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1. Introdução
O estágio na Farmácia Comunitária surge no culminar de um ciclo de estudo de
cinco anos e constitui um enorme desafio sob vários prismas., pois são necessárias
várias habilidades técnicas, científicas e sociais.
Após os quatro anos e meio de aquisição e aperfeiçoamento de conhecimento
científico, o estágio surge como uma consolidação e aplicação destes conceitos
lecionados no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.
O farmacêutico comunitário apresenta-se como um prestador de cuidados de
saúde fundamental, sendo o ultimo interveniente entre a prescrição e o paciente.
Com isto, o farmacêutico alcança uma posição além de um mero dispensador de
medicamentos, podendo desempenhar um papel fulcral no SNS e em saúde publica.
Constrói-se assim um melhor seguimento farmacoterapêutico, promovendo melhor
adesão à terapêutica, produzindo mais ganhos em saúde
Nesta perspectiva, a farmácia comunitária estabelece-se como um local primário
no que diz respeito ao aconselhamento do doente e preocupações de saúde,
diminuindo o fluxo populacional da cadeia de saúde portuguesa.
No presente relatório, proponho-me a descrever muito sucintamente as
atividades que desenvolvi durante os quatro meses de estágio em farmácia
comunitária, bem como as valências e conhecimentos adquiridos durante esse
período.
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2. A farmácia Maia
2.1.

Localização e espaço Exterior

A farmácia Maia localiza-se no número 192 da rua do Campo Alegre, no
Porto. No exterior tem um pátio que dá acesso ao prédio onde a farmácia está
inserida há cerca de 60 anos. A porta de acesso à farmácia é de vidro transparente
e está geralmente acompanhada de duas montras com publicidade a determinados
produtos (dependendo da época ou algum tipo de desconto específico de marca). É
facilmente identificável pelo letreiro “Farmácia Maia” e pela característica “Cruz
Verde” localizada na fachada do edifico, estando perto da esquina da rua do Campo
Alegre e da rua Arquiteto Marques Silva (ANEXO I).
Quando se entra na Farmácia Maia, são visíveis vários armários expondo
vários produtos (essencialmente cosméticos) e 2 balcões de atendimento.

2.2.

Estrutura Interna e Horário

A estrutura interna da farmácia Maia é muito simples e funcional, adequandose tanto aos seus clientes, como aos profissionais desta. Assim, a Farmácia Maia é
constituída essencialmente por 6 zonas:
•

Zona de atendimento

•

Gabinete do Utente

•

Casa de banho

•

Local de receção de encomendas

•

Escritório

•

Área de Aprovisionamento

Quanto ao horário de funcionamento, a farmácia Maia está aberta das 8:00
da manhã até às 20:00 todos os dias de semana e das 8:00 às 19:00 aos sábados.
Sendo que nos dias de serviço noturno, fica aberta 24h, sendo o serviço efetuado
por uma janela na porta.

João Filipe Coutinho de Almeida
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2.3.

Recursos Humanos

A farmácia Maia está bem delineada quer a nível organizacional, quer
estrutural, sendo que cada pessoa sabe perfeitamente quais as suas funções de
modo a assegurar a qualidade do serviço na farmácia. Durante o meu estágio, a
Farmácia Maia possuía 5 pessoas nos seus quadros, sendo elas:
•

Dr.ª Maria Adoração Maia - Diretora Técnica

•

Dr. Luís Miguel Maia - Farmacêutico

•

Dr. Carlos Rodrigo Soares - Farmacêutico

•

Cristina Borges - Técnica de Farmácia

•

Paula Bicho - Técnica de Farmácia

2.4.

Os Utentes

A Farmácia Maia encontra-se num local que abrange uma comunidade muito
diversificada, quer em termos etários, de nacionalidade ou sociais. Estando
localizada há tanto tempo no mesmo local, inserido numa rua tão antiga e
movimentada do Porto, é apenas natural que muitos dos utentes sejam habituais já
há vários anos. A maior parte destes apresenta um estado de polimedicação e idade
avançada, permitindo uma oportunidade de criar uma relação de proximidade,
aumentando a facilidade com que se abriam e comentavam certos problemas de
saúde.
Mas este não é o único “utente-tipo” desta Farmácia, os vários hotéis presentes
na área envolvente promovem inúmeras vezes entrada de turistas na farmácia,
surgindo

muitas

vezes

situações

em

que

temos

de

tratar

pequenos

problemas/indicar soluções em línguas estrangeiras.
Assim, o atendimento assume uma vertente diferente, pois a atitude, discurso e
conhecimento necessário para responder a cada situação varia drasticamente com
cada doente.

3. Gestão Da Farmácia
3.1.

Sistema Informático

O sistema Informático de gestão da Farmácia Maia é o Spharm® da empresa
SoftReis e assume-se como uma ferramenta extremamente útil para agilizar certos
João Filipe Coutinho de Almeida
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processos mecanizados, reduzir erros humanos e ter um fácil acesso a uma série de
listagens analíticas dos stocks, facilitando a gestão dos mesmos. Este sistema
possui uma interface bastante intuitiva e de uso fácil e direto, facilitando a adaptação
à utilização do sistema.
A nível de atendimento, o Spharm® auxilia bastante, podendo, facilmente,
aceder-se a várias informações necessárias no momento, tanto para o utente, como
para o farmacêutico.
Todos os funcionários da Farmácia Maia tem um código especifico de utilização
do sistema, para promover uma melhor rastreabilidade das atividades diárias.

3.2.

Gestão de Stock

Uma eficiente gestão dos stocks assume-se como um dos principais pontos na
gestão da farmácia, de maneira a conseguir promover uma gestão racional dos
medicamentos e do capital disponível.
Todas as etapas do circuito do medicamento devem passar pelo sistema
informático, de maneira a ser possível ter stocks informáticos em sintonia com os
reais. Assim todas as encomendas recebidas devem ser introduzidas no sistema,
sendo também necessário efetuar a saída, independentemente de qual seja. Tornase necessário então, em todos os instantes de contacto e alteração de stocks
informáticos, estar atento à realização dessa alteração nos stocks físicos, para que
os stocks informáticos sejam fidedignos.
Na Farmácia Maia, esta gestão é feita diariamente, baseando-se em vários
factores:
•

Localização da farmácia;

•

Utentes (idade, poder de compra, preferências pessoais, doenças mais

comuns);
•

Incidência e tipo de receituário;

•

Média mensal de vendas e rotatividade dos produtos;

•

Época do ano (produtos sazonais);

•

Capital disponível;

•

Condições de pagamento, bonificações dos armazenistas e promoções de

laboratórios;
•

Publicidade de produtos na comunicação social.
Aqui o Spharm® consegue auxiliar bastante com as análises que este

consegue fazer, podendo analisar cada produto quanto aos stocks máximos e
mínimos que este deve ter, propondo uma pré-encomenda automática quando os
João Filipe Coutinho de Almeida
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stocks baixam do mínimo. Também se pode analisar o fluxo de vendas, para
conseguir fazer compras com uma previsão mais real possível da rapidez com que
se venderá certo produto.

3.3.

Encomendas

3.3.1. Realização de Encomendas
As encomendas na Farmácia Maia, fazem-se pelo menos duas vezes por
dia, sendo que há alturas em que estas se fazem mais periodicamente. O método
standard de realização de encomendas é informático, através do sistema Spharm®.
Estas encomendas baseiam-se essencialmente em propostas qualitativas e
quantitativas do sistema, que por sua vez se baseia nos produtos vendidos desde a
última encomenda. Esta lista deve ser validada antes de ser enviada e pode ser
totalmente alterada em função do parecer do farmacêutico. Após a conferência e
correção da lista, esta é enviada informaticamente para o fornecedor.
No entanto, durante a prática profissional, existem situações em que certos
produtos exigem ser pedidos no momento, havendo duas ferramentas muito úteis
neste processo:
o

Telefonema para o fornecedor

o

Gadget específico do fornecedor

Assim, é possível ligar diretamente para o fornecedor e fazer a encomenda
do produto na hora, ou pode-se, informaticamente, aceder a um gadget que alguns
fornecedores facultam às farmácias para uma rápida consulta da disponibilidade do
produto, sendo possível fazer uma encomenda caso este se encontre disponível.
Finalmente existe uma outra modalidade de encomenda através de
delegados de laboratórios que periodicamente visitam a farmácia. Aqui é possível
uma negociação mais pessoal e faz-se a encomenda com o preenchimento de uma
nota de encomenda em que o duplicado fica na farmácia para posterior conferência
da encomenda recebida. Neste tipo de encomendas, as quantidades são
normalmente superiores ao normal, de modo a usufruir de certas promoções
quantitativas ou financeiras, sendo os produtos sazonais um frequente alvo deste
tipo de encomendas.

João Filipe Coutinho de Almeida
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3.3.2. Receção e Conferência de Encomendas
A receção de encomendas é feita numa sala indicada para o efeito, onde existe
um espaço adequado ao número de caixas, que chegam muitas vezes
simultaneamente e está provida de um computador para se dar entrada dos
produtos rececionados informaticamente.
Assim, a receção de encomendas começa pela chegada dos produtos à sala
específica, sendo depois conferidas as caixas/”banheiras” com a guia de transporte
do

distribuidor.

Após

esta

primeira

conferência,

verifica-se

a

nota

de

encomenda/fatura (ANEXO II) que vem junto com a encomenda. Se esta estiver em
conformidade com os produtos recebidos e com a encomenda feita, dá-se a entrada
informática dos produtos.
Abrindo o Spharm® no menu de receção de encomendas, vai-se dando entrada
dos produtos no sistema através do leitor óptico/ introdução manual dos códigos dos
produtos, estando sempre atento ao Código Nacional do Produto (CNP) pois este
pode alterar apesar de ser o mesmo produto. Aqui também se coloca a quantidades
recebida, o preço de venda à farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP),
prazo de validade e margem de comercialização.
No caso dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM),
dermocosmética ou outro tipo de produtos que não tenha o PVP exposto na caixa, é
impressa uma etiqueta contendo o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
aplicado e o PVP.
Quando são verificadas irregularidades nos produtos rececionados, é dada a
entrada informática normalmente para posteriormente se efetuar uma devolução.
Nesta categoria enquadram-se por exemplo, embalagens danificadas ou produtos
trocados.

3.4.

Armazenamento e Controlo de validades

Quando os produtos são rececionados, estes passam a estar sob a alçada da
farmácia, sendo assim necessário armazena-los devidamente e assegurar a sua
qualidade.
Consequentemente, um armazenamento eficaz deve reger-se por vários
factores:
•

Espaço disponível: o armazenamento dos produtos deve ser realizado de

forma a aproveitar o maior espaço disponível, garantindo um acesso rápido e fácil.

João Filipe Coutinho de Almeida
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Na área de armazenamento dos medicamentos, as prateleiras estão numeradas e
legendadas para facilitar a procura do produto desejado.
•

Condições de estabilidade: a temperatura, humidade relativa, luminosidade e

ventilação devem ser adequadas para a preservação das características físicoquímicas dos produtos. Sendo assim a Farmácia Maia possui ar condicionado,
conservando-os a uma temperatura e humidade adequadas (temperatura máxima
25ºC e humidade relativa máxima 60-70%). Todas estas condições são verificadas
periodicamente. Os medicamentos termolábeis são colocados no frigorífico (entre 2
e 8ºC) [1].
•

Prazo de validade: a regra first expired, first out (FEFO), deve ser respeitada,

sendo que os produtos com menor validade devem ser os primeiros a ser vendidos.
Caso o produto não tenha associado um prazo de validade o conceito a seguir é o
de first in, first out (FIFO), isto é, os produtos rececionados mais recentemente são
armazenados atrás dos existentes em stock, garantindo que as primeiras existências
a entrar em armazém são as primeiras a sair.
•

Características do produto: os medicamentos sujeitos a receita médica

(MSRM) são armazenados em local adequado fora do alcance dos utentes, mas
garantindo a fácil acessibilidade por parte dos profissionais da farmácia. Os MNSRM
e produtos de venda livre encontram-se genericamente em áreas privilegiadas da
zona de atendimento. Relativamente aos psicotrópicos, estes devem

ser

armazenados em local apropriado e reservado, fora do alcance do público, de modo
a garantir a segurança tanto do utente como de todo o pessoal exterior à farmácia.
Sendo assim, encontram-se armazenados numa gaveta separada dos restantes
medicamentos devidamente identificada.
Mensalmente, na Farmácia Maia, há uma revisão física dos prazos de validade
de todos os produtos, auxiliado por listagens organizadas através do Spharm®, que
indicam todos os produtos cuja validade termina nos 3 meses seguintes. Esta
verificação é extremamente importante para evitar vender produtos com o prazo de
validade expirado ou próximo de expirar e também para corrigir discrepâncias entre
os prazos de validade informáticos e os prazos de validade reais de cada produto.
Quando se encontra um produto nestas condições, ele é colocado de parte para
devolver ao fornecedor.

João Filipe Coutinho de Almeida
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3.5.

Fornecedores e devoluções

Cada farmácia tem um fornecedor principal e a Farmácia Maia não é exceção. A
primeira opção para adquirir produtos é a Cofanor, trabalhando-se também com a
Cooprofar, OCP e Alliance Healthcare, pois embora se perca certos descontos
financeiros, uma vez que as encomendas estão mais distribuídas, consegue-se um
suprimento mais completo de medicamentos.
No entanto, também se podem comprar produtos diretamente a laboratórios.
Estas situações são mais pontuais e nestes casos, para se obter certos descontos e
bonificações, são necessárias compras de maiores quantidades. Geralmente este
tipo de fornecimento é mais direcionado para grandes compras de produtos
sazonais e alguns dispositivos médicos.
Quando existem situações extraordinárias na receção ou armazenamento de
produtos, estes podem ser devolvidos. As situações podem ser variadas, desde
irregularidades nas notas de encomenda, como produtos não enviados mas
faturados ou encomendados, produtos enviados mas não encomendados, até
embalagens danificadas, com preços antigos ou produtos retirados do mercado.
Nestes casos, no Spharm® consegue-se emitir uma nota de devolução, onde
devem estar uma série de informações como:
•

Número da guia de transporte

•

Identificação da Farmácia

•

Nome comercial

•

Código do Produto

•

Quantidade devolvida

•

Fornecedor

•

Motivo devolução

Quando o fornecedor recebe esta nota de devolução, pode aceitar ou não,
dependendo da política interna. Este pode trocar o produto por um igual em
condições adequadas ou emitir uma nota de crédito. Caso isso não seja possível, o
produto retorna à farmácia, dando-se o produto como “perdido” e coloca-se no
ValorMED.

João Filipe Coutinho de Almeida

8

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária
Farmácia Maia

4. Dispensa de Medicamentos
4.1.

A receita médica

A receita médica é o documento fundamental para a dispensa dos MSRM. O
processo de prescrição e dispensa de medicamentos em farmácia comunitária tem
atravessado um período de transformação nos últimos meses, sendo que para já,
está vigente a Portaria nº 198/2011, de 18 de maio que decreta que a prescrição
será obrigatoriamente electrónica (Anexo III) salvo determinadas exceções
devidamente documentadas, em que a receita pode ser manual [2]. Mais
recentemente, entrou também em vigor a Lei nº 11/2012, de 8 de março, que
decreta a obrigatoriedade da existência da denominação comum internacional (DCI)
na receita, sendo o nome comercial opcional [3]
A receita médica para ser válida deve seguir certos critérios como: a) ser
ausente de rasuras (sendo que as que existirem deverão ser rubricadas pelo médico
prescritor de forma a validar a rasura); b) Identificação do utente; c) número de
beneficiário (caso não conste na receita, ter-se-á de pedir o respetivo cartão ao
utente); d) entidade responsável pela comparticipação; e) nome, vinheta e
assinatura do médico (sendo a vinheta aplicável nas receitas manuais); f) data de
prescrição; g) número da receita e respetivo código de barras; e h) entidade que
emitiu a receita.
Quanto à validade, as receitas podem ter 30 dias ou 6 meses de validade no
caso das renováveis que dispõem de 3 vias, sendo as últimas muitos úteis em
doentes crónicos controlados [4]
No que toca aos medicamentos propriamente ditos, cada receita apenas poderá́
conter 4 medicamentos diferentes, 4 unidades no total e no máximo 2 unidades por
medicamento, excetuando os medicamentos em unidose [5].

4.2.

