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LISTA DE ABREVIATURAS


CCF – Centro de Conferência de Faturas



CNPEM – Código nacional para a prescrição eletrónica de medicamentos



EMA – Agência Europeia do Medicamento



DCI – Designação comum internacional



DIM’s – Delegados de informação médica



DM – Dispositivos médicos



FAB – Farmácia Alírio de Barros



MNSRM – Medicamentos não sujeitos a receita médica



MSRM – Medicamentos sujeitos a receita médica



PCHC – Produtos de cosmética e higiene corporal



PRM´s – Problemas relacionados com os medicamentos



PVP – Preço de venda ao público



RAM – Reação adversa a medicamento



SNS – Sistema Nacional de Saúde
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INTRODUÇÃO
O estágio integrado é o culminar de todo o processo de aprendizagem técnico-científica
que constitui o curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Esta é uma unidade
curricular fundamental que visa a integração do estudante no quotidiano laboral de um
farmacêutico, permitindo, ao estagiário a articulação dos conhecimentos previamente
adquiridos durante a formação letiva, com a sua aplicação prática. Segundo o quarto ponto
do capítulo III do Decreto-lei nº 316/83 de 2 de Julho, o estágio objetiva “o contacto direto dos
alunos com as áreas de formação profissional consideradas no curso e a integração no futuro
meio profissional” [1].
O estágio curricular em farmácia comunitária permite ao aluno familiarizar-se com aquela
que é, atualmente, a atividade profissional que emprega o maior número de farmacêuticos em
Portugal. A farmácia comunitária, por vezes também designada farmácia de oficina é, mais
do que um local, uma atividade dirigida à restauração e manutenção da saúde. É onde o
cidadão pode adquirir medicamentos, dispositivos médicos (DM) e produtos de cosmética e
de higiene corporal PCHC) e tirar dúvidas, não só em relação a esses produtos (toma,
conservação, contraindicações, interações, reações adversas dos medicamentos, aplicação
dos PCHC, manuseio dos DM, etc.) como também sobre os assuntos relacionados com a
saúde, sobre os quais esteja informado e se sinta a vontade para discutir.
Apesar da passada experiência de 2 meses de estágios extracurriculares em farmácia
comunitária, realizados no âmbito do programa “Estagiar U”, apoiado pelo Governo dos
Açores, a falta de experiência neste ramo continuou a ser notária. Aquando do estágio
curricular são-nos confiadas várias tarefas que não podem ser realizadas por um aluno com
apenas 1 ou 2 anos de formação, como foi o caso. Assim, o estágio final confere uma maior
amplitude de conhecimentos práticos que um simples estágio de Verão não pode oferecer.
Segundo o artigo sétimo, da secção II, do Decreto-lei nº 48547 de 27 de Agosto de 1968,
“no exercício da sua profissão, o farmacêutico deve ter sempre presente o elevado grau de
responsabilidade que ela representa e o dever moral de a exercer com a maior atenção, zelo
e competência”. O estagiário deve ter esta obrigação em conta, executando as suas tarefas
com o máximo profissionalismo e empenho.
Neste relatório pretende-se descrever toda a atividade desenvolvida durante os 3 meses
de estágio, assim como todos os conhecimentos transmitidos pela Exma. orientadora de
estágio e diretora técnica, Dra. Lídia Lopes e caros colegas, Dra. Mónica Lamas, Dra.
Cristiana Barbosa e Dr. Pedro Figueiredo.
O estágio curricular decorreu na Farmácia Alírio de Barros, tendo-se iniciado a 3 de Junho
de 2013 e finalizado a 31 de Agosto do mesmo ano.
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MÓDULO I - ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA
A Farmácia Alírio de Barros (FAB) criada no final do século XIX, conta com instalações
cujas dimensões são inferiores às exigidas para as farmácias criadas atualmente. Mas o
modesto tamanho desta farmácia não intimida o seu vasto número de clientes fidelizados.
Estes utentes habituais situam-se numa variada faixa etária, desde adultos jovens, muitos
deles empregados próximo da farmácia, a idosos que habitam naquela zona. Além dos
clientes habituais, utentes passageiros como turistas e emigrantes, também recorrem à FAB
para um primeiro contato com um profissional de saúde, esperando a resolução dos seus
problemas.
Os utentes da FAB contam com uma equipa jovem, dinâmica e bem disposta, sempre
pronta a auxilia-los, mesmo que esse auxílio passe apenas por “2 dedos de conversa”, um
conforto psicológico precioso para muitos que vivem diariamente na solidão e vêm no
farmacêutico uma doce companhia.

