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1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA
1.1 LOCALIZAÇÃO
A Farmácia Herculano localiza-se Rua do Bolama, nº 199, no Concelho e Distrito do Porto, freguesia de Paranhos, pertencente à sociedade Ramos e Silveira Lda., possuindo como diretora técnica a
Doutora Maria Helena Rocha.
Situa-se próxima do centro de saúde do Covelo, das instalações do Instituto Português de Sangue
e Transplantação (IPST), delegação do Porto, de diversos consultórios médicos, clínicas de diagnóstico
e ainda do Centro Hospitalar de São João. A FH é frequentada por pessoas de diversas faixas etárias
devido á inúmera disponibilidade de serviços de que dispõe e os fáceis acessos, quer por meios de
transporte público, como o metro e o autocarro, quer através de viatura própria, uma vez que oferece de
lugar de estacionamento para utentes da Farmácia (Figura 1).

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR
A fachada exterior da FH cumpre todas as especificações descritas no DL nº 307/2007, de 31 de
Agosto. Junto da entrada principal encontra-se o nome da Farmácia, bem como a identificação da propriedade e respetiva Direção Técnica. Em destaque observa-se uma cruz verde, indicador da existência
de uma farmácia, que se encontra iluminada durante o período de funcionamento. [1]
Na montra encontra-se afixado o horário de funcionamento, de acordo com o DL nº 53/2007,de 8
de Março. Deste modo, nos dias úteis a Farmácia está em funcionamento das 8h às 20h; aos sábados
das 9h às 19h, encontrando-se encerrado aos domingos. Nos dias de serviço permanente, mantém-se
24h aberta, integrando assim o plano de turnos aprovados pela Administração Regional do Norte (ARSNorte). Diariamente é afixada, junto do horário de atendimento, informação sobre as farmácias do
município do Porto em regime de reforço ou serviço permamente, bem como a respetiva localização.

[29]

Durante o serviço noturno o atendimento decorre através de um postigo, que se encontra na fachada
lateral para maior segurança do profissional. [29]
A frontaria principal apresenta uma entrada espaçosa, situando-se no res do chão, o que permite
um bom acesso. Possui duas montras, uma do lado esquerdo, de dimensões mais pequenas, que é
utilizada sobretudo para afixar atividades decorrentes na farmácia, tais como, rastreios, serviços de
aconselhamento de nutrição, podologia entre outras. A montra do lado direito é atualizada
periodicamente, sendo dedicada a publicidade temática, normalmente promocional ou sazonal, produtos
de dermocosmética e MNSRM, fazendo deste, um espaço apelativo e cativante para os utentes (Figura
2).

1.3 CARATERIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR
O espaço interior da FH apresenta-se conforme os requisitos legais exigidos na Deliberação nº
2473/2007, Dezembro de 2004.

Susana Fontoura
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zona de atendimento, gabinete de atendimento personalizado, armazém de medicamentos, zona administrativa, zona laboratorial, vestiário e uma instalação sanitária.
A FH possui um circuito de câmaras de vigilância internas, extintores de incêndios devidamente localizados e assinalados, bem como um sistema de alarme, de forma a garantir uma maior proteção dos
utentes, dos funcionários e das instalações. Apresenta ainda um sistema de regulação de luz, humidade
e temperatura, que estão de acordo com os parâmetros desejáveis para o local, de forma a garantir
uma maior qualidade e segurança de todos os produtos e ainda assegurar uma ambiente agradável a
todos os funcionários e utentes. Neste espaço encontra-se ainda uma a identificação da atual Diretora
Técnica, Doutora Maria Helena Rocha.

1.3.1 ZONA DE ATENDIMENTO PÚBLICO
É o local de excelência da farmácia, aonde existe um primeiro contacto com o utente. Desta forma,
é essencial que o espaço seja agradável e acolhedor, havendo uma boa organização e apresentação
dos artigos expostos, bem como uma arrumação e limpeza permanente, associadas a uma boa iluminação de forma a tornar o ambiente harmonioso.
A FH possui uma zona de atendimento ao público espaçosa e atrativa, sendo nesta área que a
Farmácia tem a capacidade de captar o cliente quer pelo aspeto visual, quer pelo marketing exposto em
redor, pois é o local privilegiado para exposição de produtos sazonais, produtos de dermocosmética e
higiene. Este local possui duas cadeiras, para conforto do utente, havendo na parte posterior panfletos
informativos, revistas de farmácia e publicidade, para informação do utente.
O atendimento realizado ocorre num ambiente calmo, agradável, acolhedor e iluminado, de forma
discreta e confidencial. Desta forma, o utente estabelece uma relação de confiança com o profissional,
que por sua vez o auxilia no esclarecimento de todas as questões. Assim, para o atendimento ao público, a FH dispõe de quatro balcões principais, que possuem a superfície em vidro, o que permite a constante alteração de informação. Cada balcão está equipado com um computador, um terminal de leitura
ótica de códigos de barras, impressora e caixa registadora. Existem à disposição dois terminais de multibanco móvel.
A zona anterior aos balcões, toda ela está ocupada por prateleiras, onde são expostos, estrategicamente, de forma a captar a atenção do utente, diversos produtos farmacêuticos, relacionados com os
problemas sazonais (gripe, alergias), higiene oral e corporal, suplementos nutricionais e dietéticos, entre
outros. Nas gavetas abaixo destas prateleiras, encontram-se medicamentos de venda livre, dispostos
por ordem alfabética, independentemente da FF, tais como, antiácidos, suplementos vitamínicos, laxantes, preservativos, testes de gravidez, alguns medicamentos homeopáticos e produtos fitoterapêuticos.
Acima das prateleiras referidas, encontra-se sobretudo material ortopédico, como pés elásticos, joelheiras, coletes cervicais, cotoveleiras e ainda meias elásticas e de descanso.
O lado exterior aos balcões é constituído por diversos expositores; nomeadamente do lado direito
encontram-se os expositores dos leites e papas de bebé (Nutriben®) (Figura 3), de pensos e outros artiSusana Fontoura
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gos de podologia (Compeed®), de material ortopédico (Artenec®) e óculos. O lado esquerdo e na coluna
central são dedicados a dermocosmética sobretudo a determinadas marcas tais como: A-derma®, Avéne®, Caudalie®, Ducray®, Eucerin®, Galénic®, La Roche Posay®, Klorane®, Roc®, Vichy®, Uriage®, Lierac® (Figura 14). E apresenta ainda um linear com artigos de puericultura, dedicado aos mais pequenos,
onde as marcas representativas são a Chicco®, Bébéconfort®, Klorane® e Uriage® (Figura 13).

1.3.2 ZONA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO
A área de atendimento personalizado obedece as recomendações da BPF sendo utilizada para situações mais reservadas, que exigem uma maior proximidade entre o farmacêutico e o utente. É um
espaço mais acolhedor, com um clima de privacidade, que inspira confiança, tornando-se apropriado
para que o utente possa esclarecer as dúvidas mais intrigantes, sentindo-se acompanhado por um profissional que o ajude. [3]
Assim, este local é utilizado para efetuar diversos serviços ao utente como medição do peso de
adultos e bebés, medição da pressão arterial, glicemia capilar, colesterol total, triglicéridos e testes de
gravidez (Figura 15 e 16). Este local possui todo o material necessário à determinação dos parâmetros
mencionados, sendo rejeitados á posteriori para o contentor amarelo, destinado à recolha e armazenamento de objetos perfurocortantes.
É neste local que são prestados alguns serviços farmacêuticos, tais como, administração de injetáveis, vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (Portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro)
e cuidados de primeiros socorros.

[30]

Esta área é ainda utilizada para a realização de serviços de acon-

selhamento de nutrição e podologia. Sempre que necessário, o espaço é utilizado para campanhas de
rastreios de Saúde/Beleza.

1.3.3 ÁREA DE RECEÇÃO E GESTÃO DE ENCOMENDAS
A gestão de encomendas (receção e por vezes devolução), é uma prática diária efetuada através
de um computador que funciona como terminal central de todos os computadores existentes na farmácia e que possui ligado a si um terminal de leitura ótica de códigos de barras, uma impressora, um modem, um fax e impressora de etiquetas para os produtos de venda livre (Figura 4).
Uma boa organização, funcionamento e logística desta secção são essenciais para uma boa atividade da Farmácia a todos os níveis.

1.3.4 ARMAZÉM
Na área de armazém é importante que as condições de temperatura e humidade sejam asseguradas, a fim de garantir uma correta conservação dos medicamentos ou outros produtos de saúde, que
associado a uma boa organização facilite o desempenho da atividade farmacêutica.
Assim, nos vários módulos de gavetas deslizantes, seguindo a ordem alfabética, os medicamentos
encontram-se divididos por forma farmacêutica como: “Ampolas”, “Cremes/Pomadas”, “Pomadas OftálSusana Fontoura
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micas”, “Colírios”, “Ginecológicos”, “Supositórios”, “Comprimidos Marca Comercial”, “Granulados”, “Protocolo Diabetes” e “Xaropes” (Figura 5). Estes últimos situam-se na parte inferior do armário pois são
produtos líquidos de maior peso e fragilidade, ficando mais seguros neste local.
Nas prateleiras estão: “Medicamentos genéricos”, “Pós”, “Medicamentos Veterinários”, “Uso Externo” que inclui champôs para tratamentos capilares, desparasitantes (antipiolhos), loções para tratamentos cutâneos e unhas (Antifúngicos) (Figura 7); “Chás” e material de dispositivos médicos como exemplo
frascos de colheita assética, sacos coletores de urina, muletas, termómetros, ligaduras, pensos, gazes,
adesivos, seringas estéreis e de alimentação, algodão hidrófilo (Figura 6).
Devido ao espaço ser escasso na zona de armazém, os produtos de maior volume como fraldas,
sapatos ortopédicos e expositores de campanhas, entre outros, são colocados acima do armário que
contém os medicamentos comerciais.
O frigorífico encontra-se a uma temperatura de 2 a 8ºC e contém apenas os produtos que têm de
ser armazenados a frio (Figura 8), nomeadamente insulinas, vacinas, alguns colírios, entre outros.

1.3.5 BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO
Na área da Saúde, que se encontra sucessivamente em atualização e inovação, é importante, tal
como indicam as BPF

[3]

, que as Farmácias facultem ao farmacêutico e a todos os colaboradores, um

espaço, onde estes possam ter à sua disposição literatura técnico-científica atualizada, organizada e
apropriada ao seu exercício profissional, de modo a este poder estar o mais atualizado possível quer
cientificamente, quer legislativamente, de forma a responder adequadamente às questões colocadas
pelos utentes.

[1]

Na FH a informação bibliotecária encontra-se na zona administrativa, estando disponí-

vel a todos os profissionais.
A biblioteca da FH possui várias edições da Farmacopeia Portuguesa, incluindo a atual Farmacopeia Portuguesa IX (versão CD), bem como os respetivos suplementos, o Prontuário Terapêutico, o
Simposium Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico Português, Legislação
Farmacêutica Compilada e livros de Direito Farmacêutico, revistas da área de saúde e folhetos informativos que se mostram úteis, sobretudo por abordarem diferentes temas de forma clara e objetiva.
Por diversas vezes, durante o estágio, tive necessidade de consultar algumas das publicações que
fazem parte da biblioteca, com o objetivo de esclarecer dúvidas e/ou aprofundar o meu conhecimento
em determinadas questões. Dada a constante evolução das fontes bibliográficas, torna-se cada vez
mais importante o acesso à Internet, motivo pelo qual, diversas vezes recorri a bases de dados credíveis e atualizadas como PubMed, e a sites do INFARMED (www.infarmed.pt), do Ministério da Saúde
(www.min-saude.pt) e ANF (www.anf.pt) de forma a obter informação credível, acompanhando assim a
evolução do medicamento e da terapêutica em geral.
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1.3.6 LABORATÓRIO
A Farmácia possui um espaço laboratorial, para a preparação de medicamentos manipulados, com
todo o material obrigatório e registo da movimentação de todas as matérias primas (Anexo 17) devidamente certificadas pelo boletim de análise que as acompanha (Anexo 18). Contudo, sempre que é necessário preparar um medicamento deste género, a FH contacta uma Farmácia da sua confiança para
que proceda à sua elaboração. Deste modo, a FH assume a total responsabilidade pelo produto em
questão, sendo que o produto vem acompanhado com a respetiva ficha de preparação e cálculo do preço. Esta documentação é arquivada na farmácia.

1.3.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A FH apenas possui uma casa de banho, de acesso comum aos utentes e aos profissionais da farmácia. Encontra-se completamente equipada, sendo limpa diariamente de forma a assegurar as condições máximas de higiene.

2. RECURSOS HUMANOS
Tendo em consideração o DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, durante o horário de funcionamento
“as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico adjunto (…) podem
ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou outro pessoal habilitado”. [1]
Os colaboradores da farmácia que executam funções de atendimento ao público estão devidamente identificados, com o uso de um dispositivo de identificação, que possui o nome e o respetivo título
profissional.

[1]

Constituem uma equipa dinâmica, funcional, unida e organizada, aonde todos assumem

diversas funções, com responsabilidade e empenho de forma a estabelecer um contacto diário e afetivo
com o utente, cativando-o. Esta grande equipa é constituída por:
• Diretora Técnica: Dr.ª Maria Helena Rocha
• Farmacêutica Adjunta substituta: Dr.ª Claúdia Santos
• Farmacêutico Gestor: Dr.º José Augusto Silveira
• Técnico de Farmácia: Sr.º Alexandre Nuno Nogueira
• Técnico de Farmácia: Sr.º José Lelo
O bom relacionamento da equipa farmacêutica é evidente, transparecendo para os utentes uma
imagem mais digna e confiante, sendo um trunfo para a fidelização dos mesmos.
3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
3.1 SISTEMA INFORMÁTICO
Na FH o sistema Informático utilizado é o SIFARMA 2000, de acordo com o DL nº 292/2005, de 17
de Fevereiro. É sem dúvida uma ferramenta de extrema importância para o farmacêutico, contribuindo
para um melhor atendimento, bem como a gestão de todo o “stock”. Permite-nos efetuar um universo de
operações, rápidas e simples, de forma a controlar toda a informação sobre o produto em questão. PosSusana Fontoura
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sibilita a consulta da ficha do produto, onde se encontra toda a informação científica associada à substância ativa, nomeadamente interações terapêuticas e alimentares, contra indicações, posologia, ação
terapêutica, dosagens, FF, etc. Numa vertente mais contabilística, proporciona a execução e envio de
encomendas para os fornecedores, devolução e receção de encomendas, controlo de validades e stoks
máximos e mínimos, etc. Ainda tem um papel ativo na organização do receituário e na dispensa de psicotrópicos/estupefacientes.[28]

3.2 GESTÃO DE STOCKS
O conceito de “stock” poderá ser definido como o conjunto de medicamentos e restantes produtos
de saúde que se destinam à dispensa do farmacêutico, de forma a satisfazer as necessidades dos utentes sem depender constantemente dos prazos de entrega de fornecedores. Deste modo, o bom funcionamento e equilíbrio económico/espacial de uma Farmácia, está relacionado com uma boa gestão de
stocks, que tem como objetivo primordial, responder às necessidades da população, evitando eventuais
ruturas ou excessos de produto. Quando ocorre uma má gestão podem ocorrer duas situações- a) rutura de stock – quando o stock não é suficiente para satisfazer as necessidades da farmácia, podendo
levar à descredibilização da farmácia por parte do utente, e até á perda do mesmo; b) excesso de stock,
se o stock for demasiado elevado, verificando-se uma menor rotatividade dos produtos, o que pode resultar no vencimento dos prazos de validade e, como consequência, um empate ou perda de capital.
Para efetuar uma gestão de stocks é necessário avaliar a sazonalidade e rotatividade do produto,
prazo de validade, bonificações do laboratório ou fornecedor, procura por parte do utente, o espaço disponível, possibilidades de pagamento e marketing em redor do produto.

3.3 FORNECEDORES E NORMAS LEGAIS DE AQUISIÇÃO
Na FH a seleção dos fornecedores e execução das compras é essencialmente da responsabilidade
do Dr.º José Augusto Silveira em conjunto com o Sr.º José Carlos. Salvo raras exceções, o fornecedor
escolhido é aquele que reúne o melhor conjunto de vantagens. Isto é, alia o menor custo às melhores
bonificações de produtos, com descontos financeiros e melhores condições de pagamento (pois quanto
mais cedo forem liquidadas as faturas, melhor será o desconto oferecido pelo fornecedor), prazo de
entrega da mercadoria em menor tempo e maior facilidade de devolução de produtos, em conjunto com
uma melhor qualidade dos serviços prestados e profissionalismo. [1]
Contudo, nem sempre é possível fazer uma encomenda diretamente ao fornecedor. De acordo com
o DL nº 176/2006 de 30 de Agosto, também conhecido como “Estatuto do Medicamento” a opção da
Farmácia passa por arranjar um intermediário grossista, que permite realizar encomendas diariamente,
via informática/telefónica, sem quantidades mínimas obrigatórias, sendo eficaz nas entregas, utilizando
estafetas, que passam a determinadas horas do dia, garantindo eficiência da entrega e também facilidade de devolução se necessário. A grande desvantagem deste serviço é mesmo o facto de apresentar
um maior custo dos produtos para a farmácia. [5]
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A FH trabalha diariamente com os seguintes distribuidores: COFANOR (o principal), COOPROFAR,
OCP e Medicanorte, minimizando as ruturas de stock e obtendo melhores condições de serviço.
Uma outra opção viável é a aquisição direta dos medicamentos aos laboratórios da indústria farmacêutica, fabricantes ou seus representantes legais (delegados médicos), que garantem melhores bonificações e preços de custo. Contudo, pode tornar-se mais morosa a entrega dos produtos, implicar a
aquisição de uma quantidade mínima e a devolução ser mais complexa.

3.4 CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO, ROTAÇÃO DE “STOCK” E PONTO DE ENCOMENDA
Na FH a gestão de stock assenta sobretudo na informação que está presente na ficha informática
do produto, onde estão definidos os stocks mínimo e máximo, que são ajustados consoante o produto
em questão tendo em conta diversos fatores tais como:
• Época sazonal, altura do mês, movimento diário, assim como a média mensal de vendas;
• Hábitos de prescrição médica do local e necessidades dos utentes mais assíduos;
• Necessidades habituais de idosos, jovens e turistas;
• Produtos do mercado envolvente (clínicas de fisioterapia, ginásios, centros de homeopatia);
• Validade dos produtos, área para armazenamento do produto e rotatividade de stocks;
• Situações de bonificação comercial e financeira, promoções, bónus e capital disponível;
• Lançamento de novas campanhas publicitárias ou novos produtos.
Uma boa gestão de stock requer, por norma, um menor stock possível, associado a uma maior rotatividade dos produtos. É com base no histórico de vendas do produto no sistema informático que se faz
essa mesma gestão. Sempre que o stock mínimo de um produto é atingido, é emitida uma proposta de
encomenda (ponto de encomenda) que posteriormente será validada. [1]

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO
4.1 REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS
Quando se realiza a venda de um produto, o sistema informático identifica a saída deste, e procede
a uma atualização de stock. No momento que atinge o stock mínimo, isto é, o ponto de encomenda, é
lançada uma proposta de encomenda, para o produto ser reposto novamente até ao valor de stock máximo. No final, a lista emitida com todos os produtos encomendados é verificada e posteriormente aprovada, sendo enviada informaticamente para o fornecedor selecionado, concluindo a encomenda.
Como já foi referido anteriormente, pode também ocorrer a situação da encomenda ser feita diretamente ao delegado de vendas, como acontece com regularidade, uma vez que estes se dirigem às
farmácias, fazendo-se acompanhar de toda a documentação necessária para a realização da mesma.

4.2 RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS
Sempre que é entregue uma encomenda proveniente de um distribuidor grossista, esta encontra-se
no interior de contentores rígidos, protegendo o produto que transportam, com cores características
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identificando facilmente o seu fornecedor (Figura 9). Contudo, possui outras especificações que permitem a sua identificação mais rigorosa, diminuindo a possibilidade de ocorrerem erros na troca das embalagens, pois contém uma guia com o nome da farmácia a que se destina, um código numérico e um
código de barras. Sempre que são transportados produtos que exigem refrigeração, estes são enviados
em sacos/malas térmicos, devidamente assinalados de forma a ser-lhes atribuída prioridade na receção/arrumação, garantindo uma maior qualidade e segurança do produto.
Quando uma encomenda chega a farmácia é necessário verificar se possui uma fatura e o duplicado, e se está presente o nº da fatura, o nome do fornecedor, o destinatário, data, hora e se cada produto que foi encomendado tem o seu código CNP, seguido da designação por extenso, a quantidade pedida e enviada, as bonificações concedidas caso ocorram, preço unitário, PVP (com exceção dos produtos de venda livre) e IVA a que cada produto está sujeito, tal como o valor total cobrado pela encomenda (anexo 12).
Antes de se iniciar a entrada da encomenda, colocam-se os produtos na mesa de apoio pela ordem
em que estão na fatura (Figura 10) de modo a controlar preliminarmente a falta/excesso de algum produto, a integridade da embalagem primária e/ou secundária e ainda para uma melhor facilidade de trabalho posteriormente. Para iniciar a entrada dos produtos informaticamente, seleciona-se a encomenda
em questão em função do fornecedor, data, hora e situação. Inicialmente, introduz-se a identificação
numérica/alfanumérica que se encontra na fatura, faz-se a leitura do código de barras, ou introduz-se o
código manualmente, verifica-se a dosagem, a FF e se o prazo de validade dos produtos que são recebidos é inferior, igual ou superior ao que havia em stock. Se a validade for igual ou superior, não se altera; se for inferior tem de ser substituída pela validade do produto novo. No caso do stock inicial ser nulo,
torna-se obrigatório a inserção do respetivo prazo de validade. Prossegue-se assim com todos os produtos da fatura. No final confirma-se se os produtos que foram faturadas pelo fornecedor e enviados
para a farmácia coincidem. Contudo, podem ocorrer erros do fornecedor ao enviar quantidades inferiores às pedidas ou faturação de um produto não enviado. Neste caso deve-se contactar o fornecedor
para emitir uma nota de crédito ou enviar o produto. Quando se trata de produtos não encomendados
ou danificados, a farmácia emite uma nota de devolução, que é enviada ao fornecedor em conjunto como o produto. No caso de haver produtos que não foram enviados, pode-se escolher um outro fornecedor, para ser emitida nova proposta de encomenda.
Após a receção e confirmação da encomenda confere-se o preço unitário/ PVP dos produtos registados na fatura com o valor registado no programa informático. Após conferir todos os dados, terminase a encomenda, rubrica-se a fatura e coloca-se a data em que se deu entrada. A fatura é guardada,
para posterior verificação com o resumo de faturas enviado por cada fornecedor, no final do mês ou
quinzenalmente.
Sempre que haja alteração dos preços, antes de terminar a encomenda informa-se o responsável
pelos serviços de gestão e ajustam-se os preços. De seguida, se necessário, imprimem-se as etiquetas
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autoadesivas que possuem o preço marcado, código de barras, valor de IVA e nome do produto. O
ajuste de preço pode ocorrer para produtos com preço marcado ou não.
Quando a Farmácia recebe pela primeira vez um produto, é necessário criar informaticamente uma
ficha “Ficha informática do Produto”, na qual deve constar:
• Nome do produto;
• CNP (código com sete dígitos);
• Qual a forma de apresentação do produto;
• Prazo de validade;
• Fornecedor preferencial;
• Código de barras (código EAN);
• Stocks mínimos e máximos, preço de custo, margem de lucro e PVP.
Apesar de todo o controlo e inovação tecnológica, por vezes ocorrem divergências de stock ou valor monetário, que podem dever-se a inúmeros fatores da distribuição de medicamentos. Por vezes,
também acontecem erros humanos, como produtos faturados mais de uma vez, ou em contra partida,
não se efetua nenhum registo; ou ainda situações de furto que infelizmente por vezes acontecem.

4.3 MARCAÇÃO DE PREÇOS
Os produtos comercializados na Farmácia podem dividir-se em - Medicamentos comparticipados
cujo preço é fixado pela DGAE; e produtos de venda livre nos quais o preço pode ser fixado pela Farmácia. Nesta situação, os produtos não possuem PVP fixado, sendo necessário efetuar o cálculo através do sistema informático, com base no preço de custo, margem de comercialização e taxa do IVA a
que o produto está sujeito.

[6]

Exemplos destes produtos são os leites, farinhas lácteas, produtos veteri-

nários, de cosmética e higiene corporal, entre outros.
No entanto, as margens de comercialização aplicadas divergem, consoante o produto que se tem
em consideração. Isto é, se estamos perante a comercialização de medicamentos comparticipados e
não comparticipados as margens máximas são de 20%, para as farmácias, calculadas sobre o PVP,
deduzindo o IVA.

[6]

Atualmente a taxa de IVA em vigor para os produtos de venda livre é de 23% (Taxa

de IVA máxima). [7] Para os leites, a margem máxima de comercialização para as farmácias é de 15%, e
para as farinhas lácteas e não lácteas é de 20%, sendo estas calculadas sobre o preço máximo de venda pelos grossistas.

[8]

No que diz respeito aos produtos de venda livre a margem de lucro obtida pela

Farmácia fica ao seu critério.

4.4 ARMAZENAGEM, EXPOSIÇÃO E QUADRO LEGAL EM VIGOR
Na FH o armazenamento dos produtos é efetuado considerando a disponibilidade do espaço, a sua
acessibilidade e funcionalidade, mantendo locais próprios e característicos dos artigos armazenados.
Um aspeto importante são as condições de temperatura, humidade, ventilação e iluminação na zona reservada ao armazenamento. Devem cumprir todas indicações exigidas, quer pelo medicamento,
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quer pelos restantes produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem.
Assim sendo, deve garantir-se uma temperatura ambiente entre os 15 e os 25ºC e uma humidade do ar
não superior a 60%, sendo estas condições verificadas e registadas com aparelhagem adequada pelo
sistema termohigrómetro.
A FH também demonstra um grande interesse pelas questões relacionadas com a organização lógica apropriada dos produtos, tendo o cuidado de separar os produtos em vários níveis, mediante as
características de cada produto, de modo a facilitar o exercício da profissão e, concomitantemente, diminuindo possíveis erros no ato da dispensa.
Na parte de armazém, a forma de organização é por:
• Tipo de produto: Medicamentos comerciais, MG, protocolo de diabetes, medicamentos de uso veterinário, produtos de Uso Externo, MNSRM, psicotrópicos, produtos de alimentação especial.
• Forma farmacêutica: Comprimidos, xaropes, gotas, colírios, ampolas, supositórios, pomadas, granulados/pós.
• Características especiais de conservação: produtos de frio a uma temperatura entre 2ºC e 8ºC.
Na zona de atendimento ao público, opta-se por organizar os produtos por:
• Indicação terapêutica: Antigripais, analgésicos, vitaminas, antiácidos, laxantes, descongestionantes
nasais, artigos de podologia, higiene oral e corporal, suplementos alimentares, entre outros, sobretudo localizados como produtos de montra sazonal.
• Marca comercial (sobretudo nos lineares): Nutriben®, Avéne®, Caudalie®, Lierac®, La Roche Posay®,
Klorane®, Uriage®, Chicco®, Bébéconfort®;
• Secção Alimentar: Leites farinhas lácteas e frutas para bebé;
Sempre que possível, a regra aplicável na organização dos produtos é a ordem alfabética e da menor para a maior dosagem, bem com da menor para o maior número de unidades por embalagem. Além
da referida organização, utilizam-se os critérios de FEFO e FIFO, isto é, os produtos são armazenados
de acordo com o prazo de validade, de modo a serem dispensados em primeiro lugar os produtos com
validade mais curta. Se a validade for igual aos produtos presentes, armazena-se de forma a dispensar
em primeiro os que já existiam.

4.3 CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE
O prazo de validade de um medicamento diz respeito ao intervalo de tempo durante o qual há garantias de que o medicamento em questão apresenta estabilidade química e física. Deste modo, o controlo dos prazos de validade é um procedimento de extrema importância que faz parte da rotina de uma
farmácia, pois é seu dever garantir que o produto cedido ao utente se encontra dentro do prazo de validade e garanta o período de duração do tratamento do doente (máximo para dois meses).
O controlo dos prazos de validade é facilitado, graças ao auxílio do SIFARMA 2000, que contém na
ficha do produto esta informação, não desvalorizando jamais possíveis falhas informáticas e humanas.
Deste modo, o sistema informático alerta durante a venda, sempre que o prazo de validade do produto
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está prestes a terminar e permite ainda elaborar listagens de produtos, cujo prazo de validade termina
numa determinada data. Portanto, todos os meses na FH é emitida uma lista (anexo 15) onde constam
todos os produtos cuja validade termine nos dois meses seguintes ao presente mês e cinco meses no
caso de se tratar de medicação de protocolo ou medicamentos de veterinária. A lista está organizada
por ordem alfabética, código numérico, stock e prazo de validade. Durante a recolha dos produtos com
validade a expirar, acerta-se o stock e registo da validade mais próxima, com especial atenção aos produtos cosméticos que nem sempre têm uma validade definida, tendo apenas estabelecido um prazo de
validade após abertura do mesmo. De referir que em casos particulares, caso surjam dúvidas, poderá
ser pedido ao fabricante o prazo de validade efetivo do produto, mediante a apresentação do número de
lote. Após a verificação manual dos produtos, a ficha do produto deve ser atualizada informaticamente,
quanto ao novo stock e prazo de validade.
Quando todos os produtos forem recolhidos emite-se uma nota de devolução (Anexo 13) para proceder a devolução dos produtos aos respetivos armazenistas ou laboratórios.