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica

	
  
Está decretado estatutariamente que MSRM é qualquer medicamento que
preencha um destes quatro requisitos:
a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente,
mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem
vigilância médica;
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b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam
utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele
a que se destinam;
c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja
atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;
d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica [6].
A dispensa de MSRM é uma das dispensas mais comuns numa farmácia e
cabe ao farmacêutico avaliar a legalidade da receita e a adequação da terapêutica
do doente, de modo a promover uma terapêutica mais racional, sempre aliada a um
correto aconselhamento farmacêutico.
Tendo

realizado

os

passos

previamente

supracitados,

pode-se

passar

efetivamente à dispensa, com a introdução dos medicamentos no sistema através
da leitura dos códigos de barras. Para cada medicamento é então selecionado o
regime de comparticipação e a entidade da mesma, baseado na informação
existente na receita ou dada pelo utente, tendo sempre atenção a certos
medicamentos que são regulados por decretos-lei e portarias especificas.
Finalmente o sistema Spharm® procede à impressão das informações
necessárias no verso da receita, sendo ainda necessária uma assinatura do utente
e do farmacêutico, sendo ultimada a dispensa com um carimbo da farmácia.
Este processo, embora simples, requer muita técnica e sabedoria, uma vez que
especialmente na Farmácia Maia, a quantidade de pessoas polimedicadas com
bastantes medicamentos é algo comum, sendo sempre necessário uma maior
avaliação do estado de saúde da pessoa. Assim, torna-se pertinente averiguar mais
cuidadosamente se o utente está a seguir a medicação corretamente, ou se tem
algum problema com algum dos medicamentos. Tendo estas informações, o
farmacêutico pode aconselhar melhor a pessoa, indicá-la ao médico ou pode ainda
comunicar ao médico prescritor uma possível necessidade de alteração da
terapêutica.
Já nas receitas manuais, muitas vezes se torna difícil, enquanto iniciado na
profissão, perceber a medicação correta a dispensar, sendo que aqui, uma conversa
mais alongada com o doente poderá resolver a situação, ou em último caso, recorrer
aos colegas mais experientes ou à documentação adequada.
Sumarizando, torna-se quase fundamental uma sistematização do processo de
dispensa, onde se inclui todos os passos necessários de forma a evitar erros de
medicação, e fomentar uma dispensa o mais completa possível.
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4.3.

Medicamentos Genéricos

	
  
Segundo o Decreto-Lei 176/2006, medicamento genérico é 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 [6]. Estes
medicamentos vieram revolucionar um pouco a dispensa de medicamentos,
trazendo a mesma substância ativa na mesma dose que os medicamentos de
marca, usando excipientes bioequivalentes, mas a um preço inferior.
Desde a entrada em vigor da Lei n.º11/2012 de 8 de março, o farmacêutico deve
informar o utente quais os medicamentos com a mesma composição, forma
farmacêutica, apresentação e dosagem que existem na farmácia para a DCI que
está prescrita e quais os preços, devendo indicar qual o mais barato [3].
Durante o meu estágio percebi que grande parte da população já está a tomar
um ou mais medicamentos genéricos, havendo no entanto pessoas ainda pouco
crentes neste tipo de fármacos, optando pelos de marca.

4.4.

Manipulados

	
  
Um medicamento manipulado é uma fórmula magistral ou preparado oficinal,
preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. [6]
Na Farmácia Maia não são realizados manipulados. No entanto esta faz o
pedido dos manipulados diretamente à Cooprofar, a qual recorre à Farmácia Serpa
Pinto para a sua produção. Isto que permite que os utentes da Farmácia Maia, após
a entrega da receita possam levantar o manipulado na mesma. Os manipulados
vindos da Farmácia Serpa Pinto vêm com o preço calculado pela farmácia e podem
ter uma comparticipação de 30% de acordo com o DL n.º106-A/2010 [8] caso na
receita esteja mencionado “manipulado” ou “f.s.a” (fac secundum artem). Apenas
apresentam

comparticipação

aqueles

que

vêm

descritos

na

Farmacopeia

Portuguesa ou no Formulário Galénico Nacional.

4.5.

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica

	
  
Os medicamentos não sujeitos a receita médica são aqueles cuja dispensa ao
utente não necessita da apresentação da receita médica. Estes podem igualmente
ser vendidos em locais devidamente autorizados, não estando associado a uma
margem de lucro fixa, como os MSRM, sendo esta estabelecida pela farmácia.
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No caso da dispensa destes medicamentos a responsabilidade primária é do
farmacêutico devendo este tentar entender o motivo da procura do utente e
aconselhar na melhor solução a adotar em cada caso, procurando fazer uma
dispensa racional e cautelosa.
No decorrer do estágio os utentes que procuravam soluções para sintomas comuns
e dúvidas de dermocosmética. Entre os sintomas mais usuais, encontram-se dores
de cabeça, problemas gastrointestinais e enfermidades da cavidade oronasal. A
nível

de

dermocosmética,

protetores

solares

e

cremes

hidratantes

são

genericamente os produtos mais procurados

4.6.

Legislação Especial

4.6.1.

Protocolo da Diabetes

	
  
Sendo a doença de diabetes tão prevalente nos dias de hoje [9] e sendo esta
doença tão debilitante do ponto de vista da criação de uma dependência a um
medicamento. Assim, as pessoas diabéticas, ao comprar a sua medicação,
usufruem de uma condição especial através de um protocolo específico. Este
protocolo abrange várias situações, mas a mais pertinente numa farmácia
comunitária acaba por ser a dispensa de dispositivos médicos para o controlo da
diabetes onde se incluem seringas, tiras reativas, dispositivos de medição de
glicémia, que são comparticipados pelo estado, mediante receita médica, a 100%,
exceptuando apenas as tiras, que são comparticipadas a 85% [10]

4.6.2.

Estupefacientes e Psicotrópicos

	
  
Hoje em dia, estupefacientes e substâncias psicotrópicas, devido às suas
características farmacológicas, são consumidas de várias maneiras além da
medicamente aceite, entrando assim em ciclos de contrabando e adquirindo valor no
mercado negro. Paralelamente a isto, temos o facto de estas substâncias
demonstrarem potentes e potencialmente perigosos efeitos a nível do Sistema
Nervoso Central (SNC). Com isto, existe um controlo mais apertado por parte das
autoridades competentes.
Assim, o circuito destes medicamentos é ligeiramente diferente, começando
pelo documento de requisição destes produtos que vem associado à encomenda,
caso esta contenha benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes (em
duplicado). Neste documento deve constar a designação da substância, quantidade,
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data do pedido, numero da requisição e numero do registo interno. O duplicado é
enviado ao fornecedor, ficando o original arquivado na farmácia.
Quanto ao armazenamento, este deve ser feito de forma a destacar o tipo de
medicamento que é e localiza-se fora do alcance do público geral.
Relativamente à dispensa, é impresso no verso da receita uma série de
informações extra, que são automaticamente pedidas pelo Spharm® aquando da
dispensa informática. Estas informações são as seguintes: nome e morada do
doente; nome do médico prescritor; nome, idade, morada e n.º e data de emissão do
bilhete de identidade /cartão cidadão do adquirente e n.º da receita [11,12].
Após a venda, é impresso o “documento de psicotrópicos” em duplicado.
Os registos dos movimentos (mapa de entradas e saídas) destes
medicamentos são enviados ao INFARMED no final do ano. Os originais das
receitas são enviados para a ARS, os duplicados são enviados ao INFARMED e o
triplicado é arquivado na farmácia por um período de 3 anos.
O farmacêutico deve estar atento a todo o tipo de origem duvidosa de receita
(fotocópias e etc), pois durante o meu estágio, lembro-me que aconteceram algumas
situações semelhantes, que só consegui detetar graças à preciosa ajuda dos meus
colegas. Face a isto, obviamente a farmácia se recusou a dispensar o medicamento.

4.7.

Outros Produtos Farmacêuticos

4.7.1.

Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário

Conforme descrito no DL nº184/97, de 26 de julho, os medicamentos de uso
veterinário (MUV) são todas as substâncias ou mistura de substâncias que possuam
propriedades curativas ou preventivas das doenças e seus sintomas no animal, com
vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as
suas funções orgânicas. [13]
Na Farmácia Maia a procura destes medicamentos corresponde a uma
pequena porção dos produtos dispensados pela farmácia, sendo pouco comum. No
entanto, os mais procurados são antiparasitários (oral ou local) contra parasitas
externos para animais de estimação e alguns anticoncepcionais.
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4.7.2.

Produtos Dermocosméticos e de Higiene

Corporal
	
  
Com a evolução da ciência, os produtos cosméticos tem evoluído bastante,
apresentando cada vez mais formulações e aplicações. Observa-se também uma
crescente preocupação com alguns problemas de pele que até agora era ignorados
ou preteridos em função de outras patologia consideradas mais severas. Assim, e
embora não se enquadrem na categoria de medicamento, cresce visivelmente a
quantidade de utentes que recorre à farmácia para um aconselhamento mais seguro
e profissional.
Estes produtos estão estatutariamente definidos como "qualquer substância
ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes
superficiais do corpo humano, designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar,
unhas, lábios, órgãos genitais, externos, ou com os dentes e mucosas bucais, com a
finalidade, exclusiva ou principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto,
proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais" [14]
Torna-se então necessário estar atento a todas os lançamentos e novidades
destas marcas para conseguir aconselhar melhor os utentes da farmácia, pois além
de não serem poucas as vezes em que este tipo de produtos é prescrito
(maioritariamente cremes para peles atópicas, sensíveis, despigmentantes, cremes
barreira ou específicos para ajudar no tratamento de alguma patologia tópica como a
psoríase) também deve ser possível fazer uma dispensa personalizada, tendo em
conta os tipos de pele, poder económico e a capacidade de adaptação da pessoa ao
produto.
Dentro dos produtos existentes na Farmácia Maia, saliento as marcas: Vichy®,
Avène®, Liérac®, La Roche Posay®, Uriage®, entre outros. Estes produtos devem
estar expostos de forma apelativa de forma a atrair a atenção dos utentes, fazendose delineares e montras com os produtos que são alteradas periodicamente.
Durante o estágio tive a oportunidade de participar na realização de vários
delineares e montras.

4.7.3.

Produtos dietéticos e suplementos

Fitoterapêuticos
	
  
Este tipo de produtos tem sido alvo de um grande boom de consumo. A
crescente preocupação das pessoas em procurar suplementos/complementos à
base de produtos de origem natural, muitas vezes por preferirem este tipo a
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composto sintéticos, deve-se ao facto de erroneamente pensarem que estes estão
associados a menores efeitos colaterais e interações. Logo, é necessário que o
farmacêutico esteja muito bem informado nesta área de forma a promover uma
melhor indicação destes produtos e avaliar melhor a influência destes na terapêutica
de um doente. O facto de esta área estar pouco legislada, pode dar azo a situações
de produtos pouco específicos e com informação insuficiente a nível de efeitos
laterais, ao que o farmacêutico deve proceder sempre a um aconselhamento
completo da dispensa destes produtos.
Quanto aos tipos de suplementos e complementos, existe uma extensa
gama com o intuito de ajudar a alcançar determinados objetivos, como diminuição
da gordura corporal, aumento de energia, aumento da concentração e memória, etc.
No entanto, os mais procurados são os produtos dietéticos e um
aconselhamento deve ser feito no sentido de explicar a maneira correta de
administrar o produto e salientar que o suplemento só terá o efeito total se for aliado
a um estilo de vida saudável.

4.7.4.

Nutrição Específica

	
  
Nutrição específica engloba os produtos para alimentação especial, que
como o próprio nome indica, estão destinados a determinadas condições nas quais
o indivíduo necessita de um aporte nutritivo suplementar, sendo estes produtos
regulados pelo DL nº 74/2010, de 21 de junho [15]. Muitas são as patologias que
podem ser suplementadas com este tipo de nutrição, como desnutrição, anorexia,
úlceras, oncologia,ou problemas metabólicos (como alimentos isentos de um tipo
especifico de aminoácido como isoleucina, valina ou lisina)
Nesta classe também se inclui a nutrição geriátrica, pois muitas vezes, as
pessoas de idade chegam a uma determinada etapa das suas vidas em que
demonstram deficiências energéticas, vitamínicas e minerais. Torna-se necessário
adequar o nível de suplementação nesta pessoas. Existem vários produtos à venda,
sendo necessário avaliar cada situação, tendo sempre em atenção problemas
adicionais da pessoa como diabetes ou intolerância a lactose.
Assim, cabe ao farmacêutico aconselhar o utente nas várias alternativas que
o utente dispõe e referir os vários tipos de categorias de produtos e gamas
disponíveis.
Genericamente, existem soluções hipercalóricas, para situações de perda de
peso, pacientes cirúrgicos e pré/pós operatório, soluções hiperproteicas, muitas
vezes aconselhadas às necessidades aumentadas de proteínas dos idosos e
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grávidas, ou produtos específicos para cerras necessidades nutricionais como
diabetes.
Um dos produtos que se vende mais na Farmácia Maia com este objectivo
são as soluções alimentar da nutrícia®, através da gama fortimel®.

4.7.4.1.

Nutrição Infantil

	
  
A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que a amamentação
deverá ser efetuada até aos 2 anos de idade, uma vez que o leite materno é um
alimento rico que promove a correta alimentação da criança, além de que tem
caraterísticas especiais que conferem imunidade ao filho. No entanto, nem todos os
bebés poderão ser amamentados por diversos motivos, por isso, foram criadas
fórmulas de leite adaptado que tentam mimetizar a falta do leite materno, bem como
outras fórmulas destinadas a fins específicos e carências nutricionais.

4.7.5.

Dispositivos médicos

	
  
Este tipo de produtos, apresentando uma gama cada vez mais extensa, são
produtos que tem objetivos semelhantes a medicamentos, como prevenir,
monitorizar, diagnosticar ou tratar doenças. A principal diferença é que não
alcançam este fim unicamente através de métodos farmacológicos, metabólicos ou
imunológicos, mas por uma fusão mecânica e farmacológica.
Segundo o DL nº 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".[16]
Concretamente, a maior parte dos dispositivos médicos incluem os
dispositivos para ostomia, material de penso, meias de compressão entre muitos
outros.
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Devido à sua complexidade intrínseca, estes dispositivos requerem um
conhecimento mais aprofundado, para conseguir explicar corretamente ao utente
como é que estes devem ser usados e problemas associados aos mesmos.

4.7.6.

Gravidez

	
  
As grávidas assumem-se como um grande grupo de risco, pois inúmeros
medicamento e dispositivos médicos estão totalmente contraindicados para grávidas
ou apenas para certos períodos da gravidez/amamentação.
Assim, é preciso estar muito atento a pessoas que poderão estar grávidas ou a
amamentar, sendo sempre necessário certificar que o medicamento não é excretado
pelo leite materno nem está contraindicado para o período de gravidez da mulher
em questão.
Uma situação que me recordo foi de uma senhora estrangeira que tinha
comprado um óvulo de gino-canesten® para o tratamento de um prurido vaginal e
veio à farmácia perguntar como se administrava o medicamento. No seguimento da
conversa percebi que a senhora se encontrava grávida, pelo que a aconselhei a não
tomar o medicamento e a consultar o médico.

4.8.

Faturação

	
  
Quanto à faturação, aquando da introdução do MSRM a dispensar no sistema
informático

e

colocação

da

entidade

devida,

a

comparticipação

é

feita

automaticamente. Então, o sistema imprime no verso da receita as informações
referidas anteriormente assim como também emite uma numeração sequencial
aglomerada em lotes de 30 receitas, sendo que o número é sequencial apenas para
receitas do mesmo organismo.
Esta sequenciação é reiniciada a cada mês, fechando os lotes e emitindo um
documento resumo, contendo a informação da totalidade dos lotes de cada
organismo e a fatura mensal dos documentos, na qual é apresentado o nome da
farmácia e respetivo código ANF, n.º de fatura, mês e ano, organismo de
comparticipação, número total de lotes e de receitas; valores totais do PVP,
encargos totais relativos ao utente e o total da importância a pagar pela entidade;
data de emissão, carimbo e assinatura do Diretor Técnico ou seu representante.
Ambos os documentos são emitidos em quadruplicado, sendo também no fim do
mês que a farmácia envia todas as receitas faturadas ao SNS para o Centro de
Conferências de Faturas. O valor é posteriormente devolvido pela ARS.
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No caso das entidades restantes, o mesmo procedimento é feito, sendo enviado
para a ANF que reencaminha para as entidades devidas.

4.8.1.

