farmacêutico com qualidade. Além
disso, os materiais de acondicionamento devem ter em conta aspetos importantes
como proteção da luz e humidade, estanquicidade, sendo que o tipo e tamanho da
embalagem deve estar adaptado ao produto a acondicionar (7).

6.1. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis
No CHTS, os medicamentos são preparados de acordo com o Formulário
Galénico Português.
Todas as formulações preparadas exigem o preenchimento de uma “Ficha de
Preparação” (ver anexo 8), onde consta o nome do manipulado preparado, atribui-se
um nº de lote (ano, mês e dia de preparação seguido de uma letra maiúscula,
começando sempre pelo A e seguindo o alfabeto, para diferenciar os manipulados
preparados no mesmo dia). Tem também outras informações como o nº de lote, PV, e
quantidade utilizada de cada matéria-prima; a quantidade de medicamento preparada,
condições de conservação e rotulagem, data de preparação e PV, ensaios de
verificação de conformidade, e também a assinatura do responsável pela preparação.
Relativamente à conformidade, no CHTS são avaliadas as características de cor, odor
e homogeneidade. Uma outra forma de avaliar a conformidade e que se poderia
adoptar no CHTS, seria a determinação do pH (nas preparações em que tal se
justifique). É um processo simples e rápido, e que fornece uma informação menos
subjetiva acerca da preparação em causa.
Relativamente à rotulagem, esta deve fornecer toda a informação necessária à
correta utilização do medicamento. O rótulo deve conter o nome do doente e nº de
processo, o nome do manipulado, o conteúdo em massa, volume ou número de
unidades do medicamento, o nº lote, a posologia, instruções especiais de utilização e
recomendações quanto à conservação, e o PV. A atribuição do PV deverá ter por base
uma pesquisa bibliográfica relativa à estabilidade do manipulado, tendo em conta a
natureza das matérias-primas e os seus mecanismos de degradação, bem como as
condições de conservação preconizadas e a duração prevista para o tratamento (46).
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No CHTS, recomendam-se os seguintes prazos de utilização para os
medicamentos manipulados não estéreis, conservados em embalagens bem fechadas,
ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, salvo indicação em contrário:

Preparações líquidas não aquosas e preparações sólidas: Quando a
origem da substância ativa é um produto industrializado, o prazo de
utilização do medicamento manipulado será igual a 25% do tempo que
resta para expirar o PV do produto industrializado. Caso o prazo calculado
dessa forma seja superior a 6 meses, dever-se-á adotar um prazo de
utilização de 6 meses.

Quando a substância ativa consiste numa matéria-prima individualizada,
o prazo de utilização do medicamento manipulado não deverá exceder 6
meses.

Preparações líquidas que contêm água (preparadas com substâncias
ativas no estado sólido), o prazo de utilização do medicamento manipulado
não deverá ser superior a 14 dias, devendo este ser conservado no
frigorífico.

Para as restantes preparações, o prazo de utilização do medicamento
manipulado deverá corresponder à duração do tratamento. No caso de
este se prolongar por mais de 30 dias, deverá adotar-se um prazo de
utilização máximo de 30 dias.
Durante o período do estágio preparei essencialmente formulações pediátricas:
suspensão oral de trimetropim a 1%, suspensão oral de pirimetamina a 2mg/ml,
suspensão oral de sulfadiazina a 20%, papéis pediátricos de folinato de cálcio de 5mg,
e de oseltamivir de 30mg, e ainda xarope comum.
No CHTS estavam a ser seguidas 2 crianças com toxoplasmose. A
pirimetamina, usada durante muito tempo na profilaxia da malária, é atualmente
terapêutica de primeira linha associada à sulfadiazina, no tratamento da toxoplasmose,
sendo esta associação indicada em infeções fetais confirmadas após infeção materna
durante a gravidez (47). A pirimetamina tem a capacidade de inibir a DHF redutase
(dihidrofolato redutase) do Toxoplasma gondii com alguma seletividade. No entanto
pode também inibir a DHF redutase dos humanos. Daí que neste tratamento fosse
necessária a suplementação com o folinato de cálcio.
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6.2. Reembalagem
Tal como foi referido, a DIDDU determina muitas vezes a necessidade de
fracionamento e/ou reembalagem de fármacos, por forma a ajustar a oferta da
Indústria Farmacêutica ao serviço prestado pelos SF.
Os processos de fracionamento e reembalagem permitem suprir as situações
em que os medicamentos são acondicionados em embalagens primárias multidose
(comprimidos acondicionados em frascos por exemplo) e quando a dosagem
disponível no mercado é superior à necessária para uma determinada terapêutica,
procedendo-se então ao seu fracionamento, se possível. Estes processos permitem
assim que os SF disponham dos medicamentos, na dose prescrita, de forma
individualizada, e que traz as vantagens já descritas a respeito da DIDDU.
A reembalagem de medicamentos em unidose deve ser efetuada de maneira a
assegurar a segurança e qualidade do medicamento, sendo importante proteger o
medicamento reembalado dos agentes ambientais (7). Este deve ser corretamente
identificado com a DCI da substância ativa, dose, lote e PV.