4.4 DEVOLUÇÕES E QUEBRAS
As devoluções de medicamentos podem estar relacionadas com erros na encomenda (quer na qualidade/quantidade ou mesmo no pedido do produto), produto com um prazo de validade curto/expirado,
deterioração do produto, apresentação de embalagem primária e/ou secundária danificada, preço incorreto, ou recolha do produto por ordem do INFARMED, I. P. ou pelo laboratório produtor.
Sempre que se efetua a devolução de um produto, é necessário emitir uma nota de devolução em
triplicado, sendo que o original e o duplicado devidamente carimbados acompanham sempre o produto
devolvido. O triplicado é arquivado na farmácia, para posterior confirmação com a nota de crédito (Anexo 14) ou reenvio do produto, pela parte do fornecedor. Este impresso contém a identificação da farmácia e do fornecedor que recebe a devolução, bem como o número da nota de devolução, identificação
do produto (nome e código), quantidade a devolver e o motivo da devolução.
Caso o fornecedor não aceite a devolução, o produto volta para a farmácia, é eliminado do sistema
informático, é emitida uma nota de quebra de stock e de seguida eliminado para o ValorMed, a fim de
ser devidamente processado e destruído, implicando um prejuízo direto para a farmácia.

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS
5.1 ATO DA DISPENSA
Mediante o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o farmacêutico deve dispensar o
medicamento em cumprimento da prescrição médica ou exercer a escolha que os seus conhecimentos
permitem e melhor satisfaça as relações beneficio/risco e beneficio/custo. [5]
O Farmacêutico, como último profissional de saúde em contacto com o doente antes de iniciar o
tratamento, deve apresentar uma atitude crítica face a prescrição médica, questionando subtilmente o
utente acerca do seu estado de saúde, terapêutica adicional e toma correta da medicação. Deve asseSusana Fontoura
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gurar-se que o doente recebe toda a informação necessária, de forma correta e explicita quanto á posologia e modo de administração, garantindo que o utente compreende e retém a informação, sendo capaz de a reproduzir eficazmente, podendo usar os medicamentos corretamente, com segurança e eficácia, tirando o maior partido da sua ação terapêutica e farmacológica. [4]
Durante o estágio foram várias as vezes que contactei com utentes que não só por uma questão de
idade, mas também por motivos de analfabetismo ou mesmo por nervosismo, tinham dificuldade em
compreender a toma da medicação. Nesses casos, ao dispensar-lhes os medicamentos, recorria a uma
forma mais particular de ajudá-los a compreender, à medida das suas dificuldades, de forma a efetuarem corretamente o tratamento, como por exemplo uma grelha diária ou mesmo a “desenhos” que mimetizavam a manhã e noite. Não importava de que forma, interessava sim que o doente repetisse corretamente, mediante o esquema elaborado, a forma correta de como havia de tomar a medicação.

5.2 PRESCRIÇÃO MÉDICA E VALIDAÇÃO DA MESMA
A receita médica é um documento através do qual são prescritos, por um médico ou (..) por um
médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados, que devem ser dispensados ao utente, constituindo a via de comunicação entre prescritor e o farmacêutico. [5]
Com base nas BPF, o farmacêutico, para que proceda à dispensa dos medicamentos de modo eficiente e seguro, terá de inicialmente identificar o utente, o médico e a entidade que está responsável
pelo pagamento da comparticipação do mesmo. Posteriormente proceder à confirmação da autenticidade da prescrição para que o medicamento possa ser dispensado. Uma receita mal aviada resulta num
prejuízo para a farmácia e, em simultâneo e mais grave, pode resultar num risco para o utente. Então,
de forma a evitar erros de faturação/dispensa, o farmacêutico deverá ser conhecedor da legislação em
vigor, bem como ter especial atenção à interpretação das receitas verificando o medicamento, a FF, a
posologia, modo de administração e duração do tratamento, salientando o tipo de tratamento em questão, bem como os objetivos do prescritor.
Atualmente, no SNS existem diferentes tipos de receitas médicas em vigor:
• Receita médica eletrónica não renovável: usada para a prescrição de medicamentos utilizados em
tratamentos de curta ou média duração, apresentando uma validade de 30 dias; (Anexo 4 e 5)
• Receita médica eletrónica renovável (três vias): usada para a prescrição de medicamentos utilizados em tratamentos prolongados ou doenças crónicas, com seis meses de validade; (Anexo 2 e 3)
• Receita médica manual não renovável: usada apenas em casos de exceção, para a prescrição de
medicamentos utilizados em tratamentos de curta ou média duração; (Anexo 8)
• Receita médica especial: para a prescrição de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, medicamentos que podem ser utilizados ilegalmente ou que não podem ser prescritos nas receitas normais, devido as suas propriedades ou por precaução. (Anexo 7)
• Receita médica restrita: usada a nível hospitalar em exclusivo para medicamentos específicos. [5], [9]
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O DL n.º 106-A/2010 de 1 de Outubro, pretende “ garantir que o SNS é sustentável e bem gerido,
no que diz respeito à despesa com medicamentos e que esta é racionalizada e realizada de forma mais
eficiente (..) combater a fraude e o abuso nos benefícios concedidos pelo sistema de comparticipação
de medicamentos (..) para que sejam beneficiadas as pessoas que, de facto, deles necessitam.”

[12]

Deste modo, a prescrição eletrónica tem o objetivo de aumentar a fiscalização das prescrições e da
dispensa de medicamentos, diminuindo o risco de erro e o abuso nos benefícios fiscais. [12]
Segundo a Portaria nº 198/2011 de 18 de Maio o intuito é “promover a prescrição eletrónica, com a
desmaterialização de todo o circuito administrativo do medicamento” [9], ou seja, a receita é enviada por
meios eletrónicos do prescritor até à farmácia. Contudo “Até que a prescrição eletrónica possa ser completamente desmaterializada (..) a solução passa pela (..) sua impressão em papel, para efeitos de dispensa do medicamento.” [9]
Todavia, sempre que a prescrição médica não possa ser efetuada no modelo obrigatório em vigor,
e em termos do regime transitório das receitas manuais, o médico deve recorrer ao modelo de receita
manual aprovado

[10]

(anexo 8), não esquecendo de fazer menção da situação de exceção obrigatória,

escrevendo o vocábulo “exceção” abaixo do símbolo do SNS e a alínea correspondente à situação de
exceção: prescrição no domicílio; em caso de falência do sistema eletrónico; profissionais com volume
de prescrição igual ou inferior a 50 receitas mês; noutras situações excecionais, de inadaptação comprovada, precedidas de registo e confirmação na ordem profissional respetiva. Uma vez que se trata de
um regime transitório, o objetivo é que haja uma diminuição das prescrições manuais, até ao seu completo desuso. [9] Um aspeto importante nas receitas manuais que tive oportunidade de observar, é que
têm de ser escritas com a mesma cor de esferográfica, não podem estar rasuradas, nem apresentar
mais de um tipo de letra. Por várias vezes, fui obrigada a não poder aceitar receitas nestas condições,
uma vez que não cumpriam as regras estipuladas.
Em consequência da Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de Maio “Em cada receita médica podem ser
prescritos até quatro medicamentos distintos, não podendo, em caso algum, número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o total de quatro embalagens, salvo”
“a prescrição de medicamentos para dispensa ao público em quantidade individualizada” ou se os medicamentos “se apresentarem sob a forma de embalagem unitária”, como o caso dos injetáveis em unidose e ainda medicamentos sujeitos a receita médica especial.

[26]

Numa situação em que não venha

referido o número de embalagens, nem dosagem ou tamanho da embalagem do medicamento, deve
ceder-se o menor número de embalagens, com a dosagem mais baixa que existe do referido medicamento e a embalagem de tamanho mais pequeno. Relativamente à FF, se não estiver referida, deve-se
ter em conta a quem se destina a prescrição, ou seja, a adultos, crianças ou lactentes.

[11]

A prescrição

de medicamentos que apresentam uma substância estupefaciente ou psicotrópica, tem de ser feita numa receita onde não estejam prescritos outros medicamentos.

[26]

Também os produtos de venda proto-

colar, dietéticos e medicamentos manipulados, necessitam de ser prescritos isoladamente numa receita,
que deverá conter a designação “Manipulado” ou “Dietético”. É da responsabilidade do médico prescriSusana Fontoura
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tor autorizar ou não a dispensa de um MG em vez do medicamento comercial. Se for o caso, deve assinalá-lo, no campo da receita previsto para o efeito. [9] Se se tratar de um imigrante, na receita deverá
constar o termo “migrante” ou “acordos internacionais”, para além do nome próprio e da entidade emissora de livrete.
De acordo com a Portaria nº 198/2011 de 18 de Maio houve alterações, a partir de 1 de Julho de
2011, dos quais resulta que o modelo de receita médica eletrónica só é validada se apresentar: número
da receita; local de prescrição; Identificação do médico prescritor incluindo a vinheta médica, com a indicação do nome profissional, especialidade médica, se aplicável, número da cédula profissional e contacto telefónico; nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas
siglas «R» (pensionista abrangido por um regime especial de comparticipação de medicamentos); ou
«O» (doente abrangido por um regime especial de comparticipação de medicamentos); designação do
medicamento, por DCI, marca e nome do titular da AIM; código do medicamento representado em dígitos e em código de barras; dosagem, FF, dimensão da embalagem, número de embalagens e posologia; identificação do despacho que estabelece situações particulares de comparticipação de medicamentos específicos para determinadas patologias, nomeadamente Alzheimer, Lúpus, Hemofilia, Psoríase, caso seja aplicável; data de prescrição e assinatura manuscrita do prescritor. Caso se trate de uma
receita manual, deve conter o número da receita; local de prescrição; número da cédula profissional;
número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema e código do medicamento. [9]
Uma prática que o farmacêutico deve sempre ter presente é a verificação do medicamento com a
receita junto do doente, certificando-se de que este o reconhece. Só depois se inicia a introdução informática dos dados. Inicialmente procede à leitura ótica do código de barras presente na embalagem
do(s) medicamento(s) a dispensar, inserindo-se o plano com o código correspondente ao organismo
comparticipante, e se aplicável a portaria ou despacho em vigor. Preenche-se por leitura ótica ou manual o número da receita, local de prescrição e médico prescritor, no caso de se tratar de medicamentos
comparticipados. A percentagem do valor comparticipado varia de acordo com o organismo, o grupo
farmacoterapêutico, a existência ou não de regimes especiais de comparticipação, entre outros. Também é fundamental ter em conta as situações em que a comparticipação é feita por um organismo complementar (p. ex.: SAVIDA, CGD, SAMS, ADM, entre outros). Deste modo, é necessário fotocopiar a
receita juntamente com o respetivo documento comprovativo de que o utente é beneficiário dessa entidade complementar. Quer a receita original quer a cópia são mensalmente enviadas para as diferentes
entidades envolvidas na comparticipação.
Após o registo informático, são impressos no verso da receita os dados necessários à faturação
(anexo 10), para que a farmácia receba posteriormente o valor da comparticipação. Neste documento
deve constar a identificação do diretor técnico, o nome e n.º contribuinte da farmácia; a data e n.º da
venda, o código numérico de identificação do operador e do organismo comparticipante, n.º de lote, e nº
de receita que está integrada num lote de 30 unidades; os códigos de barras do(s) medicamento(s), o
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nome da substância ativa/marca comercial; a quantidade dispensada, o PVP, valor pago pelo utente e o
respetivo valor da comparticipação por parte da entidade. De seguida, cabe ao utente assinar o documento de faturação, confirmando que lhe são dispensadas as embalagens faturadas e que lhe foram
fornecidas as informações necessárias à toma dos respetivos medicamentos. Por fim, o Farmacêutico
terá de datar, carimbar e rubricar.
Em situações excecionais poderá efetuar-se uma venda suspensa, nomeadamente nos casos em
que a farmácia não tem disponível o medicamento prescrito no momento. Assim o utente pagará apenas os medicamentos que leva consigo e mais tarde será regularizada a venda na sua totalidade. Em
terapêuticas crónicas e na ausência de medicação poderá igualmente realizar-se uma venda suspensa
dos medicamentos até que o utente tenha uma nova consulta com o prescritor. Nessa situação o utente
paga a totalidade do PVP e é reembolsado posteriormente, tendo em conta a percentagem de comparticipação. Na venda é emitido um talão específico, que permite a fácil localização da venda informaticamente, aquando da sua regularização.
Alguns dos utentes possuem ainda a possibilidades de efetuar conta de crédito, a fim de facilitar o
processo de dispensa e pagamento, situação que é regularizada no final do mês. Desta forma, no final
de cada venda o preço a cobrar é creditado na conta de crédito do utente, sendo emitido um talão em
duplicado, um para o utente e outro que é arquivado na farmácia. A fatura ou recibo será entregue ao
cliente apenas quando este regularizar o valor em crédito.

5.3 INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA
No momento em que o farmacêutico é abordado pelo utente para realizar a interpretação/avaliação
da receita médica, deve analisar a receita médica detalhadamente, identificando a medicação, possível
problema de saúde, FF, dosagem, posologia e possíveis interações (sobretudo na polimedicação), contraindicações e efeitos adversos. Depois de aplicar todos os conhecimentos farmacotécnicos deve estabelecer um diálogo fluente com o utente, de forma a saber para quem se destina a medicação, se é já
habitual a sua toma, se o faz da forma correta, etc. Sempre que ao farmacêutico surgirem dúvidas, quer
na leitura de caligrafia (numa receita manual), quer pela via de administração do medicamento, ou porque este foi retirado do mercado, deve pedir a ajuda dos colegas e ao utente, ou mesmo contactar o
médico prescritor, para esclarecer as dúvidas relativamente ao que fazer.
Tendo em conta este aspeto da importância do papel do farmacêutico na dispensa de medicamentos existem já em algumas farmácias nacionais os programas de Cuidados Farmacêuticos, nomeadamente em patologias crónicas tais como: Hipertensão, Diabetes Mellitus, Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, entre outras. Consistem no acompanhamento do doente e de toda a sua terapêutica
farmacológica sendo que o objetivo principal reside na avaliação dos resultados da terapêutica instituída.
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5.4 MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
Segundo o DL nº 176/2006 de 30 de Agosto um MG 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” em comparação com a substância de referência, sendo identificado pelo nome da substância ativa,
seguido da dosagem, FF e sigla “MG”, que devem constar do seu acondicionamento secundário. [5]
O MG apenas poderá ser comercializado dez anos após a AIM inicial do medicamento de referência, ou então onze anos após o AIM inicial caso nos primeiros oito anos, o titular desse AIM tenha obtido
uma autorização para uma ou mais indicações terapêuticas novas.

[5]

A grande vantagem destes medi-

camentos é que traz para o doente uma poupança entre 20 a 25% relativamente ao medicamento de
referência, quando não pertencem ao grupo homogéneo.
Para que os MG possam ser dispensados o médico prescritor deve assinalar no campo de “autorizar” ou através da indicação da DCI, dosagem, FF, número de embalagens. O médico pode acrescentar
o nome do titular da AIM ou a marca de genérico.
O aumento da despesa pública no setor da saúde, em particular na área do medicamento, tem levado os diferentes países a adotarem estratégias de contenção de custos e um maior rigor na comparticipação por parte do Estado nos gastos com os medicamentos.

[27]

O objetivo é procurar um valor de

referência para os medicamentos de cada classe terapêutica, dada a disparidade de preços existentes
para a mesma substância ativa, sem colocar em causa o benefício do doente. Assim, a introdução dos
preços de referência na comparticipação dos medicamentos pelo Estado visa equilibrar os preços dos
medicamentos comparticipados, instituindo um valor máximo a ser comparticipado correspondente à
comparticipação do medicamento genérico de preço mais elevado de determinado grupo, oferecendo
assim ao utente uma alternativa de qualidade garantida e equivalência terapêutica comprovada. [27]
Para colocar em prática este sistema os medicamentos comparticipados são incluídos em grupos
homogéneos (conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, FF, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um MG existente no
mercado) ficando sujeitos ao sistema de preços de referência.

[6]

Para cada grupo homogéneo, o preço

de referência é calculado com base na média dos cinco PVP`s mais baixos praticados no mercado.
Com base na proposta do INFARMED, I. P., os membros do Governo responsáveis pela área da economia e da saúde, aprovam, por despacho conjunto, até ao 15º dia do último mês de cada trimestre
civil, os preços de referência para cada um dos grupos homogéneos de medicamentos, bem como a
criação de novos grupos homogéneos. [12]

5.5 CONTRAINDICAÇÕES
No momento em que o Farmacêutico dispensa e analisa a história clínica do doente, deve tentar
identificar PRMs, protegendo o utente de futuras RAMs.
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Por norma, o grupo populacional mais vulnerável à ocorrência de contraindicações é constituído
por: hipocoagulados, grávidas ou mulheres em amamentação, bebés, crianças, idosos, hipertensos,
diabéticos, insuficientes renais e hepáticos. Assim sendo, cabe ao farmacêutico o cuidado de averiguar
junto do utente a ocorrência de possíveis reações de hipersensibilidade à(s) substância(s) ou excipientes. Tanto o RCM como o Folheto Informativo são duas ferramentas de consulta rápida e eficaz, mas
também podemos consultar a ficha do produto com informações deste sobre a sua constituição, interações, posologia, entre outras.

5.6 POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO
A melhor forma de contribuir para a adesão e sucesso terapêutico está, sem dúvida, num esclarecimento claro por parte do farmacêutico aquando da entrega da medicação, sobre a posologia e modo
de administração deste. São diversos os fatores (tempo de semivida do fármaco, solubilidade, estabilidade, número de tomas, modo de administração), que contribuem para que o fármaco atue no organismo. Assim, é necessário um rigor posológico do utente para que haja uma eficácia máxima do tratamento.
Os profissionais de saúde deverão ainda ter sempre em conta formas que agradam o utente, contribuindo para aumentar a adesão à terapêutica, optando pela menor quantidade de fármacos, menor
frequência de tomas possíveis e administrações preferencialmente orais (formas farmacêuticas líquidas/sólidas).
Por norma as dúvidas mais frequentes dos utentes estão relacionadas com:
• O modo de administração dos medicamentos por via retal, inalatória e injetáveis (insulinas);
• Se é possível dividir os comprimidos ou abrir as cápsulas para facilitar a toma;
• Necessidade de cumprir a terapêutica até ao fim da embalagem (como nos antibióticos);
• Se o medicamento deve ser tomado com/sem alimentos, para aumentar/diminuir a absorção;
• Qual a melhor hora do dia para a toma do medicamento (p. ex. estatinas);
• O que fazer se esquecer de tomar o medicamento;
• Se há alteração da eficácia do medicamento após o esquecimento de uma/várias tomas (p. ex. pílulas anticoncecionais).

5.7 ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO, PROMOÇÃO DA ADESÃO À TERAPÊUTICA E INFORMAÇÃO ORAL E ESCRITA
Sempre que o utente procura o farmacêutico, espera deste profissionalismo e conhecimentos fundamentados, científicos e atuais, de forma a esclarecerem as suas dúvidas explícita e concisamente;
espera também sigilo e ser atendido de forma discreta durante todo o ato farmacêutico.
Durante o aconselhamento, o farmacêutico deverá sempre efetuar a promoção da adesão à terapêutica, explicando ao utente a importância da toma da medicação correta e atempadamente, esclarecendo quais objetivos do tratamento, a posologia e duração deste, sem ignorar os eventuais efeitos seSusana Fontoura
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cundários/efeitos adversos, que possam surgir. Caso ocorram, o utente deve estar informado do procedimento a adotar para contrariar esses efeitos. O discurso deverá ser objetivo e esclarecedor, tendo em
consideração o uso do vocabulário que o utente compreenda, sendo indispensável adaptar o discurso
ao nível socioeconómico e cultural de cada utente.
Um procedimento que eu mesmo várias adotei uso aquando da dispensa da medicação e que serve de garantia de que o paciente compreende a informação transmitida oralmente pelo farmacêutico, é
pedir-lhe que repita toda a informação que lhe é transmitida sobre a toma da medicação, corrigindo-o
sempre que necessário. Enquanto isto, procedia à escrita nas embalagens dos medicamentos, da forma
mais semelhante à que o paciente tinha repetido, garantindo que o utente fica com um registo para consulta posterior, podendo ainda consultar o folheto informativo, caso surja alguma dúvida.

5.8 CUIDADOS A TER NA CONSERVAÇÃO DOMICILIÁRIA DO MEDICAMENTO
É importante que as características do medicamento se mantenham inalteradas durante o seu prazo de utilização; deste modo, é necessário alertar o utente, sobre os cuidados a ter com a sua conservação no momento que lhe é dispensado. O ideal é que seja conservado na embalagem original, para
que as condições ambientais e microbiológicas se mantenham, e que permaneça protegido da luz, evitando interações físicas com outros medicamentos, mantendo-se junto do folheto informativo que lhe
corresponde.
Por norma, as condições de conservação para a maioria dos medicamentos implicam estar num local a temperatura inferior a 25ºC, com pouca humidade, que em Portugal, será um ambiente normal.
Contudo, há medicamentos que exigem uma temperatura entre 2-8ºC. Algumas suspensões de preparação extemporânea também necessitam de conservação no frigorífico (2-8ºC). Produtos como colírios,
que após abertura têm a validade diferente do produto intacto. Assim sendo, após a primeira utilização
apenas podem ser utilizados no máximo durante um mês (regra geral).
6. DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E/OU ESTUPEFACIENTES
6.1 MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES
Estes medicamentos exercem uma ação sobretudo ao nível do SNC, através da modulação de processos mentais e emocionais, de forma a melhorar a capacidade de raciocínio, rendimento corporal e
aliviar dores corporais. Os estupefacientes têm uma margem terapêutica estreita, provocando na sua
maioria tolerância e dependência física e/ou psíquica, contribuindo para alterações de humor, comportamento e consciência.
As referidas substâncias são, frequentemente, envolvidas em atos ilícitos. Como tal, estão sujeitas
a uma legislação especial durante todo o seu circuito, de modo a evitar o seu uso inadequado. O DL nº
15/93, de 22 de Janeiro (entretanto retificado por outros diplomas ao longo dos anos), define o regime
jurídico de tráfico e consumo de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, regulamentando a
aquisição, distribuição e prescrição para respetiva dispensa.
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do em seis tabelas segundo o perigo do seu uso e abuso: Tabelas I (I-A, I-B, I-C), II (II-A, II-B, II-C), III,
IV, V e VI [13], que definem quais as substâncias sujeitas a controlo.

6.2 REGRAS DE AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISPENSA
A aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é feita aos fornecedores habituais,
de acordo com a legislação em vigor, sendo no entanto semelhante aos restantes produtos farmacêuticos. Contudo, é de registar já algumas diferenças na receção destes medicamentos. Constam nas Tabelas I, II-B e II-C, do DL nº 15/93, de 22 de Janeiro e vêm embalados separadamente dos restantes
produtos encomendados, com intuito de permitir uma identificação mais rápida destes. Em contrapartida, as BZD incluídas na tabela III e IV chegam à farmácia misturadas com os outros restantes produtos.
[13]

Na encomenda, juntamente com a fatura habitual, vem a guia de requisição de estupefacientes e
psicotrópicos em duplicado. Este documento contém a identificação da farmácia, nº de requisição, nº de
registo interno, data de encomenda, identificação do fornecedor, identificação do medicamento, nº de
embalagens, nome e nº de inscrição na OF do diretor técnico do distribuidor grossista. O farmacêutico
responsável assina o documento original e duplicado, colocando o seu nº de inscrição na OF e o carimbo da FH. De seguida, o duplicado é enviado ao fornecedor e o original é arquivado na farmácia, durante três anos. [5; 6]
A dispensa de substâncias e preparações presentes nas tabelas I a II só serão fornecidas ao público, mediante apresentação de receita médica especial ou médico-veterinária. (Anexo 6) [15,[16]] Só podem
ser dispensadas por um farmacêutico, ou alguém que o possa substituir na sua ausência. [13] Com a publicação da Portaria nº198/2011, de 18 de Maio, a prescrição de medicamentos estupefacientes ou
substâncias psicotrópicas não pode constar numa receita onde estejam prescritos outros medicamentos. A receita médica especial é válida transitoriamente, em situação de exceção; (Anexo 7) apresenta
cor amarelo-esbatida, em papel autocopiativo; constituída por original (enviado ao organismo comparticipante) e dois duplicados (o duplicado é arquivado na farmácia por três anos ordenados por data de
aviamento e o triplicado é enviado ao INFARMED, I.P.). [9],[5]
Para que o farmacêutico valide a receita especial, esta deve conter a identificação do médico prescritor (nome, morada, n.º de inscrição na Ordem dos Médicos, data de prescrição e assinatura do médico, bem como, a vinheta que o identifique; identificação do paciente (nome, morada, idade, sexo, número de BI, número de beneficiário); dados relativos ao medicamento/tratamento: DCI da substância ativa
ou nome comercial, dosagem, FF, nº de unidades por embalagem, nº de embalagens, posologia e duração do tratamento;
Ao realizar a venda informaticamente, o SIFARMA 2000 reconhece de imediato o medicamento
como estupefaciente ou psicotrópico, como consta nas tabelas I e II do DL nº 15/93, sendo necessário
introdução de dados relativos à identificação do médico; nº da receita e data da dispensa; identificação
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do adquirente e utente (nome, morada, idade, n.º e data de emissão do BI ou carta de condução, passaporte, n.º de cartão de cidadão); [17]
Posteriormente, imprime-se um documento que se cola no verso da receita original, que deve estar
devidamente assinado pelo adquirente, para enviar ao organismo comparticipante, juntamente com a
fatura relativa à quantia paga, que se carimba e entrega ao mesmo. O farmacêutico responsável deve
ainda assinar e carimbar, para que o processo seja válido. Em relação aos duplicados, anexa-se a cada
um deles um “Documento de Psicotrópicos”. Um dos duplicados é enviado para o INFARMED, até ao
dia dez do mês seguinte, o outro permanece na farmácia, onde será arquivado no local devido, por data
de aviamento, durante três anos. [9]
Uma vez que o INFARMED é a entidade responsável pelo controlo e fiscalização dos estupefacientes e psicotrópicos, é necessário enviar-lhe os registos de entradas e saídas trimestralmente, até 15
dias após o fim de cada trimestre. Através do SIFARMA 2000 são impressas duas listas, uma com a
entrada e outra com a saída dos Estupefacientes e Psicotrópicos. O mapa de balanço efetua-se anualmente e envia-se até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte. [5; 6]

6.3 COMPARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
Ao nível da gestão financeira de uma farmácia, a comparticipação de medicamentos é um dos assuntos mais importantes que exige uma correta faturação, para que o organismo comparticipante envie
o valor comparticipado.
Existem várias entidades responsáveis pela comparticipação dos medicamentos, contudo a mais
significativa é o SNS, embora existam outras, tais como a ADSE, Sãvida, CGD, PT…O utente pode usufruir da comparticipação por um organismo ou por dois organismos diferentes. A entidade comparticipante atribui uma percentagem da comparticipação que varia consoante o medicamento, o grupo em
que este se incluiu e o regime de comparticipação a que o utente tem direito. Tudo isto deverá estar
legível na receita (despachos, portarias, protocolos).
São considerados dois regimes de comparticipação, o geral, constituído por todos os utentes do
SNS e trabalhadores migrantes; e o regime especial, que engloba todos os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal em vigor no ano civil anterior. Na receita materializada, deverá estar impressa a sigla «R». [12]
No caso do regime geral, a comparticipação do SNS e ADSE faz-se tendo em conta essencialmente, critérios de justiça social, enquadrando-se nos seguintes escalões: escalão A: 90 %; escalão B: 69
%; escalão C: 37 %; escalão D: 15 % sob PVP ou caso se aplique sob o preço de referência. [12]
Relativamente aos regimes especiais, a comparticipação do Estado é de 95 % para o escalão A e
um acréscimo de 15 % nos restantes escalões, sob o preço de referência. Se o doente for abrangido
pelo referido regime especial a menção ao despacho que consagra o regime, deve aparecer na receita
eletrónica, no campo relativo à designação do medicamento, devendo conter, a sigla «R», junto dos
dados do utente. [4]
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A comparticipação de um medicamento pode atingir os 100% caso se comprove que tal terapêutica
é imprescindível em termos de sustentação de vida, nomeadamente em patologias como Lúpus, Hemofilia, Doença Profissional, Paramiloidose e ainda mais recentemente doença dos militares das forças
armadas portuguesas.
Os medicamentos manipulados comparticipados são referidos no despacho nº 18694/2010, de 18
de Novembro que comtempla uma listagem com as substâncias ativas e respetivas FF sujeitas á comparticipação de 30 % do seu preço. [31]

7. AUTOMEDICAÇÃO
O conceito de automedicação está relacionado com a utilização de medicamentos sem a prescrição
ou orientação médica, sendo muitas vezes o resultado de indicações por pessoas não habilitadas, como
amigos ou familiares. Nesta situação o farmacêutico tem um papel fundamental na assistência,
dispensa e informação sobre os medicamentos disponíveis para automedicação, devendo orientar a
utilização ou não do medicamento solicitado pelo doente, contribuindo para que a automedicação se
realize sob uma indicação adequada e segundo o uso racional do medicamento.