Sistema de Preços de Referência

	
  
O Ministério da Saúde introduziu um sistema de preços de referência que é
aplicado aos medicamentos comparticipados pelo SNS para os quais já existam
medicamentos genéricos. Este sistema aplica-se a grupos de medicamentos que
apresentam composição qualitativa e quantitativa idêntica em substâncias ativas, na
forma farmacêutica, dosagem e via de administração, agrupando os medicamentos
com estas características em grupos homogéneos (GH) [17].
O preço de referência calcula-se através da "(...) média dos cinco PVP mais
baixos praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que
integrem aquele grupo" [18]. No caso de medicamentos com PVP inferior ao PR,
estes serão comparticipados em função do PVP, enquanto que aqueles em que o
PVP seja superior ao PR, o Estado apenas comparticipa o valor do PR e a diferença
resultante será paga pelo utente. As listas referentes aos GH são atualzaidos
periodicamente pelo INFARMED. Através deste sistema é possível uma diminuiçãoo
dos custos associados à comparticipação dos medicamentos no que é referente ao
Estado, apresentando simultaneamente uma alternativa económica ao utente,
garantindo a eficácia e a qualidade do produto dispensado.
Uma das dificuldades que encontrei no estágio surgiu do estado prematuro em
que a prescrição por DCI se encontrava, sendo às vezes complicado saber se um
medicamento genérico pertencia ou não ao mesmo grupo homogéneo do que o
respectivo de marca.

4.8.2.

Comparticipação

	
  
Atualmente existem várias sistemas de comparticipação, estando também esta
estrutura financeira em constante alteração, tendo sido inclusivamente alterada
durante o meu estágio, ao ser extinguida a entidade ADSE, unindo-a com o Sistema
Nacional de Saúde (SNS) através do Despacho n.º 4631/2013 de 3 de Abril de 2013
[19].
Existem várias entidades e subentidades, sendo as mais comuns o SNS, Caixa
Geral de depósitos, Sindicatos dos Bancos ou seguros de saúde particulares. Nos
casos de doentes que estão sob a alçada destas entidades, deve ser sempre
apresentado um cartão com um número de maneira a validar a comparticipação,
além da informação existente na receita
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A comparticipação do SNS é variável, apresentando diversos escalões, sendo de
90%, 69%, 37%, 15%, consoante os escalões A, B, C e D respetivamente. Os
escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do
medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o
consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias.
As comparticipações dos utentes do SNS podem ser feitas através de um regime
geral, regime especial, regime para doentes profissionais (com comparticipação a
100%) e um regime extraordinária para algumas patologias, que a titulo de
curiosidade são [20]:
a) paramiloidose
b) Lúpus
c) Hemofilia
d) Hemoglobinopatias
e) Doença de Alzheimer
f)

Psicose Maníaco-Depressiva,

g) Doença Inflamatória Intestinal
h) Artrite reumatoide e espondilite anquilosante
i)

Dor oncológica moderada a forte

j)

Dor Crónica não oncológica moderada a forte

k) Procriação medicamente assistida
l)

Psoríase

5. Interação Farmacêutico-Medicamento-Utente
5.1.

Relacionamento Interpessoal e Aconselhamento

Farmacêutico
O farmacêutico comunitário assume-se como uma proteção social do
medicamento, devendo sempre que possível em todas as conversas com os utentes
da farmácia, assegurar que o utente reúne todas as condições para uma toma
correta do medicamento. Assim, durante o processo de dispensa, o utente deve ser
informado sobre vários aspetos do medicamento, como para que é que serve (caso
a pessoa não saiba), posologia, modo de conservação, modo e via de
administração,

possíveis

efeitos

secundários

e

interações

medicamentosas

relevantes.
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Há certos medicamentos em que alguns destes pontos assumem uma
importância superior, como por exemplo bifosfonatos em que o modo de
administração requer uma explicação mais detalhada. Outro caso é o dos
inaladores, que também requer uma explicação mais detalhada das séries de
passos que a administração correta exige. Para estes casos, durante o meu estágio,
apercebi-me que, para pessoas mais idosas, pedir uma demonstração à pessoa
pode ter um efeito didático muito interessante pois a pessoa passa a ser ativa no
diálogo e sente-se parte integrante da sua terapêutica, sendo possível também
corrigir eventuais erros mais facilmente. Outro caso são os medicamentos de
armazenamento no frio, onde este facto deve ser bastante bem salientado. Deve-se
também perguntar se a pessoa tem maneira de levar o medicamento até um
frigorifico, sendo que em caso negativo, se poderá facultar um saco térmico.
Existem também alguns tipos de utentes em que uma maior atenção deve ser
dada, sendo estes mulheres grávidas, crianças e idosos, pois nestes casos, surgem
muitas vezes medicamentos contraindicados ou com posologias específicas para
este tipo de doentes. Aqui as crianças, especialmente a recém-nascidas, assumem
uma importância ainda mais acrescida, pois muitas vezes a posologia altera-se com
os meses de vida e a maior parte dos medicamentos não são indicados para este
tipo de crianças, devendo haver um cuidado acrescido na dispensa de
medicamentos para crianças. Aqui enquadram-se especialmente anti-piréticos e
xaropes.
Além da informação verbal, o farmacêutico deverá prontificar-se a prestar uma
informação por escrito. Assim, caso o utente tenha qualquer dúvida pode no seu
domicílio ter acesso às informações mais relevantes, sendo o mais comum escrever
as informações na caixa dos medicamentos.
Todas estas informações são extremamente pertinentes, mas de pouco servem
se não conseguirmos adequar a nossa postura e discurso ao caso em questão, pois
cada caso é um caso e o farmacêutico deve ser capaz de se adaptar a todas a
classes etárias, sociais e étnicas, tal como todas as nacionalidades, sendo a
Farmácia Maia um excelente exemplo desta heterogeneidade.Com isto, devemos
sempre certificar que o recetor recebe devidamente a mensagem e tentar perceber
se ainda existem dúvidas por esclarecer.
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5.2.

Automedicação

	
  
A automedicação apresenta-se como a utilização de MNSRM, para alívio ou
supressão de algumas queixas de saúde passageiras e sem gravidade é hoje uma
prática integrante do sistema de saúde, conforme descrito no Despacho
n.º17690/2007 de 23 de julho [21].
Aqui a proteção social referida anteriormente toma contornos literais, pois o
farmacêutico deve analisar a situação e decidir se a dispensa do MNSRM deve ser
feita ou não. Durante o estágio percebi que as razões que levam as pessoas à
farmácia em busca deste tipo de medicamentos surge em virtude de semelhanças
com experiências passadas, sendo o uso do medicamento habitual. Um exemplo
destes casos, como um que me recordo, foi de uma pessoa que tomava Brufen ®
600 mg sempre que tinha dores de cabeça e como já era uma toma tão comum, a
pessoa achava que era necessário tomar 3 comprimidos por dia, ao que
imediatamente lhe expliquei que só deveria tomar 2 no máximo. Outra questão muito
comum refere-se ao facto das pessoas se diagnosticarem com infeções, querendo
frequentemente adquirir antibióticos. Aqui explico sempre ao utente que para estas
situações devia ser vista por um médico, pois antibióticos são sujeitos a receita
médica e que muitas vezes os antibióticos são usados desnecessariamente,
promovendo a evolução de resistências nos microorganismos.
Outra questão que percebi que pesa na altura da decisão da medicação a tomar
pelo utentes são sites e programas de televisão que falam de certos medicamentos
e patologias, sendo alguns de qualidade duvidosa.

5.3.

Farmacovigilância

	
  
Enquanto profissional de saúde, cabe ao farmacêutico estar sempre atento e
notificar possíveis interações medicamentosas e reações adversas a medicamentos
(RAM). RAM são qualquer reação nociva e não intencional a um medicamento [22],
podendo qualquer pessoa notificar estas situações. Aqui o farmacêutico como
profissional máximo do medicamento e conversando diariamente o com várias
pessoas que vão à farmácia sobre a medicação que estas tomam, está numa
posição privilegiada para poder detetar RAM. Esta necessidade surge do facto de
que os ensaios clínicos são muito específicos na amostra que utilizam, podendo
aparecer reações menos comuns quando estes passam para a esfera comunitária,
muito mais heterogénea do que a esfera clinica.
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As notificações poderão ser feitas através do preenchimento de Fichas de
Notificação, ou diretamente por telefone, fax ou e-mail diretamente para o Centro
Nacional de Farmacovigilância..

6.

Cuidados e Serviços Farmacêuticos

	
  
Apesar da dispensa de medicamentos representar uma porção muito elevada da
atividade do farmacêutico numa farmácia, existe toda uma panóplia de atividades
complementares e serviços que uma farmácia pode oferecer à comunidade. Entre
estas está a medicação e vigia de alguns parâmetros físico-químicos.

6.1.

Pressão Arterial

	
  
A pressão arterial elevada é um dos problemas cardiovasculares mais perigosos.
Em primeira instância devido às complicações que podem daí advir, em segundo
devido ao facto da hipertensão arterial ser uma doença silenciosa, sem
manifestações sintomáticas muito marcadas ou sistemáticas. Assim, é um aspecto
importante controlar a Pressão Arterial de forma a evitar situações mais graves
como acidentes vasculares cerebrais ou enfarte do miocárdio.
O farmacêutico tem um papel importante na prevenção e monitorização desta
patologia, devendo sempre que oportuno, sugerir medidas não farmacológicas,
como mudança de hábitos alimentares, promoção da prática de exercício físico ou
uma visita ao médico para um diagnóstico efetivo da doença e tratamento
adequado.
É com este objetivo que na Farmácia Maia se promove uma medição gratuita
dos valores da tensão arterial. No entanto, é necessário certificarmo-nos que antes
da medição a pessoa não esteve envolvida em atividades físicas, ingeriu
estimulantes ou fumou de modo a medir valores o mais fidedignos possíveis. É
também preciso ter em conta que as pessoas também podem apresentar valores
falsamente elevados devido ao “síndrome de bata branca”, caracterizando-se por
uma ansiedade relativa à medicação da tensão na presença de um profissional de
saúde. Este síndrome pode ser diminuído parcialmente com uma pequena conversa
casual antes da medição, que também permite que a pessoa se sente um pouco e
estabilize o ritmo cardíaco.
Para uma correta avaliação da pressão arterial, a pessoa deve estar sentada
com o braço esticado e elevado ao nível do coração sensivelmente. As mangas do
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vestuário não devem estar no braço, mas se tal for impossível, as mangas podem
ser puxadas acima, tendo sempre cuidado para evitar um efeito garrote no braço. Se
a situação o permitir, é preferível retirar efetivamente as peça mais volumosas. Deve
ser também indicado à pessoa que não deve falar durante a medição.
Na farmácia Maia esta medição é feita num medidor electrónico de pressão
arterial. Durante o meu estágio, tive oportunidade de fazer muitas medições e tomei
consciência da perigosa realidade atual, pois a maior parte das pessoas não
apresentavam valores dentro do intervalo recomendado, mesmo com medicação
para o efeito. Surgiu inclusivamente uma situação de uma pessoa com o valores a
de 150/100 mmHg, mesmo tomando a medicação para a tensão corretamente, ao
que sugeri falar com o médico e reportar a situação pois a terapêutica poderia não
estar a ser eficaz. Em casos de valores ligeiramente elevados, sugeri medirem
alguma vezes para despistar situações pontuais, anotando os valores para
posteriormente falar da situação ao médico.

6.2.

Glicémia

	
  
Outro serviço prestado na Farmácia Maia é a medição da concentração de
glicémia no sangue e tem como objectivo tentar despistar estados de hipo ou
hiperglicemia, sendo o último o mais comum e inevitavelmente associado à
diabetes. Esta doença tem um influência negativa generalizada no sistema
fisiológico, levando muitas vezes a estados e complicações muito graves e
irreversíveis.
Para uma correta avaliação desta concentração, está padronizado que se deve
fazer sob um regime de jejum de pelo menos 8 h, o que muitas vezes não acontece
com as pessoas que fazem este teste na farmácia. Para este casos, perguntava
quando tinha sido a última refeição, caso já tivessem decorrido pelo menos 2 horas,
fazia a medição, sendo que a concentração glicémica pós-pandrial já é um valor de
referência minimamente fidedigno, deixando sempre a nota de que a medição deve
ser feita em jejum.
Aqui, tal como na medição da pressão arterial, uma medição singular é pouco
significativa. Quando uma pessoa apresentasse valores acima dos de referência,
especialmente quando não estava em jejum, encorajava-a a uma segunda vinda,
aconselhando sempre a moderar a ingestão de açucares e a aumentar a carga de
exercício físico semanal. Se na segunda medição os valores se encontrassem
igualmente elevados, encaminhava a pessoa para o médico. Se em alguma das
ocasiões, os valores estivessem pouco inferiores ao limite máximo, questionava a
João Filipe Coutinho de Almeida

23

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária
Farmácia Maia
pessoa quanto ao historial de diabetes e se estava a fazer alguma terapêutica,
aconselhando a medidas não farmacológicas supracitadas e a manter um vigilância
mais apertada aos valores de glicémia.
Para a medição, na Farmácia Maia usam-se os aparelhos domésticos, com tiras
reativas, sendo necessário uma gota de sangue capilar, normalmente sendo retirado
da ponta do dedo.
Também é importante nos diabéticos diagnosticados que vem à farmácia,
perguntar sobre a terapêutica e sobre os valores médios para tentar manter uma
vigilância da terapêutica.

6.3.

Colesterol Total e Triglicerídeos

	
  
Outro fator de risco para a saúde é a concentração lipídica no sangue, servindo
para a sua deteção a medição de colesterol total e triglicerídeos. São um dos
maiores factores de risco cardiovasculares e podem levar a complicações muito
sérias e tal como a pressão elevada, podem conduzir a AVC e enfartes do miocárdio
através de fenómenos de aterosclerose ou seja, uma acumulação patológica de
lípidos na parede vascular.
Esta medição do colesterol total não tem especificidade de hora, enquanto que
os triglicerídeos requerem um jejum de 12 horas, pois os valores variam ao longo do
dia e com a ingestão de alimentos. Estas duas medições são realizadas no mesmo
aparelho, apenas mudando o tipo de tira analítica. A reação usada pelo aparelho é
de índole fotométrica, comparando a coloração da amostra com um padrão.
Nos casos de pessoas com valores elevados, devem ser igualmente
aconselhadas medidas não farmacológicas, dando especial enfâse ao exercício
físico e alimentação saudável e regrada. Existiu um caso de uma jovem que tinha os
triglicerídeos extremamente elevados e durante a conversa, percebi que tinha
adoptado recentemente, por iniciativa própria, uma dieta vegetariana. Aconselhei-a a
consultar um médico e/ou um nutricionista para averiguar a causa dos valores
elevados. Em caso de a pessoa estar a seguir uma terapêutica antidislipidémica,
deve-se perguntar qual é a medicação e como está a tomar a medicação. Em casos
repetidamente elevados, encaminhar para o médico.

6.4.

Teste Gravidez

	
  
Na Farmácia Maia, realizam-se testes de gravidez, baseados no método
imunocromatográfico que pesquisa a hormona coriónica humana (hCG). Esta
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hormona está elevada em casos de gravidez, podendo gerar alguns falsos positivos.
Estes falsos positivos podem aparecer por exemplo em alguns casos de cancro.
A amostra deste teste é a primeira urina da manhã, pois é quando os níveis
desta hormona se encontram mais elevados, minimizando falsos negativos. Existem
testes mais simples e outros mais complexos e sensíveis que informam inclusive
sobre o tempo de gestação.
O farmacêutico deve entregar o resultado num envelope selado e em caso
positivo, aconselhar a pessoa a consultar um médico de forma a tomar todas as
providencias necessárias. Nesta situação, é sempre complicado adoptar uma
postura adequada, pois não conhecemos as expectativas da utente, pelo que
manter uma posição neutra torna-se a melhor solução. Em caso positivo, devemos
manter a utente o mais confortável possível com a situação, realçando uma visita ao
médico e reforçar que deve evitar bebidas alcoólicas e tabaco.

6.5.