1. LOCALIZAÇÃO :
A FAB situa-se na cidade do Porto, na movimentada rua Costa Cabral, nº240. Na sua
vizinhança localizam-se outras 4 farmácias (Farmácia Silva Pereira, Farmácia Saúde.
Farmácia Guerra e Farmácia Martino). A concorrência, embora de modo “saudável”, faz-se
sentir, sendo o ponto forte da FAB a qualidade do seu atendimento.

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
A FAB encontra-se aberta de segunda-feira a sábado com um horário contínuo das 8h
até às 20h, e ao sábado das 8h30 às 19h. Periodicamente faz o regime de serviço
permanente, de acordo com o disposto na Portaria nº 256/81 de 10 de Março.
A escala de serviço processa-se em regime de obrigatoriedade, em colaboração com
as restantes farmácias do grande Porto, e segundo o calendário de serviços estabelecido pela
Administração Regional de Saúde. O serviço é realizado a cada 54 dias, existindo 54 turnos,
distribuídos pelas restantes farmácias da área do Grande Porto (cerca de uma centena).
Nestes dias, a farmácia encontra-se aberta ininterruptamente desde as 8h até às 22h. Após
esta hora procede-se o fecho da porta da farmácia, permanecendo apenas a pessoa
designada para o serviço noturno. A dispensa de medicamentos e dos outros produtos
disponíveis na farmácia efetua-se pelo postigo destinado a esse efeito, assegurando assim a
integridade física do farmacêutico ou do técnico de farmácia. A farmácia permanece em
funcionamento até às 8h do dia seguinte.
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3. RECURSOS HUMANOS
A FAB, propriedade da sociedade Jaques e Castro Lda. tem como diretora técnica a Dra.
Lídia Lopes, a Dra. Mónica Lamas como farmacêutica substituta, e como técnicos de farmácia
a Dra. Cristiana Barbosa e o Dr. Pedro Figueiredo.
Esta é uma equipa muito jovem, simpática e competente, que procura satisfazer as
necessidades dos seus utentes. Além da preocupação de bem atender os seus utentes, a
equipa FAB não descurou o apoio prestado aos seus estagiários. Sempre que a dúvida se
instalava no rosto, a pergunta “precisas de ajuda?” surgia rapidamente, salientando o forte
laço cooperativo entre os funcionários.
A FAB conta também com um funcionário, o Sr. Eduardo, que realiza a entrega ao
domicílio de medicamentos e outros produtos farmacêuticos.
A limpeza da farmácia fica a cargo de companhia de limpeza contratada.
Os 2 meses iniciais do meu estágio coincidiram com os 2 meses finais de estágio do
colega João Pedro Oliveira, que também me apoiou, auxiliando em algumas das minhas
tarefas e transmitindo a informação que recebera.

4. INSTAL AÇÕES E EQUIP AMENTOS
A FAB conta com instalações do final do séc. XIX, as quais vão periodicamente sendo
renovadas, indo ao encontro das necessidades funcionais e estéticas.
A farmácia apresenta em todas as suas áreas boa iluminação e temperatura nunca
superior a 25ºC, conseguida através do uso ar condicionado que possibilita a boa conservação
dos medicamentos e restantes produtos farmacêuticos.
A FAB está equipada com sistema de vigilância que capta a imagem e o som da área de
atendimento.
As várias áreas da FAB distribuídas por um único piso (rés do chão) são as seguintes:
 atendimento ao público, constituído por 3 balcões de atendimento;
 WC para utentes e funcionários;
 vestiário para os funcionários;
 receção de encomendas;
 expedição;
 receção;
 armazém de grandes quantidades;
 preparação de antibióticos;
 secretária destinada à realização de trabalhos de gestão e receção de delegados de
informação médica (DIM’s).
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Exterior
A fachada exterior da FAB, apesar
das quase 2 centenas de anos de
existência, encontra-se bem conservada.
Uma imagem exterior cuidada é atrativa,
podendo

ser

para

os

utentes

passageiros, um dos fatores a ter em
conta na escolha da farmácia.
A

indicação

das

farmácias

de

serviço é efetuada num numa folha de
papel A4 que se encontra na vidraça
exterior. De forma bem legível estão
indicadas

as

farmácias

que

se

apresentam em serviço permanente
nesse dia e as respetivas moradas.
Todos os dias, anteriormente à abertura
da farmácia, esse papel é substituído por