7.1 AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DO RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO
Aquando da intervenção do farmacêutico, este deve assegurar-se de que possui informação suficiente para avaliar de forma correta o problema de saúde do utente. Deste modo, deve iniciar um breve
questionário sobre o problema, quais os sintomas, há quanto tempo persistem, se já foram tomados
medicamentos, se toma medicação habitual, se houve alteração do quotidiano, se é diabético, hipertenso…
Posteriormente cabe ao farmacêutico analisar a informação obtida, concluindo se os sintomas podem ou não estar associados a uma patologia grave; em caso afirmativo, deverá ser sugerido ao utente
uma consulta médica. Caso se trate de uma patologia menor, deverá ser aconselhado um conjunto de
medidas não farmacológicas e/ou farmacológica (em segunda opção) informando-o corretamente das
vantagens terapêuticas, bem como contraindicações, interações e efeitos secundários. Contudo, deve
alertar para a probabilidade, de que a automedicação pode estar a mascarar sintomas graves, o que
pode levar ao agravamento da situação clínica do utente e retardar o tratamento. É necessário ter em
atenção a quem é dispensado o medicamento, tendo especial cuidado com idosos, doentes crónicos,
crianças, grávidas ou mulheres a amamentar, pois são grupos de utentes com características peculiares, que exigem fármacos e posologias específicas. Por último, deve avisar o utente para que esteja
atento ao seu estado clínico, pois caso haja prevalência ou agravamento dos sintomas, deverá consultar o médico.
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7.2 INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS E PAPEL DO FARMACÊUTICO [4]
Tendo em consideração as BPF, o farmacêutico é o responsável “pela seleção de um MNSRM e/ou
indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde
considerado como um transtorno ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de caráter não
grave, autolimitante de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros
problemas de saúde do doente.” [1] Deste modo, o farmacêutico deve persuadir o utente para o uso racional do medicamento, fornecendo todas as informações sobre as indicações terapêuticas, posologia,
possíveis interações e contraindicações.
A utilização de MNSRM é hoje uma prática muito frequente. Todavia, exige limitações, devendo
efetuar-se exclusivamente de acordo com as especificações estabelecidas para cada medicamento.
Durante o estágio foram-me transmitidos conhecimentos sobre as situações possíveis de automedicação. Os problemas mais frequentes são obstipação, diarreia, gripes e constipações, tosse e rouquidão,
micoses, picadas de insetos, herpes labial, cefaleias e febre (Anexo 9). [18]
Para que o farmacêutico desempenhe um bom aconselhamento, deve ter o cuidado em se manter
atualizado, consultando sempre que necessário guias farmacoterapêuticas, protocolos de indicação
terapêutica, Simposium terapêutico e outras bibliografias necessárias á sua formação contínua.
8. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA
8.1 FARMÁCIA CLÍNICA
A farmácia clínica caracteriza-se por um atendimento personalizado, centrando-se nas necessidades do utente, prestando-lhe os melhores cuidados farmacêuticos, mediante o seu quadro clínico, nível
socioeconómico, estilo de vida e preferências. O conceito de cuidados farmacêuticos é ainda recente,
mas já muito promissor para o bem-estar do utente e muito prestigiante para a Farmácia. (Figura 12)

8.2 FARMACOVIGILÂNCIA
A farmacovigilância define-se como o estudo da segurança do medicamento em fase de comercialização, isto é, quando este já se encontra na comunidade. Este processo é fundamental para a quantificação, previsão e avaliação dos riscos associados a utilização do medicamento. A farmacovigilância,
procede à recolha de informações que não foram obtidas durante o desenvolvimento do medicamento,
uma vez que se trata de uma amostra populacional maior, com grande variabilidade individual (um fator
crucial) e diversas terapêuticas associadas, sendo por isso maior a probabilidade de identificação de
RAMs. Com base no DL nº 242/2002, de 5 de Novembro, os profissionais de saúde devem comunicar,
tão rápido quanto possível, às unidades de farmacovigilância ou ao serviço responsável de farmacovigilância do INFARMED, as reações adversas confirmadas, suspeitas de reações adversas graves ou
inesperadas de que tenham conhecimento, resultantes da utilização de medicamentos.

[19]

A ficha de

notificação encontra-se no Anexo 1.
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O farmacêutico, sempre que desconfiar que esteja perante um efeito adverso, principalmente daqueles que não se encontrem descritos, deve imediatamente comunicar aos serviços responsáveis, que
poderão investigar a ocorrência de outras notificações semelhantes para o mesmo medicamento. Caso
o efeito adverso seja confirmado, o AIM é alertado, sendo novamente avaliada a relação benefício/risco
do medicamento. Mediante as consequências desta relação, o medicamento poderá ser retirado do
mercado ou simplesmente se adicionar o efeito adverso ao folheto. Procedendo deste modo, uma vez
mais a saúde do utente é protegida.

8.3 CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS
FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS E CUIDADOS A TER NA SUA DETERMINAÇÃO
O farmacêutico tem uma relação de proximidade muito forte com a população e de elevada credibilidade por parte dos utentes, ocupando deste modo um lugar privilegiado face a outros profissionais de
saúde, o que lhe proporciona a possibilidade de contribuir para a prevenção da doença e promoção da
saúde. Assim, a precoce deteção de fatores de risco em diversas doenças, através da determinação de
parâmetros bioquímicos e fisiológicos assume uma elevada importância. Deste modo, a FH criou um
Cartão, que é fornecido a cada utente, onde é possível anotar as várias determinações realizadas, para
um melhor seguimento de cada utente.
Durante a determinação desses parâmetros, o farmacêutico deve ter determinados cuidados, para
sua proteção e do utente, de forma a garantir que não há contaminações que alterem os resultados,
nem que permaneçam nas superfícies de trabalho.
O procedimento utilizado na determinação da glicemia capilar, colesterol total e triglicéridos é semelhante, devendo efetuar-se do seguinte modo:
• Preparar o material e colocar as luvas;
• Ligar o aparelho adequado ao teste com a respetiva tira teste. Este deve estar previamente calibrado. Caso contrário, deverá efetuar-se a calibração com a tira controlo;
• Massajar suavemente o dedo onde se vai realizar a punção de modo a aumentar o fluxo de sangue
evitando “espremer” o dedo, para não tocar na zona a puncionar;
• Limpar o local a punçar com álcool em algodão;
• Fazer a punção no bordo lateral da polpa do dedo com a lanceta, posteriormente rejeitada no contentor amarelo destinado a objetos perfurocortantes;
• Colocar a gota na tira teste. Se se tratar do teste de glicémia uma gota pequena é suficiente pois é
absorvida por capilaridade; no caso do colesterol total e triglicéridos é necessário uma gota maior,
para que preencha toda a zona da tira teste;
• Aguardar alguns segundos/minutos, respetivamente. Registar o resultado no cartão do utente;
• Colocar as amostras biológicas no contentor asséptico.
Durante estas determinações é necessário uma atitude responsável, que garanta a qualidade e segurança do serviço prestado. O farmacêutico deve ser consciente e não deve tomar uma posição alarSusana Fontoura
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mista, perante um valor elevado isoladamente, pois não é sinónimo de patologia, devendo repetir-se a
determinação num outro dia, para confirmar os resultados.
Durante o meu estágio na FH por diversas vezes tive oportunidade de efetuar as determinações de
parâmetros biológicos e fisiológicos, o que permitiu um aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, bem
como do contacto com diversas dúvidas dos utentes, procurando sempre esclarecê-las corretamente, e
aumentando o meu conhecimento na área.

8.3.1 DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR
A Diabetes Mellitus é uma doença que afeta um grande número de pessoas em todo o mundo, nomeadamente em Portugal. Deste modo, o programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes
Mellitus tem criado protocolos de colaboração, que permitiram o acesso dos utentes aos dispositivos
para monitorização e tratamento desta doença.

[32]

Como forma de ajuda aos utentes, o Estado compar-

ticipa na aquisição das tiras-teste para diabéticos com 85%, nas agulhas, seringas e lancetas com
100% do PVP para os utentes do SNS, mediante a apresentação de receita médica. [32]
O farmacêutico pode ter um papel no controlo da glicemia do utente ao:
• Incentivar para um estilo de vida saudável, com alimentação e exercício físico adequados;
• Promover a adesão à terapêutica farmacológica e não farmacológica;
• Esclarecer a técnica de determinação da glicemia capilar, tal como a importância de controlar os
valores de glicémia e de pressão arterial;
A medição da glicemia capilar é essencial na monitorização da Diabetes Mellitus, uma doença associada a lesões de tecidos e órgãos a longo prazo, com aparecimento de complicações crónicas (microvasculares, macrovasculares, pé diabético, etc.) e agudas (cetoacidose, hipoglicemia) que conferem
alta mortalidade e morbilidade. Apresenta habitualmente os seguintes sintomas clássicos: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso.

[21]

Este serviço é solicitado não só por diabéticos, mas também por

não diabéticos.
Na FH utiliza-se o equipamento automático, para determinação da glicémia capilar. É sempre sugerido ao utente que faça a determinação após um jejum de oito horas ou duas horas após uma refeição.
De acordo com a OMS, os critérios de diagnóstico de diabetes são: [22]
Diagnóstico

Glicemia jj.

Glicémia pós-prandial (2h)

Diabetes

≥ 126 mg/dl

ou

≥ 200 mg/dl;

Tolerância Diminuída à Glucose

≥ 140 mg/dl

e

≥ 140 mg/dl e < 200 mg/dl

Anomalia da Glicémia em jejum

≥ 110 mg/dl e < 126 mg/dl

e

<140 mg/dl

Após a determinação, o resultado é registado no cartão do utente, referindo se a medição foi efetuada em jejum ou duas horas após a última refeição. Posto isto, cabe ao farmacêutico fazer um aconselhamento sobre um estilo de vida saudável, com uma alimentação hipocalórica e o exercício físico aeróbico regular, bem como a importância farmacológica, caso esta seja habitual.
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8.3.2.1. PRESSÃO ARTERIAL
A HTA é um fator de risco que contribui para o desenvolvimento de doença vascular cerebral, doença coronária e insuficiência cardíaca. Este estado patológico é relativamente comum em Portugal, e
mais prevalente do que noutros países Europeus, reflexo dos hábitos alimentares (excessivo consumo
de sal).

[33]

Uma pessoa é considera hipertensa quando os valores de PA sistólica e diastólica se situa

habitualmente, acima dos 140 e/ou 90 mmHg, respetivamente, face aos valores de referência.

[33]

(Ane-

xo 19)
Durante o meu estágio pude constatar este facto pelas vezes que determinei este parâmetro nos
utentes da Farmácia e pela elevada quantidade de medicação antihipertensora prescrita e dispensada.
Os fatores de risco para a HTA são variados, entre eles a alimentação não equilibrada, stresse, hereditariedade, obesidade, terapias farmacológicas, entre outros. Deste modo, o farmacêutico deve dialogar com utente, incentivando-o a cumprir a terapêutica, caso exista, e a adotar um estilo de vida saudável, diminuindo ingestão de sal, álcool e tabaco e em contrapartida aumentar o consumo de fruta e
vegetais e a realização de exercício físico regular. [20]
Na FH, a medição da PA efetua-se na zona de atendimento personalizado, feita manualmente, com
o recurso ao esfinogmomanómetro e a um estetoscópio ou pelo equipamento automático, que indica a
PA mínima, máxima e pulsações por minuto. Inicialmente o utente descansa alguns minutos, enquanto
isto, coloca-se o braço (geralmente o esquerdo) ao nível do coração, relaxado, com o cotovelo apoiado
e a mão voltada para cima. Antes de iniciar a medição informa-se o utente que não se deve mover ou
falar, para obter os resultados mais credíveis. Após a determinação, o farmacêutico analisa-o e informa
o utente sobre o resultado no cartão, o valor das PA e a data. Estes cartões são uma mais valia no controlo do doente, pois permitem uma avaliação da sua história clinica pelo médico e farmacêutico que o
assistem. O farmacêutico deve ainda relembrar ao doente as medidas não farmacológicas sempre que
aplicáveis, como a perda de peso, prática de exercício físico regular, alimentação cuidada, cessação
tabágica, moderação do álcool e sal.

8.3.2.2. PESO E ALTURA
O peso e altura na FH são determinados numa balança, que possui uma fita métrica integrada, e
posteriormente assinalados num Cartão de Registo os respetivos valores. Assim, é possível proceder
ao cálculo do IMC, para posterior comparação com a tabela de IMC. Há ainda uma balança para determinação do peso de bebé.
Durante o estágio tive a oportunidade de participar numa atividade nutricional, que será descrita á
posterior, que resultou da solicitação dos utentes, através de formas eficazes de perder peso, realização
de dietas e toma de suplementos.
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8.3.2.3. COLESTEROL
A molécula de colesterol é um constituinte essencial das membranas celulares dos mamíferos, é
precursor de compostos biologicamente ativos. No entanto, concentrações plasmáticas elevadas de
LDL (lipoproteínas de baixa densidade) e triglicerídeos, e concentrações baixas de HDL (lipoproteínas
de alta densidade) estão relacionados com o aumento do risco de doenças cardiovasculares, daí ser
fundamental a população conhecer os seus níveis.

[33]

Sendo a hipercolesterolémia silenciosa e assin-

tomática, muitas vezes, quando é detetada ou manifesta sintomas, já provocou danos significativos.

[23]

Assim, a monitorização deste parâmetro não está apenas relacionado com a deteção de novos casos
de hipercolesterolémia, como serve ainda de avaliação do efeito da terapêutica dos fármacos antidislipidémicos, nos doentes já diagnosticados e em fase de tratamento. [23]
O procedimento de medição do colesterol total é igual ao da determinação da glicemia, com a diferença de que neste caso o resultado obtido é mais demorado. As determinações do colesterol podem
ser efetuadas a qualquer hora do dia, mas preferencialmente, quando o utente se encontra em jejum.
Para valores de colesterol total superiores a 190 mg/dl, convém encaminhar o doente ao médico, de
modo a realizar análises para obter um perfil lipídico do doente mais completo: colesterol total, HDL-c,
LDL-c, Triglicéridos e Colesterol total/HDL-C. Os valores devem ser registados no cartão, para definir a
sua história clinica. Deve-se aconselhar o doente a reduzir a ingestão de álcool e ácidos gordos saturados. Deve-se-lhe recomendar a perda de peso e a cessação tabágica, se for o caso, e incentivar a prática de exercício físico regularmente, associado a uma dieta equilibrada.

8.3.2.4. TRIGLICÉRIDOS
Os triglicéridos têm origem na gordura da dieta e na conversão da glucose não utilizada, sendo armazenados no tecido adiposo sob forma de energia, contribuindo para elevados níveis de triglicéridos,
que aumentam o risco de sofrer doenças cardiovasculares. A determinação dos triglicerídeos é semelhante á do colesterol total. Nesta situação é aconselhável um jejum prévio de 12 horas, já que a ingestão de alimentos, nas horas anteriores à determinação, pode influenciar o resultado. O valor desejável é
inferior 150 mg/dL. Caso esta situação não se verifique, o farmacêutico deverá sugerir uma diminuição
do consumo de gorduras saturadas, álcool e tabaco, e introdução de prática de exercício físico regular,
bem como uma consulta médica para avaliar a necessidade de intervenção farmacológica.

8.3.2.5. TESTE DE GRAVIDEZ
Este teste baseia-se na determinação da hormona hCG, com base num método imunológico e uma
reação colorimétrica, usando como amostra a urina da mulher. Entre 6-8 dias após conceção, a hCG
começa a ser detetável, devendo utilizar-se a primeira urina da manhã, pois apresenta maior concentração de hCG, facilitando a sua deteção. Se a determinação não for efetuada logo após a recolha, a urina
deve ser mantida no frigorífico.
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Sempre que é necessário proceder à realização deste teste, devido à sua sensibilidade, o farmacêutico deverá, uma vez mais, agir com discrição e direcionar a paciente para a zona de atendimento
personalizado. Deve descontrair a utente, explicando-lhe o que vai ter de fazer, e perceber, qual era a
prespetiva relativamente ao resultado. De seguida, deve-se colocar o coletor de amostra absorvente na
urina, mergulhando-o durante 20 segundos e colocando a tampa, mantendo-o na posição horizontal. O
resultado deverá ser lido após 5 minutos, não devendo realizar-se mais leituras posteriormente.

[10]

O

teste possui uma área de controlo, para verificar se o resultado é válido e uma área reservada ao resultado do teste. A determinação é válida, se aparecer uma risca vertical na área de controlo. O aparecimento de uma risca vertical na área de teste indica presença de hCG, e provavelmente a utente estará
grávida (teste positivo). O não aparecimento da risca é indicativo de resultado negativo; no entanto, a
utente deve ser aconselhada a realizar um novo teste nas 72h seguintes para confirmar o resultado,
pois a concentração de hCG poderia não ser suficiente.
Sempre que o resultado é positivo, deve sugerir-se à utente uma consulta com o seu obstetra ou
ginecologista, alertando-a para necessidade de interromper a toma de determinados medicamentos,
nomeadamente contracetivos orais. Avisar ainda para a possibilidade de ocorrência de resultados “falsos positivos” devido à medicação para fertilidade que contêm hCG, gravidez recente, menopausa,
quistos nos ovários.

8.4 CAMPANHA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E/OU PREVENÇÃO DA DOENÇA
8.4.1 VALORMED E PROGRAMA DE RECOLHA DE RADIOGRAFIAS
A VALORMED faz parte da sociedade gestora de Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagens e Medicamentos fora de uso (SIGREM), nos termos do DL nº 366-A/97, de 20 de Dezembro.

[24]

(Figura 11) Está responsável pela recolha/gestão dos resíduos de embalagens vazias e medi-

camentos fora de prazo. A Farmácia funciona como o “rosto” da ValorMed junto do público, assumindo
um papel de primeira linha na recolha, aconselhamento e sensibilização dos utentes para as boas práticas ambientais, reduzindo acidentes domésticos, como ingestão de medicamentos impróprios.
Nas farmácias são recolhidos exclusivamente resíduos de embalagens produzidos por consumidores finais resultantes do consumo “doméstico”, “urbano” ou “ambulatório”, provenientes de medicamentos de uso humano ou veterinário, produtos equiparados a medicamentos e resíduos de embalagens
(independentemente do material utilizado no fabrico da mesma).

[25]

No contentor ValorMed não devem

ser colocados objetos perfurocortantes, seringas de insulina, nem outro tipo de embalagens que não
medicamentos. Assim, o farmacêutico deve confirmar as embalagens entregues pelos utentes.
Quando o contentor está cheio é pesado (cerca de 5kg), selado e devidamente rotulado. A informação é anexada ao contentor (nome e número da farmácia), data e assinatura do responsável. É depois
entregue ao armazenista, que o encaminha para local próprio. Para além deste protocolo, a FH participa
na Campanha de Recolha de Radiografias promovida pela AMI.
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8.4.2 RASTREIOS
Durante o período de estágio na FH tive a oportunidade de realizar um rastreio cardiovascular (medição de Tensão, Colesterol e TG) e de participar na organização do rastreio da bactéria Helicobacter
pylori, ácido úrico, podologia, obesidade e osteoporose. Isto, permitiu uma intervenção direta na prevenção da doença, desenvolvendo as minhas capacidades de comunicação com o utente, de aconselhamento e de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso e o estágio,
contribuindo, deste modo, para a promoção da Saúde.
Também participei na organização de rastreios dermocosméticos, associados a marcas conceituadas (Lierac® e Caudalíe®), bem como na introdução de terapêuticas alternativas como a mesoterapia,
reiki, osteopatia e massagens terapêuticas, de forma a dar resposta a um novo público, que procura
resposta numa medicina alternativa.

8.5 O FARMACÊUTICO E A COMUNIDADE
Cada vez mais o papel do farmacêutico se estende para além do espaço físico da farmácia, e se
alarga à comunidade em geral. É com base nesta atitude, que os laços que se criam entre o farmacêutico e o utente são cada vez mais intensos, fazendo com que este deposite grande confiança no nosso
trabalho. Desta forma, cabe ao farmacêutico estimar esta ligação, continuando a trabalhar para que
estes laços se tornem mais vincados.
É com base neste pensamento que a equipa da FH trabalha, arduamente, para colocar à disposição dos utentes o melhor serviço, de máximo profissionalismo e qualidade. Para isso, investe em serviços prestados fora da farmácia, como campanhas de promoção da saúde em escolas, nomeadamente,
na Escola Filipa de Vilhena, onde realizou campanhas contra a obesidade, educando os alunos didaticamente para a uma alimentação saudável e ainda efetuou palestras sobre a alimentação infantil, dirigida a um grupo de futuras auxiliares do jardim de infância (Anexo 20). Foi na sequência das atividades
realizadas neste dia, que surgiu a inspiração para o tema da minha Monografia. Comprovando que a
Obesidade é atualmente um problema de saúde pública crescente, em relação ao qual o farmacêutico
deve estar atento e disponível para intervir adequadamente, surgiu assim possibilidade de efetuar um
trabalho de campo com os alunos de sétimo ano da escola acima mencionada. Deste modo, todos os
dados obtidos foram trabalhados detalhadamente, sendo assim possível realizar a Monografia sobre o
tema “Obesidade Infantil”.
No entanto, outras atividades tiveram a presença da equipa farmacêutica da FH, tal como no dia
mundial do tabaco com atividades lúdicas antitabágicas e ainda no dia mundial contra a sida. Também
visitamos o colégio O Aprendiz, aonde tivemos o privilégio de realizar uma apresentação sobre o tema
“Os Piolhos”, às crianças dos 3 aos 10 anos, com posterior exposição dos seus desenhos na montra da
farmácia sobre o tema (Anexo 21).
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A participação nestas atividades enriqueceu a minha experiência enquanto estagiária e futura profissional, tornando-me mais capaz para responder as necessidades da sociedade e para desempenhar
o papel do farmacêutico na comunidade.
Paralelamente, o farmacêutico deve estabelecer uma relação cordial com todos os profissionais de
saúde nomeadamente médicos, enfermeiros, entre outros. A conciliação de todos estes profissionais faz
com que o doente seja o maior beneficiado de todo o processo.

8.6 FORMAÇÃO CONTÍNUA
Para que um farmacêutico exerça o melhor possível a sua profissão, deve manter-se em atualização constante. Para isso, pode recorrer à bibliografia que tem a sua disposição, ou às diversas formações que vão aparecendo e que ajudam a uma instrução pessoal, mas que se refletem, sem dúvida
num maior profissionalismo.
Durante o meu estágio, tive a oportunidade de participar na formação de um medicamento, o Cialis®
e duas formações de cosméticas, Lierac® e Phyto®, aonde pude conhecer todos os produtos, pela primeira vez, o que me ajudou imenso no aconselhamento e venda dos produtos.
9. CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA
9.1 PROCESSAMENTO DO RECEITUÁRIO E FACTURAÇÃO
A medicação que é dispensada na farmácia mediante receita médica pode ter uma comparticipação
parcial ou total dependendo dos diferentes organismos, tendo em conta que a percentagem de comparticipação depende da entidade comparticipadora e do regime de comparticipação do utente.
O receituário na FH é organizado em dois grupos principais, o receituário relativo ao SNS e o receituário relativo a outros organismos com acordo estabelecido com a ANF. Deste modo, as receitas do
SNS têm um percurso diferente das restantes, sendo enviadas até ao dia cinco do mês seguinte para o
ACSS, I.P. sendo o valor das comparticipações faturado pela Administração Regional de Saúde (ARS
Norte).
Sempre que se dispensam medicamentos comparticipados, são impressos alguns dados no verso
da receita, tais como, o organismo comparticipante, o PVP e o valor comparticipado, constituindo o documento de faturação.
As receitas e respetivos documentos de faturação devem ser verificados diariamente, de forma a
identificar possíveis erros, que podem ser corrigidos, quando detetados atempadamente, entrando em
contato com o utente e resolvendo o erro cometido.
Nas receitas corretamente faturadas deve verificar-se o preenchimento da receita, com a respetiva
validade; depois de ser assinada, datada e carimbada; deve constar a correspondência entre o(s) medicamento(s) prescrito(s) e aviado(s); a impressão de código(s) de barra(s) no verso da receita; o preço
faturado pelo medicamento e atribuição correta da comparticipação à entidade, e regimes especiais de
comparticipação. (Anexo 10)
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As receitas são organizadas em lotes de 30, constando no documento de faturação o número do lote, a o número da receita, que são atribuídos pelo sistema informático de forma sequencial, o que confere uma melhor identificação e processamento do receituário. No final desse mês, apenas o último lote
pode conter menos do que 30 receitas.
Após o lote estar completo, imprime-se o Verbete de Identificação do lote, (Anexo 11) ao qual se
anexam as respetivas receitas. No verbete consta o organismo comparticipante e a identificação da
farmácia; o número de receitas e a data (mês e ano da fatura); o código, tipo, número de lote, no total
de lotes entregues naquele mês; o valor total correspondente ao PVP, valor pago pelo utente e valor
total comparticipado.
O fecho dos lotes deve ser efetuado até ao último dia do mês, de modo a que no dia seguinte o sistema informático assuma uma nova série de 30 receitas. No final do mês, fecha-se a faturação e emitese a Relação Resumo de Lotes para cada organismo, onde deve identificar-se a farmácia: nome e código atribuído pelo INFARMED, I. P.; a data (mês e ano respetivo) e número do documento; os dados de
cada lote, transcritos dos Verbetes de Identificação; o valor total das receitas, de PVP e o valor pago
pelo utente e comparticipado.
Posto isto, é emitida uma Fatura Mensal para cada entidade comparticipadora, que resulta da junção dos diversos documentos Relação Resumo de Lotes. Este documento contém a identificação da
farmácia, o número da fatura e a sua data de emissão; bem como o valor total dos lotes e receitas de
PVP pago pelo utente e comparticipado.
As receitas que pertencem ao SNS são enviadas para o ACSS, I. P. juntamente com o Verbete de
Identificação do Lote, Relação Resumo de Lotes e Fatura Mensal. Estas receitas são recolhidas na farmácia até ao dia cinco por um serviço CTT disponibilizado via ANF. Esta envia à farmácia todos os meses, uma circular de receção da fatura, onde são estabelecidos prazos de adiantamento das faturas do
respetivo mês. Deste modo, a ANF funciona como intermediário, recebendo, á posteriori, o valor respetivo pela ARS.
Caso surjam irregularidades, as receitas são devolvidas à farmácia, de forma a ser possível a sua
retificação. Assim, a farmácia emite notas de crédito ou débito, consoante a situação, retificando e reenviando as mesmas na faturação do mês seguinte. Se não for possível a correção das receitas devolvidas, serão “abatidas”, não recebendo a farmácia a percentagem correspondente à sua comparticipação.
As receitas pertencentes aos restantes organismos são enviadas para a ANF, via correio registado
com aviso de receção, juntamente com o Verbete de Identificação do Lote, Relação Resumo de Lotes e
Fatura Global Mensal, funcionando a ANF como intermediária, no pagamento das comparticipações. A
ANF envia os documentos para os respetivos organismos e para a farmácia a circular de receção.
Durante o meu estágio participei no processamento de receituário e faturação da FH. É uma tarefa
de muita responsabilidade e importância para a contabilidade da farmácia. Tive a oportunidade de fazer
a verificação de receitas, pois era realizada diariamente, sempre com a supervisão de um profissional,
uma vez que se trata de um trabalho muito minucioso. Pude ainda assistir a todos os pormenores desSusana Fontoura
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critos anteriormente, o que foi uma mais valia para a minha experiência profissional enquanto Farmacêutica.

9.2 FISCALIDADE
A impressora fiscal, após cada venda, imprime as faturas, de modo a que estas, durante 10 anos,
permaneçam arquivadas, para consulta da entidade fiscalizadora. No que diz respeito aos documentos
relativos ao movimento monetário, tais como faturas, recibos, notas de crédito ou débito, também permanecer igualmente arquivados durante o mesmo tempo.

10. ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO:
 Dia 10 de Outubro- Formação Caudalíe®;
 Dia 12 de Outubro- Participação na Ação de Formação sobre o Medicamento Cialis®;
 Dia 16 de Outubro - Dia da Alimentação - Visita a Escola Filipa de Vilhena para avaliação dos parâmetros corporais dos alunos de 7º ano;
 Dia 26 de Outubro- Rastreio Caudalíe®- SPA Caudalíe®
 Dia 16 de Novembro – Rastreio da bactéria Helicobacter pylori;
 Dia 17de Novembro - Dia do Fumador – Visita a Escola Filipa de Vilhena para medição qualitativa
dos valores de Monóxido de Carbono no pulmão;
 Dia 22 de Novembro – Formação Lierac®- “Lierac - Prêt-à-porter”
 Dia 23 de Novembro - Rastreio ao Ácido Úrico;
 Dia 24 de Novembro – Rastreio Cardiovascular (medição de Tensão, Colesterol e TG);
 Dia 25 de Novembro – Visita ao Colégio “O Aprendiz” – Apresentação do Tema –“Os Piolhos”
 Dia 26 de Novembro – Rastreio de Podologia;
 Dia 30 de Novembro – Rastreio de Osteoporose;
 Dia 12 de Dezembro – Massagem Terapêutica;
 Dia 14 de Dezembro – Rastreio de Mesoterapia;
 Dia 15 de Dezembro – Rastreio Lierac® - Pele e Cabelo;
 Dia 16 de Dezembro – Medicinas Alternativas (Reiki, Osteopatia);
 Dia 18 de Dezembro – Participação no Inventário realizado na Farmácia;
 Dia 7 de Março – Formação Lierac® - Academia Phyto;
 Dia 16 de Março- Rastreio Lierac® - Pele e Cabelo;
 Dia 29 de Março – Formação Klorane® – “Klorane Capilar e Klorane Bebé”
 Dia 30 e 31 de Março – Rastreio de Obesidade

Susana Fontoura

40

RELATÓRIO DE ESTÁGIO
11. CONCLUSÃO
No momento em que cheguei a farmácia, muitas eram as dúvidas e o receio da experiência que me
aguardava. O medo de colocar em prática o que havia sido aprendido durante os cinco anos de curso
era grande e o nervosismo dificultava ainda mais, na medida em que, aparentemente, toda a equipa da
FH, desempenhava as suas tarefas com muita naturalidade, eficiência e sabedoria. Mas, tudo isto se foi
atenuando com o decorrer dos dias, e o medo que inicialmente me atormentava deu lugar a confiança e
aos conhecimentos práticos fundamentais que todos os membros da equipa fizeram questão de me
transmitir, para que pudesse desempenhar a minha atividade na perfeição.
Deste modo, não só apliquei conhecimentos adquiridos, como obtive muitos conhecimentos e experiências novas, que me enriqueceram e mostraram o verdadeiro significado e importância do farmacêutico comunitário, que se estende muito para além da dispensa de medicamentos e aconselhamento.
Tudo depende da nossa atitude, da forma como encaramos a profissão e o quanto estamos dispostos a
lutar por ela.
Durante este estágio de quatro meses, aceitei todas as propostas para que fui desafiada. Senti que
enriqueci pessoalmente e profissionalmente com todas estas experiências vividas, retirando delas sempre uma mensagem, um conselho, uma aplicação prática. Posso assim concluir que os objetivos do
meu estágio foram atingidos, sentindo-me capaz de transitar para a vida profissional, exercendo-a de
acordo com os valores éticos e deontológicos que a regem.
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Figura 1 - Localização da Farmácia do Covelo. [Online] [Acedido em: 23 de 01 de 2012.]
http://maps.google.com/maps?q=rua+do+bolama+Porto

Figura 2- Fachada exterior da FH
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Figura 4 – Receção de Encomendas

Figura 3: Linear Nutriben®

Figura 5 – Armário de gavetas deslizantes
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Figura 7 – Prateleira de Medicamentos Genéricos, Externos, Pós
Figura 8 – Frigorífico 2-8º C

Figura 9 – Caixotes com Encomendas

Figura 10 – Organização da Encomenda/faturas

Figura 12 – Serviços Farmacêuticos Prestados
Figura 11 – Depósito ValorMed
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Figura 13 – Linear de Puericultura (bebé)

Figura 15 – Gabinete de atendimento (balança)
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Figura 14 – Linear Lierac®

Figura 16 – Gabinete de atendimento
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Anexo 1: Folha de Notificação de Reações Adversas (Frente e Verso).