Teste Combur

	
  
Para alguns casos específicos, a Farmácia Maia tem disponível tiras do teste
combur-test®, que se baseia numa tira com várias zonas reativas sendo que
alterações na urina (a amostra usada) provocam mudanças de cor nos campos de
teste. Posteriormente compara-se as cor nas várias zonas com os padrões que
existem na caixa das tiras. A função mais usual deste teste é para tentar despistar
falsas infeções urinárias, ou proceder a um pré-diagnóstico mais precocemente.
Para verificar a existência de infeção urinária, analisa-se a quantidade de leucócitos
presentes na urina.
No entanto, este teste permite a verificação de muitos mais parâmetros,
nomeadamente da densidade, pH da urina; quantificação semi-analítica da
quantidade de nitritos, proteínas glucose acetonas bilirrubina, urobiliogénio e
sangue. Estes parâmetros permitem então detectar potenciais problemas a nível
hepático, doenças renais, irregulares no metabolismo dos Hidratos de carbono,
problemas glicémicos, ou problemas hemolíticos.
São bastante duradouras, até dois anos e constituem uma análise multimodal de
referência.[23]
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7.

ValorMED

	
  
A ValorMED, sociedade gestora de resíduos de embalagens e medicamentos
Lda, foi em licenciada em 2007 e devidamente autorizada a gerir todos os resíduos
de embalagens. Assim, todas as embalagens de medicamentos são recolhidas por
esta empresa, bastando às farmácias recolher todas as embalagens fora de uso ou
prazo e colocar no recipiente apropriado para o efeito. Isto evita um acesso fácil a
todos estes resíduos medicamentosos, suprimindo possíveis riscos de saúde
pública, atendendo sempre que seringas e produtos biologicamente contaminados,
não devem ser colocados no ValorMED.[24]
Durante o meu estágio verifiquei que esta política está bem implementada na
comunidade, tal como está bem definido que as farmácias são os intermediários
apropriados para esta política, chegando muitas vezes pessoas à farmácia com
saquinhos de medicamentos para deitar fora.
Os recipientes estando cheios são devidamente selados e pesados, sendo
posteriormente entregue a um intermediário (normalmente Cofanor) que entrega o
recipiente à ValorMED
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8.

Conclusão

	
  
O estágio em farmácia comunitária assume-se como um grande desafio para um
estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Existe a passagem
de um ambiente escolar para o mundo profissional e envolve uma rápida adaptação
a um vasto conjunto de situações inéditas para um estudante do ensino superior.
Durante o meu estágio na Farmácia Maia, foi extremamente gratificante
aperceber-me do meu crescimento pessoal e profissional. Fico feliz em comparar a
pessoa que chegou à Farmácia Maia e a que saiu de lá 4 meses depois. Acabo o
estágio com um sentimento enorme de gratidão e com o sentimento de que acabar
um curso não é o fim, mas a entrada numa nova etapa de ainda muita
aprendizagem.
Este relatório não faz justiça às experiências nem o que é uma farmácia inserida
numa comunidade e termino esta etapa com a certeza de que um farmacêutico é
uma peça fulcral da comunidade, intervindo em vários níveis. No entanto reconheço
que o farmacêutico tem muito por onde evoluir e cabe a cada um agarrar as
oportunidades.
Finalmente reconheço a indubitável importância de um estágio de farmácia
comunitária, pois aprendemos a por em prática tudo o que aprendemos.
A minha experiencia na farmácia Maia foi pautada pela curiosidade e
determinação em aprender aliada à vontade de ensinar de todos os colegas.
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Anexos
	
  
Anexo I Exterior da farmácia Maia
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Anexo II Exemplo de uma fatura

João Filipe Coutinho de Almeida

31

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária
Farmácia Maia

Anexo III Exemplo de um receita eletrónica
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Introdução
A estrutura curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, pressupõe a realização de um
estágio em áreas de exercício profissional, de modo a fornecer ao aluno um primeiro
contacto com a realidade farmacêutica.
Assim sendo, este relatório diz respeito ao estágio em farmácia Hospitalar, que
decorreu nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia e Espinho (CHVNG/E).
Os SF assumem uma importância preponderante no processo terapêutico dos
doentes, assegurando uma terapêutica válida, eficaz e segura, tentando sempre que
possível promover um uso racional e económico do medicamento, aliando a estas
práticas uma vertente científica e pedagógica.
No entanto, só é possível ter uma visão completa e multidisciplinar destas
práticas com um contacto próximo das várias atividades desenvolvidas por estes
serviços, onde o farmacêutico assume um papel determinante na gestão, execução,
validação e ensino das várias funções dos SF.
Assim, este relatório servirá para descrever o trabalho desenvolvido no
CHVNG/E de uma forma sistemática e objetiva, abordar as várias áreas funcionais
inerentes à prática farmacêutica, com as quais tive contacto durante a minha
aprendizagem profissional e pessoal, resultado do estágio curricular decorrido
nestes 2 meses.
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Farmacêutico Hospitalar

	
  
O farmacêutico Hospitalar é todo aquele farmacêutico que trabalha em ambiente
hospitalar, e que se encontra representado pela associação Portuguesa de
Farmacêuticos Hospitalares (APFH) e está inscrito na Ordem Dos Farmacêuticos
(OF) como membro efetivo.
Segundo o artigo 77º do Decreto-Lei 288/2001, cabem as seguintes tarefas ao
farmacêutico [1]:
a) Desenvolvimento e preparação da forma farmacêutica dos medicamentos;
b) Registo, fabrico e controlo dos medicamentos de uso humano e veterinário e dos
dispositivos médicos;
c) Controlo de qualidade dos medicamentos e dos dispositivos médicos em
laboratório de controlo de qualidade de medicamentos e dispositivos médicos;
d) Armazenamento, conservação e distribuição por grosso dos medicamentos de
uso humano e veterinário e dos dispositivos médicos;
e) Preparação, controlo, seleção, aquisição, armazenamento e dispensa de
medicamentos de uso humano e veterinário e de dispositivos médicos em farmácias
abertas ao publico, serviços FH e SF privativos de quaisquer outras entidades
públicas e privadas;
f) Preparação de soluções antissépticas, de desinfetantes e de misturas
intravenosas;
g) Interpretação e avaliação das prescrições médicas;
h) Informação e consulta sobre medicamentos de uso humano e veterinário e sobre
dispositivos médicos, sujeitos e não sujeitos a prescrição médica, junto de
profissionais de saúde e de doentes, de modo a promover a sua correta utilização;
i) Acompanhamento, vigilância e controlo da distribuição, dispensa e utilização de
medicamentos de uso humano e veterinário e de dispositivos médicos;
j)

Monitorização

de

fármacos,

incluindo

a

determinação

de

parâmetros

farmacocinéticos e o estabelecimento de esquemas posológicos individualizados;
k) Colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de analises clínicas e
determinação de níveis séricos;
l) Execução e interpretação de análises toxicológicas, hidrológicas e bromatológicas;
m) Todos os atos ou funções diretamente ligados às atividades descritas nas alíneas
anteriores.
De acordo com o Artigo 87º do Decreto-Lei 288/2001, no exercício da sua
atividade na farmácia de oficina ou hospitalar, o farmacêutico deve:
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a) Colaborar com todos os profissionais de saúde, promovendo junto deles e do
doente a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos;
b) Assegurar-se que, na dispensa do medicamento, o doente recebe informação
correta sobre a sua utilização;
c) Dispensar ao doente o medicamento em cumprimento da prescrição médica ou
exercer a escolha que os seus conhecimentos permitem e que melhor satisfaça as
relações benefício/risco e benefício/custo;
d) Assegurar, em todas as situações, a máxima qualidade dos serviços que presta,
de harmonia com as boas práticas de farmácia [1].

1.2.
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e
Espinho, E.P.E.
No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, ocorreu uma
crise nacional sob o ataque de uma epidemia de tuberculose. Para combater esta
epidemia, foi fundada, em 1899, pela Rainha D. Amélia, a assistência Nacional da
Tuberculose, iniciando assim um processo de construção de vários sanatórios para
manter esta praga limitada e evitar mais contágios. Um destes sanatórios localizavase em Vila Nova de Gaia e terá sido batizado de Sanatório D. Manuel II em honra do
último rei de Portugal.
Foi sobre as fundações deste sanatório que em 26 de Maio de 1975 se criou
o Hospital Central Eduardo Santos Silva. Em 1977, este hospital foi alargado através
da anexação de duas unidades – o Hospital distrital de Gaia na Rua Francisco Sá
Carneiro (atual Unidade 2) e o Sanatório Marítimo do Porto, tendo sido este último
desafetado como equipamento hospitalar em 1990. Em 2007, é adicionada uma
terceira unidade – Hospital Nossa Senhora da Ajuda, localizada em Espinho,
formando a estrutura tripartida atual do CHVNG/E.
Este centro hospitalar assume-se como um dos centros de referência em
várias especialidades, integrando todas as valências básicas, intermédias,
diferenciadas e praticamente todas as altamente especializadas. Está equipado com
sensivelmente 560 camas e suporta diariamente um fluxo de pessoas na ordem dos
dois mil utentes.
Apesar de cada pessoa, baseando-se no princípio da liberdade de escolha
no acesso à rede nacional de prestação de cuidados de saúde, poder escolher
virtualmente qualquer estabelecimento de saúde para receber cuidados de saúde,
logisticamente está estabelecida uma comunidade alvo para os cuidados prestados
pelo CHVNG/E. Assim, serve o concelho de Vila Nova de Gaia e Espinho para todas
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as especialidades médicas, os concelhos entre Douro e Vouga para todas as
especialidades de diferenciação intermédia e toda a população a Norte do rio Vouga
para todas as especialidade de elevada diferenciação.[2]

Figura 1: Pavilhão Principal do Sanatório D. Manuel II – Fachada Sul [3]

1.2.1.

Organização

Sendo o CHVNG/E uma Entidade Pública Empresarial (E.P.E.) , assume-se
como uma entidade pública de gestão privada, não estando então sujeita a certos
processos de burocracia associados a outras entidades públicas.
A gestão do hospital é chefiada por um Conselho de Administração (CA) e
está organizada em 4 áreas essenciais sob a sua chefia: Orgãos de Apoio Técnico,
Serviços de Apoio à gestão, Serviços de prestação de Cuidados e Serviços de Apoio
à prestação de Cuidados, estando esquematizado simplificadamente na Figura 2 e
numa versão mais completa no Anexo I.
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Conselho	
  
Administração	
  

Auditor	
  Interno	
  

Orgãos	
  de	
  Apoio	
  
Técnico	
  

Serviços	
  de	
  Apoio	
  
à	
  Gestão	
  
Serviços	
  de	
  
Prestação	
  de	
  
Cuidados	
  

Serviços	
  de	
  Apoio	
  
à	
  prestação	
  de	
  
cuidados	
  

Figura 2: Esquema simplificado da organização hierárquica do CHVNG/E

1.2.2.
1.2.2.1.
	
  

Comissões
Comissão de Farmácia e Terapêutica

A CFT é constituída por seis membros: três Médicos e três Farmacêuticos,
sendo presidida pelo Diretor Clínico do CHVNG/E. A CFT do CHVNG/E reúne, pelo
menos, mensalmente, ou sempre que convocada pelo seu presidente, por iniciativa
própria ou a pedido de, pelo menos, dois dos seus membros. Compete à CFT:
•

Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços
farmacêuticos;

•

Elaborar as adendas privativas de aditamento ou exclusão ao Formulário
Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM);

•

Emitir pareceres e relatórios, acerca de todos os medicamentos a incluir ou a
excluir no FHNM, que serão enviados trimestralmente ao INFARMED;

•

Velar pelo cumprimento do FHNM e suas adendas;

•

Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes, quando
solicitado pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológicas;

•

Apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que
periodicamente lhe são submetidas, após emissão de parecer obrigatório
pelo diretor dos SF do hospital;
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Elaborar, observando parecer de custos, a emitir pelo diretor dos SF, a lista
de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação
médica;

•

Propor o que tiver por conveniente dentro das matérias da sua
competência.[4]

1.2.2.2.

Comissão de Ética para a Saúde

	
  
A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é um órgão multidisciplinar de
apoio ao Conselho de Administração, que se rege pelo Decreto-Lei no 97/95 de 10
de maio. À CES cabe zelar pela observância de padrões de ética no exercício das
ciências médicas, de forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas,
procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam
questões de ética e emitindo pareceres sobre os mesmos. As CES têm uma
composição multidisciplinar e são constituídas por sete membros, designados de
entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos, sociólogos
ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas. São competências
da CES [5]:
•

Zelar, no âmbito do funcionamento da instituição ou serviço de saúde
respetivo, pela salvaguarda da dignidade e integridade humanas;

•

Emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres sobre questões éticas
no domínio das atividades da instituição ou serviço de saúde respetivo;

•

Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, nomeadamente
os que se refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas
experimentais que envolvem seres humanos e seus produtos biológicos,
celebrados no âmbito da instituição ou serviço de saúde respetivo;

•

Pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a realização de ensaios
clínicos da instituição ou serviço de saúde respetivo e fiscalizar a sua
execução, em especial no que respeita aos aspetos éticos e à segurança e
integridade dos sujeitos do ensaio clínico;

•

Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a
realização de ensaios clínicos na instituição ou serviço de saúde respetivo;

•

Reconhecer a qualificação científica adequada para a realização de ensaios
clínicos, relativamente aos médicos da instituição ou serviço de saúde
respetivo;

•

Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados
adequados, designadamente através de estudos, pareceres ou outros
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documentos, no âmbito dos profissionais de saúde da instituição ou serviço
de saúde respetivo.[5]
No CHVNG/E a CES é constituída por 2 médicos, 1 bióloga, 1 farmacêutico,
2 enfermeiros e 1 jurista

1.2.2.3.
Comissão de Controlo da Infeção
Hospitalar
	
  
A comissão de controlo da infeção Hospitalar (CCIH) é nomeada pelo CA e
constituem esta comissão obrigatoriamente, desde que existam na instituição, um
microbiologista, um infecciologista, um clinico da área cirúrgica, um epidemiologista,
um clinico da área médica, e um médico de saúde pública, estando as suas
competências definidas no despacho da Direcção-Geral de Saúde de 23 de agosto
de 1996 [6]. O farmacêutico assume-se como um consultor desta comissão que tem
como principais objectivos implementar e monitorizar um sistema de vigilância
epidemiológica,

promover

ações

de

informação

pertinentes

sobre

certos

microrganismos, colaborar na formação de políticas racionais no que toca a
antibióticos, desinfectantes, antissépticos e esterilização dos estabelecimentos de
saúde e propor recomendações e normas na prevenção e controlo de infecções
hospitalares. [6]
No CHVNG/E existe um farmacêutico que atua com consultor desta comissão.

1.3.

Serviços Farmacêuticos

Os serviços farmacêuticos constituem departamentos com autonomia técnica,
sem prejuízo de estarem sujeitos à orientação geral dos órgãos da administração,
perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício. Os SF são
obrigatoriamente

dirigidos

por

um

farmacêutico

hospitalar.

Os

serviços

Farmacêuticos Hospitalares tem a responsabilidade de [7,8]:
•

Gerir (selecionar, adquirir, armazenar e distribuir) o medicamento;

•

Gerir outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.);

•

Implementar e monitorizar a política de medicamentos, definida no FHNM e
pela CFT;

•

Gerir os medicamentos experimentais e os dispositivos utilizados para a sua
administração, bem como os demais medicamentos já autorizados,
eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios;

•

7

Gerir a segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais.[7]

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA E ESPINHO
RELATÓRIO DE ESTÁGIO HOSPITALAR

	
  

8
	
  

Os SF encontram-se localizados por trás do edifício satélite da Unidade 1, sendo
que existe uma farmácia satélite na Unidade .

1.3.1.

Estrutura

Os SF do CHVNG/E, apesar da sua autonomia técnica, desenvolvem um
papel multidisciplinar em articulação com todos os outros serviços do CHVNG/E e
com algumas instituições de saúde nas proximidades. A estrutura está em sintonia
com a boas prática de farmácia Hospitalar e a planta é a demonstrada na figura 3.

1.3.2.

Recursos Humanos

De modo a permitir o funcionamento óptimo de qualquer serviço, é
necessário existirem Recursos Humanos adequados, quer qualitativa, quer
quantitativamente. Existem então várias pessoas a trabalhar nos SF do CHVNG/E,
cada um com competências e responsabilidades diversas, disposto por 16
Farmacêuticos (Técnicos Superiores de Saúde), 16 Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica (TDT), 3 Assistentes Técnicos (AT) e 17 Assistentes Operacionais (AO).

1.3.3.