6.3. Nutrição Artificial
A manutenção de um estado de nutrição adequado nos doentes nos quais não
é possível recorrer-se aos meios fisiológicos normais, é reconhecida desde há longos
anos como parte integrante do tratamento médico. A nutrição artificial assume-se
neste contexto como uma intervenção terapêutica relevante na obtenção de resultados
em saúde, o que demonstra a importância de uma boa formação dos profissionais de
saúde nesta área.
De acordo com a evidência clínica, a desnutrição afeta aproximadamente 2050% de todos os doentes médicos e cirúrgicos, sendo que estados de desnutrição já
existentes agravam-se enquanto o doente está hospitalizado (48). À desnutrição estão
associados um aumento do risco de complicações, aumento da mortalidade, tempo de
permanência hospitalar prolongado e aumento dos custos de hospitalização (7).

A nutrição artificial pode ser realizada por via oral, via entérica (sonda
nasogástrica ou entérica, gastrostomia, jejunostomia) ou parentérica (veia periférica ou
veia central).
A maioria dos doentes pode e deve receber nutrição oral, em regra através de
alimentos correntes, mesmo que necessitem de dietas terapêuticas que exijam
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modificação na composição, consistência ou número de refeições. As dietas
fornecidas por via oral devem apresentar caraterísticas organoléticas agradáveis e
variedade de sabor, de forma a se tornarem apelativas para o paciente (10). São
exemplo as dietas hiperproteicas e hipercalóricas, líquidas ou em creme, Fresubin®,
com aroma a chocolate, morango ou baunilha.

A nutrição entérica pode ser usada como suplemento ou como via única de
nutrição. Este tipo de nutrição utiliza a via digestiva no seu todo ou em parte, sendo a
via preferencial em alternativa à via oral, porque é mais fisiológica. Além disso, está
demonstrado que a presença de nutrientes no lúmen intestinal preserva a estrutura e
funções da mucosa, estimulando a secreção de hormonas intestinais e evitando a
atrofia da mucosa intestinal. Esta via permite também um melhor aproveitamento dos
nutrientes (10).

Se o tubo digestivo não é passível de utilização ou é ineficiente na absorção,
estando esta persistentemente reduzida a ≤50% das suas capacidades, pode ser
necessário recorrer à nutrição parentérica, estando esta via recomendada em último
caso, sempre que exista uma patologia do trato digestivo (como sendo, obstrução
intestinal, Doença de Crohn e Síndrome do Intestino Curto) ou em caso de crianças
prematuras ou com patologias intestinais (10).

Nos SF do CHTS não se preparam misturas para nutrição parentérica, apenas é
realizada a sua distribuição. São utilizados kits comerciais aos quais é feita adição,
pelos

enfermeiros,

de

multivitaminas

hidrossolúveis

e

lipossolúveis

e

de

oligoelementos. No entanto, para o serviço de neonatologia, os SF têm um acordo
com o Centro Hospitalar do Porto, EPE – Hospital Geral de Santo António (CHP), que
prepara e fornece as bolsas parentéricas individualizadas de acordo com as
quantidades prescritas pelo médico (ver anexo 9). Os SF enviam assim uma
requisição com a composição da solução 1 e 2 (hidrófila e lipófila respetivamente), e
os filtros. As bolsas preparadas pelos SF do CHP são devolvidas prontas a serem
utilizadas.
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7. Farmácia Clínica
A farmácia clínica é um conceito transformador da farmácia hospitalar, na
medida em que, de fabricante e dispensadora de medicamentos, passa para uma
intervenção farmacêutica centralizada no doente, com vista à prestação de cuidados
farmacêuticos mais seguros e eficazes, e simultaneamente, promovendo o uso
racional do medicamento (5).