Anexo 2: Modelo de Receita Eletrónica Renovável (1ª Via)
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Anexo 3: Receita Eletrónica Renovável (2ª Via)

Anexo 4: Modelo de Receita Eletrónica Não Renovável (10, 20 ou 30 dias)
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Anexo 5: Receita Eletrónica Não Renovável (10, 20 ou 30 dias)

Anexo 6: Modelo de Receita médica especial para as tabelas I, II-B, II-C e IV referidas em anexo no DL nº
15/93 de 22 de Janeiro.
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Anexo 7: Modelo de Prescrição em Receita Médica Especial para as tabelas I, II-B, II-C e IV referidas

em anexo no DL nº 15/93 de 22 de Janeiro, válida transitoriamente, em situação de excepção, com a
alínea correspondente à situação de excepção d).

Anexo 8: Receita médica manual em situação de exceção, assinalado abaixo do símbolo do Ministério da
Saúde
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Anexo 9: Listas com as situações viáveis de automedicação pelo farmacêutico

Anexo 10: Verso da Receita Médica
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Anexo 11: Verbete de Identificação de lote
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Anexo 12: Fatura que acompanha a encomenda
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Anexo 13: Nota de Devolução
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Anexo 14: Nota de Crédito
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Anexo 15: Lista de validades do mês
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Anexo 16: Guia de Transporte de produtos Farmacêuticos
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Anexo 17: Registo de movimento de matérias primas.
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Anexo 18: Boletim de Análise
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Classificação
Ótima
Normal
Normal Alta
Hipertensão Leve - Grau 1
Hipertensão moderada – Grau 2
Hipertensão Grave- Grau 3

Pressão Sistólica
(mmHg)
<120
<130
130-139
140-159
160-179
≥180

Pressão Diastólica
(mmHg)
<80
<85
85 - 89
90 - 99
100 - 109
≥110

Anexo 19: Tabela que faz a comparação das médias de pressão arterial sistólica e diastólica independentemente da Idade, Sexo e Raça do Indivíduo.

Anexo 20: Apresentação em powerpoint sobre alimentação para alunos da Escola de Vilhena
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Anexo 21: Apresentação em powerpoint sobre Pediculose, para os alunos do Colégio “O Aprendiz”.
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1. Introdução
Para conclusão da formação académica do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
foi realizado um estágio nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de São João (HSJ). Esta
oportunidade foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora a nível profissional e pessoal, para
o futuro de uma vida laboral ativa, pelo contacto com uma realidade farmacêutica distinta da
realidade vivida a nível da Farmácia Comunitária; quer pelos conhecimentos, quer pelas
experiências adquiridas.
Este relatório tem como objetivo transcrever parte das atividades elaboradas na instituição,
ao longo do período presente, bem como os conhecimentos e experiências adquiridos que
aumentaram o grau de instrução profissional sobre diversos assuntos teóricos e práticos.
O estágio hospitalar decorreu durante um período de dois meses, Janeiro e Fevereiro de
2012 e foi orientado pela Doutora Ana Luísa Pereira. Foi possível passar por todos os setores dos
SF, participando de forma ativa e obtendo assim um maior proveito desta formação.
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2. Estrutura dos Serviços Farmacêuticos
O HSJ é um hospital de referência, uma vez que se trata do segundo maior hospital do país
e do maior da zona Norte. É um hospital universitário, pois apresenta uma ligação à Faculdade de
Medicina do Porto (FMUP). É responsável pela assistência direta à população de uma parte das
cidades do Porto, Braga e Viana do Castelo (com exceção dos concelhos de Baião, Amarante e
Marco de Canaveses), abrangendo uma população de cerca de 3 milhões de pessoas.
O edifício principal é constituído por 11 pisos, estando 2 deles localizados no subsolo,
havendo ainda à volta, diversos edifícios externos. No entanto é neste mesmo edifício principal
que se encontram instalados os serviços de Urgência, Internamento, Hoteleiros, Laboratórios,
Imagiologia e a globalidade dos Serviços Administrativos e de Gestão.
Atualmente o CHSJ, EPE apresenta uma capacidade para 1124 camas, que estão
disponíveis para diversas especialidades médicas e cirúrgicas:
Anestesiologia

Doenças Infeciosas

Dermatologia

Estomatologia

Cardiologia e Cardiologia Pediatrica

Ginecologia e Obstetrícia

Cirurgia Geral

Hematologia e Oncologia Pediátrica

Cirurgia vascular

Medicina Interna

Cirurgia Torácica

Neonatologia

Cirurgia Plástica e Maxilo-facial

Neurologia

Cirurgia Pediátrica

Oncologia

Cuidados Paliativos

Otorrinolaringologia

Cuidados Intensivos

Pneumologia

Nefrologia e Transplante Renal

Reumatologia

Neurocirurgia

Cuidados Intensivos

Oftalmologia

Dermatologia

Ortopedia e Traumatologia

Endocrinologia

Pediatria Médica

Gastrenterologia

Psiquiatria

Hematologia Clínica

Urologia

Imuno-alergologia

É nos edifícios externos que se encontram localizados: o Centro de Ambulatório - que
engloba as Consultas Externas, o Hospital de Dia, a Unidade de Cirurgia do Ambulatório e ainda o
Serviço de Instalações e Equipamentos. [1]
O principal objetivo do HSJ é poder conferir a melhor assistência médica à população e
ainda contribuir para a prevenção da doença, nomeadamente na promoção da investigação e do
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ensino pré e pós graduado, razão pela qual existe a possibilidade de realização de um estágio
numa unidade hospitalar.

2.1 Serviços Farmacêuticos (SF)
Os SF Hospitalares constituem uma importante estrutura dos cuidados de saúde prestados
a nível Hospitalar. São departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação
geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados
do seu exercício. A direção dos SF Hospitalares é obrigatoriamente assegurada por um
farmacêutico hospitalar.
Os SF Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, têm a função de assegurar a
terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos,
bem como a integração das equipas de cuidados de saúde e promoção de ações de investigação
científica e de ensino. A estrutura desta unidade é influenciada pelo tipo de valências do Hospital,
número de camas e/ou a complexidade de atividades desenvolvidas, no que diz respeito à
prestação de cuidados, tal como à sua localização geográfica.
Os SF hospitalares apresentam responsabilidades ao nível da gestão (seleção, aquisição,
armazenamento e distribuição) do medicamento e de outros produtos farmacêuticos (dispositivos
médicos, reagentes, etc.); são os principais responsáveis pela implementação e monitorização da
política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela
Comissão de Farmácia e Terapêutica;
No HSJ, os SF são dirigidos por um Farmacêutico, nomeado pelo Conselho de
Administração. Segundo o Regulamento Interno, visam os seguintes objetivos:


Ceder os cuidados Farmacêuticos necessários, para que a terapêutica medicamentosa se
traduza em saúde para o doente;



Conceber serviços eficazes e seguros que promovam o uso racional dos medicamentos;



Criar serviços e programas que auxiliem à resolução das necessidades de saúde pública e à
prevenção das doenças;



Promover a Farmácia Hospitalar como um elemento essencial nos cuidados de Saúde.

Deste modo, os SF têm como dever garantir as seguintes funções:


Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos;



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



Produção de medicamentos;



Análise de matérias-primas e produtos acabados;
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Distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde;



Participação dos SF em Comissões Técnicas (Comissão de Farmácia e Terapêutica e
Comissão de Ética para a Saúde);



Farmácia

Clínica,

Farmacocinética,

Farmacovigilância

e

prestação

de

Cuidados

Farmacêuticos, particularmente no que diz respeito à validação de prescrições médicas dos
diferentes serviços clínicos do hospital;


Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos;



Participação nos Ensaios Clínicos (EC);



Colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica (NP) e sua preparação;



Informação de medicamentos;



Desenvolvimento de ações de formação. [2]

2.2 Localização, Espaço Físico e horário de funcionamento
Os SF do HSJ encontram-se localizados em vários pisos. A maioria situa-se no edifício
central do HSJ, com exceção da Unidade Central de Produção de Citotóxicos (UCPC) que está
localizada no Hospital de Dia (HD), de modo a facilitar o acesso das preparações aos doentes,
bem como à Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), que se situa no corredor das consultas
externas simplificando assim a chegada dos doentes a esta unidade.
Os SF estão em funcionamento para atendimento de doentes externos em regime de
ambulatório, apenas nos dias úteis das 9h às 17h. No que diz respeito aos SF centrais, estes
estão disponíveis diariamente 24h.

2.3 Gestão de recursos humanos
Os SF são constituídos por:


Diretor dos SF



Administrativos



Farmacêuticos



Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT)



Assistentes Operacionais

Para que haja um bom funcionamento dos SF é essencial uma grande cooperação,
desempenho e entendimento entre os recursos humanos que o constituem. Este serviço está
organizado de maneira a que, em cada uma das categorias profissionais, se encontre o elemento
que esteja mais apto a desempenhar essas funções, o que contribui para a formação de um
espírito de união, embora cada um desempenhe as suas tarefas específicas. Um outro aspeto
relevante a salientar é a criação de relações cordiais com os restantes profissionais da instituição,
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contribuindo também desta forma pra que a qualidade dos serviços prestados ao utente esteja
salvaguarda, sendo a melhor possível. [1]

3. Comissões Hospitalares em que participam os SF
As Comissões Hospitalares são órgãos de consulta indispensáveis sempre que é necessário
implementação de regras, de normas de orientação clínica, bem como de procedimentos de
utilização de medicamentos e produtos farmacêuticos. A decisão final com base nos diversos
pareceres (Anexo 1) tomados por estas comissões, tem como objetivo contribuir para uma melhor
qualidade dos cuidados de saúde prestados à população em geral. [3] [4]

3.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)
É formada pelo mesmo número de médicos e farmacêuticos, sendo o Diretor Clínico do HSJ
o seu presidente. Esta Comissão tem como principais objetivos a definição de regras de utilização
de medicamentos, estabelecer custos de terapêutica e selecionar os medicamentos a incluir ou
retirar do FHNM. [3], [4]

3.2 Comissão de Ética para a Saúde (CES)
É formada por vários profissionais de saúde, tais como, médicos, farmacêuticos e
enfermeiros, e ainda um leigo, um jurista e um teólogo. Neste caso é necessário garantir a ética
profissional, fazendo-se cumprir o código deontológico de cada profissional de saúde. O objetivo
da CES é avaliar e emitir apreciações sobre os aspetos éticos do exercício médico desenvolvido
pelo HSJ e pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica praticados. [3], [4]

4. O Papel do Farmacêutico Hospitalar
O Farmacêutico é o profissional habilitado para efetuar a assistência medicamentosa ao
doente, uma vez que se trata de um especialista do medicamento. Tem, assim, o dever de
desempenhar atividades técnicas e científicas relevantes para a terapêutica medicamentosa dos
doentes, com o objetivo de promover a avaliação de diversos parâmetros, tais como, a qualidade,
segurança, eficácia, economia e adesão à terapêutica.
O Farmacêutico também desempenha funções importantes na transmissão dos seus
conhecimentos e experiências sobre o medicamento, ou mesmo sobre particulares áreas da
saúde, o que faz com que seja um profissional de saúde indispensável na prestação dos cuidados
de saúde. Por esta mesma razão, o Farmacêutico Hospitalar deve integrar a equipa clínica em
cooperação com os restantes profissionais. O farmacêutico é responsável por uma vasta gama de
funções, distribuídas por diversas áreas, tais como:
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Distribuição de Medicamentos
•Criação de sistemas eficazes e seguros de distribuição de medicamentos;
•Adequação dos sistemas de distribuição aos serviços clínicos do hospital;
•Cumprimento dos serviços especiais de distribuição;
•Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório;
•Implementação do SDIDDU.

Tecnologia
•Formulação, preparação e controlo de fórmulas magistrais (farmacotécnicas);
•Formação, preparação e controlo de Citotóxicos (CTX) e Bolsas para NP;
•Reembalagem de medicamentos.

Economia
•Criar e desenvolver técnicas para a aquisição de medicamentos, matérias-primas e
outros produtos farmacêuticos;
•Efetuar análises estatísticas e tendências de consumo.

Gestão
•Gestão financeira, de stocks e recursos humanos ;
•Planeamento e contabilidade;
•Cumprimento dos regulamentos legais;
•Seleção de medicamentos com base na eficácia, qualidade, segurança e relação
custo/benefício;
•Controlo dos prazos de validade (PV).

Científico
•Investigação dos medicamentos ao nível de qualidade, estabilidade e farmacocinética
clínica;
•Participação na elaboração do formulário hospitalar;
•Atividade docente e orientação de estágios;
•Intervenção na politica geral dos medicamentos;
•Participação nas atividades de investigação e EC;
•Farmacovigilância;
•Informação sobre os medicamentos a doentes em ambulatório;
•Farmacocinética (optimização da posologia);
•Monitorização da farmacoterapêutica;
•Participação em comissões técnicas (CFT e CES)
•Participação na elaboração de protocolos terapêuticos, boletins informativos e de
informação passiva;
•Disponibilização de informação objetiva, sempre que nesse sentido haja solicitações
de outros profissionais de saúde, no âmbito da decisão terapêutica e correta
administração.
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5. Gestão
5.1 Gestão Financeira
Aos SF cabe a gestão de todos os produtos farmacêuticos, que representam uma parcela
significativa do orçamento hospitalar. Para isso, e perante o tempo de crise em que nos
encontramos, onde cada vez mais é necessária uma redução de custos, é fundamental para fazer
face às diferentes solicitações de produtos farmacêuticos, reduzir ao máximo o stock e o seu
custo, mas evitando a rutura dos mesmos.
Deste modo, a base da gestão dos SF, encontra-se sobretudo entre a gestão dos produtos
existentes e na avaliação do custo/benefício de novos produtos farmacêuticos.

5.2 Gestão de stocks
A gestão de stocks é da responsabilidade dos SF. Trata-se de um processo dinâmico,
inovador e frequentemente sujeito a alterações.
Para completar esta tarefa é necessário obter conhecimentos e domínio de diversas áreas,
tendo sempre como objetivo primordial a rentabilização adequada de todos os produtos. Ou seja,
uma verificação permanente das quantidades e dos prazos de validade do produto em stock, de
forma a alcançar o máximo de rotação, associado ao mínimo de custos possível. [5]
Torna-se necessário um vasto conhecimento sobre a medicação que a instituição hospitalar
requer, para um certo intervalo de tempo. Sem dúvida que a informatização dos serviços foi uma
ajuda incalculável na regularização dos stocks, contribuindo para um maior rigor na gestão e
controlo da quantidade de medicação que é fornecida a cada serviço, e em algumas situações,
até mesmo a cada doente em particular.

5.2.1 Sistema Informático
O sistema informático é, nos dias de hoje, um bem essencial. Os SF do HSJ dispõem do
Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM®), que se encontra sob a
responsabilidade da Companhia Portuguesa de Computadores, Healthcare Solutions, S.A (CPC
HS) com o objetivo de facilitar e otimizar as tarefas relacionadas com a gestão financeira e
administrativa do medicamento, isto é, todo o circuito relacionado com o medicamento no hospital.
(Figura 1).
O

SGICM®

permite

que

os

profissionais de saúde tenham acesso a
informações do âmbito terapêutico de
cada doente, nomeadamente aos mapas
de prescrição dos medicamentos. Este
sistema tem ainda a capacidade de
Figura 1 – Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento
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incorporar dados relativos à gestão do circuito do medicamento, sobretudo no que diz respeito à
sua seleção, aquisição, prescrição, distribuição, administração, stocks e faturação. Assim sendo,
tudo está organizado e controlado de modo seguro e com rápido acesso, sendo possível em
qualquer momento saber o que foi prescrito, para quem, por quem e porquê.
Só desta forma é possível que sejam automatizadas as prescrições médicas, bem como o
registo da administração da terapêutica, contribuindo para que a gestão dos recursos e dos
medicamentos seja feita de uma forma racional, desde os SF até ao local de dispensa e
administração ao doente.
Por sua vez, a faturação dos medicamentos é efetuada ao respetivo serviço ou doente,
permitindo um maior controlo no processo de gestão de stocks inerente ao medicamento. A
atualização do sistema é feita automaticamente, registando todas as entradas e saídas do produto
em questão. Deste modo, cada medicamento possui informaticamente uma “Ficha de artigo”, que
contém todos os dados que se lhe referem, nomeadamente, os stocks máximo e mínimo, stocks
de segurança e ponto de encomenda (PE), todos eles definidos pelo Farmacêutico gestor. [6]
O SGICM® é desta forma um sistema de trabalho muito prático, funcional e intuitivo, que faz
um acompanhamento seguro e eficiente do medicamento desde o momento em que este é
prescrito, até ao momento em que é dispensado e administrado ao doente. Tendo sempre em
consideração o uso racional do mesmo, associado ao menor custo e à maior rotatividade,
prestando desta forma, um serviço melhorado a todos os utentes.

5.2.2 Stock de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos
Para gerir o stock de medicamentos e produtos Farmacêuticos de um centro hospitalar das
dimensões do CHSJ é necessário conhecer as necessidades terapêuticas dos doentes, bem
como ter uma estimativa da quantidade do consumo diário, de forma a determinar um stock
adequado às necessidades, com posterior decisão do PE.
Assim, é realizada uma gestão de stock para uma estimativa de consumo a 15 dias (com a
exceção dos produtos de classe A), para um determinado medicamento ou produto farmacêutico,
na tentativa de diminuir os custos do imobilizado. Este período de tempo é determinado com base
no histórico de consumo, e ainda nos stocks já existentes e compromissos assumidos. Embora se
consiga fazer uma estimativa de um consumo médio, num centro hospitalar destas dimensões é
impossível ter um controlo total sobre a rotatividade dos produtos, sendo a mesma, muitas vezes
imprevisível, contribuindo para um aumento do capital investido e, por outro lado, desencadear
situações de rutura de stocks. [5]
O controlo dos stocks físico é muito importante, devendo por isso ser rigorosamente
controlado e comparado com o stock informático, a fim de se evitarem erros ou apenas serem
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identificados em situações extremas. Sempre que for detetado algum erro, deve identificar-se a
causa, para que não volte a ocorrer e corrigi-lo imediatamente para acertar o stock.

5.2.3 Indicadores de Gestão (IG)
Os IG permitem obter uma perspetiva sobre a tendência da rotatividade dos produtos,
facilitando a tomada de decisões

[3]

. Assim, nos SF do CHSJ, os vários produtos existentes estão

parametrizados com os seguintes IG:


PE;



stock máximo;



stock mínimo;



stock de segurança.

O SGICM® permite uma atualização automática e regular do PE em função dos consumos
efetuados. Para isso recorre-se ao método do cálculo de dias de stock, sendo a média, os últimos
12 meses de consumos, obtendo assim automaticamente a listagem de produtos cujo stock é
inferior ao PE.
Contudo, quando se trata de novos produtos, de recente aquisição ou de consumo irregular
ou ocasional, para os quais não é possível calcular automaticamente o IG, é necessário recorrer
ao Indicador Manual, que consiste na atribuição de um PE fixo, pelo Farmacêutico gestor. [3] [6]

5.2.4 Seleção de Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a seleção de medicamentos e outros
produtos farmacêuticos é definida como um “processo contínuo, multidisciplinar e participativo,
que pretende assegurar o acesso aos fármacos necessários, num determinado nível sanitário,
tendo em conta a sua eficácia, segurança, qualidade e custo, para além fomentar o seu uso
racional”. [4]
A seleção de medicamentos no CHSJ tem como base o Formulário Hospitalar Nacional de
Medicamentos (FHNM), havendo, depois ajustes, em função da necessidade. De forma a
assegurar a escolha e utilização racional do medicamento é essencial existirem critérios e
protocolos terapêuticos. Nesse sentido, a Direção Clínica (DC) do HSJ adotou um conjunto de
medidas que abrangem, quer os processos logísticos, quer os processos de compra para a
elaboração e implementação de Normas de Orientação Clínica (NOC), bem como o cumprimento
do FHNM e suas adendas.

[7]

Assim, a fase de seleção exige um notável espírito crítico que deve

assentar sobretudo na informação científica publicada e em metodologias de “medicina baseada
na evidência”.
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5.2.5 Aquisição de Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos
Este parâmetro está sob a responsabilidade dos SF, em conjunto com o Serviço de
Aprovisionamento (SA), estando, no entanto sujeito a um quadro normativo com fundamentos
legais, que rege a aquisição de produtos farmacêuticos, como são exemplos os medicamentos de
Autorização de Utilização Especial (AUE), os derivados do plasma, etc.. [7] [8]
As aquisições dos produtos farmacêuticos devem ser efetuadas em conformidade com o DL
n.º 18/2008 de 29 de Janeiro (com exceção dos artigos 16 a 22 e 29), que regula os
procedimentos com base:


No concurso Público;



No concurso Limitado por prévia qualificação;



No concurso limitado sem apresentação de candidaturas;



Na negociação;



No ajuste direto



No diálogo concorrencial, concurso de conceção; [9]
Um dos critérios usados na escolha do procedimento a utilizar é o valor de contrato a

adjudicar, salvaguardando sempre que o produto selecionado é o mais vantajoso na relação
custo/benefício, obtendo a melhor resposta para as necessidades dos doentes, sem nunca colocar
em causa os deveres éticos do Farmacêutico. É importante realçar que há medicamentos que não
possuem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, ou que necessitam de
autorização de importação paralela, sendo apenas utilizados após uma autorização concedida
pelo INFARMED, com a atribuição de uma AUE (o pedido é feito através do preenchimento de um
formulário – Anexo 2). Esta AUE é válida durante um ano; no entanto, se for necessária uma
maior quantidade do produto, terá de ser efetuada uma adenda (Anexo 3), isto é, um pedido
extra, convenientemente justificado. [5]
No que diz respeito aos pedidos de compra, estes poderão ser realizados segundo as
modalidades informáticas: “Gestão diária” e “Gestão automática”.
A “Gestão diária” tem em consideração os IG definidos previamente. Deste modo, é criada
uma lista, que inclui todos os produtos que se encontrem abaixo do PE. Posteriormente, essa lista
é avaliada, com o intuito de aprovar a emissão da nota de encomenda pelo Serviço de
Aprovisionamento.
No que se refere á “Gestão automática”, esta advém de uma interação direta entre o
SGICM® e os respetivos fornecedores. Assim, é possível por parte destes, aceder aos stocks dos
produtos presentes no SGICM®, permitindo controlar o envio de novos artigos sempre que
necessário, com uma diminuição dos custos administrativos e operacionais associados a todo o
procedimento. [5]
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Durante o meu estágio no HSJ foi possível conhecer, explorar e aprender as principais
funções e aplicações do SGICM®; analisar os diversos IG (PE, stocks mínimo, máximo e de
segurança), bem como compreender a diferença e a utilização de cada um; observar a execução
da

realização

de

pedidos

de

compras;

participar

na

avaliação

de

listagem

de

medicamentos/produtos farmacêuticos abaixo do PE; e contactar com AUE´s, analisando as
situações em que se aplica esta autorização, bem como toda a parte burocrática associada.

6. Distribuição de Medicamentos
A distribuição de medicamentos é um processo de grande importância, que envolve uma
série de etapas resultantes de normas e procedimentos, tendo como objetivo a colocação dos
medicamentos à disposição das necessidades do doente.
O circuito interno de medicamentos tem início com a prescrição médica via online,
maioritariamente, ou em papel, sendo posteriormente interpretada pelos farmacêuticos ou pelos
enfermeiros para administração nos serviços clínicos de distribuição.
A validação da prescrição médica é da responsabilidade exclusiva do farmacêutico, tal como
a informação sobre a boa utilização do medicamento, no momento em que este é fornecido. É
ainda necessário proceder à preparação de doses, para dispensa e administração ao doente. A
distribuição tem como principais objetivos, o cumprimento integral do plano terapêutico;
minimização de erros associados à dispensa, via de administração e dosagem; incentivo do uso
seguro, eficaz e racional do medicamento, reduzindo os custos hospitalares; promoção de uma
maior adesão à terapêutica por parte do utente, bem como o cumprimento da posologia; aumento
do cumprimento dos procedimentos e normas legais, relativas a recursos humanos, instalações e
equipamentos. A distribuição de medicamentos pressupõe uma boa harmonização e colaboração
entre os profissionais de saúde, nomeadamente, Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos, uma vez
que diminui o tempo dedicado às atividades administrativas e à manipulação de medicamentos
por parte dos enfermeiros, permitindo ao Farmacêutico a monitorização da terapêutica.

[3] [4] [9]

Desta forma, o Farmacêutico tem um papel ativo decisivo, garantindo a qualidade, segurança e
eficácia do medicamento; e ainda, a chegada do medicamento a todos os doentes,
atempadamente, de acordo com as suas carências terapêuticas.
Em função de diferentes serviços hospitalares, que apresentam necessidades e
especificidades distintas, surge a necessidade de diferentes sistemas de distribuição. Assim,
neste hospital, estão em utilização os seguintes sistemas de distribuição de medicamentos:
Sistemas de Distribuição a Doentes Em Regime de
Internamento
•Distribuição clássica ou tradicional
•Distribuição Individual Diária por Dose Unitária (SDIDDU)
•Sistema Automatizado de Distribuição - Pyxis®
•Sistema de reposição de stocks;
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Sistemas de Distribuição de Medicamentos Sujeitos a
Controlo Especial
•Sujeitos a legislação restritiva e especial:
•Estupefacientes e Psicotrópicos;
•Produtos biológicos (eritropoetinas);
•Hemoderivados.
•Anti-infecciosos;
•CTX.

Sistemas de Distribuição de Medicamentos a Doentes em
regime de ambulatório (UFA)
•Os sistemas automáticos, responsáveis pela distribuição de medicamentos como o
Kardex®, FDS® e Sistema de Pyxis®, tem como objetivos assegurar:
•Validação da prescrição e o cumprimento integral do plano terapêutico;
•Distribuição racional e ordenada da medicação;
•Diminuição dos erros relacionados com a medicação dispensada, sobretudo na troca
de medicamentos, via de administração, posologia, doses, etc.. garantindo uma
administração correta e segura do medicamento, com máxima eficácia deste;
•Monitorização da terapêutica;
•Aumento do controlo dos medicamentos;
•Restrição do Farmacêutico ás informações acerca do paciente;
•Redução do tempo gasto pelas Enfermeiras em tarefas administrativas e manipulação
de medicamentos;
•Maior racionalização dos custos da terapêutica;
•Cumprimento dos procedimentos e normativas legais relativas a recursos humanos,
instalações e equipamentos. [6] [7]

6.1 Sistema de Distribuição a Doentes em Regime de Internamento
A distribuição dos medicamentos aos doentes que se encontram em regime de internamento
pode ser efetuada de três formas: dispensados mediante as necessidades específicas e únicas de
cada doente, para um período de 24 horas (SDIDDU) pelos SF; retirados dos armazéns
avançados (Pyxis®); retirados dos stocks que existem nos diferentes serviços, onde são
posteriormente repostos (Sistema de reposição de stocks).

6.1.1 Sistema de distribuição por reposição de stocks/distribuição clássica
O primeiro sistema de distribuição a ser introduzido foi a distribuição clássica que, com o
decorrer dos anos tem vindo a ser progressivamente substituído por outros tipos de sistemas de
administração, uma vez que apresentava várias desvantagens, tais como:
 Acumulação de medicamentos na enfermaria, o que pode contribuir para uma má
conservação e ultrapassagem do prazo de validade;
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 Os critérios de reposição de stocks estarem unicamente dependentes da enfermagem,
não havendo validação da prescrição médica por parte do Farmacêutico. [4]
Na distribuição clássica, o médico efetua a prescrição e esta é diretamente enviada e
interpretada pela equipa de enfermagem, com posterior administração ao doente, sendo a
intervenção do farmacêutico exclusivamente ao nível da reposição dos stocks. [3] [4]
No entanto, há Serviços Clínicos (SC) nos quais não é aplicável a SDIDDU pelas
características que apresenta, como acontece no Bloco Operatório, na Unidade de Cuidados
Intensivos e Urgência. Assim sendo, opta-se por uma distribuição por reposição de stocks
nivelados, isto é, define-se previamente um stock, em resultado de um consenso entre os SF, o
diretor de serviço e o enfermeiro chefe. Este stock considera a medicação mais utilizada no SC
em questão, segundo as terapêuticas habitualmente efetuadas, as patologias mais comuns, as
prescrições médicas usuais, os medicamentos urgentes, as quantidades necessárias de cada
medicamento e a frequência de revisão de stocks.
Relativamente aos injetáveis de grande volume, material de penso, antisséticos e
medicamentos multidoses, como é o caso das pomadas, suspensões, colírios e soluções orais,
são distribuídos por reposição de stocks nivelados. Contudo, é importante realçar que há
medicamentos que se encontram excluídos deste tipo de distribuição, pois estão sujeitos a
circuitos especiais de distribuição, devido as suas características especificas; Neste caso é
obrigatório o preenchimento de requisições específicas para serem dispensados.