Sistema Informático

Com o avanço da tecnologia, torna-se fulcral para um SF possuir um sistema
informático sólido e capaz, de modo a harmonizar o trabalho de todos os
profissionais no CHVNG/E, desde profissionais de saúde a administrativos,
facilitando e agilizando a transmissão de informação desejada. Assim os SF do
CHVNG/E utilizam um Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento
(SGICM), produzida pela Healthcare Solutions, S.A. (CPC-Glintt).
Este sistema permite uma melhor gestão dos produtos farmacêuticos,
fornecendo vários dados para o efeito, desde quantidade atual, dinâmica do fluxo de
consumo, última compra, etc. Têm associado também vários mecanismos de
informação sobre a terapêutica do doente, englobando a prática dos vários
profissionais de saúde do CHVNG/E.
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1 – Vestiário
2 – Instalações Sanitárias Femininas
3 – Instalações Sanitárias Masculinas
4 – Sala dos Assistentes Técnicos
5 - copa
6 – Sala de Reuniões e Biblioteca
7 – Secretariado dos Serviços
Farmacêuticos
8 – Gabinete do Diretor dos Serviços
Farmacêuticos
9 – Sala dos Farmacêuticos
10 – Gabinete do Gestor
11 – Sala dos Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica
12 – Sala de Arquivo
13 – Sala dos Ensaios Clínicos
14 – Sala de Apoio à Nutrição
Parentérica
15 – Sala de Lavagem
16 – Zona Cinzenta
17 – Antecâmara
18 – Sala de Preparação de Nutrição
Parentérica
19 – Sala de Preparação de Citotóxicos
20 – Sala de Manipulação Galénica Não
Estéril
21 – Sala de Apoio à Preparação de
Citotóxicos
22 – Sala de Reembalagem
23 – Zona de funcionamento da
Distribuição em Dose Unitária
24 – Kardex ®
25 – Armazém de dose Unitária
26 – Armazém Geral
27 - Frigoríficos
28 – Área de Distribuição Clássica
29 – Sala de Estupefaciente e
Benzodiazepinas
30 – Zona de Hemoderivados
31 – Farmácia ambulatório
32 – Armários RFID ®
33 – Sala de Espera de Ambulatório
34 – Instalações Sanitárias Ambulatório
35 – Área De Recepção e Conferência
de Encomendas
36 – Armário de Inflamáveis

	
  

Figura 3: Planta dos Serviços Farmacêuticos do CHVNG/E
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2.

Seleção, aquisição e armazenamento de
produtos farmacêuticos. Aprovisionamento
de medicamentos, dispositivos médicos e
outros produtos farmacêutico
A gestão e armazenamento

dos produtos farmacêuticos está inteiramente a

cargo dos SF do CHVNG/E. Este processo tem várias fases, começando com a
seleção e armazenamento de medicamentos, passando pelos vários métodos de
distribuição, até ao momento da dispensa, sendo todos os passos criteriosamente
regulados pelos SF hospitalares. Assim, é da responsabilidade dos SF a garantia de
um resposta adequada aos pedidos dos vários serviços nas várias áreas de
atuação.
A seleção é feita seguindo o FHNM e as adendas a este formulário aprovadas
pelo hospital, baseadas em relatórios da CFT e aprovados pelo CA, pesando a
qualidade de vida dos doentes e aspectos fármaco-económicos nesta decisão.

2.1.

Formulário Hospitalar Nacional do

Medicamento
A edição mais atual do FHNM e pela qual toda a prática farmacêutica Hospitalar
se rege é a 9ª Edição que tem data de 2006. Este formulário é publicado pelo
INFARMED e é produzido por uma comissão executiva nomeada para o efeito. É
atualizado

periodicamente

de

forma

a

promover

uma

melhoria

contínua,

harmonização entre várias fontes de informação. Destina-se a todos os profissionais
de saúde que exercem a sua atividade em meio hospitalar e tal como está descrito
no DL nº 13885/2004 de 25 de junho, exige-se o seguinte:
- A obrigatoriedade de utilização do FHNM pelos prescritores nos hospitais
integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo os hospitais, S.A.;
- A utilização exclusiva a nível hospitalar, no âmbito do SNS, dos medicamentos que
constam no FHNM;
- A utilização de medicamentos não constantes do FHNM depende da respetiva
inclusão em adenda ao Formulário.
Quanto à estrutura do FHNM, e desde a presente edição, assenta numa
classificação harmonizada com a classificação do Prontuário Terapêutico e a
Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) da Organização Mundial de
Saúde (OMS) de forma a facilitar a consulta por todos os profissionais de saúde.
Cada grupo farmacoterapêutico constitui um capítulo com uma introdução onde
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são resumidas as características dos medicamentos escolhidos, suas indicações e
riscos. Também são referidos novos medicamentos promissores ou deram provas
de eficácia em situações restritas e especializadas, o que não implica a sua inclusão
no Formulário. Também aqui estão presentes os fármacos que devido a uma série
de razões (indicações muito restritas, potencial elevado de efeitos adversos com
elevada farmacoviligância associada ou custo elevado), são de prescrição limitada, a
ser autorizada pelas CFT’s de cada hospital, sendo identificados pela letra (J)
associada ao medicamento. Alguns medicamentos presentes não têm uma
Autorização de Introdução de Medicamento (AIM), mas sendo indispensáveis para
algumas terapêuticas são sujeitos a uma Autorização de Utilização Especial (AUE)
[9, 10] concedida pelo INFARMED.
Está neste momento em processo a formulação de um novo FHNM, estando a
comissão nomeada para o efeito já a trabalhar na nova versão.

2.2.

Gestão de Existências

A gestão de existências num SF assume-se como uma das principais atividades
a realizar por todos os colaboradores, de forma a evitar rupturas de medicamentos,
para que não haja um atraso ou mesmo falta de resposta a uma solicitação do
mesmo.
No entanto, esta tarefa não é simples e requer muito planeamento e ponderação
para conseguir calcular as quantidades exatas de cada produto farmacêutico,
devendo ser alcançando um “plateau” ótimo e dinâmico, para que a quantidade não
seja demasiado pequena – dando origem a rupturas de stock sistemáticas, nem
demasiado grande – dando azo a possíveis perdas por expiração de validade ou
empate desnecessário de capital e espaço.
Assim, é preciso sempre ter em conta os consumos médios de cada
medicamento, uma previsão do tempo que cada produto vai demorar a chegar
efetivamente aos SF, depois de atravessar todas as etapas burocráticas, volume do
produto a armazenar, preço unitário, fluxo de consumo e condições de
armazenamento.
Esta gestão é feita geralmente informaticamente com uma revisão física das
existências, para evitar pedir erroneamente produtos devido a erros de stock. É
então fulcral ter especial cuidado nas saídas e entradas informáticas para evitar ao
máximo um erro de stock que poderá interferir futuramente na gestão virtual dos
produtos.
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2.3.

Sistemas e critérios de aquisição

O sistema standard de aquisição de produtos de um hospital público baseia-se
num catálogo de aprovisionamento público da Administração Central de Sistema de
saúde (ACSS), através de contratos públicos de aprovisionamento, como decretado
pelo decreto-lei 197/99 de 8 de junho. [11 12]
No CHVNG/E, a aquisição de produtos farmacêuticos é um sistema global. No
entanto, cada farmacêutico responsável por uma área específica assume um papel
mais preponderante na gestão dos produtos mais relacionados com a sua esfera de
influência. Assim, o farmacêutico responsável pela distribuição “clássica” faz um
controlo geral dos medicamentos, cabendo

aos farmacêuticos das áreas de

ambulatório, nutrição parentérica, citotóxicos e estupefacientes/psicotrópicos e
Benzodiazepinas fazerem pedidos de produtos da sua área.
Os pedidos de compra efectuados pelo farmacêutico são autorizados pelo
diretor do serviço ou legal substituto e seguem para o serviço de Aprovisionamento.
Aqui faz-se uma triagem dos pedidos e analisa-se se estes existem no Catálogo
ACSS. Após esta verificação, é selecionado o laboratório em função de alguns
requisitos técnicos que esse pedido tem (estar adequado a dose unitária, preço, etc)
e parecer dos SF. Forma-se assim uma Nota de Encomenda (NE) que vai
cabimentar aos serviços financeiros, sendo autorizados pelo responsável dos
serviços de aprovisionamento ou pelo CA, dependendo do valor em questão. Depois
desta autorização sob a forma de assinatura, a NE com número de compromisso,
pode ser enviada para o laboratório.

2.3.1.

Estupefacientes/Psicotrópicos e

Benzodiazepinas
Com bases em indicadores de gestão e no conhecimento pessoal do fluxo de
consumo de estupefacientes pelos serviços, o farmacêutico efetua pedidos de
compra, que são validados pelo Diretor de Serviço ou legal substituto que preenche
o Anexo VII (Anexo II) de acordo com a legislação vigente que é enviado por correio
para o laboratório [13, 14].

2.3.2.

Hemoderivados

De acordo com o Despacho nº 5/95, de 25 de janeiro [15], devido às
preocupações relativas à segurança dos produtos derivados do plasma humano,
estabeleceu-se que a aquisição destes produtos destinados aos serviços e
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estabelecimentos do Ministério da Saúde fosse feita exclusivamente através de
concursos centralizados.
No entanto, com o aumento da segurança no uso destes produtos, número
de testes realizados a estes e a expansão do seu uso clínico, a aquisição de
produtos derivados do plasma deixou de ser um processo centralizado, como refere
o Despacho nº 28356/2008, de 13 de outubro [16], acelerando o processo de
compra destes produtos.

2.3.3.

Metadona

Para adquirir metadona, é feito um pedido ao Instituto da Droga e
Toxicodependência, I.P. (IDT) – Delegação Regional do Norte, por e-mail, com uma
antecedência mínima de três semanas. O IDT, em acordo com o Despacho n.º
7113/2012 [17], terá de comunicar este pedido à Administração Regional de Saúde,
I.P. (ARS), servindo o e-mail enviado como pedido de compra.

2.3.4.

Autorização Especial de Utilização

Existem algumas situações em que é necessário utilizar medicamentos que não
possuem uma autorização introdução de medicamentos (AIM) em Portugal, sendo
necessário uma Autorização Especial do INFARMED – Autorização de Utilização
Especial, tal como está disposto no artigo 92º do DL nº 176/2006 [18]. Apenas uma
instituição de saúde com autorização de aquisição direta de medicamentos, pode
requerer esta AUE.
Segundo o DL nº 176/2006, apenas é permitida uma AUE, quando o(s)
medicamento(s) em questão reúnem pelo menos uma destas 3 condições:
a)

Mediante

justificação

clínica,

sejam

considerados

imprescindíveis

à

prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias;
b) Sejam necessários para dar resposta à propagação, atual ou potencial, de
agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear,
susceptíveis de causar efeitos nocivos;
c) Em casos excepcionais, sejam adquiridos por serviço farmacêutico ou
farmácia de oficina e dispensados a um doente específico.
Assim, o diretor clínico da instituição de saúde requerente assina uma requisição
ao INFARMED, mediante prévio consentimento do CA e parecer da CFT.[18]

2.4.

Receção e conferência de produtos adquiridos

A receção de produtos engloba todo o trajeto que o produto faz desde que chega
ao CHVNG/E até ao seu correto armazenamento no local devido.
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Geralmente, são os AO que fazem a receção dos produtos aquando a sua
chegada à área de receção de encomendas dos SF (Figura 4). Posteriormente será
realizada a conferência por um TDT ou um farmacêutico. Os AO fazem a receção,
conferindo a guia de remessa/factura/documento identificativo. Posteriormente um
TDT confere qualitativamente e quantitativamente a encomenda recebida e se esta
corresponde

ao

pedido

e

fará

a

validação.

Finalmente

um

AT

regista

informaticamente a entrada do produto. A factura segue para os serviços financeiros
de modo a procederem ao pagamento.
Existem procedimentos específicos para certos tipos de medicamentos, sendo
que para os estupefacientes/Psicotrópicos, o farmacêutico deve fazer uma
conferência da receção, assinando, colocando o seu número mecanográfico e
datando a guia de remessa. Deve verificar sempre se a encomenda vem associada
ao Anexo VII que foi enviado para o laboratório associado ao pedido de compra
devidamente completado.
A guia é depois fotocopiada e numerada sequencialmente e arquivada num local
apropriado. Todas as encomendas de estupefacientes obrigam a uma validação por
parte de um segundo farmacêutico.
No que diz respeito a hemoderivados, o conferência deve ser realizado por um
farmacêutico que verifica se os lotes recebidos estão de acordo com a guia de
remessa e estão acompanhados por um Certificado Autorização Utilização de Lote
(CAUL) certificado que após verificação é arquivado, sendo a quantidade, lote e
validade anotada numa capa de registo de todos os movimentos.

Figura 4: Área de recepção de encomendas

2.5.
Armazenamento dos Produtos/Prazos de
validade
Após a conferência, é necessário armazenar os produtos no local adequado,
ordenados sempre pela Denominação Comum Internacional (DCI) num dos vários
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locais de armazenamento que os produtos farmacêuticos que chegam aos SF
podem tomar:

•

Clássica (Armazém F3)

Destino mais comum da medicação que chega aos SF, sendo guardado num
armazém (figura 5) abrigado da luz, com temperatura ambiente, geralmente não
ultrapassando os 25ºC e 60% de humidade relativa de limpeza e acesso fácil. Os
stocks são geridos por um computador específico para a área (figura 6).

Figura 5: Armazém central

Figura 6: Computador gestão clássica

Os medicamentos termolábeis são guardados em frigoríficos (Figura 7) com
registo local e informático da temperatura de forma a controlar melhor as condições
de refrigeração. Quando a temperatura sai do intervalo de valores estipulado, soa
um alarme electrónico para corrigir a situação
rapidamente.

•

Ambulatório (Armazém F4)

Área

destinada

medicamentos

ao

dispensados

armazenamento
aos

doentes

de
em

ambulatório. Estes medicamentos serão, na sua
maioria, transferidos posteriormente para o armazém
RFID®.

•

Armazém RFID® (Armazém F9)

Aqui é guardada a medicação específica de
Ambulatório, estando em armários com sistema de

Figura 7: Frigoríficos de armazenamento

RFID®, sendo necessário um cartão/pulseira pessoal
e intransmissível para abrir a porta. Este sistema detecta todas as saídas e entradas
de medicação, de modo a diminuir erros de stock e permitir melhor rastreabilidade
dos medicamentos.
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•

Citotóxicos (Armazém F5)

Estes produtos são cuidadosamente manipulados, seguindo sempre os
protocolos de proteção individual e colectiva. Sendo armazenados na sala de apoio
à manipulação de citotóxicos, em armários e frigoríficos devidamente identificados
(Figura 8) com os avisos de Biohazard (Figura 9). Na porta dos armários existe um
documento com os medicamentos existentes para fácil acesso a esta informação.

Figura 8: Armazéns e Frigoríficos de
citotóxicos

•

Sala

de

Apoio

à

Produção

Figura 9: Símbolo Biohazard

de

Nutrição

Parentérica
Estes produtos são guardados na sala de apoio à
produção de nutrição Parentérica (Figura 10).

•

Estupefacientes/psicotrópicos e
Benzodiazepinas (Armazém F8)

Estes medicamentos são colocados numa sala à
parte com um acesso condicionado pela introdução de

Figura 10: Local de armazenamento
dos produtos da área parentérica

um código numérico. Nesta sala as Benzodiazepinas
ficam numa armário próprio e os estupefacientes ficam fechados num cofre.

•

Medicamentos Ensaios Clínicos

Estes

medicamentos

também

estão

guardados

à

parte,

numa

sala

especificamente dedicada aos Ensaios Clínicos (EC). Esta sala tem acesso limitado
pela introdução de um código e os medicamentos são armazenados num armário ou
num frigorifico, dependendo das características dos medicamentos. Estes locais de
armazenamento estão sob monitorização continua de temperatura e humidade
relativa.
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•

Inflamáveis

De acordo com a legislação vigente, os produtos
inflamáveis são guardados num edifício à parte. Existe um
pequeno stock num armário corta-fogo para rápido acesso
a estes produtos (Figura 11).

•

Injetáveis de Grande volume (Armazém F7)

Devido ao grande volume, são guardados num
armazém à parte, localizado fora dos SF.

•

Medicamentos Derivados de Plasma Humano

Estes produtos são guardados numa parte específica

Figura 11: Local de
armazenamento de Produtos
Inflamáveis

(Figura 12) do armazém central, perto de um
computador dedicado essencialmente à gestão dos
hemoderivados e da documentação dos mesmos.