Figura 1 – Exterior da Farmácia Alírio de Barros

outro atualizado.
O horário de funcionamento da farmácia é indicado na porta exterior.
O postigo através do qual é efetuado o atendimento durante o serviço permanente
encontra-se na vidraça da montra.
Entre a porta e a montra encontra-se um expositor de revistas e panfletos. Aqui é
colocada a revista lançada pelo grupo “Farmácias Portuguesas” e alguns panfletos
informativos que os utentes podem levar consigo. Neste expositor, embora de forma pouco
legível, constam as iniciais da farmácia “FAB”.
Na parte inferior da montra, em fundo laranja e letras brancas, é indicado o correio
eletrónico da farmácia, uma das formas pela qual os utentes podem contactar com a equipa
FAB.
A cruz verde, localizada superiormente à porta de entrada da farmácia, permanece ligada
sempre que a farmácia se encontra em funcionamento. Nela passa alguma informação útil
como a temperatura ambiente, dia e mês atuais, promoções ou a simples indicação “aberto”.
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Área de Atendimento ao Público
Esta área conta com
um

novo

sistema

de

iluminação e ar condicionado,
mantendo

uma

boa

luminosidade e um ambiente
agradável, elogiado enumeras
vezes pelos utentes. Conta
com

3

balcões

de

cada

um

atendimento,

equipado com um computador
com o sistema informático
Sifarma

2000

e

uma

impressora. Os 2 balcões

Figura 2 – Parte da área de atendimento ao público.

situados lado a lado (figura 2) partilham a mesma caixa e o mesmo terminal de Multibanco. O
receituário vai sendo colocado numa gaveta imediatamente atrás dos balcões de atendimento,
onde fica a aguardar a sua correção.
Nesta área as paredes encontram-se forradas com lineares, preenchidos por PCHC,
dispositivos médicos, suplementos alimentares, medicamentos não sujeitos a receita médica
(MNSRM) de uso humano e de uso veterinário. Estes produtos vão sofrendo rotação ao longo
do ano, dando destaque aos produtos com maior saída na época sazonal em questão. No
Verão, por exemplo, dá-se destaque aos protetores solares, aos cremes para aplicar após
exposição solar, aos repelentes de insetos e aos anti-histamínicos tópicos para picadas de
insetos.
A ordem do atendimento é realizada pela ordem de chegada, dando-se prioridade a
idosos, doentes, grávidas, pessoas com deficiência ou acompanhadas de crianças de colo,
como estabelecido por lei.
À entrada encontra-se uma balança eletrónica de moedas que, através de um ticket
informa o peso, a altura e o IMC. Opostamente a esta balança encontra-se uma área com
uma pequena mesa e 2 bancos, onde é possível fazer a medição da pressão arterial, e testes
bioquímicos (colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, glicémia). Para medir a pressão
arterial utiliza-se um tensiómetro eletrónico de braço. Os testes bioquímicos, com exceção do
teste de gravidez, são efetuados com aparelhos eletrónicos de leitura rápida, com tiras. Neste
local existe à disposição todo o material necessário para o efeito, além dos aparelhos de
medição (algodão, álcool, luvas, recipiente de lixo indiferenciado e contentores para produtos
com risco biológico III e IV).
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Sala de receção de encomendas
Contado

com

instalações

de

modestas dimensões, a FAB necessita de
uma grande capacidade de organização
de espaços. A sala onde é feita a receção
de encomendas, compreende também a
área de preparação de antibióticos, as
áreas de expedição e receção e o
armazém de medicamentos sujeitos a
receita médica e a área de arquivo. Nesta
sala também existem 2 frigoríficos, um
para armazenar produtos farmacêuticos e
outro para uso dos funcionários.
A área destinada à receção de
encomendas está equipada com um
computador, com o sistema informático

Figura 3 – Área de receção de encomendas.