7.1. Informação de medicamentos
Uma das funções mais importantes do FH clínico passa pela troca de
informação constante com a restante equipa médica, nomeadamente com os médicos
acerca de possíveis doses inadequadas, efeitos adversos graves e interações
medicamentosas aquando da validação das suas prescrições, e aos enfermeiros sobre
a correta administração dos medicamentos. Além disso, o FH deve estar sempre
disponível para esclarecer dúvidas relativas a qualquer medicamento por parte destes
profissionais de saúde.
Adicionalmente, prestar informação ao doente, essencialmente em regime de
ambulatório, sobre possíveis efeitos adversos de medicamentos, formas de evitar
esses efeitos, como fazer a medicação, é algo que o FH tem de ser capaz de fornecer
no momento da dispensa. Tal como já foi referido, a informação pode ser dada
também de forma passiva, através de folhetos informativos por exemplo. No CHTS
existem folhetos informativos elaborados pelos FH e pelos estagiários sobre
praticamente todos os medicamentos dispensados em regime de ambulatório. Durante
o estágio tive a oportunidade de realizar um folheto sobre o Humira®, adalimumab, um
anticorpo monoclonal usado no tratamento de doenças inflamatórias crónicas de
carácter imune, como a artrite reumatóide (ver anexo 10).
A informação sobre medicamentos assume-se assim como uma atividade
farmacêutica de grande destaque. Trata-se de um elemento preponderante na tomada
de decisão e um fator decisivo para uma seleção correta dos medicamentos, assim
como para a sua utilização racional.
A crescente complexidade e número de novos medicamentos resultou na criação
de Centros de Informação de Medicamentos (CIM), nos SF Hospitalares, que

35

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

compilam e tratam a informação científica sobre medicamentos e a transmitem a
outros profissionais de saúde.
Os SF do CHTS não dispõem de um CIM, como seria desejável. No entanto,
existem fontes bibliográficas de fácil acesso que permitem uma pesquisa rápida e
fidedigna de informação, como é o caso do Martindale - The Complete Drug
Reference; FHNM; Prontuário Terapêutico; Infarmed; guias compilados sobre
antibióticos – The Sanford Guide to antimicrobial therapy; dosagens pediátricas –
Pediatric dosage handbook with international trade names index, soluções injectáveis
– Guia 2011/12, Injectáveis, do Centro Hospitalar da Cova da Beira, entre outros.
Destaca-se ainda a existência de um dossier com os Resumos das
Características do Medicamento (RCM) compilados por nome de produto.

7.2. Farmacovigilância
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), farmacovigilância é “um
conjunto de atividades de deteção, registo e avaliação das reações adversas, com o
objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os
medicamentos, baseado no estudo sistemático e multidisciplinar dos efeitos dos
medicamentos” (49).
A Farmacovigilância, entendida no sentido lato como o estudo dos efeitos
(benéficos e adversos) dos medicamentos, após a respetiva comercialização, é um
processo indispensável para garantir permanentemente a monitorização da segurança
dos fármacos e a avaliação da relação risco/benefício, e tem como principal objetivo a
minimização do risco na utilização dos medicamentos, assumindo um papel essencial
na proteção da saúde pública.
Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em
1992, pelo Despacho Normativo n.º 107/92, de 27 de Junho, sendo atualmente
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de Novembro, sendo o INFARMED
a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação deste
sistema (50, 51).
Deste modo, a responsabilidade do FH não se limita à dispensa do medicamento
na dose e condições corretas, mas também a de detetar a ocorrência de Reações
Adversas aos Medicamentos (RAM) e reportá-las às entidades competentes. Devem
ser reportadas todas as RAM graves ou inesperadas, sendo que em caso de dúvida,
qualquer suspeita que preocupe o profissional de saúde deve ser notificada. O
ambiente hospitalar é propício à deteção de reações adversas, tendo em conta a
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densidade populacional que serve, e ao fato dos doentes estarem muitas vezes
sujeitos a esquemas posológicos complexos.
A notificação pode ser realizada por todos os profissionais de saúde (médicos,
farmacêuticos e enfermeiros) e deve ser feita a qualquer entidade pertencente ao
SNF. Para isso são disponibilizados formulários para o efeito (amarelas para médicos,
roxas para farmacêuticos e brancas para enfermeiros – ver anexo 11). Se estes não
estiverem disponíveis, qualquer outra forma de notificação é aceite, incluindo contacto
telefónico, envio da informação por fax ou por e-mail.

7.3. Participação do FH em Ensaios Clínicos
A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é
regulada pelo regime jurídico estabelecido pela Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto (52).
Segundo esta Lei, um ensaio clínico é qualquer investigação conduzida no ser
humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos,
farmacocinéticos ou ainda farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos
experimentais, de forma a verificar a sua segurança ou eficácia.
Quando se realiza um ensaio clínico há sempre uma equipa de investigação,
um monitor e um promotor. De acordo com a Lei nº 46/2004, o promotor é a pessoa
(singular ou coletiva), instituto ou organismo responsável pela conceção, realização,
gestão ou financiamento de um ensaio clínico (52).
Os ensaios clínicos, pelo seu caráter, precisam de uma monitorização
contínua, com registos de todo o circuito atualizados, para que o ensaio clínico e
consequentemente os seus resultados não fiquem comprometidos. Com a publicação
da Lei nº46/2004 e do Decreto-Lei nº102/2007, de 2 de Abril, a intervenção do FH no
circuito do medicamento experimental ficou devidamente regulamentada (53). O FH
desempenha um papel de grande importância nos ensaios clínicos realizados a nível
hospitalar, levando a cabo um conjunto de ações com o objetivo de promover o
controlo e garantir uma adequada gestão do medicamento experimental. É
responsável