•

Gases medicinais

Estes encontram-se também numa área separada
do restante armazém.
Informaticamente os produtos farmacêuticos
podem ser armazenados em 7 armazéns diferentes,
distinguidos quer por localização física, quer pelo tipo
e volume de produtos que armazenam.

Figura 12: Local de armazenamento
de Hemoderivados

Tabela 1: Armazéns existentes nos SF do CHVNG/E e
designações dos mesmos

Armazém

Designação

F2

Farmácia Unidade 2

F3

Armazém Central

F4

Farmácia de Ambulatório

F5

Citotóxicos

F7

Armazém de Soros

F8

Estupefacientes e Benzodiazepinas

F9

Armazéns RFID®

Q1

Quarentena
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Quanto aos prazos de validade, aplica-se o método FEFO (First Expired –
First Out) dando prioridade à saída de fármacos cujo prazo de validade se encontra
mais próximo do fim, de modo a reduzir as perdas por prazo de validade.
Mensalmente procede-se a uma inspeção física dos prazos de validade e
quando se identificam medicamentos com um prazo curto, são transferidos para o
armazém Q1 (quarentena), sendo possível fazer uma devolução ao fornecedor. Este
pode decidir trocar o produto, emitir uma nota de crédito, ou nenhuma das duas.
Também é possível comunicar com Hospitais nas proximidades, que avaliam a
possibilidade da utilização do produto e em caso afirmativo, trocam por outro com
validade . Nos armazéns avançados existe a mesma verificação, sendo todos os
medicamentos nestas condições recolhidos e transferidos para o armazém central.

3.

Sistemas De Distribuição De
Medicamentos
Durante todos os processos de dispensa que existem na Farmácia Hospitalar

existem alguns conceitos gerais que devem reger a prática farmacêutica de forma a
harmonizar e potenciar esta prática. É talvez a atividade que está mais exposta à
comunidade e requer uma maior articulação com os restantes serviços do Hospital.
Logo, durante os processos de dispensa, o farmacêutico deve garantir uma dispensa
segura e uma terapêutica adequada a cada doente, estando sempre orientado para
um certo conjunto de objectivos:
o

Garantir o cumprimento da prescrição;

o

Racionalização do uso de medicamentos;

o

Garantir a administração adequada dos medicamentos;

o

Diminuir os erros relacionados com a medicação;

o

Monitorizar a terapêutica;

o

Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e à
manipulação de medicamentos;

o

Racionalizar os custos com a terapêutica. [7]

Assim, no CHVNG/E existem os seguintes sistemas de distribuição:
o

Distribuição Tradicional ou “Clássica”;

o

Distribuição de medicamentos a Doentes Internados:
o
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o

Pyxis®

o

Armazéns Avançados

o

Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime de Ambulatório;

o

Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial (Psicotrópicos
e estupefacientes e Derivados do Plasma Humano).

3.1.

Distribuição Tradicional ou “Clássica”

Este serviço foi assim denominado por ter sido o primeiro tipo de distribuição
implementado e poderá ser entendido como a via tradicional de distribuição de
medicamentos. Serve essencialmente como gestor principal de medicamentos e é o
armazém central de dispensa do CHVNG/E.
A distribuição clássica engloba várias subformas de distribuição, como
distribuição em função de pedidos de serviço, reposição de stocks dos Armazéns
Avançados (AA) que são extensões do armazém central e estão localizados em
vários serviços ou distribuição em sistema Pyxis®.
O Pyxis®. é um sistema semi-automatizado de distribuição de medicamentos,
estando implementado em dois serviços (psiquiatria internamento e Unidade de
Cuidados intensivos de Cirurgia Cardiotorácica – UCICT). Estando o sistema
Pyxis®. e o sistema informático dos SF interligados, repõe-se os níveis de
medicação de acordo com os níveis de stocks gerados pelo sistema informático do
SF. Este sistema traz mais alguma segurança, pois possui 3 níveis de segurança
distintos. O primeiro nível de segurança abre toda a gaveta, sendo possível retirar
qualquer medicamento lá presente. No segundo nível apenas é possível abrir um
cubie – um compartimento onde se encontra apenas o medicamento pretendido,
mas é possível retirar uma quantidade qualquer, independentemente do que foi
registado informaticamente. Enquanto que no terceiro nível apenas é possível retirar
uma unidade de cada vez, estando todos os estupefacientes sob este regime de
segurança.
Já os AA permitem um maior controlo das existências e promovem uma gestão
mais adequada por parte dos SF. Os stocks dos AA são valores pré-estabelecidos
em mútuo acordo entre os SF e o enfermeiro-chefe e o diretor do Serviço.
Diariamente existe uma reposição automática para níveis pré-definidos (geralmente
80% do nível máximo). O pedido é gerado eletronicamente pela farmácia e a
execução da reposição é feita por um TDT com posterior arrumação realizada por
um AO, exceptuando casos excepcionais como estupefacientes, em que se exige a
execução por parte de um farmacêutico.
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A distribuição clássica pode ser feita sob duas vertentes muito semelhantes,
podendo ser um pedido informático feito pelo serviço, requisitando livremente entre
todos os medicamentos e quantidades que necessita sendo posteriormente satisfeito
pelos SF, sendo efectuado um consumo ao serviço (sendo exemplo a medicação de
Hospital de Dia (HD) e serviços de consulta externa), ou então pode ser feita uma
requisição electrónica limitada a uma lista de medicamentos pré-estabelecida
qualitativamente e quantitativamente.

3.2.

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária
Este

sistema

surge

como

uma

adaptação da distribuição clássica à
dinâmica dos serviços Clínicos. Esta
distribuição começa com a validação da
prescrição do médico por parte do
farmacêutico, que só depois de ser
submetida

a

este

processo

de

avaliação, é que a medicação pode ser
distribuída. Esta distribuição é feita
Figura 13: Kardex	
  ®

numa base de 24h, podendo ser feita

para 48h em altura de fim-de-semana ou 72h quando há um fim-de-semana com
feriado na sexta ou segunda e pressupõe o uso de malas para compartimentar
individualmente a medicação de cada doente.
Este sistema de distribuição permite uma melhor avaliação farmacêutica da
terapêutica, podendo o farmacêutico intervir em qualquer fase do processo,
originando assim uma melhor racionalização da medicação e uma vigilância mais
apertada da medicação administrada.
Assim, diariamente, cada prescrição (Anexo III) é avaliada em função do
diagnóstico

e

terapia

medicamentosa,

verificando

se

existe

alguma

incompatibilidade, regulando a calendarização da medicação efectuada pelo médico,
ou implementá-la, caso não exista. Deve também certificar-se que a medicação a
ser administrada consta do FHNM ou adendas, ou caso não esteja, se existe uma
justificação aprovada pela CFT.
Após a validação da prescrição electrónica, os TDT elaboram os mapas de
distribuição que permite a preparação das malas para enviar para os doentes
internados nos vários serviços.
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Com isto, vão preparar a medicação e colocá-la em malas devidamente
identificadas com o nome do Serviço Clinico e do doente, compartimentadas em
gavetas onde se coloca a medicação de cada doente. Para conseguir isto, existem
gavetas e armários com doses unitárias de vários medicamentos, além de um
sistema automatizado denominado Kardex® (Figura 13), que permite uma maior
eficácia e rapidez na preparação das malas dos doentes através da rotação
automática entre as várias gavetas incorporadas neste sistema, indicando qual
gaveta abrir e que quantidade retirar da mesma. Os produtos farmacêuticos com
volumes superiores aos suportados pelas malas, são colocados em sacos
devidamente identificados. Chegando a hora da distribuição das malas pelos
serviços, um AO irá recolher as malas e os sacos associados e levará ao serviço
correspondente.
Existe sempre a possibilidade de a medicação pedida não chegar efetivamente a
ser administrada, nomeadamente a prescrita para situações de SOS, sendo
devolvida aos SF, nas mesmas gavetas nas quais foram enviados. Nesta situação
os medicamentos são avaliados quanto à condição em que se encontram e se
estiverem dentro dos requisitos necessários, são devolvidos ao armazém pelo TDT.

Figura 14: Gavetas da DIDDU

3.3.

Figura 15: Malas de distribuição unitária	
  

Ambulatório

A distribuição por ambulatório é a distribuição feita a partir dos SF que abrange
doentes com ligação ao hospital mas que não se encontram internados, podendo
fazer a medicação no seu domicílio. Esta modalidade de dispensa surge em
resposta à evolução de certas terapêuticas, à impossibilidade das farmácias
comunitária dispensarem alguns tipos específicos de medicação e da necessidade
de vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas. Com isto, existem
alguns tipos de medicação que só tem uma comparticipação a 100% se for
dispensada num serviço de ambulatório Hospitalar.
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É da responsabilidade do farmacêutico hospitalar que realiza a dispensa de
medicamentos em regime de ambulatório proceder ao controlo da medicação
dispensada, garantindo que esta é cedida nas doses e condições corretas e que
toda a informação é facultada aos doentes, adoptando sempre uma atitude pró-ativa
de forma a perceber se a medicação está a ser eficaz, segura e que promove a
melhor qualidade de vida possível.
Esta área dos SF deve ser de fácil acesso por parte do público em geral e
possui uma área de espera com bancos e zonas de atendimento. Nos SF do
CHVNG/E o horário de funcionamento de ambulatório é das 8h às 17h à segunda,
quarta e sexta-feira e das 8h as 19h à terça e
quinta-feira.
Os medicamentos estão armazenados em
armários com sistema RFID® e frigoríficos que
apenas

abrem

cartão/pulseira
farmacêuticos

sob

o

mesmo

do

RFID®.

armazenados

sistema

Os
nestes

de

produtos
armários

devem primeiro ser etiquetados com etiquetas
emissoras de ondas rádio onde está explícito o
nome, substância ativa, dosagem, lote e prazo de
validade do medicamento.
Assim,

existem

duas

modalidades

de

dispensa em ambulatório:

Figura 16: Armazéns RFID®

a) Dispensa gratuita de medicamentos, que
engloba os medicamentos de “uso exclusivo hospitalar” que incluem os fármacos
que pelos seus riscos ou efeitos secundários só́ devem ser administrados em
regime hospitalar e os fármacos que por razões de ordem comercial ou científica
não estão disponíveis no mercado extra-hospitalar e medicamentos que
possuem suporte legal para a sua dispensa gratuita pela Farmácia Hospitalar.
b) Pagamento pela medicação, em casos excepcionais, sendo necessário uma
receita assinada por pelo menos 3 farmácias com a indicação de a medicação
pretendida estar esgotada, não existir farmácia particular na localidade ou as
farmácias pertencerem a Misericórdias que possuam alvará́ de venda de
medicamentos ao público. [8]
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Para a venda de medicamentos, o doente recebe uma fatura que leva aos
serviços financeiros para proceder ao pagamento da mesma. Após o pagamento, o
doente pode retornar aos SF para receber a medicação.
A medicação fornecida gratuitamente em ambulatório pode estar sob um regime
de diploma, que define a causa e modo de dispensa. Nos casos de patologias que
não estão sob o regime de diploma, ela também é dada aos doentes, requerendo
uma prescrição da medicação, parecer da CFT e autorização do CA. [20]. Sendo
que os que as patologias que estão sob o abrigo de diploma são[19]:
•

Artrite Idiopática Juvenil e Psoríase em Placas;

•

Artrite Psoriática;

•

Artrite Reumatóide;

•

Doença Renal Crónica;

•

Esclerose Lateral Amiotrófica;

•

Esclerose Múltipla;

•

Acromegália;

•

Doença de Crohn;

•

Espondilite Anquilosante;

•

Fibrose Quística;

•

Hepatite C;

•

Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH);

•

Oncológicas;

•

Planeamento Familiar;

•

Deficiência em Hormona de Crescimento.
Nestes casos, a dispensa da medicação é geralmente feita para um período

de 1 mês, exceptuando alguns casos particulares em que a medicação é
fornecida para um período de 2 a 3 meses, como é o caso de doentes a realizar
diálise peritoneal, doentes oncológicos a realizar hormonoterapia e outras
situações com justificação e autorização da CFT. Outra exceção são os doentes
que recebem medicação diariamente, como os que estão em regime de Toma
sob Observação Direta (TOD) devido a um não cumprimento da terapêutica
farmacológica antirretroviral e a medicação para HD.
Sendo esta uma área de extremo contacto com o utente e utilitário final do
medicamento, é de extrema importância o farmacêutico promover um cuidado
personalizado a cada utente, assegurando-se de que este é informado do tipo de
medicação que leva, como tomar, que efeitos adversos esperar, como se deve

23

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA E ESPINHO
RELATÓRIO DE ESTÁGIO HOSPITALAR

24

	
  
conservar, interações frequentes, como se deve administrar, o que fazer em
caso de dúvida e persistência de alguns sintomas, manusear alguns dispositivos
específicos, o que fazer com os resíduos finais do medicamento. Deve também
consciencializar o doente da importância da toma sistemática e continuada da
medicação da forma correta, dos gastos monetários e as consequências em
saúde que a toma incorreta acarreta.

3.4.

Circuitos Especiais de Medicamentos

3.4.1.

Estupefacientes

Sendo este um circuito muito restrito, existem várias normas extraordinárias que
regem a circulação deste tipo de medicamentos legislados por vários DL [14,21,22],
existindo 4 tipo diferentes de distribuição:

•

Distribuição “clássica” baseada no Anexo X:

Este método de distribuição é o mais comum e baseia-se na receção de
pedidos dos serviços através do preenchimento do denominado Anexo X (Anexo
IV)– formulário oficial de requisição de estupefacientes, que é conferido por um
farmacêutico, verificando o completo preenchimento do mesmo. Após esta
verificação, e se estiver em acordo com as normas vigentes, o farmacêutico regista
manualmente as quantidades totais, sendo cada anexo assinado e datado, seguindo
para os serviços administrativos. Este realizam a saída informática, emitindo listas
informáticas sob as quais o farmacêutico prepara a medicação para posterior
conferência. Um segundo farmacêutico irá conferir qualitativa e quantitativamente os
estupefacientes e confronta com os Anexos X, validando assim a distribuição dos
estupefacientes. O original da requisição, assinado pelo AO que recebeu os
estupefacientes fica nos SF e a cópia acompanha os medicamentos aos serviços.

•

Distribuição para os serviços de AA:

Este é um tipo especial de distribuição baseado num acordo prévio que
permite aos serviços terem um pequeno stock de estupefacientes, sendo possível
repor os stocks de acordo com os consumos efetuados ao doente. Existem 5
serviços com este tipo de distribuição: Medicina 3, medicina 4 + Unidade de
Doenças Infeciosas (UDI), Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina (UCIM) +
Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) , cardiologia e Unidade de Cuidados
Intermédios de Cardiologia (UCIC).

24

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA E ESPINHO
RELATÓRIO DE ESTÁGIO HOSPITALAR

25

	
  
Nesta modalidade de distribuição, existem dias específicos para esta ser
efetuada,

previamente

acordados

com

os

serviços.

No

entanto,

pedidos

extraordinários dos serviços obrigam muitas vezes o farmacêutico a consultar os
pedidos

informaticamente,

elaborando

uma

lista

informática

por

serviço.

Posteriormente procede à distribuição dos medicamentos consoante a listagem
informática, separando os medicamentos por serviço em sacos devidamente
identificados.
O farmacêutico do turno da tarde confere os estupefacientes, quantitativa e
qualitativamente e efetua a saída informática no sistema.

•

Distribuição Sistema Pyxis	
  ®:

Como anteriormente referido, o sistema Pyxis® é um sistema semiautomatizado, que também suporta o armazenamento de estupefacientes nas
gavetas de segurança máxima. Assim, o farmacêutico diariamente avalia os stocks
de estupefacientes e repõe geralmente os níveis a 80% dos máximos. Prepara a
medicação que só depois de validada por um segundo farmacêutico poderá ser
reposta no sistema Pyxis® pelo farmacêutico que validou a saída.

•

Distribuição para Espinho:

Este tipo de distribuição assemelha-se à clássica, exceptuando que quando
se envia a medicação para Espinho, tira-se uma cópia do Anexo X que fica nos SF,
indo o original com a medicação que será assinado e devolvido aos SF.

3.4.2.