6.1.2 Sistema de Distribuição Individual Diária por Dose Unitária (SDIDDU)
A SDIDDU é um sistema que se caracteriza pela
interpretação e validação da prescrição médica por parte
do Farmacêutico, que confere a possibilidade de avaliar
os fármacos prescritos, verificando se estão de acordo
com as NOC, se a dosagem é a correta, se a frequência
de tomas é a mais adequada, se a via de administração é
apropriada, e ainda, se ocorre a possibilidade de
ocorrência de interações farmacológicas.
Se o Farmacêutico considerar que a prescrição está

Figura 2 - Malas de Dose Unitária

em conformidade, esta é validada e passa à dose unitária. Neste setor procede-se à preparação
das malas de dose unitária (Figura 2), que contêm a medicação, anteriormente, validada pelos
farmacêuticos, para um período de 24 horas. Deste modo, a preparação das doses para cada
doente é rigorosa, garantindo através da preparação em Kardex e FDS a segurança e a qualidade
do serviço, proporcionando uma menor probabilidade de erros.
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Contudo, a necessidade de recrutar um maior número de recursos humanos para execução
das tarefas, a exigência de um espaço físico amplo, de recursos materiais de reembalagem e de
distribuição, contribui para um aumento do custo para a farmácia, sendo estas as principais
desvantagens deste sistema de distribuição.
A realidade que se verifica no HSJ é que a maior parte dos SC estão sujeitos ao SDIDDU,
como por exemplo os serviços de Pneumologia, Ortopedia, Cirurgia Plástica, entre outros; sendo a
terapêutica dos doentes assegurada sobretudo pelas malas de unidose.
No entanto, coexiste com este sistema (SDIDDU) a distribuição por reposição de stocks
nivelados nas situações referidas no ponto anterior.

6.1.3 Pyxis® - Sistema Automático de Distribuição de Medicamentos
Sempre que nos SC não seja aplicável o SDIDDU ou uma distribuição tradicional, opta-se
pela utilização de uma distribuição por reposição de stocks nivelados que se encontra incorporada
num sistema denominado de Pyxis®. Trata-se de um sistema que possui um stock predefinido,
com base nos critérios anteriormente referidos para a distribuição por reposição de stocks.

[4]

Este

sistema é constituído por:


um computador incorporado;



gavetas de segurança máxima;



gavetas de segurança média;



gavetas com segurança mínima;



frigorífico;



coluna de medicamentos de grande volume;

Figura 3 - Pyxis® - Estação com armário anexado.

As gavetas de segurança máxima contêm no interior estupefacientes e psicotrópicos,
conferindo a possibilidade de aceder somente ao medicamento e número de unidades que foram
prescritas. Ás gavetas de segurança média permitem o acesso ao medicamento, bem como a
toda a quantidade existente do respetivo medicamento. Relativamente as gavetas com segurança
mínima, estas permitem o acesso a todos os medicamentos presentes na gaveta e ainda a toda a
quantidade destes.
Somente após a prescrição Médica e validação Farmacêutica, o Enfermeiro poderá retirar
do Pyxis® a medição prescrita. Neste caso é necessário efetuar a sua identificação, através do nº
mecanográfico e biométrico e a identificação do doente. Deste modo, o Enfermeiro terá acesso à
listagem dos medicamentos prescritos ao doente.
A reposição da medicação nos Pyxis® é realizada de segunda a sábado, mediante o
consumo dos medicamentos em cada SC, sendo executada pelos TDT. Se houver devolução de
estupefacientes e psicotrópicos, o enfermeiro coloca-os num compartimento no interior do Pyxis®
ao qual apenas o Farmacêutico responsável tem acesso. Os fármacos recolhidos após validação
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qualitativa e quantitativa podem ser novamente repostos no Pyxis® ou então encaminhados para o
armazém central.
O computador que faz ligação a todos os Pyxis® é designado por consola e possibilita o
acesso, em tempo útil, à quantidade e localização de qualquer medicamento, assim como a
realização de inventários, a partir deste local.
Com base em tudo o que foi descrito, uma distribuição por Pyxis® e uma distribuição
tradicional são distintas. Apresentam marcadas diferenças no que diz respeito à segurança,
precisão e controlo na gestão de stocks, sendo a primeira mais fiável em todos estes aspetos. [10]
Durante o estágio foi possível acompanhar os diversos circuitos de distribuição de
medicamentos existentes no hospital.
O primeiro contacto com estes sistemas de distribuição foi através do sistema informático
utilizado para validação das prescrições médicas. Durante a verificação de uma prescrição
médica, é necessário considerar vários aspetos, respeitando os campos nos quais o Farmacêutico
pode intervir ativamente de modo a proceder à validação. Sempre que o Farmacêutico detete
alguma falha, deverá contactar imediatamente o médico, de modo a que ambos possam chegar a
um acordo relativamente ao que será melhor para o doente. Esta informação uma vez no setor de
dose unitária, será encaminhada quer para o Kardex® (Figura 4) e Kardex® frio (Figura 5), quer
para o FDS® (Figura 6), local onde se encontram os medicamentos devidamente organizados
para que se proceda à respetiva preparação.

Figura 4 - Kardex®

Figura 5 - Kardex® de frio
Figura 6 - FDS®

O TDT coloca os fármacos de acordo com a informação que recebe informaticamente nos
ecrãs, no interior de cada uma das gavetas da mala, anteriormente rotuladas com o nome de cada
doente, número de cama e quarto.
Após a utilização do Kardex® e/ou FDS® é impressa uma folha de “externos”, com a
medicação que não se encontra aqui armazenada, e que, não obstante, é necessária para
completar a mala do serviço. No caso de falta de espaço na gaveta, pela elevada quantidade de
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medicação ou mesmo pela dimensão de determinadas FF, esta medicação é colocada dentro de
um saco selado com um rótulo idêntico ao da gaveta (Figura 7), que segue para o serviço
juntamente com as malas, evitando desta forma erros ou extravio da medicação.

Figura 7 - Rótulo de DIDDU

A existência de um elevado número de SC, torna necessário estabelecer horas para a saída
das respetivas malas. Por vezes ocorrem modificações ao nível das prescrições médicas, quando
as malas já se encontram preparadas, razão pelo qual se imprime uma lista de “prescrições
alteradas”, que possui todas as alterações efetuadas. Desta forma, a medicação é distribuída o
mais corretamente possível de acordo com a prescrição médica, minimizando as devoluções dos
SC aos SF e reduzindo ao máximo a necessidade de recorrer ao armário de urgência por parte do
pessoal de enfermagem a fim de cumprir a terapêutica do doente. No final da tarde, é novamente
impressa a folha das “prescrições alteradas” dos respetivos SC, colocando os fármacos
adequados à prescrição atual em “sacos”, que são posteriormente enviados para o SC em
questão. Sempre que a medicação enviada não for administrada, independentemente do motivo
(alta médica, alteração terapêutica, etc....), esta é devolvida no interior das respetivas gavetas ao
SF, no dia seguinte, com a descida das mesmas.
No âmbito da minha participação neste sistema de distribuição, tive ainda a oportunidade de
fazer uma visita aos serviços de Pneumologia e Nefrologia onde foi possível observar as malas do
SDIDDU, bem como os armário de urgência (distribuição por reposição de stocks nivelados).
Foi também possível acompanhar um TDT durante a distribuição por Pyxis em diferentes
SC, tendo observado e compreendido a forma de operar deste aparelho, quer ao nível da
reposição de stocks, quer na retirada de medicamentos pelos enfermeiros para posterior
administração ao doente.
Outro aspeto importante a referir, é a oportunidade que tive de visualizar um dos vários
carros de emergência existentes em todos os SC do HSJ. O conteúdo destes carros é definido por
uma equipa de reanimação do HSJ. Como se trata de medicação urgente, sempre que o carro é
aberto e se retire algum medicamento, o pedido de reposição deverá ser imediato, havendo
necessidade de maior brevidade de resposta por parte dos SF.
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6.2 Sistema de Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial
6.2.1 Distribuição individual personalizada
Alguns fármacos apresentam características especiais, requerendo um especial cuidado no
que diz respeito à sua distribuição. Neste sentido, foi necessário criar um sistema de distribuição
individual personalizado, no qual é possível estabelecer uma relação entre a terapêutica e o
doente, verificando-se um acompanhamento farmacoterapêutico mais exaustivo, nomeadamente
ao nível das doses, frequências, vigilância do cumprimento de guidelines, protocolos e
justificações de medicamentos com características especiais.
Os medicamentos que estão sujeitos a este modelo de distribuição são:


Citotóxicos;



Antiinfecciosos;



Terapias biológicas;



Hemoderivados e Imunomoduladores;

Uma vez que são acompanhados de uma legislação própria e/ou riscos terapêuticos
associados, há necessidade de um maior controlo terapêutico.

6.2.1.1 Antiinfecciosos
Na origem de uma infeção, podem estar envolvidos vários tipos de microorganismos, tais
como bactérias, fungos, parasitas e vírus, podendo ocorrer desde uma situação inaparente, até a
um estado considerado mais grave, podendo mesmo resultar na morte do doente. Sempre que as
doenças infeciosas apresentem um quadro clínico grave, devem ser tratadas em meio hospitalar,
conferindo assim, todas as condições para uma eficaz monitorização do quadro clínico do doente,
evitando, em certas situações, o contágio à população.
Na designação de antiinfecciosos inclui-se um vasto leque de fármacos com afinidade para
diferentes

microorganismos,

nomeadamente

medicamentos

antifúngicos,

antibacterianos,

antivíricos e antiparasitários. Apesar de ao longo dos anos, a quantidade de fármacos disponíveis
com esta finalidade ter aumentado, verificou-se também o surgimento de novos agentes
infecciosos. Isto deve-se à capacidade dos microorganismos adquirirem resistências a fármacos
aos quais eram anteriormente sensíveis. Esta situação verifica-se sobretudo a nível hospitalar,
local aonde as prescrições de antibióticos são realizadas intensivamente e muitas vezes de forma
precipitada.

[11]

Face ao exposto, cada hospital possui uma flora microbiana específica, sobretudo

no que diz respeito ao padrão de sensibilidade de antibióticos.
É então de extrema importância que seja realizada uma correta prescrição deste grupo de
fármacos, não só devido a uma questão económica, mas essencialmente, porque o seu uso
contínuo e desregulado contribui para o aparecimento de resistências, que muitas vezes leva ao
surgimento de infeções nosocomiais. Assim sendo, a prescrição de antibióticos de largo espetro
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deverá ser evitada como terapêutica de primeira linha, a menos que a sua utilização seja
devidamente justificada, com o recurso ao antibiograma. Uma outra questão que deverá ser
ponderada é o recurso à polimedicação, utilizando vários antiinfecciosos, pois poderá contribuir
para o surgimento de agentes patogénicos resistentes.
Por todas as razões referidas, é essencial garantir o uso correto e racional destes
medicamentos. O Farmacêutico possui grande responsabilidade pois durante a validação da
terapêutica, terá de assegurar o uso de antiinfecciosos mediante os protocolos e critérios em vigor
no HSJ. [12]
A prescrição médica é feita em formato de papel nos serviços em RPN, em modelo próprio,
(“Folha de Requisição de Antimicrobianos”, Modelo 271 do CHSJ – Figura 8). O preenchimento

Figura 8 – Folha de Requisição de Antimicrobianos.

da folha, por parte do SC requisitante, deve identificar: o serviço a que pertence, através do
código informático ou por escrito; o doente, através da vinheta; o tratamento a efetuar,
assinalando uma das opções: “Terapêutica”, “Profilaxia” ou “Antifúngico”; caso não se adapte a
nenhum destes, deverá identificar a infeção, o antiinfeccioso escolhido, apresentando uma
justificação clínica; o fármaco, com respetiva posologia, duração de tratamento e a via de
administração. Por último o Médico deverá assinar e colocar o número mecanográfico, bem como
a assinatura do Diretor de serviço ou o seu legal substituto.
Posto isto, o farmacêutico encarregado de validar as prescrições deverá efetuar uma análise
crítica da requisição (indicação terapêutica, as NOC, posologia, dosagem, estabilidade do
medicamento após reconstituição, via de administração, duração do tratamento…); registar o
número total de unidades do medicamento antiinfeccioso a fornecer e validar a requisição através
da assinatura legível, número mecanografico e data.
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Por fim, o Farmacêutico procede ao débito informático destes medicamentos ao doente,
sendo no final impressa uma guia de débito por serviço, onde estes se encontram diferenciados.
A preparação desta medicação é feita por um TDT,
que a entrega devidamente identificada com a etiqueta
da Figura 9. Durante o período do meu estágio em que
contactei com a distribuição de antiinfecciosos foi-me
Figura 9 – rótulo de Anti-infeciosos

possível conhecer as NOC respetivas; identificar os

campos da Folha de Requisição de Antimicrobianos; preencher no impresso modelo a respetiva
quantidade dispensada, procedendo à introdução destes dados informaticamente, para que
pudessem ser processados, havendo saída da medicação para o SC respetivo.

6.2.1.2 Citotóxicos, Imunoduladores e
Terapia biológica
Os

CTX,

Imumoduladores

e

as

Terapias

biológicas são utilizados em doenças do foro não
oncológico como a Esclerose Múltipla (EM), Doença
de Crohn e Artrite Reumatóide (AR). Estão sujeitos a
um controlo especial em todo o seu circuito, devido ao
seu elevado custo, toxicidade e estreita margem
terapêutica.
específicos,

[13]

Este

citocinas,

grupo

inclui

imunoglobulinas

anticorpos
e

os

imunossupressores. Na maior parte das vezes, a
prescrição é feita na Receita Modelo – Figura 10. No
entanto, nos serviços que possuem Pyxis® ou SDIDDU
esta

passará

a

ser

efetuada

online,

seguindo

posteriormente o mesmo percurso que os restantes
medicamentos. [4]

Figura 10 - Receita Modelo

É importante salientar que a maior parte das requisições pertencem ao hospital de dia de
ambulatório. Esta medicação, além de ser fornecida pelo hospital também é administrada no
hospital de ambulatório, aos doentes. Deste modo, o circuito de distribuição é sujeito a algum
controlo.
As requisições recebidas são colocadas num arquivo mediante a especialidade do Hospital
de Dia, de acordo com a data de agendamento, facilitando assim as tarefas de distribuição de
medicamentos e minimizando falhas. Todos os dias úteis são retiradas de cada especialidade as
requisições agendadas para o dia seguinte, sendo conferidas com o agendamento concedido pela
enfermeira responsável.
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A medicação é debitada por doente, no modo de ambulatório, para os doentes que se
encontram no HD de ambulatório. Para os doentes que se encontram internados, é debitada por
doente, mas em registo de consumo a doentes com stock em serviço de distribuição por níveis.
A preparação da medicação é efetuada por um TDT, que deverá ter o cuidado de a enviar
separadamente da restante medicação terapêutica, de
preferência no interior de sacos individualizados e
devidamente identificados por uma etiqueta específica
(Figura 11) contendo o nome do doente e alertando
desta forma para o tipo de fármacos que acondiciona,

Figura 11 - Etiqueta identificativa dos citotóxicos
e imunomoduladores.

devido às suas características e toxicidade.
Durante o estágio, tive oportunidade de participar na realização destas tarefas, tais como:
rececionar as requisições; arquivar as requisições de acordo com a data de agendamento e
especialidade; e também efetuar o débito da medicação no sistema informático. Todas estas
atividades foram realizadas sob supervisão do farmacêutico responsável, que verificava o trabalho
realizado e esclarecia as dúvidas que iam surgindo.

6.2.1.3 Hemoderivados
Com base na informação do DL 176/2006 de 30 de Agosto, artigo 3º definições, alínea hh,
presente no Estatuto do Medicamento, um “Medicamento derivado do sangue ou do plasma
humanos” é um “Medicamento preparado à base de componentes de sangue, nomeadamente a
albumina, os concentrados de fatores de coagulação e as imunoglobulinas de origem humana.”
Devido ao risco de transmissão de agentes patogénicos através destes produtos, todo o seu
circuito está sujeito a requisitos devidamente regulamentados. Assim sendo, todos os atos
relativos à requisição, distribuição e administração dos medicamentos hemoderivados, segundo o
despacho nº1051/2000, de 14 de setembro, presente no Ministério da Defesa Nacional e da
Saúde define que têm de ser registados no Modelo nº1804 da INCM, a fim de permitir a
rastreabilidade dos lotes administrados aos doentes.
A ficha modelo engloba duas vias, a “Via Farmácia” (Anexo 4-A) e a “Via Serviço” (Anexo
4-B), com características e orientações de preenchimento diferentes.
A “Via Farmácia” é autocopiativa e constituída pelas instruções de preenchimento, circuito
e arquivo que é feito nos SF. Contém os Quadros A e B (que devem ser preenchidos pelo serviço
requisitante) e C (a preencher pelos SF) sendo arquivada nos SF.
A “Via Serviço” é constituída adicionalmente pelo Quadro D (preenchida pelo enfermeiro
responsável pela administração do hemoderivado) sendo, neste caso, arquivada no processo
clínico do doente.
No que diz respeito ao preenchimento correto, o serviço requisitante, deverá apresentar:
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 Identificação do hospital e serviço;
 Quadro A: identificação do Médico (nome, número mecanográfico ou vinheta e
assinatura) e doente (vinheta) e data;
 Quadro B: identificação do hemoderivado (nome, dose, duração do tratamento) e
diagnóstico/justificação clínica.
 Quadro D (após administração): data da administração, Identificação do hemoderivado
(dose, quantidade, lote, laboratório de origem), assinatura do responsável pela administração e
respetivo número mecanográfico.
Os SF deverão preencher
o

Quadro

C

(Figura

12),

atribuindo o número sequencial à
requisição, de acordo com um
registo interno anual, efetuar o
registo

do

fornecido

(nome,

dose,

de

origem)

laboratório

hemoderivado
FF,
e

respetiva quantidade. Os débitos
são efetuados informaticamente
por

doente,

em

modo

de

ambulatório ou em registo de
consumo

ao

doente,

sendo

impressa uma guia para cada
serviço. Esta é usada pelos TDT
para a preparação dos produtos

Figura 12: Modelo nº 1804 e respetivos locais de preenchimento por parte do
Médico e do Farmacêutico

requisitados.
O lote e número do certificado do INFARMED são preenchidos posteriormente pelo TDT que
está responsável pelo aviamento e confirmados pelo Farmacêutico, através da validação da
requisição pela assinatura legível, número mecanográfico e data.
A distribuição de cada unidade medicamentosa é da responsabilidade dos SF, que deverá
estar devidamente etiquetada com a identificação do doente e do serviço requisitante, bem como
com as respetivas condições de conservação. [14]
Em caso de não serem administrados no período de 24 horas e atendendo às condições de
conservação descritas no rótulo, os medicamentos devem ser devolvidos aos SF, sendo registada
no quadro D a devolução, devidamente assinada e datada.

Durante o período que estive nesta secção, tive a oportunidade de analisar a tabela de
hemoderivados dos SF do CHSJ; rececionar as fichas modelo dos hemoderivados; examinar o
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preenchimento dos Quadros A e B por parte do Médico, verificando se estão corretos; proceder ao
preenchimento do Quadro C na ficha modelo, no local destinado à especialidade farmacêutica,
fazendo aí constar a quantidade e o número de registo de distribuição (trata-se de uma sequência
numérica que é iniciada no primeiro dia do mês do ano civil/ ano civil); elaborar informaticamente o
plano do consumo ao doente, no serviço correspondente - distribuição individual personalizada; e
ainda, preencher o Quadro C com a designação do lote, do laboratório de origem e o nº do
certificado de INFARMED, após o picking do hemoderivado pelo TDT.

6.2.2 Psicotrópicos e Estupefacientes
Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas atuam principalmente ao nível do
SNC. A sua margem terapêutica é estreita, provocando, na sua maioria, tolerância e dependência
física e/ou psíquica e graves efeitos de privação, podendo ainda provocar alterações de
comportamento, humor e consciência. São eficazes em transtornos psiquiátricos, apresentando
funções sedativas, narcóticas e euforizantes no controlo da dor, estados de hiperatividade,
tratamento de dependências, entre outros casos. Como tal, devido às características que estes
medicamentos apresentam, estão sujeitos a uma legislação especial durante todo o seu circuito,
relatada no DR nº61/94, de 12 de outubro e a Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho, que regulam a
sua prescrição e distribuição, evitando o seu uso inadequado, sendo o Farmacêutico Hospitalar
responsável nesta matéria.

[15] [16]

Deste modo, o uso desta medicação está sujeito a um controlo

rigoroso, para que possam ser utilizada de forma correta, evitando o seu uso abusivo. [11]
A distribuição destes medicamentos exige medidas apropriadas, que são realizadas através
da distribuição de reposição de stocks por níveis (com exceção da dispensa de metadona e
sistemas transdérmicos, dos quais não existe stock no SC). Sempre que se efetue uma
distribuição por reposição de stocks por níveis, é enviada aos SF uma requisição em Modelo nº
1509 da INCM, de cor branca, autocopiativa, constituída por original e duplicado, estando
agrupada em livro de 100 requisições (Figura 13).[17] Esta folha é preenchida pelo enfermeiro, em
relação a um único medicamento, identificando o serviço em questão, o nome do doente, nº de
cama, FF, dosagem, quantidade utilizada por doente e rubrica do enfermeiro que realizou a sua
administração, com o objetivo de controlar o uso do mesmo. Assim, os SF tomam conhecimento
dos medicamentos que foram utilizados, podendo fazer a sua reposição em igual quantidade,
certificando o nível acordado para esse medicamento. Sempre que se procede à numeração
sequencial das requisições respetivas a cada serviço é preenchido o registo de saídas diárias de
estupefacientes e psicotrópicos. (Anexo 5)
Relativamente aos sistemas transdérmicos e metadona, o seu débito é feito ao doente,
tratando-se de uma distribuição personalizada. Com este método é possível estabelecer uma
ligação entre a terapêutica medicamentosa e o doente, sobretudo nos sistemas transdérmicos,
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que somente estão autorizados para doentes incapacitados de efetuar a ingestão de narcóticos
por via oral. [4]
No que diz respeito à distribuição de cloridrato de metadona aos doentes em regime de
internamento, esta é realizada com base na cooperação entre a Direção Regional do Norte (DRN)
do Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT) e o HSJ de forma a garantir e a conservar o
programa de substituição. O pedido da medicação é efetuado ao IDT da Boavista, que é a
entidade que irá fornecer o cloridrato de metadona sob a forma de comprimidos (10 e 40 mg).
Posteriormente são contabilizados e reembalados com o intuito de facilitar o processo de
aviamento e distribuição, sendo armazenados no cofre/armazém, por questões de segurança,
mas em separado dos restantes estupefacientes, no interior de um segundo cofre.

[18]

No cofre os medicamentos estão organizados por prateleiras, devidamente identificados,
com base no tipo de medicamento, lote e prazo de validade. A gestão do stock é da
responsabilidade do SF do HSJ, em particular do Farmacêutico responsável por estes
medicamentos. No final do dia, é emitida uma listagem do stock a nível informático. O
Farmacêutico procede ao inventário fazendo uma comparação destes números com o stock físico
existente no cofre. Estes valores são registados, para a elaboração de um mapa trimestral do
movimento (entrada e saída) de todos os estupefacientes e psicotrópicos, para serem enviados ao
INFARMED. [15] [17]
A prescrição de cloridrato de metadona fica a cargo do Médico do Centro de Atendimento a
Toxicodependentes (CAT), ao qual o doente está referenciado. Assim sendo, o Médico
responsável pelo doente no hospital, deverá contactar o CAT, a fim de confirmar a prescrição, que
apenas poderá ser dispensada após a receção do respetivo fax.

[18]

Os SF efetuarão a dispensa

do cloridrato de metadona através de uma requisição em modelo 1509 (com data a administrar)
(Figura 13).

[4]

O farmacêutico responsável procederá ao registo da dispensa com base nas

Figura 13 - Modelo 1509 da INCM para requisição de reposição de stocks
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requisições, às quais será atribuído um nº sequencial com o objetivo de evitar o extravio da
requisição original e efetuar um maior controlo da medicação fornecida (Anexo 6). Quer o débito,
quer as devoluções dos medicamentos, serão realizados por doente e não ao SC.
Cada serviço possui um stock, com uma quantidade mínima de estupefacientes, que foi
acordada entre o diretor do serviço, o enfermeiro chefe e os SF, mediante as necessidades
específicas de cada serviço e as patologias usualmente tratadas. Caracteriza-se por um stock fixo
quantitativa e qualitativamente, tendo em conta o consumo médio do serviço de forma a este ser
suficiente, para que não se verifiquem falhas de medicação durante o período compreendido entre
reposições.
A aquisição de estupefacientes e psicotrópicos é realizada pelo farmacêutico gestor, como
já foi descrito anteriormente, de acordo com os procedimentos legais. No que toca a sua
devolução, esta é efetuada pelo farmacêutico da distribuição, sendo preenchida uma nota de
serviço para o respetivo efeito (Anexo 7). [4]
Como se trata de medicamentos com características particulares, deverão ser identificados,
por uma etiqueta específica, no momento da sua distribuição aos SC – Figura 14.

Figura 14 – Etiqueta identificativa de medicamentos estupefacientes

Com base no estágio efetuado no HSJ foi-me possível tomar conhecimento da legislação
em vigor e seu funcionamento; saber os procedimentos legais a seguir na dispensa destes
medicamentos a nível hospitalar; ter noção do circuito em que estes medicamentes se encontram
envolvidos, bem como da responsabilidade de cada profissional interveniente. Sob vigilância de
um farmacêutico responsável, colaborei na dispensa de requisições de estupefacientes e
psicotrópicos. Considero ter sido uma experiencia única e enriquecedora a nível profissional.

6.3 Distribuição de medicamentos a doentes externos – Unidade de Farmácia de
Ambulatório (UFA)
A UFA é um centro de atenção especializada, onde, além da prestação de cuidados
farmacêuticos, se satisfazem as necessidades dos doentes em regime de ambulatório.
Esta unidade foi criada devido à necessidade de dispensar medicamentos aos doentes e
simultaneamente efetuar um controlo sobre a evolução de determinadas patologias crónicas e
planos terapêuticos prescritos. Outros motivos relacionam-se com o aumento da longevidade dos
utentes, o aparecimento de patologias crónicas, o recurso a tratamentos prolongados com elevado
valor económico - que exigem cuidados continuados - associado ainda ao potencial tóxico destes
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fármacos. Posto isto, compreende-se a necessidade de assegurar a adesão do doente à
terapêutica, de forma rigorosa e controlada, justificando a sua dispensa pelos SF.

[7] [19]

Este tipo de dispensa de medicamentos apresenta vantagens para o hospital, uma vez que
há redução dos gastos associados ao período de internamento hospitalar, bem como dos riscos
inerentes (infeções nosocomiais). Possibilita ainda controlar e vigiar determinadas patologias e
planos

terapêuticos;

o

acesso do utente a medicamentos recentes ou

inacessíveis

economicamente, uma vez que a sua dispensa é gratuita (comparticipado a 100%); e permite ao
doente efetuar o tratamento no seu ambiente familiar.

[2] [3] [4]

O Farmacêutico, como último profissional de saúde a contactar com o doente, possui uma
função de extrema importância e não somente a mera cedência de medicamentos. Para além da
gestão de stocks, presta informação e processa o receituário. O Farmacêutico Hospitalar está, de
forma inequívoca, orientado para a participação e corresponsabilização, no acompanhamento
farmacoterapêutico do doente. Assim, é essencial adquirir conhecimentos sobre o funcionamento
da UFA, quais as técnicas de comunicação mais apropriadas a adotar, que planos terapêuticos
estão em vigor e dominar a legislação que abrange estes casos, promovendo, desta forma, os
cuidados farmacêuticos. [20]

7. Unidade de Farmácia de Ambulatório
7.1 Localização e Horário de Funcionamento
A UFA localiza-se no pavilhão das Consultas Externas, de modo a facilitar o acesso aos
doentes em regime de ambulatório. O percurso até esta unidade está assinalado por todo o
hospital, através de placas informativas.
Atualmente as suas instalações são provisórias, reunindo, no entanto, todo o material e
condições necessários para o bem estar dos utentes, funcionários e conservação dos
medicamentos, no que diz respeito à iluminação, temperatura e humidade da sala.
Esta unidade funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

7.2 Espaço físico e funcional
A UFA está dividida em quatro áreas distintas:
sala de espera - local onde as pessoas aguardam o
atendimento; zona de atendimento personalizado
(Figura 15) - constituído por quatro postos de
atendimento individuais, garantindo a privacidade e
confidencialidade

necessária;

zona

de

armazenamento - local onde estão armazenados
Figura 15 - Zona de atendimento personalizado - posto
de atendimento prioritário
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os medicamentos, provenientes do armazém central ou então medicamentos de armazenamento
exclusivo na UFA. Este medicamentos encontram-se catalogados por ordem alfabética de DCI
(Denominação Comum Internacional), grupo farmacoterapêutico, segundo a regra FEFO (First
Expired First Out); Os medicamentos são armazenados em armários fechados, frigoríficos,
frigoríficos fechados a cadeado e ainda no cofre, de acordo com as condições de armazenamento
e/ou as suas imposições legais (Figura 16).

Figura 16 - Zona de armazenamento da UFA.
A e C - Frigoríficos,
B - Arca frigorífica (contem os acumuladores de frio, fornecidos aos doentes,
sempre que a medicação exija baixas temperaturas de conservação);

Figura 17 – Dispensador Automático Consis®

Ainda nesta zona e a fazer ligação com a zona de atendimento personalizado, esta unidade
possui um dispensador automático – Consis® (Figura 17) e o gabinete administrativo - local de
realização de diversas tarefas, entre as quais, reuniões com delegados de informação médica e
representantes de laboratórios, arrumação de arquivos, documentos de faturação e gestão de
stocks. [20]

7.3 Recursos Humanos
A equipa de trabalho da UFA é constituída por cinco Farmacêuticas, uma Administrativa e
uma Assistente Operacional.
As farmacêuticas representantes da UFA, como últimos elementos a contactar com o doente
ou seu representante, possuem as seguintes funções que tornam a sua presença essencial neste
sistema de dispensa de medicamentos:

[20]
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Funções Técnicas
•Gestão das existências; elaboração de um pedido de reposição bissemanal no
armazém central; controlo das condições de conservação.

Funções Clínico-assistenciais
• Receção, validação e monitorização das prescrições;
medicamentos aos doentes; cuidados Farmacêuticos.

dispensa

dos

Assistenciais
•Conferência das prescrições; Arquivo de todo o material acessório (didático,
técnico e legal); Emissão dos documentos de faturação.

7.4 Circuito do medicamento na UFA
O circuito do medicamento nesta unidade hospitalar pode ser dividido em quatro etapas
representadas no esquema seguinte. [21]
Existem também medicação de gestão exclusiva na UFA que não é de reposição do
Armazém 11.