por

realizar

a

sua

receção,

conservação,

gestão

do

stock,

dispensa/preparação, registos, devoluções, controlo do inventário do medicamento
experimental e arquivo de todas as informações, nomeadamente a adesão à
terapêutica, tendo em conta a medicação cedida ao doente e devolvida pelo mesmo, a
posologia e a duração do tratamento. Em alguns ensaios clínicos é o único
interveniente no processo a conhecer em qual o braço de tratamento o doente se
encontra (ativo ou controlo), sendo a sua atividade de vital importância na manutenção
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da ocultação. Em alguns ensaios clínicos é o próprio FH o responsável pela
aleatorização dos doentes.
Os FH que constituem a equipa de Ensaios Clínicos têm uma formação
especial para estarem aptos a realizar todas as tarefas específicas da área.

7.4. Comissões Técnicas
O decreto nº 3/88 de 22 de Janeiro veio introduzir alterações na gestão
hospitalar, entre as quais a obrigatoriedade da criação de comissões de apoio técnico
designadas por “Comissões Técnicas” (54). As Comissões Técnicas Hospitalares são
órgãos consultivos indispensáveis para a implementação de normas, regras e
procedimentos hospitalares, com o objetivo de obtenção de uma melhoria nos
cuidados de saúde prestados bem como uma maior racionalização de custos.
Segundo o Decreto-Lei nº 188/2003, de 20 de Agosto, os hospitais têm que
apresentar órgãos de apoio técnico, nomeadamente a Comissão de Ética, de
Humanização e Qualidade de Serviços, de Infeção Hospitalar, e de Farmácia e
Terapêutica, sendo que, dentro destas, o farmacêutico marca presença obrigatória na
CFT e na Comissão de Ética, integrando também a Comissão de Infeção Hospitalar
como membro consultivo (55).
O CHTS dispõe de 11 Comissões Técnicas de (3):
Farmácia e Terapêutica (CFT);
Ética;
Coordenação Oncológica;
Humanização, Qualidade e Segurança;
Controlo da Infeção Hospitalar (CCI);
Nutrição e Dietética;
Certificação da Conformidade da Interrupção voluntária da Gravidez;
Informática;
Normalização dos Consumos;
Consultiva para Formação;
Acompanhamento de Cuidados.

Os SF do CHTS integram três das referidas comissões técnicas: a Comissão de
Farmácia e Terapêutica (CFT), na Comissão de Ética e na Comissão de Controlo da
Infeção Hospitalar (CCI).

38

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

7.4.1 - Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
A CFT é uma comissão especializada, responsável pela definição e
monitorização da política do medicamento no hospital atuando fundamentalmente (7):
No desenvolvimento e atualização periódica do formulário;
Na elaboração de protocolos de utilização e programas de educação;
Na monitorização da utilização de medicamentos.
A sua constituição, o seu funcionamento e as suas competências, estão
regulamentadas pelo Despacho nº1083/2004, de 1 de Dezembro de 2003 (9).
Segundo este despacho, a CFT é constituída por um máximo de 6 membros do
quadro hospitalar, correspondendo a 3 médicos e a 3 farmacêuticos.
O Despacho n.º 5542/2004, de 26 de Fevereiro, determina o envio trimestral de
relatórios e dos pareceres das CFT dos hospitais do SNS ao INFARMED (56). Os
relatórios recebidos são analisados, compilados e divulgados regularmente para todas
as CFT hospitalares.
7.4.2 – Comissão de Ética

A Comissão de Ética é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, que
se rege pelas disposições constantes do Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de Maio (57).
Tem como principal objetivo, zelar pela observância de padrões de ética no
exercício das ciências médicas, de forma a proteger e garantir a dignidade e
integridade humanas, e salvaguardar o exercício do consentimento com base no
respeito pela autonomia e vontade, procedendo à análise e reflexão sobre temas da
prática biomédica que envolvam questões de ética e emitindo pareceres sobre os
mesmos (57). Um exemplo das suas funções é a aprovação e permissão da realização
de ensaios clínicos.
7.4.3 – Comissão de Controlo de Infeção (CCI)
É do conhecimento geral que as infeções nosocomiais estão associadas a um
prolongamento da hospitalização, ao aumento da morbi-mortalidade, à necessidade de
recorrer a terapêuticas mais agressivas, e ainda ao surgimento de resistências aos
antimicrobianos. Para além do efeito negativo na saúde da população, acrescem os
custos para o hospital. Assim, faz todo o sentido a criação das Comissões de Controlo
de Infeções Hospitalares em todas as unidades de saúde, que têm como objetivo a
prevenção, deteção e controlo das infeções.
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