Hemoderivados

Os Hemoderivados, sendo um tipo de produto de origem humana, seguem um
tipo de legislação mais apertada. Assim, é necessário o preenchimento de um
formulário específico [23] (ANEXO V) e só com base neste formulário, o
farmacêutico poderá proceder à dispensa do mesmo.
A prescrição chega aos SF, com os quadros A e B devidamente preenchidos
pelo médico prescritor. O farmacêutico vai completar o documento, registando o
produto a dispensar, quantidade, lote e o número de CAUL associado. Regista-se no
documento um número sequencial para facilitar a rastreabilidade. Este mesmo
número é depois transcrito para o formulário de registo de medicamentos derivados
de plasma humano, arquivado em capa própria nos SF. Após este procedimento, os
produtos são identificados com o nome do doente e o serviço a que se destinam e
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são entregues ao AO do serviço requerente que assina a receção do medicamento.
A “via serviço” acompanha o medicamento, ficando a “via farmácia” nos SF. [23]

3.4.3.

Medicamentos de Justificação

Existem certos medicamentos que requerem uma justificação especial para o
seu uso. Os medicamentos são sujeitos a justificação se:
a) Constarem do FHNM e estiverem indicados neste como de justificação. Este
tipo de medicamentos está associado a letra (J):
b) Medicamentos que pertencem ao FHNM ou respetivas adendas, que embora
não tenham a letra (J) associada, a CFT do CHVNG/E decide que estes
devem ser igualmente acompanhados de justificação;
c) Medicamento que não constem do formulário, cujo uso é deve ser igualmente
autorizado pela CFT.
Para isto deve-se preencher uma justificação especifica para o efeito –
Justificação de Receituário de Medicamento. (Anexo VI)
Assim, o pedido de medicamento deve chegar aos SF acompanhado desta
justificação, que deverá ser autorizado pelo diretor de serviço ou legal substituto. No
caso de ser uma medicamento novo, deverá ser levado a reunião de CA para obter
autorização.

3.4.4.

Anti-infeciosos

A dispensa de agentes anti-infeciosos tem adoptado uma importância crescente
com o facto de cada vez mais se verificarem agentes patológicos multirresistentes a
terapias convencionais devido a uso abusivo de alguns agentes no passado. Esta
prescrição desmesurada provocou inclusive o surgimento e rápido crescimento de
infecções nosocomiais, que devido à sua gravidade, é atualmente uma grande
preocupação para os profissionais de saúde.
Assim, a prescrição destes agentes requer um conjunto de passos relativamente
diferentes, para garantir um uso mais racional e adequados dos anti-infeciosos. É
então necessário apresentar uma justificação específica para o emprego deste tipo
de medicação. A duração da terapêutica também está limitado a 24h no caso de
profilaxia e 7 dias para o tratamento, sendo automática esta suspensão. No entanto,
caso o estado do doente requeira maiores cuidados, pode ser represcrita a
terapêutica anti-infeciosa.
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4.

Produção e controlo de medicamentos
A produção de medicamentos reveste-se de uma importância cada vez maior,

visto que a terapêutica personalizada se assume como uma hipótese muito válida
em inúmeros casos, requerendo assim a produção de medicamentos com
qualidades e quantidades específicas. Isto aliado a certos nichos medicamentosos
que a indústria não atua tão ativamente, ou certas associações de fármacos não
disponíveis no mercado, transforma esta área de produção num ponto essencial de
qualquer SF. Torna-se então necessário garantir que estes medicamentos são
produzidos em ambientes controlados e segundo as normas adequadas. No
CHVNG/E, a produção estéril é o principal interveniente e segue normas rígidas de
controlo baseadas no anexo 797 da Farmacopeia americana (USP) [24] e todas as
premissas europeias e nacionais daí derivadas, nomeadamente as boas práticas a
observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e
hospitalar [25].
Uma manipulação de fármacos normalmente surge em virtude de [26]:
1. Serem destinados a aplicação cutânea;
2. Adequação de dose para uso pediátrico;
3. Serem destinados a grupos de doentes cujas condições de administração ou
farmacocinéticas se encontrem alteradas.
Devido às diferentes características e diferentes requisitos que exigem, existem
três subsectores nesta área:
•

•

4.1.

Produção Estéril
o

Produção Citotóxicos

o

Produção de Nutrição Parentérica e outros medicamentos

Produção Não Estéril

Produção Estéril

4.1.1.

Produção de Nutrição Parentérica

A nutrição em indivíduos saudáveis é garantida pelo aporte entérico de
nutrientes, garantido pelas diferentes refeições do dia, ou qualquer alimento ingerido
pelo individuo. Isto requer um sistema gastrointestinal funcional, que consegue
digerir os alimentos e absorver um quantidade normal de nutrientes.
No entanto, várias situações clínicas requerem uma alimentação ou
suplementação artificial parentérica. Esta situações podem diferir entre casos de
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patologia gastrointestinal a um simples pós-operatório. No entanto, é necessário
saber o estado nutricional do doente para conseguir fornecer uma quantidade
adequada de nutrientes ao doente. Isto é alcançado através da análise de alguns
dados paramétricos como o peso, altura, índices fisiológicos e bioquímicos e
doenças subjacentes. Sempre que possível deve-se aliar à nutrição parentérica
qualquer tipo de alimentação entérica, para manter o sistema gastrointestinal
minimamente ativo, evitando evitar uma atrofia dos órgãos gastrointestinais.
Assim, o farmacêutico torna-se numa das pessoas indispensáveis no circuito
da nutrição parentérica, sendo a pessoa com mais capacidades farmacotécnicas e
químicas para poder conferir a estabilidade química e física das soluções e preparálas das maneiras mais adequadas, desde da encadeação dos nutrientes a adicionar
de modo a evitar problemas, passando pela garantia da esterilidade, aos cálculos a
serem efectuados de modo a garantir um aporte seguro de nutrientes.
Os Recursos Humanos alocados à preparação Parentérica são constituídos
por:
-Um farmacêutico, que recebe e valida as prescrições. Manipula e prepara as
bolsas de NP em colaboração com o técnico.
-Um TDT que ajuda o farmacêutico na manipulação das bolsas de NP;
-um AO que efetua o transporte das bolsas

4.1.1.1.
Receção e Validação Farmacêutica das
prescrições
As prescrições de nutrição parentérica
chegam aos SF, podendo ser prescrições de
bolsas para adultos ou para neonatologia. Os
pedidos de bolsas para adultos que forem feitos
até às 11h desse dia, poderão ser aditivadas, se
assim tiver sido pedido. Após essa hora serão
enviadas sem aditivação. Os pedidos de bolsas
de adultos

chegam em formato de papel,

enquanto que as da neonatologia (anexo VII) em
formato de e-mail ou fax (Mod. SD-106). As
bolsas de Adultos maioritariamente disponíveis
comercialmente são do tipo “all-in-one” (Anexo
VIII)

e

são

tri-compartimentadas

(glucose,

Figura 17: Exemplo de uma bolsa
de NP de adulto

aminoácidos e Lípidos). Na altura da administração ou aditivação as separações
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entre os macronutrientes são partidas, permitindo a homogeneização da solução.
As bolsas de neonatologia requerem sempre os lípidos e vitaminas lipossolúveis em
bolsas separadas dos restantes nutrientes, para uma melhor regulação da perfusão
e garantia da estabilidade da solução. Estas bolsas podem ser aditivada com
vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, oligoelementos, glutamina e eletrólitos.
Após a receção, as prescrições são validadas por um farmacêutico, sendo
necessário verificar alguns elementos na prescrição:
•

Identificação do doente

•

Serviço em que se encontra;

•

Peso, altura, idade;

•

Diagnóstico;

•

Dados clínicos relevantes e outros dados laboratoriais;

•

Se é aditivada;

•

Volumes dos componentes;

•

Quantidade de Heparina;

•

Ritmo de perfusão (mL/dia e mL/hora) e duração (h/dia).

•

Localização da via de acesso (central ou periférica)

•

Data de prescrição;

•

Identificação do médico prescritor;

Verificando estes pontos, o farmacêutico deve garantir que os dados estão corretos
e que os volumes de perfusão estão dentro dos limites, se o volume permite as
velocidades de perfusão pretendidas tal como se a osmolaridade está adequada à
via de administração
Nesta fase as prescrições podem seguir dois caminhos, sendo importadas
para programas informáticos diferentes:
As bolsas de Nutrição Parentérica de Adultos devem ser transcritos para o programa
NPAGE, onde deverá ocorrer verificação dos dados introduzidos pelo TDT.
As bolsas de Nutrição Parentérica de Neonatologia, são transcritas para o programa
PrePARE	
   ® (Fresenius Kabi), sendo possível corrigir aqui alguns desvios que
possam surgir, além de ser uma ferramenta para conseguir avaliar melhor a
estabilidade da preparação proposta através dos Stability Log (Anexo IX).
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4.1.1.2.

Protocolos de manipulação

Existem 4 zonas de passagem para
garantir

a

assepsia

nesta

área

de

produção que são limpas diariamente
com hipoclorito de sódio a 1%, segundo
as normas vigentes. As zonas são as
seguintes:
•

Zona cinzenta

•

Antecâmara

•

Zona Branca

•

Área de Produto Acabado

Figura 18: Antecâmara

Todo o processo de preparação implica um fluxo unidirecional de pessoas e
produtos, de forma a promover condições
assépticas. A zona cinzenta é o primeiro
checkpoint neste percurso e é onde existem
cacifos para trocar a roupa exterior para
indumentária de circulação e calçado exclusivo,
deixando aqui todo o tipo de adereços. É
também aqui que se coloca a touca e os
protetores de calçado, desinfectando as mãos
antes de entrar na zona seguinte.
A antecâmara que já tem requisitos de

Figura 19: Zona Branca

assepsia de ISO 8 (também denominado Classe 100,000) [24], possuindo armários
e bancadas de fácil limpeza. Aqui coloca-se a bata estéril, luvas estéreis e máscara
cirúrgica adequada. As mãos são lavadas segundo o protocolo específico de
limpeza, previamente à colocação da bata e luva estéreis.
Finalmente avança-se para a câmara de preparação, cujo requisitos já são
de ISO 5 e é onde se fazem as produções estéreis propriamente ditas. Esta câmara
deve estar a uma temperatura de 20ºC ± 2ºC, com uma humidade relativa entre 30%
e 60% e é dotada de um filtro HEPA e uma câmara de Fluxo laminar horizontal
(CFLh) com luz UV. Deve estar sempre a uma pressão positiva para evitar entrada
de partículas aquando da aberturas de portas e possuir transfer para o exterior.
Todo o material que entra nesta sala e a CFLh é descontaminado com álcool 70º,
antes e depois de qualquer produção estéril. [24, 27]
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Existem também alguns protocolos e guias de boas práticas de modo a
garantir a assepsia e evitar problemas durante a produção.
Por fim, os produtos finais são colocados no transfer para irem para a sala de
produto acabado acabar o embalamento e ser feita a verificação final. Antes de sair
da câmara, deve-se ligar a luz UV pelo menos 15 min.

4.1.1.3.

Produção

Os macronutrientes, micronutrientes e eletrólitos devem ser aditivados
segundo uma ordem específica. Assim, em primeiro lugar aditivam-se os
macronutrientes e depois os micronutrientes, seguindo uma sequência própria de
modo a garantir o maior grau de estabilidade possível, evitando incompatibilidades
ou formação de precipitados, tais como separar o cálcio e o fosfato, pare evitar a
precipitação de fosfato de cálcio. Numa bolsa de neonatologia, segue-se a seguinte
ordem:
1)Aminoácidos (Vaminolact®)
2)Glucose (Glicose 300mg/ml)
3)Água (Água para Soluções Injectáveis)
4)Fosfato (Glicerofostato de Sódio – Glycophos®)
5)Sódio (NaCl 20%)
6)Magnésio (Sulfato de Magnésio 20%)
7) Potássio (KCl 1mmol/ml)
8) Cálcio (Gluconato de Cálcio 10%)
9)Oligoelementos
10) Vitaminas Hidrossolúveis (Soluvit®)
11) Heparina
Para as soluções lipídicas, usam-se soluções de lípidos e vitaminas
lipossolúveis se tal for necessário, colocando-se sempre primeiro os lípidos e depois
as vitaminas.

4.1.1.4.

Verificação das Preparações

Deve ser feita uma verificação das preparações durante e no final da
manipulação, tentando evitar problemas quantitativos ou qualitativos, como
aparecimento de emulsão, alteração da cor, precipitações, cristalizações, ou outra
qualquer alteração físico-químicas visível a “olho nu”. Há também sempre uma dupla
verificação de todos os volumes medidos. No final é conferida a integridade da bolsa
e reconfirmadas as doses e se os frascos correspondem às etiquetas.
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Diariamente é realizado um controlo microbiológico, retirando 10 mL da
ultima solução nutritiva de adultos e de neonatologia do dia para um meio de cultura
liquido aeróbio e 10mL para o meio de cultura anaeróbio, sendo estes enviados para
o Serviço de Patologia Clínica.
Mensalmente é preparada uma bolsa especifica para controlo, fazendo-se
análises no dia 1 e no dia 8 de modo a revalidar a técnica asséptica usada.

4.1.2.
Produção de
Citotóxicos
A doença oncológica assume-se
como um dos principais problemas nos
dias

de

hoje,

requerendo

esforços

multipartidos bastante amplos, onde
obviamente

o

farmacêutico

desempenha o seu papel garantindo a
melhor

terapêutica

Figura 20: Sala de apoio à produção de
citotóxicos

farmacológica.

Sendo a quimioterapia uma das principais respostas terapêutica à doença
neoplásica e sendo necessária a manipulação de citotóxicos (CTX) para a colocar
em prática, exige-se um cuidado apropriado para o fazer, devido ao risco
teratogénico, mutagénico e carcinogéneo dos CTX que pode tornar-se um risco
tanto para o operador, se não manipular com cuidados, como para o doente, se não
receber a medicação correta qualitativamente ou quantitativamente.
A Unidade de preparação de citotóxicos conta com Recursos Humanos
específicos:
•

Um farmacêutico que executa a receção e validação das prescrições
médicas e procede à distribuição da medicação oral;

•

Um farmacêutico que se encontra na sala de preparação a prestar
apoio à manipulação;

•

Um TDT encarregue da manipulação dos citotóxicos;

•

Dois AO que efetuam o transporte dos citotóxicos e a limpeza da sala
de manipulação.

4.1.2.1.

Receção e Validação das Prescrições

A receção das prescrições deve ser efetuada no dia anterior à preparação,
preferencialmente até às 14h. Esta prescrição pode chegar via papel ou
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eletronicamente. O farmacêutico de apoio deve retirar das capas existentes na sala
de apoio à produção, os protocolos dos doentes. Feito isto, o farmacêutico
responsável pela área vai conferir os dados dos pacientes e a concordância do
protocolo com o diagnóstico. Confere também o ciclo de quimioterapia e se os
fármacos prescritos e as doses associadas estão de acordo com os índices
paramétricos disponíveis – Área Corporal. Paralelamente a isto, confere também a
via de administração, o tempo de perfusão e calcula os volumes a serem usados, de
modo a colocar o material de lado para ser usado no dia seguinte.
Após esta validação, são impressos os mapas terapêuticos e os rótulos das
preparações a serem realizadas, onde constam a composição qualitativa e
quantitativa da preparação, bem como a identificação do doente e dos profissionais
de saúde responsáveis pela preparação. e faz uma listagem do material necessário,
registando os lotes dos medicamentos a ser utilizados. Tudo isto é conferido de
tarde pelo farmacêutico responsável pela produção.
A preparação no dia seguinte só começa com a chegada do “OK“, que é uma
confirmação por parte do HD, para a preparação da quimioterapia. Esta resposta é
dada em função das análises biológicas aos doentes, podendo prosseguir a
quimioterapia, adiar, reduzir/aumentar dose ou aliar mais algum fármaco de suporte
à medicação.
Esta informação é dada à equipa que está dentro da câmara para iniciarem o
processo de manipulação.

4.1.2.2.