1ª Reposição de
stock
•Pedidos pré
definidos
•PTI (Pedido de
Transferência
Interna)

2ª Receção e
Armazenamento

3ª Dispensa ao
doente

•Ordem alfabética
por DCI
•Grupo terapêutico
•FEFO

•Prescrição médica
•Farmacovigilância
•Cuidados
Farmacêuticos

4ª Devolução de
medicamentos
•Rejeitados em
contentores
apropriados
•Reaproveitados
se nas devidas
condições

7.4.1 Dispensa de medicamentos
Os medicamentos dispensados em regime de ambulatório estão sujeitos a restrições,
relativamente aos restantes; restrições estas que atingem também os doentes: de facto só podem
usufruir destes medicamentos os doentes das Consultas Externas que possuem permissão para
aceder gratuitamente à medicação, mediante a prescrição médica que poderá fazer-se
acompanhar, ou não, de uma autorização por parte da DC ou do Conselho de Administração (CA),
mediante um relatório individual.
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É de salientar que todos os procedimentos relacionados com a dispensa de medicação
nesta unidade são executados única exclusivamente por Farmacêuticos Hospitalares, de forma a
garantir uma maior qualidade do serviço prestado.

[4] [20]

7.4.1.1 Validação da prescrição médica
No HSJ a maioria das prescrições médicas é efetuada via eletrónica o que permite uma
maior rapidez e efetividade no ato da dispensa.
O doente ou o seu representante deve fazer-se acompanhar sempre do ND respetivo,
mediante o qual o Farmacêutico tem acesso à prescrição. De seguida o Farmacêutico deve
verificar se esta está de acordo com o diagnóstico e avaliá-la, havendo, sempre que necessário,
um contacto com o médico para esclarecimento de dúvidas. [20]

7.4.1.2 Atendimento e informação ao utente/doente
No ato da dispensa do medicamento, o Farmacêutico deve sempre fornecer ao doente a
informação necessária e suficiente para promover o uso racional e a adesão à terapêutica. A
cedência de informação torna-se ainda mais importante numa primeira entrega de medicamentos
ou sempre que haja alteração dos mesmos. Esta deve focar pontos importantes, tais como:
ensinar o doente a associar determinada medicação à respetiva cartonagem, esclarecer a via e o
modo de administração, salientar as possíveis interações farmacológicas e a possibilidade de
ocorrência de Reações Adversas a Medicamentos (RAM). O farmacêutico deve, sempre que
considere pertinente, fornecer informação adicional sobre as particularidades da doença em
questão, como por exemplo, informar acerca do modo de transmissão de algumas doenças
infeciosas e a forma de evitá-las.
Durante a cedência de informação ao doente, podem surgir dúvidas que deverão ser
imediatamente esclarecidas. O Farmacêutico deve

assegurar que a informação foi

completamente interiorizada através de questões dirigidas ao utente sobre os aspetos que
considere mais relevantes, finalizando com um resumo dos conhecimentos transmitidos. A
informação verbal deverá ser comunicada de forma simples e sempre que possível
complementada com um suporte escrito. [4] [20]
Todo este processo deve ser envolvido por um ambiente de confiança, humanidade, apoio,
disponibilidade e interesse relativamente ao doente. [20]

7.4.1.3 Farmacovigilância
O Farmacêutico deve realizar um acompanhamento e uma vigilância farmacoterapêutica
constantes e estar atento a todas as RAM assegurando a sua comunicação ao Serviço Nacional
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de Farmacovigilância (SNF). Deve também identificar doentes com Problemas Relacionados com
os Medicamentos (PRM) bem como implementar medidas corretivas para a sua resolução. [20]

7.4.1.4 Devolução de Medicamentos
Os

principais

motivos

que

conduzem

à

devolução

da

medicação

são:

alteração/descontinuação da terapêutica ou dose, falecimento e intolerância por RAM. Desde que
as embalagens se apresentem íntegras, dentro do prazo de validade e em boas condições de
higiene, a devolução é aceite. Este processo representa uma enorme vantagem económica dado
os elevados custos associados a estas terapias. [20]
Durante a minha passagem pela UFA tive a oportunidade de: colocar a medicação no
CONSIS® e nas respetivas prateleiras e frigoríficos, respeitando sempre a ordem dos prazos de
validade - FEFO; interpretar a prescrição médica, verificando a validade da mesma, bem como
todos os aspetos farmacológicos da medicação; proceder à introdução do ND no sistema
informático e análise da ficha do doente; ceder a medicação, tendo sempre em consideração o
lote e o prazo de validade; informar o doente sobre os cuidados a ter em conta, de forma a
promover o uso correto da medicação.

8. Unidade de Ensaios Clínicos (UEC)
8.1 Introdução
Definição de Ensaio Clinico ―”qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a
descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de
um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais
medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a
eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou
eficácia”- Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto.[21]
A realização de um EC deve assegurar o bem estar, a segurança e os direitos daqueles que
nele participam. Deve também ter em conta determinados requisitos de qualidade, a nível ético e
científico, para garantir a credibilidade dos dados, que são reconhecidos internacionalmente como
BPC (boas praticas clínicas). [21]
Os EC são parte integrante e essencial de um dossier completo de informações, que é
entregue às agências reguladoras do medicamento (em Portugal, o INFARMED) para registar e
obter o AIM.
Os EC encontram-se divididos em 4 fases, 3 consecutivas, representativas do
desenvolvimento propriamente dito, e uma última fase de pós-comercialização em que o
medicamento continua a ser sujeito à avaliação, através da Farmacovigilância.
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Tabela 1 - Diferentes Fases de um EC

Fase

Duração

Amostra

Participantes

Avaliação

I

3 a 6 meses

n = 20 a 50

Geralmente voluntários

Farmacocinética

Saudáveis ou doentes

Farmacodinâmica

oncológicos

Segurança

Voluntários doentes

Segurança

II

6 a 12 meses

n = 50 a 300

Ajuste de doses

III

1 a 3 anos

n > 25

Voluntários Doentes

Eficácia
Segurança

IV

∞

∞

Doentes tratados com o

Segurança

Fármaco

Efetividade

No HSJ, estão em curso essencialmente EC de fase III, nos quais o medicamento é
administrado a um número considerável de doentes, que pode variar de dezenas a milhares,
dependendo do tipo de patologia. Para se avaliar a eficácia e/ou segurança do produto, a
avaliação é geralmente realizada de maneira comparativa, utilizando-se placebo ou um fármaco já
aprovado para a patologia.
A Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que transpôs para o nosso país a Diretiva 2001/20/CE
do Parlamento Europeu, relativa à aplicação das BPC na condução de EC, estabeleceu definições
e responsabilidades de cada uma das partes envolvidas no ensaio. Determinou ainda as
entidades reguladoras com responsabilidades na autorização e inspeção da condução dos
ensaios, sendo de maior relevo para o papel do Farmacêutico Hospitalar a definição do
medicamento experimental e de todas as exigências inerentes ao seu circuito. Segundo o artigo
41º da mesma lei, a este compete armazenar e ceder ”os medicamentos experimentais e os
dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais medicamentos já
autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização de ensaios”, e manter
“registos e confirmação do armazenamento e da utilização dos medicamentos destinados a esse
fim”. [21]

8.2 Localização, Espaço Físico e Equipamento
A UEC dos SF do HSJ, situa-se no piso 01 no sector principal dos SF e divide-se num
conjunto de áreas de acesso limitado aos Farmacêuticos responsáveis pelos EC. Além das áreas
de trabalho dos mesmos, existe um espaço de atendimento a doentes, investigadores, monitores,
study coordinators ou elementos das autoridades reguladoras. [22]
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Esta unidade encontra-se equipada com 2 frigoríficos para armazenamento de medicação
que exige temperaturas de conservação entre os 2 – 8ºC, e também vários armários com as
seguintes funcionalidades:
 Armazenar a documentação e medicação de cada ensaio (à exceção de medicação que
necessita de condições especiais de conservação);
 Manter em quarentena a medicação que ainda não foi rececionada, bem como a devolvida
pelos participantes, mas que ainda não tenha sido contabilizada;
 Arquivar a documentação correspondente aos EC cuja medicação tenham de ser
forçosamente conservada no frio, registos de temperaturas (em papel) e cópias dos
certificados de calibração dos aparelhos que as medem, assim como comprovativos de
formação dos Farmacêuticos que participam nos EC;
 Armazenar medicação verificada pelos monitores e pronta a recolher por transportadora;
 Guardar a documentação referente a EC já encerrados ou a aguardar encerramento.

8.3 Recursos Humanos
Os SF do HSJ designam 3 Farmacêuticas responsáveis por todas as tarefas relativas à UEC.
No entanto, no caso da ausência destas profissionais, estas tarefas podem ser asseguradas e
assistidas por outros Farmacêuticos qualificados. A formação dos profissionais desta área é
assegurada através da bibliografia disponível nos SF e através de ações de formação
desenvolvidas por empresas credenciadas, que concedem certificados aos participantes,
certificados esse que são arquivados em dossiers próprios, podendo ser requisitados em
auditorias à UEC. [22]

8.4 Preparação de um EC
Para a compreensão do circuito dos EC é relevante definir todos os intervenientes. Para que
o sistema funcione corretamente é necessário que haja uma cooperação entre todos estes
elementos:
Investigador
• Médico que se responsabiliza pela realização do EC no centro de ensaio e, se
necessário, pela equipa que executa o ensaio nesse centro (investigador principal).
O investigador coordenador é o responsável pela coordenação de todos os
investigadores dos centros de ensaio nacionais que participam num EC
multicêntrico.

Promotor
• Pessoa, singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela conceção,
realização, gestão ou financiamento de um EC.
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Monitor
• Profissional dotado da competência científica ou clínica necessária, designado pelo
promotor para acompanhar o EC e para o manter informado, relatando a sua
evolução e verificando as informações e dados coligidos.

Participante
• Pessoa que participa voluntariamente no EC, quer como recetor do medicamento
experimental, quer para efeitos de controlo.

Auditores
•Responsáveis pela completa, exaustiva e independente avaliação do EC (DL nº
46/2004 de 19 de Agosto).

Para que o ensaio se realize é necessário obter autorização por parte de várias entidades,
nomeadamente:

Autorização do Conselho de Administração da autoridade competente
(INFARMED), que é pedida pelo promotor com os elementos seguintes
(segundo o artigo 16.º da Lei nº 46/2004 de 19 de Agosto):
•Protocolo: Documento que descreve os objetivos, a conceção, a metodologia, os
aspetos estatísticos e a organização de um ensaio, incluindo as versões sucessivas
e as alterações desse mesmo documento;
•Brochura do investigador: a compilação dos dados clínicos e não clínicos relativos
ao(s) medicamento(s) experimental(ais) pertinentes para o estudo desse ou desses
medicamentos no ser humano;
•Identificação completa do promotor do EC, do investigador principal e do investigador
coordenador;
•Identificação e qualificação de todos os membros envolvidos no EC;
•Identificação dos centros de ensaio envolvidos, bem como a declaração emitida pelo
responsável dos centros de ensaio, indicando os termos da respetiva participação;
•Disposições sobre indemnização e compensação por danos patrimoniais e não
patrimoniais, incluindo o dano de morte, imputáveis ao ensaio;
•Seguros destinados a cobrir a responsabilidade do investigador e do promotor;
•Montantes e eventuais compensações aos investigadores, aos participantes no EC e
aos elementos pertinentes de qualquer contrato financeiro previsto entre o promotor
e o centro de ensaio.
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Parecer favorável da Comissão de Ética para a Investigação Clínica
•Organismo independente constituído por individualidades ligadas à saúde e a outras
áreas de atividade, que pretendem assegurar a proteção dos direitos, segurança e
bem estar dos participantes de cada EC. Para tal, emite um parecer ético sobre os
protocolos de investigação que lhe são submetidos, depois de efetuar uma avaliação
e monitorização dos EC com medicamentos de uso humano; [24]

Autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados
•Entidade administrativa independente com poderes de autoridade, que funciona junto
da Assembleia da República. Tem como atribuição genérica controlar e fiscalizar o
processamento de dados pessoais, em rigoroso respeito pelos direitos do homem e
pelas liberdades e garantias consagradas na Constituição e na lei; [25]
Autorização do CA dos hospitais envolvidos
• Autorização necessária para a utilização do espaço físico e dos recursos humanos
necessários à realização do EC.

As etapas necessárias para a elaboração de um EC encontram-se representadas no
diagrama seguinte:

Planeamento
de estudo pelo
Promotor

Elaboração
do
Protocolo

Seleção da equipa
de investigação/
centro de ensaios

Visita de
qualificação

Procedimento
de autorização
prévia

Visita de
início

Antes de se dar início à realização do EC, o investigador procede a uma entrevista com o
participante, onde lhe explica detalhadamente e em linguagem adequada todos os objetivos,
riscos e inconvenientes inerentes ao EC. Também são esclarecidas as condições em que será
realizado e o direito de, a qualquer momento, se retirar do EC sem que isso comporte prejuízo.
Após estar assegurado o direito à integridade moral e física e à proteção dos dados
pessoais que lhe dizem respeito, em conformidade com o respetivo regime jurídico, o participante
assina o consentimento livre e esclarecido. A declaração escrita deverá conter a informação sobre
a natureza, o alcance, as consequências e os riscos do EC. [21]

8.4.1 Procedimentos Específicos
Neste ponto são descritas as atividades específicas pelas quais os Farmacêuticos da UEC
são responsáveis, com base nas etapas necessárias à realização de um EC.
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8.4.1.1 Visita de Pré-Estudo
Durante esta etapa, na qual participa o Promotor e o Farmacêutico, é fornecido um resumo
do protocolo do EC, em português, juntamente com toda a informação relativa à medicação,
nomeadamente, as condições de conservação, via de administração, número de embalagens a
enviar por doente, quantidade de doentes previstos para recrutamento, etc. De seguida, os SF
podem emitir uma declaração ao CA do HSJ, onde é descrita a capacidade para cumprir os
requisitos necessários para a realização do EC em avaliação. Deste modo, é possível planear o
espaço a atribuir à medicação e delinear um possível circuito do medicamento experimental
dentro do hospital, que deverá ficar definitivamente estabelecido na reunião de início. [22]

8.4.1.2 Reunião de Início
A reunião de início é organizada pelo Promotor e nela devem comparecer a Equipa de
Investigadores e um Farmacêutico da UEC. É durante esta reunião que são dados a conhecer os
vários intervenientes do EC, sendo definido o plano para o ideal desenrolar das suas atividades,
contendo nomeadamente as tarefas e prazos para a sua execução por cada elemento, bem como
o circuito do medicamento experimental, incluindo quem levantará a medicação (o doente, o
Investigador, o Study coordinator, etc.). É nesta altura, e juntamente com a primeira receção do
medicamento, que deverá ser entregue o “Dossier da Farmácia” do EC em questão, no qual
deverão constar:
 Os contactos (nomes e telefones/e-mails) de todos os elementos intervenientes no estudo

(investigadores, monitores, IVRS (Interactive Voice Response System), transportadoras, etc);
 O protocolo e respetivas correções;
 A versão em vigor da brochura do investigador;
 Os RCM’s (caso se trate de um medicamento já comercializado);
 Documentos relativos ao envio e dispensa da medicação;
 Procedimentos específicos dos SF no EC;
 Aprovações;
 Correspondência com o promotor.

[22]

8.4.1.3 Medicação Experimental
O circuito do medicamento experimental é composto por várias etapas, desde a correta
receção e armazenamento, passando pela dispensa, podendo terminar na toma por parte do
participante ou a sua devolução à UEC.
Este circuito, para ser gerido, requer um conjunto de documentos, designadamente a
documentação de envio e confirmação de receção, o seu certificado de análise, bem como os
formulários de prescrição e de contabilização da medicação. Estas etapas são realizadas pelo
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Farmacêutico, sendo a documentação relativa à sua formação, arquivada em armários fechados,
juntamente com a medicação correspondente (ou num armário adequado caso se trate de
medicação que exija conservação no frio).
Antes de proceder à descrição do circuito do medicamento experimental propriamente dito,
é necessário assegurar que a localização de cada EC está devidamente listada em tabela afixada
na zona de trabalho dos Farmacêuticos. Os SF são responsáveis por manter atualizada toda a
documentação que lhes for dirigida respeitante a cada EC - documentação essa que deve ser
arquivada no “Dossier da Farmácia”. As passwords para a realização das atividades nos sistemas
interativos de resposta (IVRS ou IWRS - Interactive Web Response System) estão guardadas
numa pasta pessoal, apenas acessível ao Farmacêutico correspondente. [22]

8.4.1.3.1 Receção e Armazenamento da Medicação Experimental
Como já foi referido, e devido à confidencialidade associada a todo o circuito do
medicamento experimental, todos os medicamentos destinados aos EC são rececionados pelo
Farmacêutico responsável, ficando a seu cargo a conferência da medicação quanto:


À identificação e avaliação da integridade das embalagens;



À quantidade especificada na guia de remessa versus quantidade recebida;



Aos lotes e PV;

 Ás

condições de transporte (se a cadeia de frio foi garantida, através de um dispositivo que

acompanha o medicamento e regista a temperatura. Caso se verifiquem desvios no intervalo de
temperatura estipulado durante o transporte, o promotor deve ser informado e a medicação
colocada em quarentena até obter resposta do mesmo).
A guia de remessa é datada, assinada e arquivada na secção correspondente do “Dossier
da Farmácia”. Cada novo lote de medicação enviado deve ser acompanhado pelo respetivo
certificado de libertação de lote. Após receção da medicação, esta deve ser reportada ao
Promotor tendo em conta os procedimentos previamente acordados (e-mail, IVRS, etc.). Sempre
que haja um documento (fax ou e-mail) de confirmação, deverá ser conferido, assinado e datado,
e arquivado junto da restante documentação que acompanha o envio da medicação. [22]
Assim que a medicação experimental é rececionada, procede-se ao armazenamento, num
armário ou frigorífico disponível (conforme as exigências de conservação do fármaco).
Tanto os armários como os frigoríficos encontram-se equipados com sistemas de
monitorização de temperatura e humidade (dataloggers) e fechadura, uma vez que todo o
processo associado aos EC exige confidencialidade. Estes sistemas estão programados para
medir e registar a temperatura e humidade, de hora a hora. Estes dados são descarregados para
o sistema informático e validados semanalmente, de preferência à segunda-feira para detetar
eventuais desvios ocorridos durante o fim de semana. Estes registos são arquivados quer em

Página 45

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

suporte informático, na rede do HSJ, quer em papel, num dossier próprio durante um período
mínimo de cinco anos.
Os dataloggers são calibrados anualmente, sendo esta tarefa da responsabilidade da
Unidade de Gestão de Equipamentos e Metrologia e adjudicada ao exterior.
De forma a evitar uma quebra na cadeia de frio que ponha em risco a estabilidade dos
medicamentos experimentais, os frigoríficos encontram-se ligados a um sistema de alimentação
por geradores, que assegura o seu funcionamento em caso de corte de corrente. Além disso,
existe um sistema de alarme ligado à central telefónica, que em situações de desvios ao intervalo
de temperaturas estipulado, contacta de imediato com o Farmacêutico de serviço, para solucionar
o problema. [22]
É também efetuada uma monitorização rigorosa dos PV dos medicamentos experimentais,
através a sua revisão trimestral. O Farmacêutico encarregado assinala todas as embalagens cujo
PV expira no trimestre seguinte, com uma etiqueta colorida dos SF do HSJ. O monitor deverá ser
informado desta situação para se proceder a um novo envio, ou reetiquetar as embalagens no
caso de haver extensão do PV. A medicação entretanto expirada é colocada junto da medicação
devolvida, para posterior verificação pelo monitor. [22]

8.4.1.3.2 Dispensa da Medicação Experimental
A dispensa dos medicamentos do EC realiza-se mediante a sua requisição em formulário de
prescrição próprio e específico de cada ensaio, que deve identificar inequivocamente o respetivo
estudo, o Investigador principal, o doente (através do n.º e/ou iniciais) e a medicação a dispensar,
podendo ser usado um modelo alternativo desenvolvido pela UEC, sempre que tal não seja
possível. Quando o EC envolve um sistema de IVRS ou IWRS, o Promotor deve disponibilizar
uma confirmação (por fax ou e-mail) da prescrição médica, que o
Farmacêutico verifica, assina e data. A dispensa é efetivada
mediante registo do n.º de lote e PV da(s) embalagem(s)
atribuída(s) ao doente no formulário de prescrição, assinatura e
data. Nas referidas embalagens é, posteriormente, colocada uma
etiqueta (Figura 18), onde consta a identificação do EC, do
Investigador principal e do doente (n.º e/ou iniciais), bem como a

Figura 18 – Etiqueta para
medicação de EC

data de dispensa.
A medicação pode então ser levantada pelo doente, pelo Investigador ou pelo Study
coordinator, conforme tenha sido estabelecido na “reunião de início”. Caso o levantamento seja
efetuado pelo próprio doente, deverá ser-lhe prestada toda a informação necessária sobre o uso
seguro e eficaz do medicamento (posologia, interações, etc....). Quando é necessária a
preparação da medicação por parte dos SF (nomeadamente EC que envolvam CTX), há um
procedimento definido a ser seguido, devendo a medicação correspondente ser transferida da
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UEC para a UCPC. Todos os dados referentes à medicação dispensada, como os lotes, os
cálculos efetuados e o Farmacêutico responsável, são de seguida transcritos para o processo do
doente, sendo de igual modo necessário preencher os formulários de contabilização de
medicação, de acordo com o procedimento específico do EC. [22]

8.4.1.3.3 Medicação Devolvida
A devolução da medicação não administrada, bem como a cartonagem ou outra embalagem
de medicação utilizada, é prática obrigatória em EC. Este procedimento impõe-se, uma vez que as
embalagens disponibilizadas aos doentes contêm normalmente medicação excedente (para
compensar o eventual extravio de uma ou mais tomas) e também porque há casos em que há
abandono da terapia. Uma verificação quantitativa da medicação devolvida permite monitorizar a
adesão à terapêutica por parte dos participantes. Quando se trata de medicação preparada na
UCPC, dada a sua toxicidade, os excedentes são rejeitados imediatamente após a sua
manipulação, sendo apenas devolvidas à UEC as cartonagens correspondentes à mesma.
Logo que a medicação é devolvida, o Farmacêutico deve começar por anotar a data em que
esta deu entrada nos SF e o número de embalagens e unidades devolvidas, registando esta
informação nos formulários de contabilização. Toda a medicação devolvida fica armazenada num
armário próprio, até ser recolhida pelo Promotor ou Monitor. Esta recolha deveria ser efetuada ao
longo do ensaio; no entanto, quando tal não for possível, procede-se à sua recolha no final,
aquando do encerramento do EC. É da responsabilidade do promotor organizar esta recolha,
sempre que o EC exija um Certificado de Destruição. A verificação das devoluções de medicação
e cartonagem, na fase da recolha, está a cargo do monitor, sendo transportadas apenas quando
acompanhadas de guia de transporte. Por fim, a medicação devolvida será então alvo de
destruição.

8.4.1.4 Encerramento do Estudo
O processo de encerramento de um EC é organizado pelo monitor, sendo o dossier final do
estudo, arquivado em armário próprio, por um período mínimo de cinco anos após a sua
conclusão, podendo este alongar-se entre dez a quinze anos, se tal for solicitado pelo promotor ou
entidades reguladoras. [22]

8.4.2 Inspeções
Em Portugal, a inspeção das Boas Práticas na execução de um EC está a cargo do
INFARMED, tanto a nível do promotor, como do centro onde o ensaio decorre. No entanto
também podem ser solicitadas e realizadas inspeções pela EMA (Agência Europeia do
Medicamento).
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O DL n.º 102/2007, de 2 de Abril vem complementar o disposto na Lei n.º 46/2004, de 19 de
Agosto, estabelecendo as regras relativas à documentação e métodos de arquivo, bem como à
qualificação e procedimentos dos inspetores do INFARMED (Autoridade competente em
Portugal).

[25]

Estes procedimentos têm como objetivo verificar a observância das BPC na

condução de EC, a verificação da conformidade com as BPF de medicamentos experimentais, a
verificação das Boas Práticas de Laboratório quando aplicáveis a EC, bem como outras normas e
dispositivos legais nos termos da legislação nacional e comunitária em vigor.

[26]

Estas inspeções podem realizar-se antes, durante ou depois da execução do EC, com ou
sem aviso prévio. O centro de investigação deve disponibilizar acesso a toda a informação
solicitada, pelo que é essencial que o Farmacêutico mantenha a sua documentação atualizada. O
resultado da inspeção é comunicado através de um relatório escrito.

9. Produção e Controlo do Medicamento
9.1 Introdução
Com a evolução dos Cuidados de Saúde, a prestação de Cuidados Farmacêuticos tornou-se
mais diferenciada e dirigida a cada doente, podendo isto significar adaptações da terapêutica
farmacológica, como por exemplo no que diz respeito à dosagem ou à forma farmacêutica. Estas
exigências específicas de cada doente nem sempre encontram resposta nos produtos
comercializados pela Indústria Farmacêutica (IF), pelo que cabe à FH integrar nos seus Serviços
uma área de Produção/Preparação e consequentemente um setor de Controlo de Medicamentos.

9.1.1 Recursos Humanos
Existe um Farmacêutico responsável por cada área de preparação, nomeadamente pela
Unidade Centralizada de Preparação de CTX (UCPC), pela Unidade de Preparação de Estéreis
(UPE) e Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis (UPMNE).
Cabe à Direção Farmacêutica determinar o nível de competência, experiência e formação
necessária aos seus colaboradores, de forma a garantir a execução total das atividades a
desenvolver nas respetivas áreas, bem como, o papel de cada um dos elementos que trabalhem
nessa área. A Direção Farmacêutica deve ainda assegurar que todo o pessoal receba formação
contínua, para desenvolver todos os procedimentos padrão considerados importantes, e garantir
que o pessoal qualificado, numa área específica, mantenha esse nível de instrução. As aptidões e
competências devem ser regularmente avaliadas, sendo os registos individuais de formação e
competências devidamente arquivados. A formação e treino devem incluir os princípios de
garantia de qualidade fundamentais para as atividades específicas, nas quais as pessoas estão
treinadas [4].
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responsabilidades de cada um dos elementos intervenientes, que devem ser revistos e
atualizados periodicamente.

9.1.2 Espaço Físico e o Equipamento
O espaço físico e o equipamento devem ser projetados e construídos de acordo com as
exigências das preparações farmacêuticas a executar, de forma a simplificar o processo de
limpeza e desinfeção. [27]
As instalações e equipamentos destinados à preparação de medicação estéril devem
preencher determinados requisitos. Devem por isso situar-se num ambiente que assegure as
medidas para proteção da preparação e contribuir para que os riscos de contaminação das
Matérias-Primas (MP) e dos produtos finais da manipulação sejam os menores possíveis. Esta
área de ambiente assético designa-se de “sala limpa”.
A definição de “sala limpa” consiste numa área onde a quantidade e tamanho das partículas
em suspensão são controlados. É construída e utilizada de forma a minimizar a entrada, geração
e retenção de partículas e microorganismos no seu interior. Todos estes parâmetros são
monitorizados, conjuntamente com a temperatura, humidade e pressão.

[28] [30]

O ar presente nesta

sala está sujeito a um processo de controlo da qualidade e a uma classificação baseada no
número de partículas, de determinado tamanho, existentes por m3 de ar. É extraído do exterior e
filtrado através de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air-filter), com elevada capacidade de
retenção de partículas de pequenos diâmetros, permitindo excluir partículas de poeira e
contaminantes. Este ar pode ser reciclado e refiltrado por filtros ULPA (Ultra Low Penetration Air)
para a remoção de contaminantes gerados no interior da própria sala de manipulação.
O número de partículas do ar deve ser monitorizado através de testes realizados com
regularidade, por entidades certificadas, ou através de aparelhos de leituras específicos.
A própria construção destas salas deve ter em conta material que permita uma fácil
manutenção, limpeza e desinfeção. Deve ser resistente aos produtos utilizados nos
procedimentos anteriores, de forma a permitir uma menor aderência de partículas (chão, teto e
paredes).
Os manuais de procedimentos destas unidades contêm algumas recomendações relativas
aos protocolos de limpeza e desinfeção exigidos neste tipo de salas. Estas recomendações
referem que as “salas limpas” devem estar sujeitas a uma pressão superior à da sala adjacente,
de modo a que o ar circule para o exterior da sala, de forma a evitar a sua contaminação. Desta
forma, os contaminantes gerados no seu interior são arrastados para a sala adjacente (cuja
pressão é menor).
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No caso de preparação de CTX a pressão no interior da “sala limpa” deve ser negativa, em
relação a sala adjacente, evitando a saída de partículas para o exterior, uma vez que os produtos
aqui manipulados são tóxicos para o ambiente.

9.1.2.1 Câmaras de Fluxo Laminar (CFL)
É no interior das “salas limpas” que se encontram as CFL e se efetuam todas as
manipulações de medicamentos estéreis. Estas câmaras estão equipadas com um ou mais
ventiladores capazes de aspirar o ar ambiente, que é sujeito a um processo de filtração ao passar
por pré-filtros que removem as partículas de maiores dimensões. De seguida atravessam os filtros
HEPA que removem as partículas de menores dimensões. Assim, são capazes de fornecer a
qualidade de ar necessária para a realização das preparações com segurança.


[31] [32]

Câmara de Fluxo Laminar Horizontal (CFLH) - concede proteção às preparações, mas não

protege o operador nem o ambiente envolvente, estando indicada para preparações que utilizem
materiais não perigosos, como no caso de Misturas Nutritivas (MN). Neste tipo de câmara, o ar é
filtrado através de um filtro HEPA e direcionado horizontalmente pela superfície de trabalho, a
uma velocidade constante, até ao operador. Através de um controlo preciso do volume e da
velocidade do seu fluxo, é possível manter o ar dentro da CFLH limpo de partículas. [28] [30]


Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLV) - além de permitir a proteção da preparação,

possibilita também a proteção do operador e do ambiente envolvente, pelo que é o aparelho de
escolha na UCPC, em que os produtos da manipulação são possíveis tóxicos. Nesta câmara é
criada uma barreira entre o operador e a área de trabalho, que consiste numa cortina de ar, ou
seja, num fluxo de ar que se desloca a uma velocidade uniforme e constante (0,35 a 0,55m/s),
segundo linhas paralelas, com um mínimo de turbulência. Num fluxo de ar com estas
características, qualquer partícula com um diâmetro igual ou superior a 0,3μm em suspensão, é
arrastada e removida na direção do fluxo. [32] [33] [34]

9.1.3 Técnica Assética
Esta técnica compreende uma série de procedimentos que permitem criar um ambiente
estéril, evitando a contaminação das MP e dos produtos finais. [31] [35] Estes procedimentos são
essenciais nas UPME e UCPC, pois as preparações aqui realizadas têm associado um elevado
risco de infeção para o doente, uma vez que são administradas por via parenteral.
No que concerne ao manipulador e aos restantes elementos que trabalham nestas
unidades, devem também seguir determinados cuidados de higiene, para que seja mantida a
assepsia das preparações nelas realizadas:
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Todas as superfícies não estéreis envolvidas na manipulação devem ser desinfetadas,

preferencialmente com álcool isopropílico a 70% (segundo USP) ou com álcool a 70º. A superfície
de manipulação da CFL é limpa no início e no fim de cada dia de trabalho com compressas
esterilizadas humedecidas, em álcool a 70º com sobreposição de campos pela seguinte ordem:


Painel posterior: começar junto do filtro, de um painel lateral até ao outro, descendo até à
superfície de trabalho.



Painéis laterais: começar junto do filtro, de dentro para fora, descendo até à superfície de
trabalho.



Painel inferior: começar pelo fundo, de um painel lateral até ao outro, de dentro para fora.

Na UCPC, no final do dia, antes de se utilizar álcool a 70º, limpa-se a CFL com solução de
hipoclorito de sódio para permitir a inativação dos CTX, sendo efetuada semanalmente uma
limpeza rigorosa. Diariamente efetua-se uma:


Desinfeção, com álcool a 70º, do material de trabalho e dos frascos e ampolas (sempre na
mesma direção) envolvidos na manipulação.



Lavagem assética das mãos com uma solução alcoólica antissética e colocação das luvas
estéreis de acordo com o protocolo aprovado pela OMS. [20] [35] [36]

Relativamente ao tipo de formulação a utilizar na lavagem assética das mãos, a OMS
recomenda a utilização de antisséticos à base de álcool. Pois considera ser o único meio
conhecido para uma rápida e eficaz inativação de grande variedade de potenciais microrganismos
nocivos, que colonizam as mãos. A reaplicação do antissético deve ser efetuada a cada duas
horas (no máximo).
Resumidamente, o manipulador deve cumprir sempre os seguintes cuidados:[20] [31] [35]


Estar devidamente fardado, com todo o EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado;



Dominar a técnica assética;



Efetuar todas as operações de medição, diluição e mistura, de modo a respeitar a
estabilidade e qualidade dos produtos envolvidos na preparação;



Manipular de modo a manter a esterilidade e integridade do ambiente assético, de acordo
com todas as recomendações internacionais e os colaboradores adjuntos;



Possuir conhecimentos teóricos e práticos relevantes e atualizados sobre a preparação de
produtos estéreis (ex. BPF, protocolos de técnica asséptica);



Antes de iniciar qualquer trabalho estéril, deve ser devidamente treinado e avaliado;



Deve ser reavaliado com regularidade relativamente à sua competência para a realização de
manipulações estéreis;



Estar ciente das consequências que qualquer desvio dos procedimentos de validação possa
implicar, tanto para a integridade do produto como para o paciente. [31] [36]
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9.1.4 Equipamento de Proteção Individual (EPI)
De acordo com as guidelines internacionais e o DL nº 128/93, de 22 de Abril (alterado pelo
DL n.º 139/95, de 14 de Junho e pelo DL n.º 374/98, de 24 de Novembro), os EPI são essenciais
para a proteção das preparações e/ou do operador, sendo obrigatórios no caso de manipulações
em ambiente assético. São sempre constituídos por: Touca, Máscara, Fato (calça e túnica), Bata,
Luvas (estéreis sem pó) e Socas ou Protetores de Calçado.
A escolha do equipamento a usar depende das particularidades da preparação a realizar, e
é feita de acordo com a avaliação de risco que esta implica para o operador, o ambiente e a
própria preparação. Assim, o tipo de equipamento utilizado em cada uma das unidades de
preparação de estéreis (UPME e UCPC) apresenta algumas diferenças, uma vez que a
manipulação de CTX apresenta um risco para o utilizador e o ambiente (por exemplo: utilização de
2 pares de luvas na UCPC, sendo o 2º par próprio para a manipulação de CTX).

9.2 Unidade de Manipulação Clínica (UPE e UPMNE)
Os SF do HSJ realizam preparações farmacêuticas para o tratamento de doentes individuais
e específicos (o que pressupõe o seu uso imediato) e preparações em larga escala, por lotes,
preparadas com antecedência e destinadas a potenciais doentes. [4]
A prescrição médica para uma terapêutica adaptada surge, muitas vezes, condicionada por
variáveis como o sexo, idade, fase da doença (condições físicas gerais e condições psicológicas
do doente).
A UMC inclui a preparação de misturas para Nutrição Artificial (NA), colírios, fracionamentos
de medicamentos estéreis, preparação de manipulados não estéreis, a reembalagem e a
preparação de citostáticos. O objetivo é promover os Cuidados Farmacêuticos, de modo a
melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, tendo por base:


A resolução de questões importantes, relativas ao tratamento de doentes ou de situações

patológicas específicas que não encontram solução nas especialidades farmacêuticas
disponíveis no mercado nacional;


A preparação de formulações não disponíveis no mercado;



A colaboração nas solicitações dos diversos SC quanto à manipulação/reconstituição de

fármacos que fazem parte de estudos multicêntricos;


A preparação de formulações para administração intravenosa e preparação extemporânea,

nomeadamente, misturas intravenosas que requerem precauções especiais de manuseamento,
estabilidade ou risco (misturas para NP, preparação de CTX, etc....)


Embalagem e reembalagem de medicamentos, com a devida identificação, de forma a

manter as suas propriedades inalteradas.

Página 52

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

A preparação da medicação é feita de acordo com as BPF detalhadas no Guia para o Bom
Fabrico de Medicamentos aprovado pela Portaria n.º 42/92, de 23 de Novembro e as Boas
Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e em
FH aprovadas pela Portaria n.º 594/2004. As preparações efetuadas neste setor destinam-se aos
doentes em regime de internamento no HSJ e aos doentes em regime de ambulatório, apoiados
pelo HSJ. Estas preparações são executadas por TDT e Farmacêuticos e supervisionadas pelo
Farmacêutico responsável.
Tabela 2- Principais Funções da UP e Destino da Maioria das preparações que se realizam atualmente [4] [27] [37]

Principais Funções

Destino da Maioria das Preparações

• Doentes individuais e específicos (ex.
fórmulas pediátricas)

• Preparar formulações padronizadas e
fórmulas magistrais

• Reembalagem de doses unitárias sólidas

• Preparar dosagens pediátricas não
comercializadas, a partir de formulações
comercializadas

• Preparações asséticas (soluções e
diluições de desinfetantes)
• Preparações estéreis ou citotóxicas
individualizadas

• Fracionar, reembalar e identificar
medicamentos utilizados de SDIDDU
• Preparar NP, em bolsa, para adulto,
pediatria e neonatologia

9.2.1 Espaço Físico
Num setor de manipulação de medicamentos existem normas e procedimentos que
asseguram os padrões de higiene e limpeza das instalações, que devem ser rigorosa e
regularmente cumpridos e verificados.
A UP é constituída pelas seguintes áreas distintas:


Área de validação Farmacêutica;



UPME (área de preparação de medicamentos estéreis – sala branca, antessala e sala de
apoio);



UPMNE (laboratório de preparação de medicamentos não estéreis e sala de pesagens);



Armazém de especialidades farmacêuticas e material clínico;



Sala de lavagem de material.

9.2.2 Equipamento
O equipamento deverá ser mantido limpo, seco e protegido de qualquer contaminação,
estando sujeito a inspeções periódicas. Sempre que necessário é desinfetado antes da sua
utilização. Existe um conjunto de normas escritas relativas à limpeza, desinfeção e funcionamento
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dos equipamentos, de forma a padronizar as operações, os procedimentos e programas
específicos para o controlo e calibração de todo o equipamento. Todos os registos são
devidamente arquivados.
Os frigoríficos encontram-se equipados com um sistema de controlo e registo de
temperatura, máxima e mínima, e alarme permanentemente ativado, que dispara sempre que
houver uma alteração anormal da temperatura. [27]

9.2.3 Matérias-Primas (MP)
As MP são adquiridas de acordo com as especificações estabelecidas, tendo em conta o fim
a que se destinam e as exigências da Farmacopeia Portuguesa ou da Farmacopeia Europeia.
Assim que é efetuada a receção das matérias-primas no armazém 11, procede-se à
verificação da conformidade da encomenda (análise visual). Esta deve ficar em quarentena, num
armazém próprio, enquanto aguarda aprovação pelo controlo de qualidade. Existe um sistema de
registo e documentação que permite um acesso fácil às informações sobre o controlo analítico das
matérias-primas, tais como: o boletim analítico do fornecedor, as preparações farmacêuticas que
foram utilizadas e a referência do doente que recebe o medicamento.

9.2.4 Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis (UPME)
De modo a minimizar os riscos de contaminação microbiológica, por partículas e pirogénios,
existe uma série de exigências que a manipulação de medicamentos em ambiente assético deve
cumprir. Estes requisitos encontram-se patentes em várias recomendações, editadas por diversas
instituições internacionais (como por exemplo: a USP, ou o NIOSH), que têm como objetivo
comum implementar e uniformizar as BPF de medicamentos estéreis em ambiente hospitalar.
Os métodos de preparação devem estar bem estabelecidos e validados, e a segurança
relativa a estes produtos não pode ser questionável.
A manipulação destas preparações realiza-se em áreas limpas, seguindo normas de
limpeza adequadas e utilizando sistemas efetivos de filtração do ar.
O Manual de Farmácia Hospitalar também possui referências relativas à estrutura física, ao
equipamento, às instalações técnicas especiais, aos recursos humanos e às normas e
procedimentos a observar na preparação de medicamentos em ambiente assético. [20]

9.2.4.1 Espaço Físico da UPME
A UPME é especificamente constituída pelas seguintes áreas, fisicamente separadas:


uma

Sala de validação farmacêutica: Constituída por secretárias com 3 terminais informáticos,
impressora,

uma

fotocopiadora/fax,

armários

destinados

ao

arquivo

de

documentos/bibliografia, essenciais à atividade desenvolvida na UPE. É nesta área que é feita a
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receção, análise crítica, validação e registo das prescrições médicas. É também neste espaço
onde se elaboram os cálculos necessários à preparação das MN a manipular, bem como as
respetivas fichas de preparação e rótulos identificativos.


Sala de apoio: local que contém uma bancada de trabalho onde se prepara e desinfeta (

com álcool a 70º) o material e MP necessários à preparação das bolsas nutritivas que são
transferidos para a sala limpa, através do transfer (pequena área estanque existente entre as duas
salas). Neste local ainda se efetua a rotulagem e acondicionamento final das bolsas provenientes
da sala limpa, sendo estas posteriormente transferidas para o exterior através de um outro
transfer.

[36]

Contém um pequeno stock de apoio com MP e material clínico necessário à

manipulação.


Antecâmara: Área onde se encontram toucas, máscaras e protetores de calçado, a serem

colocados pelos operadores pela ordem descrita. Possui um lavatório onde se procede à lavagem
assética das mãos, de acordo com o protocolo estabelecido.


Sala limpa: Sala assética destinada à preparação de medicamentos e bolsas estéreis.



Armazém central: é constituído por várias estantes em metal onde se encontram

acondicionados os macro e micronutrientes, as bolsas para enchimento com as MN e material
clínico essencial para preparação das mesmas. É neste local que se encontram armazenadas as
bolsas tricompartimentadas, as bolsas protetoras da luz, algum material clínico destinado à UCPC
e os frascos de acondicionamento destinados à UPMNE.


Sala de lavagem: área constituída por uma banca de lavagem, uma autoclave vertical, uma

máquina de lavagem automática, uma estufa para secar o material de laboratório e outra para
esterilização por calor seco.


Vestiários: local onde o pessoal guarda os seus adereços, e troca a roupa por um

equipamento próprio (túnica, calças e socas).

9.2.4.1.1 Equipamento da “sala limpa”
Equipamento utilizado para a preparação de MN no interior da “sala limpa”:


Câmara e bomba de vácuo para enchimento de bolsas: câmara que possui a estrutura

adequada ao tamanho das bolsas, onde se gera uma pressão negativa, sendo o enchimento
efetuado por sucção. Esta câmara é transparente, o que permite ao operador observar a bolsa
durante o processo de enchimento e possui uma válvula de segurança que permite evitar
alterações de pressão.


Máquina de enchimento semiautomático: consiste numa bomba ligada a um sistema de

enchimento tipo seringa que leva à transferência de volumes com elevada precisão, através de
enchimento e esvaziamento, consoante as informações transmitidas pelo controlo eletrónico;

Página 55

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar
Material

clínico: bolsas (de diferentes capacidades) para acondicionamento de MN; sistemas

de enchimento de 4 vias; seringas (de várias capacidades); agulhas (de diversos diâmetros);
compressas e frascos de vidro com álcool a 70º, entre outros.

9.2.4.2 Nutrição Artificial (NA)
Muitos doentes chegam aos HSJ com o seu estado nutricional comprometido ou mesmo em
risco de desnutrição. Esta situação pode igualmente ocorrer durante o internamento hospitalar,
por vezes até condicionado pela própria patologia. As deficiências nutricionais podem ser por
carência em macronutrientes, como proteínas, ou em micronutrientes específicos, que estão
geralmente associadas a causas multifatoriais: Causas Primárias - relacionadas com a qualidade
e quantidade dos nutrientes fornecidos pela alimentação; Causas Secundárias - quando ocorre
uma alteração nas necessidades nutricionais (por exemplo: associada a determinadas doenças).
As carências nutricionais podem ser revertidas através da criação de regimes de suporte
nutricional adaptados aos doentes e à sua patologia. Quando a nutrição por via oral é impossível,
contraindicada ou insuficiente, é necessário recorrer à NA.

[3] [38]

Esta pode ser administrada por

via entérica ou parentérica, e tem como objetivo fornecer os nutrientes, adequados para manter ou
restabelecer o equilíbrio nutricional.
Para que o suporte nutricional seja sempre adequado às necessidades atuais do doente,
são feitas monitorizações constantes, por uma equipa multidisciplinar, que inclui Médicos,
Enfermeiros, Nutricionistas e Farmacêuticos. O papel do farmacêutico consiste na avaliação
farmacêutica, desenvolvimento, manipulação, controle de qualidade e conservação das nutrições
requeridas pelos SC, entre outras funções.
É essencial uma prévia avaliação do estado nutricional do doente, para que lhe seja
estabelecida uma terapêutica. Esta é efetuada quer no momento da chegada ao Hospital, quer
durante o internamento, e divide-se nas seguintes etapas:
Avaliação do Estado Nutricional
•Deve ser efetuada durante as primeiras 24 horas de internamento do doente.
Contempla nos seguintes parâmetros: sinais clínicos, história alimentar, dados
antropométricos, dados bioquímicos e imunológicos. Esta avaliação será mais fiável
quantos mais marcadores/parâmetros forem considerados.

Cálculo das Necessidades Nutricionais
•Existem diversas técnicas (ex.: calorimetria indireta) e fórmulas que permitem avaliar
as necessidades nutricionais. A fórmula mais frequentemente escolhida é a fórmula
de Harris-Benedict (Tabela 2), que avalia as necessidades que qualquer pessoa
possui, numa situação de repouso, sem stress, designadas de Necessidades
Energéticas Basais (NEB).

Página 56

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar
Tabela 3 - Cálculo das NEB através da Equação de Harris-Benedict

Equação de Harris-Benedict
Homem

NEB (kcal/kg/dia) = 66,5 + 13,8 x peso (Kg) + 5 x altura (cm) – 6,8 x idade (anos)

Mulher

NEB (kcal/kg/dia) = 665 + 9,5 x peso (Kg) + 1,8 x altura (cm) – 4,7 x idade (anos)
NER = NEB x Fs x Fa x Ft.

As NEB devem ser corrigidas através dos fatores de stress (Fs)/actividade (Fa)/térmico (Ft)
que o doente apresenta (Tabelas 3, 4 e 5), aplicando-se a fórmula de Long, que permite
determinar as Necessidades Energéticas Reais (NER): [38]
Tabela 4 – Fatores de correção de Long

Tabela 5 – Fatores de correção de Long

Fator de Stress (Fs)

Fator de Atividade (Fa)

1

Sem complicações

1.2

Acamado

1.1

Pós-operatório

1.25

Acamado + móvel

1.2

Fratura

1.3

Móvel

1.3

Sépsis

1.4

Peritonite

1.5

Politraumatizado

1.6

Politraumatizado + sépsis

1.1

38 o C

1.7

Queimados (30-50%)

1.2

39 o C

1.8

Queimados (50-70%)

1.3

40 o C

1.9

Queimados (70-90%)

1.4

41 o C

Tabela 6 – Fatores de correção de Long

Fator Térmico (Ft)

De seguida, procede-se à determinação da distribuição calórica que consiste em determinar
quantas calorias são distribuídas sob a forma de proteínas, glucose ou lípidos. No caso de uma
nutrição normoproteica, as proporções calóricas a respeitar serão: 15% de calorias em proteínas,
55% de calorias em hidratos de carbono (sendo a glucose a fonte de HC, neste caso) e 30% de
calorias em lípidos.
Neste contexto, é ainda importante proceder às seguintes determinações:


Quantidade diária de azoto;



Relação calorias não proteicas/azoto;



Relação glucose/lípidos;



Necessidades diárias de eletrólitos, vitaminas e oligoelementos;



Volume Final da solução.

A escolha do suporte nutricional deve ter sempre, como primeira escolha, a via entérica. No
entanto, o doente nem sempre tolera os volumes de dieta entérica necessários para suprir as suas
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necessidades calóricas e proteicas, pelo que será necessário recorrer à nutrição parentérica (NP),
exclusivamente ou em associação com a entérica.

[3]

9.2.4.2.1 Nutrição Parentérica (NP)
A NP é definida como uma solução ou emulsão, estéril e apirogénica, composta
basicamente por hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, vitaminas e minerais, acondicionada
em recipiente de vidro ou plástico. Está destinada à administração intravenosa em pacientes
desnutridos ou não, em regime hospitalar ou ambulatório, visando a reparação e a manutenção
dos tecidos, órgãos ou sistemas.
O Farmacêutico desempenha várias funções na preparação de Misturas Nutritivas para
Nutrição Parentérica (MNNP), tais como:


Seleção, aquisição e armazenamento das MP necessárias à preparação de NP, levando a
uma correta gestão de stocks;



Validação da prescrição médica, verificando a concentração final da mistura, estabilidade,
incompatibilidades, posologia e volume prescrito, de acordo com as características do
doente, condições de administração e duração do tratamento;



Elaboração das técnicas de preparação e rótulos, com indicações qualitativas e quantitativas
da mistura a preparar;



Preparação das MNNP para Adultos, Pediatria e Neonatologia em ambiente assético e em
condições apropriadas;



Controlo microbiológico das MNNP em colaboração com o serviço de microbiologia;



Registo e arquivo da informação das preparações realizadas para cada doente;
O Farmacêutico, juntamente com os TDT e AAM, garantem o correto funcionamento da

UPME, cuja função consiste na dispensa de MN seguras e eficazes. É assegurada a estabilidade
e compatibilidade das preparações para que possam ser administradas ao doente, com o mínimo
de manipulações, tendo por base critérios técnicos e clínicos.

9.2.4.2.1.1 Seleção do Acesso Venoso
A determinação do acesso venoso utilizado para administração de MNNP deve considerar:


Estado clínico do doente;



Tempo de utilização da terapêutica nutricional: determinado pelo Médico, com base na
situação clínica do doente;



Osmolaridade da NP: número de miliosmoles de substância líquida ou sólida, dispersos em
1,0L de água (mOsm/L), termo utilizado para designar a concentração de partículas em
formulações de NP.
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Deste modo, a NP pode ser administrada por via periférica ou central:
Via Periférica
•Para soluções de osmolaridades baixas, máximo de 900 mOsm/l. Quando em
suporte único, são insuficientes e não devem ser mantidas por mais que 7 dias. É
indicada para pacientes que não suportam todo o aporte calórico proteico calculado
pela via oral/enteral, ou para doentes em risco de desnutrição, que necessitem jejum
por dias consecutivos, como ocorre por vezes com pacientes em estadiamento
oncológico. [39]

Via Central
•Os cateteres colocados na veia cava, permitem a administração de NP com elevada
osmolaridade e por longos períodos de tempo. Embora diminua o risco de
tromboses, o cateterismo venoso central tem riscos associados ao procedimento e
ao local puncionado (pneumotórax, hemotórax, hidrotórax, etc.) e à manutenção do
catéter (ex.:sépsis). [39]

Os SF do HSJ disponibilizam vários tipos de NP, individualizada ou padronizada, em termos
de conteúdo nutricional, garantindo e promovendo a qualidade e segurança das preparações. Isto
só é possível, graças à formação e experiência destes profissionais, à monitorização do processo
de fabrico, à modernização das instalações e dos equipamentos, entre outras medidas.

9.2.4.2.1.2 Validação da Prescrição Médica, Elaboração das Técnicas de
Preparação e Rótulos
A avaliação de uma prescrição de NP deve ter em conta a compatibilidade dos vários
constituintes e a estabilidade final da bolsa.
Os fatores que influenciam a estabilidade da mistura final são: a concentração dos
componentes, o pH, as fontes de cálcio e fósforo (orgânico/inorgânico), a relação cálcio/magnésio,
a ordem de adição dos componentes e a conservação (temperatura, tempo e luz).
Assim que se encontra validada a prescrição médica, o Farmacêutico elabora as técnicas de
preparação, das quais constam o nome do doente, o SC e a composição (ordenada de acordo
com a adição). A elaboração destas técnicas, constitui-se como o protocolo a seguir na
preparação da respetiva bolsa.
Os rótulos são também executados nesta fase e neles deve constar:


Nome do doente;



Número de cama;



Serviço de Internamento;
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Data de preparação e administração;



Número da bolsa (lote);



Composição qualitativa e quantitativa;



Volume total;



Osmolaridade e via de administração;



PV e condições de conservação;



Assinatura do Farmacêutico responsável.

Para a embalagem exterior que contém a bolsa, é também elaborado um rótulo. Neste deve
constar o nome do doente, o serviço, o número da bolsa, a data e a indicação de conservar no
frigorífico.

9.2.4.2.1.3 Preparação das MNNP
Para a preparação de MNNP, para além dos cuidados já referidos anteriormente, não se
deve descuidar o manuseamento adequado do material, nomeadamente seringas e agulhas, bem
como a correta aspiração do conteúdo de frascos e ampolas e a incorporação de aditivos.
Na “sala limpa” operam 3 elementos (auxiliados por um TDT que opera na Sala de apoio):


1 Farmacêutico, que manipula as MNNP na CFLH.



1 TDT, que manipula as MNNP na CFLH.



1 TDT, que dá apoio aos elementos que estão a manipular as MN na CFLH, executando
todas as tarefas no exterior da câmara.

Os procedimentos de preparação das MNNP devem ser executados pela seguinte ordem:
1. Ligar a CFLH e proceder à sua desinfeção com álcool a 70º, aguardando 30 minutos;
2. Desinfeção com álcool a 70º todo o material necessário, colocando-o dentro da câmara;
3. Afixar na parede lateral a técnica de preparação;
4. Ordenar e medir os componentes que entram na composição das MNNP;
5. Proceder à adição dos aditivos de acordo com a técnica de preparação;
6. Efetuar o enchimento das bolsas (primeiro a solução de glucose e de aminoácidos com os
micronutrientes e, por fim, os lípidos), com a bomba de vácuo ou a bomba semiautomática;
7. Misturar o conteúdo da bolsa com leve agitação;
8. Retirar uma amostra da MNNP para controlo microbiológico (recolha aleatória de uma
amostra em cada cinco bolsas preparadas);
9. Fechar a bolsa;
No exterior da sala limpa, o TDT auxiliar:
1. Rotula e protege a bolsa da luz e procede à sua rotulagem exterior;
2. Sela termicamente o invólucro exterior da bolsa.
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Para a uniformização da preparação de MNNP encontram-se disponíveis procedimentos
escritos, elaborados e assinados por um Farmacêutico, que incluem:


Manual de procedimentos de trabalho na zona de preparação destas misturas;



Guidelines internacionais que orientam os diversos procedimentos;



Documentação relativa à elaboração de NP, guia e procedimento normalizado de
elaboração e controlo de cada tipo de MNNP. O procedimento inclui a identificação da
mistura com os seus componentes, método de elaboração, material de acondicionamento,
via e condições de administração, condições de conservação e validade;



Diário de registo da sala assética.

No caso de adultos, poderá recorrer-se às bolsas tricompartimentadas (“Misturas Prontas”).

9.2.4.2.1.4 “Misturas Prontas”
Na atualidade encontram-se disponíveis no mercado misturas pré preparadas constituídas
por bolsas tricompartimentadas para NP (Anexo 8), destinadas essencialmente a adultos
(possuem volumes fixos de hidratos de carbono, proteínas e lípidos). A manipulação destas
bolsas não necessita de ambiente assético, o que as torna muito práticas. Um dos
compartimentos da bolsa contém os macronutrientes isolados dos restantes nutrientes, o que
permite um maior prazo de validade da bolsa intacta. A reconstituição da bolsa para utilização é
feita através da quebra das divisões que permite a mistura dos constituintes. Também é possível
adicionar outros constituintes injetáveis, como por exemplo oligoelementos e vitaminas, desde que
a adição seja realizada em ambiente assético.

9.2.4.2.1.5 Controlo, Conservação e Distribuição das MNNP
Para garantir a segurança e qualidade das MNNP, estas são sujeitas a controlo físico e
microbiológico aleatório.
Os parâmetros organoléticos a avaliar são:
 Cor

e homogeneidade;

 Formação

de gás (indicativa de atividade microbiológica);

 Formação

de precipitado (indicativa da instabilidade física da preparação);

Quanto ao controlo microbiológico, recorre-se a meios de cultura, nomeadamente o meio de
cultura aeróbio BactecTM Plus+ C/F*, que é enviado ao serviço de microbiologia, juntamente com
um pedido de exame microbiológico.

Página 61

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

No que diz respeito à sua conservação as bolsas de MNNP devem ser mantidas sob
refrigeração, em malas térmicas exclusivas para medicamentos, com temperatura entre 2ºC e
8ºC, logo após a sua preparação, à exceção dos casos de administração imediata. Para que
possa ser administrada, a bolsa deve atingir gradualmente (sem auxílio de calor) a temperatura
ambiente.
O Farmacêutico é responsável pela manutenção da qualidade das MNNP até que esta seja
entregue ao profissional que vai efetuar a administração, devendo ensinar e orientar os
funcionários envolvidos.
O transporte das bolsas deve ser feito em recipientes térmicos, em condições pré
estabelecidas e supervisionadas pelo Farmacêutico responsável pela preparação. O tempo de
transporte das MNNP não deve ultrapassar as 12h e a temperatura deve permanecer no intervalo
de 2ºC a 20ºC.

9.2.4.2.1.6 Registos e Arquivo
Todos os dias é efetuado um registo nutricional, que consiste na transcrição das prescrições
médicas para uma ficha farmacoterapêutica de NP, onde é identificado o doente, o SC, o Médico,
o diagnóstico e a composição qualitativa e quantitativa da MNNP. É elaborado, para cada doente,
um processo constituído pela ficha farmacoterapêutica, prescrição médica e outros dados
necessários. Este processo é arquivado, podendo ser consultado pelos vários SC do HSJ.
Procede-se ainda, diariamente, ao registo da preparação de MNNP, que compreende os
seguintes dados:


Nome do doente e número da bolsa;



Serviço requisitante;



Técnica de preparação;



Lotes dos produtos usados;



Equipa que executa a preparação;



Profissional que rotula e distribui.

Durante o estágio nesta unidade, tive a oportunidade de visitar todas as áreas, percebendo
quais as principais diferenças entre UPE e UCPC, relativamente ao EPI e às câmaras de fluxo
laminar. Foi também possível acompanhar o processo que envolve a preparação das MN, desde a
sua validação, até à sua saída para os diversos serviços.
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9.2.5 Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis (UPMNE)
A preparação de manipulados deve ser baseada nas Boas Práticas de Manipulação
aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho.
Os medicamentos manipulados são definidos pelo DL n.º 95/2004, de 22 de Maio como
“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade
direta de um Farmacêutico”.
As definições de preparado oficinal e fórmula magistral encontram-se consagradas no
Estatuto do Medicamento (artigo 3º, n.º1): [9]
Preparado Oficinal
•Qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma
farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos SF hospitalares,
destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa "farmácia
ou serviço". Ou seja, é efetuado segundo procedimentos padronizados cujo processo
de produção, controlo de qualidade e estabilidade farmacêutica foram alvo de
estudos exaustivos de validação, eficácia e aplicação clínica. [40] [41] Desta forma, a
Deliberação n.º 1504/2004 de 30 de Dezembro do INFARMED reconhece como
fontes os Formulários oficiais dos Estados membros da União Europeia, a United
States Pharmacopoea/National Formulary e o Formulário Galénico Português (FGP),
edição iniciada em 2001. No entanto, a Farmacopeia Portuguesa é o documento
oficial, tendo carácter vinculativo.