Protocolos de manipulação

Embora a produção de citotóxicos seja muito parecida com a produção
parentérica, difere em alguns pontos fulcrais, porque enquanto o objectivo principal
da assepsia na produção parentérica se centra na proteção da preparação, na
produção de citotóxicos, esta proteção incide mais no operador e nas restantes
pessoas intervenientes com este tipo de produtos. Assim, a sala de preparação tem
de estar sob uma pressão negativa, para evitar que partículas citotóxicas sejam
expelidas para o exterior. Os Equipamento de proteção Individual utilizados na
manipulação de medicamentos CTX devem oferecer máxima segurança ao
operador. Assim a máscara deve ser do tipo P3 (alta filtração) e devem ser usados
dois pares de luvas.
Já a sala de preparação difere num ponto essencial, pois a câmara de fluxo
laminar é no sentido vertical (CFLv), para fornecer um nível maior de proteção ao
operador.
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A bata e as luvas devem ser retiradas ainda dentro da sala de preparação
para evitar contaminações.
Após entrada na sala de produção, deve-se igualmente limpar a câmara com
álcool 70º. Na mesa de apoio, é colocado todo o material que vai ser necessário,
sendo o TDT que efetua a manipulação, ficando a cargo do farmacêutico o auxilio e
verificação do trabalho do TDT.
Para a manipulação de citotóxicos, devem ser sempre usados seringas com
conexão luer-lock e chemo-spikes, excepto quando a especificidade química do
composto impede este uso.
No final as preparações são devidamente identificadas e enviadas para a
sala de apoio à produção de citotóxicos pelo transfer. Todo o material segue um
circuito unidirecional, não voltando a sair da sala a não ser pelo contentor de lixo.

4.2.

Outras Preparações Estéreis

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a preparação do
Bevacizumab. A formulação comercializada apresenta uma concentração de
25mg/ml, num frasco de 4ml. Desta forma, e uma vez que o volume a administrar é
de 0,05ml, é possível fazer o seu reacondicionamento em seringas de 1ml
tuberculina. Este medicamento é utilizado para o tratamento da degenerescência
macular relacionada com a idade por injeção intravítrea.
No CHVNG/E também se realiza a preparação da alglucosidase-alfa. Um
fármaco utilizado no tratamento da Doença de Pompe, uma doença autossómica
recessiva, caracterizada pela deficiência de alfa-1,4-glucosidase ácida.

4.3.

Produção Não-Estéril

	
  
Existe nos SF do CHVNG/E uma sala específica para a preparação de
formulações galénicas não estéreis. O circuito de uma preparação começa com uma
prescrição médica ou um pedido de um serviço de serviço. A requisição é
devidamente conferida pelo farmacêutico, garantindo que a preparação reúne
condições de segurança, eficácia e estabilidade para poder ser administrada ao
doente.
A prescrição médica é enviada para os SF em justificação de formulário,
necessitando da autorização do diretor técnico para prosseguir para a manipulação.
Após esta autorização, é averiguado se a preparação consta ou não do formulário
do CHVNG/E e caso não conste, verifica-se no Formulário Galénico Nacional e caso
também não esteja presente neste formulário, serão pesquisados estudos e
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evidências que suportem a segura manipulação e administração da preparação.
Caso algum destes requisitos exista, pode-se produzir a preparação, caso contrário,
não poderá ser realizada.
Quando a preparação avança para a fase
seguinte,

preenche-se

a

Ficha

de

produção

devidamente validada pelo diretor de serviço e
imprimem-se

os

rótulos,

podendo

assim,

finalmente, proceder-se à preparação da mesma.
Durante a manipulação, o farmacêutico deve
garantir que são aplicados todos os protocolos de
segurança e qualidade e no fim da manipulação
deve avaliar a preparação quanto aos requisitos de
qualidade.[28]

4.4.

Figura 21: Sala de produção NãoEstéril

Reembalagem

A reembalagem de medicamentos pauta-se pela garantia da estabilidade e
qualidade do medicamento, assegurando-se
sempre

que

o

medicamento

características

mantem

físico-químicas

as
e

biofarmacêuticas. A reembalagem é efectuada
numa sala específica para o efeito através de
um sistema semi-automatizado. Os rótulos de
reembalamento devem possuir as seguintes
informações:
•

Laboratório/nome Comercial

•

Substância Ativa

•

Dose

•

Lote

•

Prazo Validade

Figura 22: Máquina de Reembalamento

A atribuição do prazo de validade é feita de acordo com as recomendações da USP
edição 2008-2009 [28].
Os prazos de validade são determinados em função das características do
medicamento e do embalamento. Se este não for retirado da embalagem primária,
mantêm o prazo de validade de origem. Se for retirado, é adoptado um prazo de 6
meses, ou 25% do prazo de validade remanescente, prevalecendo o que tiver um
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prazo mais curto. Para medicamentos higroscópicos, apenas é atribuído um mês de
validade.
Todos os reembalamento deve ser validado por um TDT, garantindo todos os
parâmetros supracitados e só então as novas embalagens poderão ser conduzidas
ao seu destino. Este tipo de reembalamento unitário é especialmente útil na DIDDU
e no ambulatório, para casos específicos de dispensa de medicação como o TOD.

5.

Informação Sobre Medicamentos e Outras
Atividades De Farmácia Clínica
5.1.

Ensaios Clínicos

Com a forte investigação científica mundial, torna-se necessário validar os valores
obtidos laboratorialmente pelos medicamentos experimentais com resultados
clínicos, exigindo-se assim uma avaliação experimental, sempre acompanhada da
documentação dos resultados através de ensaios Clínicos (EC)
O farmacêutico Hospitalar pode intervir neste processo de várias formas, desde
investigação bibliográfica até ao controlo in loco do circuito do medicamento
experimental. Devido ao elevado carácter científico com que estes estudos se
revestem,

é

imperativo

que

toda

e

qualquer

atividade

esteja

totalmente

documentada, para salvaguarda dos intervenientes, pureza da verdade científica e
soberania da bioética. Assim, todos os processos relativos a EC revestem-se de
protocolos burocráticos bastante complexos.

5.1.1.

Fases do Ensaio Clínico

5.1.1.1.

Visita de Feasibility

Analisando a Figura 23, podemos ver que um EC, começa numa instituição
de saúde através de uma visita de Feasibility. Trata-se da primeira abordagem de
um promotor - entidade responsável por conceber, realizar, gerir e financiar um
determinado EC, de potenciais centros para se realizar o EC. O centro é
selecionado, tendo por base as qualificações da equipa, tipo de instalações e
potenciais doentes elegíveis para o EC. Após esta seleção, é necessário submeter o
EC ás autoridades reguladoras, sendo estas a Comissão Ética para a Investigação
Clínica (CEIC), a

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) [29] e o

INFARMED. Após estas entidades emitirem uma autorização do EC, deve ser
pedida uma autorização ao CA dos centros onde o EC se vai realizar.[30]
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5.1.1.2.

Visita de início

Tendo celebrado o contrato com a instituição e recebido todas as aprovações
necessárias, o EC inicia a etapa seguinte através de uma visita de início. A visita de
início é uma visita de toda a equipa de investigação, contando com a entidade
promotora, investigador (um médico ou uma outra pessoa que exerça profissão
reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação)[30], coinvestigadores médicos, representante da equipa farmacêutica, representante do
laboratório local e os enfermeiros relacionados com o estudo. É durante esta visita
que se vai analisar detalhadamente, com todas as partes intervenientes no EC, o
protocolo a seguir. Aqui são esclarecidas todas as dúvidas respeitantes a todas as
etapas seguintes, é definido o circuito do medicamento experimental e o promotor
entrega o Pharmacy File ao farmacêutico responsável.	
   São ainda definidas as
responsabilidades da equipa e documentadas pelo preenchimento do Site
Responsability Log, tal como o treino dado à equipa fica documentado pelo
preenchimento do Site Training Log.

5.1.1.3.

Visitas de monitorização

Depois, vão-se fazendo visitas de monitorização, efectuadas pelo monitor que faz
a visita em representação do promotor. Durante estas visitas, o monitor avalia o
progresso do estudo, verifica a adesão ao protocolo, verifica que os dados são
reportados de uma forma correta e completa, verifica a condução do ensaio de
acordo com a legislação aplicável, as GCP e o protocolo e procede à atualização da
documentação no Pharmacy File. Os farmacêuticos devem acompanhar a visita de
monitorização e elaborar um relatório, descrevendo os aspetos verificados, os
resolvidos e os que ainda estão por resolver, enquanto que o monitor faz um
relatório próprio a ser enviado posteriormente para os SF para verificação e arquivo
no Pharmacy File.

5.1.1.4.

Visita de Close-out e arquivo

Finalmente, quando o ensaio termina, é efectuada uma vista de encerramento ou
Close-out. Durante esta visita o monitor recolhe toda a medicação existente e
verifica toda a documentação arquivada que servirá de suporte para o EC.
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Visita	
  de	
  feasibility	
  
Submissão	
  às	
  autoridades	
  competentes	
  
Submissão	
  CA	
  
Visita	
  de	
  ínicio	
  
Recrutamento	
  de	
  Doentes	
  
Visitas	
  de	
  monotorização	
  
Visita	
  de	
  Close-‐out	
  
Arquivo	
  da	
  documentação	
  
Figura 23: Etapas de um Ensaio Clínico

	
  
5.1.2.

Circuito Medicamento Experimental

Este circuito medicamentoso começa com a chegada dos medicamentos
experimentais ao SF, que requer a presença de um farmacêutico, devendo estar
associado à encomenda o nome de um
pertencente

à

equipa

dos

EC.

Este

procedimento torna-se mais evidente quando a
medicação tem de manter a cadeia de frio ou
está

acompanhada

de

um

datalogger

termohigrómetros

calibrados

de

automática,

registo

máximos

com

de

–

leitura
e

mínimos, que deve ser parado no momento da
receção. Assim, o farmacêutico deve no ato da
receção verificar se as condições de envio se
enquadram

no

intervalo

de

parâmetros

Figura 24: Datalogger

estipulados e comprovar se o recebido corresponde ao constante na documentação
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enviada; comprovar a rotulagem, que deve cumprir com os requisitos da Diretiva
2003/94/CE, que estabelece que os ME deve possuir uma rotulagem que assegura a
proteção dos participantes e a rastreabilidade, permitir a identificação do ME e do
ensaio e facilitar o uso adequado desses mesmos medicamentos;[31,32] verificar a
documentação enviada e se esta está correta, sendo necessário a encomenda
chegar acompanhada de Certificados de Libertação de Lote e/ou Certificados de
conformidade assinados pela Qualified Person. Durante a receção, o farmacêutico
vai preenchendo a CheckList da folha de receção e verificação da medicação de EC
(anexo X). Este processo é finalizado ao confirmar a receção dos ME ao promotor
através de uma plataforma informática Interactive Web Response System (IWRS) ou
de Interactive Voice Response System (IVRS).
Após a receção, os ME são armazenados na sala especificamente orientada para
o efeito e seguindo sempre a normas orientadoras do EC quanto à conservação dos
ME. O armazenamento está sempre associado a uma apertada monitorização da
temperatura e humidade relativa, pois esta sala possui 2 dataloggers que fazem uma
monitorização continua, associado ao sistema standard de monitorização dos SF –
Sistema Vigie. É também necessário apontar fisicamente e diariamente as
temperaturas dos dataloggers (Anexo XI). Para uma garantia dos valores medidos
por estes termohigrómetros, é necessário calibrá-los periodicamente de forma a
garantir a fiabilidade dos aparelhos de medida. Os dataloggers são enviados para o
Departamento de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) de Grijó́ .
Após a calibração, são enviados de volta acompanhados de um certificado de
calibração que tem a validade de um ano.
A dispensa dos ME, deve garantir sempre a aleatorização, ocultação e o
cumprimento das Good Clinical Practices

(GCP) [33]. Para isto, é necessário

preencher o Patient Drug Accountability log (Anexo XII) e Study Drug Accountability
log, registando as quantidades dispensadas. A prescrição apenas pode ser
efectuada pelo investigador principal e médicos com delegação de funções (coinvestigadores). Nesta dispensa é igualmente necessário uma dupla verificação por
um segundo farmacêutico.
Ao longo do estudo, o farmacêutico deve calcular a taxa de compliance,
relacionando a quantidade de medicação dispensada com a devolvida, obtendo
assim um rácio que deve estar entre 80 e 120% e deve ser sempre comunicado ao
investigador do ensaio, ao study coordinator e ao promotor do EC.
No fim do estudo, o promotor ou representante deste, leva a medicação excedente
com ele, nunca ficando medicação nos SF.
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Diariamente, o farmacêutico regista num formulário próprio “Registo Diário de
Temperaturas” uma leitura instantânea dos valores exibidos pelos termohigrómetros
do armário de armazenamento e do frigorifico. Semanalmente, é efetuado o
download dos valores registados pelos dataloggers, verificando-se se os registos se
encontram dentro dos intervalos de temperaturas definidos. Esta informação é
impressa e regista-se o valor máximo e mínimo obtido num dossier devidamente
identificado.
Caso se verifiquem desvios de temperatura, os medicamentos são colocados em
quarentena, num local segregado dos restantes medicamentos e devidamente
sinalizado. O promotor do EC é informado do desvio, tal como a restante equipa de
investigação. Caso a gestão da medicação seja efetuada pelo sistema IWRS, deve
ser registada a informação da medicação que se encontra em quarentena.

5.2.

Farmacoviligância

Sendo o farmacêutico a autoridade máxima do medicamento, a sua prática
profissional deve pautar-se em todas as instâncias por uma vigilância do
medicamento e do resultado da sua aplicação. Estando previsto no Estatuto do
Medicamento a seguinte máxima:
“Os profissionais de saúde (...) devem comunicar, tão rápido quanto possível, às
Unidades Regionais de Farmacovigilância ou ao serviço do INFARMED responsável
pela Farmacovigilância, quando aquelas não existam, as reações adversas e
suspeitas de reações adversas graves ou inesperadas de que tenham conhecimento
resultantes da utilização de medicamentos”
Artigo 169.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto[18]

Estas reações adversas, mais vulgarmente chamadas de Reações Adversas ao
Medicamento (RAM), e

estão neste momento definidas como “qualquer reação

nociva e involuntária a um medicamento”, estando aqui incluídos erros terapêuticos,
usos Off-label e sobredosagem. Esta questão assume outros contornos, quando
dados apontam para que as RAMs estejam presentes em média em 26% dos
doentes idosos hospitalizados.[34]
Assim é extremamente importante uma prática farmacêutica com orientação
para a identificação destas interações, que podem ser categorizadas nas seguintes
classes [35]:
•

Tipo A (Augmented) resultam da ação farmacológica exagerada do fármaco
administrado na dose indicada;

40

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA E ESPINHO
RELATÓRIO DE ESTÁGIO HOSPITALAR

41

	
  
•

Tipo B (Bizzar) são reações aberrantes por não serem explicáveis com base
no mecanismo farmacológico;

•

Tipo C (Chronic) ocorrem por tratamento prolongado;

•

Tipo D (Delayed) reações que surgem muito depois da finalização do
tratamento;

•

Tipo E (End of use) ocorrem após suspensão do tratamento;

•

Tipo F (Failure of therapy) ocorrem por ausência de eficácia do
medicamento.

Estas notificações podem ser entendidas como serviço público e pode ser feito
por todos os profissionais de saúde ou pelos consumidores de medicamentos.
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6.

Conclusão

	
  
Nestes dois meses, posso dizer que tive uma experiência extremamente
gratificante e enriquecedora, que promoveu o meu crescimento pessoal e
profissional. O objetivo proposto era integrar os Serviços Farmacêuticos do
CHVNG/E e conhecer a dinâmica externa e interna do serviços, ao que posso dizer
que considero que foi alcançado com sucesso.
Neste tempo, consegui consolidar várias matérias teóricas polivalentes, além de
me proporcionar a aquisição de novas competências.
importância

da

atividade

farmacêutica

num

Pude também verificar a

centro

hospitalar

e

da

interdisciplinaridade que esta atividade acarreta. Percebi ainda o potencial que a
profissão tem no âmbito hospitalar.
Assim, julgo que esta experiência será fundamental na minha visão e nas
minhas capacidades enquanto profissional de saúde, pois aprendi coisas que não o
faria em mais lado nenhum do estágio curricular.
Termino

esta

apreciação,

avaliando

a

experiencia

hospitalar

como

absolutamente recomendável e extremamente importante para quem quiser ter uma
visão mais completa do que é ser farmacêutico em Portugal.
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ANEXOS

ANEXO I – Organograma do CHVNG/E
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Anexo II – Anexo VII
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Anexo III – Prescrição DIDDU
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Anexo IV – Anexo X
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Anexo V – Formulário de requisição de Hemoderivados
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Anexo VI – Formulário para requisição de medicamentos com necessidade de
Justificação
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Anexo VII – Requisição de Nutrição Artificial de Adultos
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Anexo VII - Requisição de Nutrição Artificial para Adultos
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Anexo VIII - Requisição de Nutrição Artificial para Neonatologia
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Anexo IX – Stability Statement
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Anexo X – Formulário para receção e conferência de Medicação de EC
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Anexo XI – Registo Diário de Temperaturas
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Anexo XII – Study Drug Accountability Log
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