Fórmula Magistral
•Medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos SF hospitalares conforme
receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina. Assim,
cabe ao Farmacêutico avaliar se esta fórmula é adequada do ponto de vista galénico,
bem como a via de administração pretendida, garantindo a qualidade e estabilidade
farmacêutica. [9]

9.2.5.1 Espaço Físico da UPMNE
Quanto ao espaço físico, a UPMNE é constituída pelas seguintes áreas: um vestiário, uma
sala de lavagem de material (ambas comuns à UPME), um laboratório e uma sala de pesagens.
O laboratório encontra-se preparado para a realização das preparações propriamente ditas,
do acondicionamento, da rotulagem e do controlo das mesmas. Para tanto, é constituído por duas
bancadas de trabalho (Figura 19), com superfícies de fácil limpeza, por baixo das quais se
encontram os armários onde é armazenado algum material de laboratório; uma hotte, um
lavatório, armários de conservação de MP, material de embalagem e uma secretária com um
terminal informático equipado com uma impressora e uma impressora de etiquetas.
A sala de pesagens é constituída por uma bancada antivibratória, onde se encontram duas
balanças de precisão. Nesta área procede-se essencialmente à preparação de papéis
medicamentosos.
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Figura 19 - Bancadas de trabalho da UPMNE

9.2.5.2 Documentação
Na UPME existe um sistema de registo e documentação
que faz parte do sistema de garantia de qualidade. A preparação
dos medicamentos manipulados segue procedimentos de
manipulação

padronizados,

de

modo

a

assegurar

a

reprodutibilidade da qualidade dos produtos finais. Estes
ficheiros são mantidos em arquivo durante pelo menos 3 anos,
conforme é exigido por lei.

[42]

A documentação presente na

UPMNE é constituída por: Manual de Procedimentos da
Unidade; registos de controlo e calibração do equipamento;
registo informático do movimento das matérias-primas; arquivo
dos boletins de análise, das MP e respetivas ficha de segurança,
do material de embalagem e ainda das fichas técnicas

Figura 20 - Armário de
armazenamento de matérias-primas

correspondentes à preparação dos medicamentos manipulados.

9.2.5.3 Bibliografia disponível
Seguindo as Deliberações n.º 1504/2004, de 7 de Dezembro e 414/CD/2007, de 29 de
Outubro encontram-se disponíveis na UPMNE para consulta, em papel ou suporte informático,
todas as publicações de carácter obrigatório, bem como outras fontes bibliográficas
recomendadas ou complementares.
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Obrigatórias
•FP (edição atualizada em papel ou formato electrónico)
•Formulários oficiais dos estados membros da União Europeia
•USP/ National Formulary
•FGP
•Prontuário Terapêutico
Recomendadas/Complementares
•Martindale, The Extra Pharmacopeia
•Index Merck
•Livros de Tecnologia Farmacêutica
•Simpósio Terapêutico
•Índice Nacional Terapêutico
•Periódicos na área da saúde e do medicamento
•Souza GB. Manipulação Magistral de Medicamentos em Pediatria, Pharmabooks
•Jew R. Extemporaneous Formulations, American Society of Health-System
Pharmacists

9.2.5.4 Preparação de Medicamentos Não Estéreis (PMNE)
As BPM encontram-se plasmadas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho e recaem sobre o
pessoal, as instalações e equipamento, a documentação, a MP, os materiais de embalagem, a
manipulação, o controlo de qualidade e a rotulagem.
A preparação dos manipulados só pode ser efetuada pelo Farmacêutico ou por
colaboradores com formação e experiência apropriada, sob a supervisão e controlo do mesmo.
Antes de se efetuar a preparação, devem ser tidos em consideração determinados cuidados, pelo
que o farmacêutico responsável deverá assegurar:


Segurança do medicamento;



Condições de assepsia e higiene na área de trabalho;



Presença das MP e o equipamento mínimo necessário;



Disponibilidade

dos

documentos

necessários

e

do

material

de

embalagem

ou

acondicionamento adequado, tendo em conta as condições de conservação exigidas para
cada medicamento, entre outros. [42]
A garantia da qualidade das preparações é assegurada pelos profissionais com experiência
e formação apropriada associada á verificação de determinados parâmetros, como por exemplo,
as características organoléticas e ensaios não destrutivos que dependem da FF em questão.
Efetua-se também uma verificação final relativa à massa da preparação que deverá corresponder
à quantidade prevista.
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9.2.5.5 Rotulagem e Atribuição de PV
A Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho indica que o rótulo do medicamento manipulado
deve conter as seguintes informações:


Nome do doente (fórmulas magistrais);



Fórmula do medicamento;



Número do lote e PV;



Condições de conservação e Instruções especiais de utilização;



Posologia e Via de administração;



Identificação dos SF.
Quando o PV para o medicamento manipulado (MM) não se encontra definido na

bibliografia, e a sua estabilidade não pode ser comprovada através de dados experimentais,
aplicam-se as regras gerais da FGP.

9.2.6 Unidade de Reembalagem
O fornecimento dos medicamentos em dose unitária requer que as formas orais sólidas
comercializadas não individualizadas, como comprimidos, drageias e cápsulas, sejam adaptadas
a um acondicionamento na forma unitária. As FF, assim individualizadas, têm que ser identificáveis
e conter o lote e PV. Este acondicionamento é muitas vezes feito através de um processo de
reembalagem. Algumas das FF possuam estes dados nos blisters individualizados, não sendo
necessário este procedimento. O processo de reembalagem deve também assegurar a proteção
mecânica, estanquicidade, proteção da luz e do ar, de modo a preservar a integridade, higiene e
atividade farmacológica dos medicamentos em questão.
Com este sistema, o medicamento com uma determinada dose está pronto a ser
administrado, sem necessidade de ser manipulado pela equipa de enfermagem, o que diminui os
erros de dispensa e administração, bem como a contaminação do medicamento por agentes
externos.
Previamente ao processo de reembalagem
é necessário proceder à desblisteragem (Figura
21) e muitas vezes fracionamento das formas
orais sólidas. Para estes procedimentos existem
regras básicas de higiene e assepsia, como a
lavagem assética das mãos, e o uso de EPI
próprio (touca, máscara bata e luvas), que evitam
a ocorrência de contaminações externas ou
cruzadas entre os medicamentos. [20]

Figura 21 - Área onde se procede à desblisteragem das
formas sólidas
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9.2.6.1 Equipamento e Reembalagem propriamente dita
Esta unidade possui dois aparelhos distintos de
reembalagem: o FDS® e a Reembaladora Grifols®.
Estes processos são realizados a partir de um stock
existente na Unidade de Reembalagem (Figura 22),
que pertence ao stock do armazém central dos SF.
O

FDS®

é

um

sistema

automático

de

reembalagem e dispensa, que se encontra acoplado
a um sistema informático que permite a programação
dos rótulos dos medicamentos e de todo o plano de
reembalagem.

Possui

elevada

capacidade

Figura 22 - Stock existente na Unidade de Reembalagem

de

produção e é composto por 520 cassetes (Figura 23), apesar de não se encontrarem todas em
funcionamento em simultâneo. Cada cassete corresponde à capacidade de reembalar um
medicamento e encontra-se identificada com um número e
um código, estando parametrizada pelo fabricante para um
medicamento específico, com uma determinada dosagem e
marca comercial, sendo este colocado no seu interior após
desblisteragem.
A posição de uma cassete no equipamento depende
do seu coeficiente de salto, de modo a que cada unidade
seja lançada da cassete para uma calha central, provocando
o mínimo de perdas de massa.
As formas unitárias são reembaladas num invólucro
(Figura 24), onde consta a seguinte informação:


Identificação do hospital;



DCI, FF, dosagem e quantidade reembalada;



Lote de fabrico e PV;



Código de barras interno do medicamento;

Figura 23 - Cassetes no interior do FDS®

A identificação do doente (nome, número da cama e serviço) para
o qual a medicação se destina é impressa num invólucro vazio que
serve de separador entre os invólucros destinados aos diferentes
doentes. Este método permite que os invólucros com os medicamentos
sejam viáveis para uso posterior, caso haja devolução dos mesmos aos
SF.
Figura 24 – Invólucros da
Reembalagem por FDS®
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A Reembaladora Grifols® (Figura 25) apresenta um menor rendimento que o FDS®; no
entanto é utilizada neste serviço para colmatar algumas falhas do FDS®, como por exemplo:


Utilização

de

um

invólucro

fotoprotetor para reembalagem de formas
sólidas orais que sejam sensíveis à luz;


Reembalagem de formas fracionadas,

de forma mais prática e segura.
A

Reembaladora

Grifols®

é

constituída por um prato giratório, com
divisórias circulares, onde se coloca cada
forma sólida ou uma fração desta, que se

Figura 25 - Reembaladora Grifols®

destina a reembalar.
®

Outra das diferenças relativamente ao FDS é o facto de não necessitar de parametrização
para cada forma sólida ao reembalar. Nestes invólucros incluem-se os seguintes dados pré
definidos informaticamente: DCI, FF, dosagem, laboratório (codificado através de um número),
lote interno e PV do medicamento em questão.
Para estes aparelhos também existem normas básicas de segurança, higiene e desinfeção
que têm de ser rigorosamente cumpridas.
Durante a minha passagem pela unidade de reembalagem foi possível contactar com o
®

FDS , assistindo a reembalagem de fármacos posteriormente a distribuir por DIDDU; e ainda,
assisti ao fracionamento de determinados fármacos, observando as Boas Práticas de higiene e
assepsia, nomeadamente a colocação do equipamento EPI por parte do operador, para de
seguida proceder a reembalagem pela Grifols®.

9.3 Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC)
A UCPC é uma unidade satélite dos SF. Está localizada no Hospital de Dia de
Quimioterapia, entre a sala de tratamentos dos adultos e a das crianças. Nesta unidade são
preparados diferentes fármacos Citotóxicos (CTX) prescritos pelo médico oncologista, tendo em
consideração a superfície corporal ou peso do doente, bem como protocolos de associação de
fármacos, elaborados de acordo com as guidelines internacionais, para cada patologia oncológica.
Estes protocolos permitem diminuir a toxicidade e resistência associada a estes fármacos, uma
vez que em associação apresentam efeitos sinérgicos, permitindo a sua utilização em menores
concentrações, quando comparados com as preparações de monoterapia (Anexo 9). [43]
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Esta unidade assegura a preparação de ciclos de quimioterapia com máxima qualidade,
quer para o HD de Quimioterapia, o HD de Ambulatório (este solicita CTX para patologias não
oncológicas, como por exemplo, EM ou AR) quer para alguns internamentos.
Fazem parte das funções desta unidade:


Receção, validação das prescrições médicas e preparação dos protocolos prescritos;



Participação em EC, para aprovação de novos fármacos, de novas indicações para fármacos
já aprovados ou para a avaliação da sua segurança, entre outras.
O tratamento com CTX está associado a um conjunto de RAM, algumas específicas e outras

comuns a diferentes tratamentos oncológicos, como por exemplo: alterações imunológicas,
alopécia, náuseas, vómitos. [32]
No sentido de prevenir ou diminuir a incidência de RAM´s e melhorar a qualidade de vida do
doente oncológico, são definidas terapêuticas de suporte que podem incluir:


Anti-eméticos (p. ex.: ondansetron, dexametasona);



Estimuladores do apetite (megestrol);



Anti-histamínicos (clemastina);



Imunomodeladores (prednisolona, ciclosporina e folinato de cálcio);



Fármacos para metástases ósseas (pamidronato, ácido ibandrónico e ácido zoledrónico);



Fatores estimulantes da granulocitopoiese (filgrastim e pegfilgrastim);



Fatores estimulantes dos eritrócitos (epoetinas);



Protetores urológicos (mesna).
Esta terapêutica pode ainda incluir CTX administrados por via oral (metotrexato) e

hormonoterapia (tamoxifeno). Devido à elevada toxicidade ou por razões económicas, alguns
destes fármacos (quer fármacos CTX quer fármacos adjuvantes) requerem, no início da
terapêutica, justificação médica ou uma justificação médica acompanhada de autorização da DC.
As

responsabilidades

do

Farmacêutico,

como

interveniente

ativo

no

tratamento

hematooncológico passam por:


Verificar a ordem dos fármacos a administrar, de acordo com o protocolo, o plano de
tratamento do doente e os seus parâmetros fisiológicos e bioquímicos;



Esclarecer e resolver com o prescritor quaisquer discrepâncias identificadas;



Dispensar corretamente todos os fármacos a administrar;



Garantir que a preparação do tratamento é feita de forma apropriada e que todos os
componentes da prescrição são fornecidos em tempo útil e de modo seguro;



Assegurar que todas as responsabilidades legais são assumidas.
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9.3.1 Espaço Físico
O espaço físico desta unidade pode ser
divido em três áreas distintas: a zona negra, a zona
cinzenta e a zona branca.
Zona negra – área onde se encontram as
secretárias de trabalho com terminais informáticos,
locais de armazenamento fechados, incluindo
frigoríficos de temperatura controlada, assim como
um armário destinado ao arquivo de documentação

Figura 26 - Zona Negra

e bibliografia de interesse (Figura 26).
Zona cinzenta – Corresponde à antecâmara da “Sala Misterium”, e encontra-se
pressurizada positivamente. É o local onde o pessoal procede à colocação do EPI (touca,
máscara e protetores de calçado) e procede à lavagem assética das mãos, num lavatório
apropriado para o efeito.
Zona branca – Vulgarmente designada por
“Sala Misterium”, é uma área limpa e climatizada
com ar filtrado e pressurizada, permitindo isolarse da zona cinzenta. Encontra-se equipada com
uma unidade de tratamento do ar captado do
exterior, o qual, após a passagem por pré filtros e
filtros HEPA é injetado nas zonas cinzenta e
branca. Esta área é de acesso limitado, o que
permite manter o fluxo de ar estável. Este local
está sob pressão negativa e é aonde os

Figura 27 - "Sala Misterium"

profissionais de saúde qualificados procedem à
manipulação das preparações. É constituído por duas CFLV, um cromatógrafo, armários com
material de trabalho e ainda contentores para resíduos resultantes das manipulações (Figura 27).

9.3.2 Circuito dos CTX
Desde a sua aquisição, transporte e manipulação, até à administração ao doente, os CTX
têm que ser integrados num circuito capaz de assegurar a segurança do meio ambiente e todos
os colaboradores envolvidos. Desta forma, o circuito do medicamento citotóxico é dividido nas
seguintes etapas:
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Transporte

Receção

•É feito por um AO num carro de transporte próprio com a indicação “Contém
Citotóxicos”. Encontra-se dividido em várias gavetas e com uma porta de correr que
deve ser fechada à chave.

•Esta tarefa pode ser efetuada por um Farmacêutico ou TDT, que confer os produtos
enviados, registando lotes e PV. Deve começar pela medicação que exige condições
especiais de conservação (frio).

•As embalagens de CTX, que não sejam fotossensíveis são descartadas, antes de
serem guardadas em armário ou frigorífico próprio. O armazenamento é feito por DCI,
sendo os CTX devidamente identificados e mantidos em separado da restante
Armazenamento medicação. Deve ser utilizado o EPI durante o armazenamento deste fármacos.

9.3.2.1 Receção das prescrições e elaboração das preparações
São os Farmacêuticos que neste serviço são responsáveis pela receção das prescrições e
pela elaboração das preparações. Devem, por isso, garantir que a preparação dos fármacos CTX
é feita de forma correta, com base nas informações adicionais de estabilidade e conservação dos
mesmos.
As prescrições são entregues pelos enfermeiros num 1º guichet de acesso (Anexo 10) e
são necessárias para se efetuar o débito informático. Sempre que possível, esta prescrição
deverá ser entregue no dia anterior, no caso de protocolos já programados, ou no próprio dia, logo
que seja tomada a decisão de sujeitar o Doente a tratamento com fármacos CTX.
A prescrição médica deverá conter os seguintes dados:


Vinheta do Doente;



Assinatura do Médico/carimbo;



Dose de cada citotóxico;



Solução injetável de grande volume a utilizar na diluição e respetivo volume;



Ordem de administração dos fármacos;



Via de administração, ritmo e tempo previstos para perfusão;



Data de administração da terapêutica.
A análise efetuada pelo Farmacêutico na UCPC, após receção da prescrição médica, deve

começar por distinguir os fármacos CTX, dos fármacos relativos à terapêutica associada.
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Tratando-se de protocolos programados, deve ser feita uma verificação de alterações
relativamente à terapêutica anterior. Parte desta análise deverá passar por determinados
parâmetros, como dose prescrita, possíveis incompatibilidades físico-químicas (por exemplo o
solvente a utilizar) e formas de administração específicas para certos fármacos. Em seguida, o
Farmacêutico arquiva uma cópia desta prescrição médica, com a cópia das ordens de preparação.
O trabalho nesta Unidade é orientado por meio de folhas de registo próprio, nas quais se
indica a hora de entrada associada a um número sequencial, atribuído de acordo com a ordem de
chegada da prescrição, o nome do Doente e a quantidade de preparações a efetuar. Mais tarde é
anotada a hora de saída das respetivas preparações, contribuindo este método para um controlo
de produção.
A Figura 28 corresponde aos rótulos elaborados nesta unidade, que funcionam como
ordens de preparação. Sempre que possível são preparados na véspera e deverão conter a
seguinte informação:


Nome e número de Doente (ND);



Data, hora e serviço para o qual é feita a
preparação;



Composição (CTX prescrito e respetiva dose);



Diluição (solução injetável de grande volume, para a
diluição e respetivo volume: soro fisiológico, soro
glicosado a 5% ou soluções de reconstituição
específicas);



Volume de CTX a medir;



Volume final da preparação;



Estabilidade e conservação;



Via de administração e duração;



Observações que o Farmacêutico considere oportunas (ex.: proteger da luz, em saco de

Figura 28 - Rótulo de preparações
de CTX

NP, em seringa de 100mL, em bomba perfusora de 22h, EC);


Técnico Preparador e Farmacêutico Coordenador.
Assim que o rótulo se encontra elaborado, é entregue a um segundo Farmacêutico, que

efetua uma dupla validação do mesmo, confrontando os seus dados com a cópia da prescrição
médica que lhe é entregue. Este Farmacêutico, após aprovação, rubrica o rótulo fotocopiado no
verso da cópia da prescrição, fazendo parte das suas funções:
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Orientar a produção de acordo com os
timings previstos para cada ciclo, dando
prioridade à primeira preparação de
cada doente (para que se possa iniciar o
tratamento), tendo em consideração que
a entrada das preparações seguintes
deve ser feita respeitando os intervalos
de administração previstos;



Proteger

o

rótulo,

selecionar

os

fármacos e as soluções de grande
volume

a

utilizar

na

sua

diluição,

Figura 29 - Transfer de acesso à "Sala Misterium"

colocando-os em tabuleiros individualizados por doente. Se necessário, colocar a bomba
perfusora requerida;


Registar no formulário de “Consumo e registo de lote de Citotóxicos/Soros” as MP retiradas
do stock (laboratório/lote e quantidade).



Pulverizar (descontaminar) os tabuleiros com álcool a 70º à entrada da sala Misterium, isto é
feito através de um transfer (Figura 29).

9.3.2.2 Preparação de CTX
De forma a garantir a segurança da preparação, do operador e do meio ambiente,
assegurando a qualidade das preparações, devem-se seguir determinados procedimentos
normalizados em relação aos EPI, à utilização da CFLV, à lavagem asséptica das mãos e a
correta utilização da técnica assética.
No interior da “Sala Misterium”, o colaborador circulante receciona as MP através do transfer
(Figura 29), colocando os tabuleiros, por ordem de entrada, num carro de apoio existente junto da
CFLV. Após análise criteriosa do rótulo, seleciona todo o material a utilizar, tendo em atenção os
volumes que serão medidos. Aquando do início da preparação, coloca o rótulo correspondente na
CFLV, descontamina todo o material a colocar no seu interior e procede à abertura dos invólucros
do material clínico (ex.: seringas). O profissional confere o volume e tipo de fármaco medido em
cada preparação, assim como o soro utilizado na diluição, validando-a qualitativa e
quantitativamente (concentração/volume a preparar) e quanto à técnica de manipulação (dupla
validação). No final anota as quantidades medidas de cada CTX no respetivo formulário de
“Registo de Validação” retira da CFLV, as soluções já preparadas, voltando a colocá-las num
tabuleiro que introduz no transfer, para ser recolhido pelo Farmacêutico no exterior.
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9.3.2.3 Validação do produto final
Após a receção do produto final proveniente da “Sala Misterium”, o Farmacêutico também é
responsável pela sua validação, inspecionando visualmente caraterísticas físico-químicas como
transparência, ausência de precipitação, coloração, ausência de partículas em suspensão. De
seguida, rotula as preparações, de acordo com o nome e fármaco inscritos pelos TDT nas
mesmas, atendendo às necessidades especiais de conservação: proteção da luz (saco preto/
papel de prata) caso seja necessário. Posteriormente, confirma com o colega do 1º guichet o
número interno e o ND, anota a hora de saída da preparação e coloca a preparação no transfer de
ligação com o HD de Quimioterapia. Relativamente às preparações do HD de Quimioterapia
Pediátrica, são entregues diretamente, ou numa mala térmica estanque devidamente identificada
quanto ao tipo de medicamentos que contém, para serem transportadas para o respetivo SC (em
caso de internamento).
Depois de terminadas todas as preparações de CTX, os Farmacêuticos terão que planear as
manipulações do dia seguinte. Para isso é feita a recolha de todas as prescrições que tenham
sido entregues na unidade, bem como as que já se encontravam agendadas anteriormente, de
forma a ser possível elaborar ordens de preparação.

9.3.2.4 Limpeza e recolha de resíduos
Em relação à limpeza e recolha de resíduos provenientes desta unidade, existem protocolos
instituídos e folhas de registo próprias relativamente aos procedimentos a tomar, de forma a
preservar o meio ambiente circundante, evitando ao máximo a sua contaminação. Os resíduos
são colocados em contentores vermelhos do grupo IV (para incineração), e todas estas tarefas
são realizadas pelo AO com EPI adequado. Existem também protocolos definidos, com o
procedimento, no caso de derrame ou extravasão. Numa situação desta, recorre-se de imediato a
um kit de derramamento que contém todo o material necessário para evitar a contaminação do
pessoal e do meio ambiente circundante. Estes procedimentos seguem a seguinte ordem:

Descontaminação do operador

Sinalização e
isolamento da área

Recolha do derrame

Devido à elevada toxicidade destes fármacos, será necessário um posterior tratamento de
suporte, de forma a evitar necrose dos tecidos circundantes. No final dos procedimentos descritos
no folheto, deve efetuar-se uma substituição do(s) kit(s) utilizado(s).
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9.3.3 Perigos associados à manipulação de CTX
Os profissionais de saúde envolvidos no circuito destes fármacos perigosos (potencialmente
genotóxicos, oncogénicos, mutagénicos e teratogénicos) encontram-se sob risco acrescido. Este
risco varia em função da potência e toxicidade do fármaco e do tempo de exposição. O danos
podem surgir através das seguintes vias:


Ingestão acidental de CTX (proibido comer, beber, mascar pastilhas e fumar na UCPC);



Picada acidental com CTX (utilização sempre que possível de chemo-spikes);



Contacto com a pele e mucosas (utilização de EPI adequado);



Inalação de aerossóis (manipulação dentro da CFLV, uso da máscara e utilização de
compressas nas conexões e chemo-spikes).
De forma a minimizar o risco, os profissionais envolvidos, devem alternar semanas de

manipulação com semanas de “descanso”. Grávidas, mulheres em período de amamentação,
elementos com alergia a fármacos ou com historial oncológico devem ser afastados da equipa.
Os profissionais envolvidos nesta área de trabalho são sujeitos a vigilância médica regular e
periódica pelo Serviço de Saúde Ocupacional.

9.3.4 CTX de Ensaios Clínicos
Devido às particularidades destes fármacos, a sua preparação destinada à utilização em EC
deve cumprir os seguintes procedimentos:
A

prescrição da terapêutica deve ser efetuada numa folha específica, da mesma forma que

acontece para os restantes tratamentos que envolvem fármacos em EC, sendo identificada com
um cartão próprio intitulado de “EC ver procedimentos específicos”.
A

prescrição deve ser acompanhada por uma requisição, contendo informação relativa aos

lotes a usar no ciclo do doente. Esta será enviada pela UEC para a UCPC, onde será sujeita à
verificação de correspondência dos lotes atribuídos ao doente em questão;
 Assim

que esteja finalizada a preparação, os excedentes devem ser rejeitados. Em

seguida, a cartonagem deve ser preenchida com a data de administração e o número do
participante no EC e enviada para a UEC.
Durante o estágio nesta unidade foi possível acompanhar e participar ativamente nas tarefas
desenvolvidas pelos farmacêuticos adstritos a esta unidade, tal como, elaboração de ordens de
preparação, organização dos tabuleiros com a medicação prescrita, receção das preparações
provenientes da sala Misterium® e respetiva ordem de saída. Ainda foi permitido entrar na
antecâmara, após vestir o EPI, para observar melhor todo o processo de preparação de CTX.
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9.3.5 Bibliografia e registos
Fazem parte da documentação desta unidade:
Fontes de informação
(em constante atualização)
•RCM dos fármacos CTX e da restante
terapêutica associada ao tratamento
oncológico;
•Fichas técnicas de segurança dos
medicamentos;
•Folhetos com especificações técnicas de
material clínico e dispositivos médicos
utilizados na manipulação de CTX;
•Guidelines internacionais sobre manipulação
de CTX (ASHP, ISOPP, NIOSH, etc).

Registos
•Registo de manipulação de CTX por
doente/nº de preparações;
•Registo do consumo e exposição individual
de CTX injetáveis em CFLV;
•Registo da pressão na antessala e sala
Misterium®;
•Registo das horas de trabalho na sala
Misterium®;
•Registo de limpeza diária e semanal da sala
Misterium®;
•Registo da receção e acondicionamento da
medicação na UCPC.

[44]

10. Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN)
A Farmacovigilância é definida pela OMS como o “conjunto de atividades de deteção,
registo e avaliação das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e
nexo de causalidade com os medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar
dos efeitos dos medicamentos”.
Este sistema vai de encontro às exigências de vigilância pós comercialização dos
medicamentos. Em Portugal, o SNF é regulamentado de acordo com o DL n.º 242/2002 de 5 de
Novembro, sendo o INFARMED a entidade responsável pelo seu acompanhamento, coordenação
e aplicação. Encontra-se dividido em 4 Unidades: Unidade de Farmacovigilância do Norte (UFN);
Unidade de Farmacovigilância de Lisboa e Vale do Tejo (UFLVT); Unidade de Farmacovigilância
do Sul (UFS) e Unidade de Farmacovigilância do Centro (UFC).
A UFN opera já nas novas instalações da FMUP que, como foi referido, apresenta uma
ligação ao HSJ (uma vez que se trata de um hospital universitário). A implementação deste
sistema é de extrema importância, principalmente no âmbito hospitalar, pois muitos dos fármacos
aí utilizados comportam riscos elevados, que em conjunto com a medicação múltipla e complexa
de alguns doentes, contribuem para um aumento da probabilidade de ocorrência de RAMs.
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Fazem parte da estrutura do Serviço Nacional de Farmacovigilância (SNF) todos os
profissionais de saúde, tendo estes o dever de notificar de imediato o SNF através de um registo
adequado, caso verifiquem qualquer RAM a um medicamento. O procedimento de notificação
pode ser efetuado de várias maneiras: através do preenchimento de uma ficha própria (Anexo
11), contacto telefónico, fax ou e-mail. Na página web da UFN, já se encontra também disponível
uma forma de notificação online que pode ser preenchida por qualquer pessoa, tornando este
processo mais simples e acessível. É mesmo possível o preenchimento de uma versão simples
(Figura 30) e de uma versão completa (Figura 31).

Figura 30 - Notificação online - Versão Simples
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Figura 31 - Notificação online - Versão completa
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Devem ser notificadas as RAMs Graves e as RAMs Inesperadas. As primeiras são toda e
qualquer reação que induza morte, condicione risco de vida, motive ou prolongue hospitalização,
resulte em incapacidade significativa ou persistente, condicione anomalia congénita ou
malformação, ou seja considerada como tal pelo profissional de saúde. As RAMs Inesperadas
são aquelas que não se encontram descritas no RCM. Esta definição inclui as reações cuja
natureza, intensidade ou evolução não é consistente com o RCM, assim como RAMs referentes à
ausência de efetividade, interações medicamentosas, todas as RAMs referentes a medicamentos
com AIM recente e também RAMs referentes a MNSRM e fitofármacos. Em caso de dúvida,
qualquer caso de suspeita de RAM que preocupe o profissional de saúde deverá ser notificado.
Fazem parte das funções do Farmacêutico:
Tabela 7 - Intervenção Farmacêutica no âmbito da Farmacovigilância

Notificação de RAMs (essencial para qualquer profissional de saúde)
Prevenção e/ou deteção precoce do aparecimento de algumas RAMs
Receção, validação e reencaminhamento das fichas de notificação de RAMs
Educação de outros profissionais de saúde para a prevenção, deteção e notificação de RAMs
Desenvolvimento de métodos para sinais de alerta precoces
Elaboração de protocolos de monitorização de RAMs, nomeadamente para medicamentos
com AUE
Colaboração em estudos farmacoepidemiológicos de avaliação do perfil de segurança de
determinados medicamentos
Participação em formações de Farmacovigilância, dirigidas a outros profissionais de saúde
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11. Conclusão
Durante dois meses de estágio foi possível observar a importância da intervenção do
Farmacêutico a nível hospitalar (tanto a nível técnico como administrativo, científico, assistencial e
mesmo económico), e como parte integrante de uma equipa multidisciplinar de profissionais de
saúde. Foi interessante ver as possíveis aplicações, e ter a possibilidade de consolidar todo o
conhecimento e formação capitalizada ao longo do curso.
Tratando-se de um hospital central, e como já referido, o segundo maior do país e maior da
zona Norte, o estágio no HSJ apresenta-se vantajoso relativamente a outros hospitais mais
pequenos, uma vez que podemos aprender e participar nas ações de um número mais variado de
setores, com maior dimensão e amplitude. O que torna mais interessante um estágio já por si
enriquecedor. Um das experiências mais empolgantes foi contacto direto, embora breve, com a
UFN, área pela qual desenvolvi algum interesse ao longo dos meus anos de estudo.
Termino esta etapa final da minha formação com uma noção mais completa das funções e
responsabilidades que um Farmacêutico têm de assumir, levando para a minha futura vida
profissional conhecimentos e experiências que não teria sido possível adquirir sem este estágio
hospitalar.
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