Sifarma 2000 e uma impressora. É também nesta zona que se procedem às devoluções dos
produtos.
Em frente à área de receção de encomendas encontram-se as gavetas para
armazenamento de comprimidos e capsulas. Em frente aos frigoríficos encontram-se as
gavetas destinadas ao armazenamento dos medicamentos de uso retal, vaginal, oftálmicos e
gotas, injetáveis e nasais. Os medicamentos otológicos estão armazenados no mesmo local
que os estupefacientes e os psicotrópicos, num armário, localizado em local mais recatado.
Os medicamentos de uso veterinário sujeitos a receita médica também são armazenados
nesta sala, numa gaveta localizada ao lado da área de receção de encomendas.
Nesta sala encontra-se também instalada a impressora fiscal.
Armazém de grandes quantidades
Neste armazém guardam-se todos medicamentos e outros produtos farmacêuticos
que não cabem nas gavetas, nem nos lineares.
Nesta sala está também reservado um espaço para o armazenamento de pomadas e
géis.
As loções, os champôs, os suplementos que não se encontram em exposição nos
lineares, os xaropes e os produtos fitofarmacêuticos são armazenados em prateleiras que
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forram as paredes do corredor que liga a sala de receção de encomendas ao armazém de
grandes quantidades.
A secretária destinada a trabalhos de gestão e à receção de DIM’s também se encontra
neste espaço.
Sistema informático na farmácia
O programa informático utilizado na FAB é o Sifarma 2000. Este programa, adotado
por todas as farmácias pertencentes ao grupo Farmácias Portuguesas, é uma ferramenta de
auxílio na gestão e no funcionamento da farmácia. Permite executar operações com rapidez
e facilidade, destacando-se a leitura ótica dos códigos de barras dos produtos, a realização e
transmissão de encomendas via modem, bem como a sua receção, gestão de stocks e
controle dos prazos de validade, faturação mensal, gestão de utentes, etc.
O Sifarma 2000 encontra-se instalado nos 3 computadores presentes nos balcões de
atendimento, assim como naquele reservado à receção e devolução de produtos.
Este é um sistema informático de utilização muito intuitiva e de fácil adaptação, ao qual
os farmacêuticos e técnicos recorrem frequentemente. Uma das suas imprescindíveis
ferramentas é a opção “consulta de vendas”, que permite visualizar os produtos adquiridos
pelos utentes. Isto é de grande utilidade quando o utente se dirige à farmácia para comprar,
por exemplo, um medicamento e se esquece da dosagem ou do laboratório. Outra das suas
preciosas utilidades é pesquisa de medicamentos existentes no mercado, por substância ativa
e quais desses produtos estão disponíveis na farmácia. Estas e outras funcionalidades do
Sifarma 2000 demonstram a grande utilidade deste sistema informático.

3. INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Um farmacêutico deve manter-se informado sobre os assuntos farmacêuticos e da saúde
em geral, para exercer da melhor forma possível o seu trabalho como especialista do
medicamento e agente de saúde pública, ao qual as pessoas recorrem para um primeiro
contacto. A informação e documentação atualizada é um precioso instrumento de trabalho
que permite ao farmacêutico responder às necessidades do utente, que cada vez mais se
mostra interessado em tomar um papel ativo na sua saúde. A sede de conhecimento do utente
tem sido notória, recorrendo este muitas vezes ao farmacêutico para colmatar esta
necessidade.
A internet constitui uma ferramenta imprescindível nos dias de hoje. Permite a pesquisa
de informação em sítios como o INFARMED, a Agência Europeia do Medicamento (EMA), a
Associação Nacional de Farmácias (ANF), sítios de pesquisa de interações medicamentosas,
etc.

Página 11

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária
Além da internet, a FAB possui outas fontes de informação:


Farmacopeia Portuguesa (últimas edições) e respetivos anexos;



Simposium Terapêutico, edição de 2013;



Formulário Galénico Português, edição de 2007:



Índice Nacional Terapêutico, edição de 2012;



Direito Farmacêutico, 4ª edição, Vol. I e II, de Abel Mesquita (advogado);



Estudo Comparativo de Formulários Galénicos, 1ª edição, de Carlos Maurício
Barbosa e Susana Pinto;



Dicionário de Alergias, de Carlos Palma e Pereira dos Santos;



Guia de Produtos Veterinários – Índice Nacional Veterinário, edição de 1999/2000;



Dicionário Médico, 3ª edição, de L. Manuilla e outros;



Manual de Antibióticos Antibacterianos, 2ª edição de João Carlos Sousa

MÓDULO II - APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO
As primeiras funções desempenhadas durante o estágio foram a receção e
armazenamento dos produtos farmacêuticos. Ao realizar estas tarefas o estagiário vai tendo
oportunidade de se familiarizar com os produtos existentes e memorizar o local onde estes se
armazenam, sendo estas as principais razões pelas quais os programas de estágio se iniciam
com estas funções. Assim, quando passar ao atendimento ao público, o estagiário já
reconhece os produtos e sabe onde eles estão, o que contribui para um atendimento
autónomo, mais rápido e eficaz.
A realização destas tarefas dá a oportunidade para se efetuar uma ligação entre as
substâncias ativas e as marcas existentes no mercado, tomar conhecimento da posologia,
manuseio dos dispositivos médicos e outras informações essenciais acerca dos produtos
farmacêuticos.
A função de aprovisionamento “compreende o conjunto de operações que permitem pôr
à disposição da empresa em tempo oportuno, na quantidade e na qualidade definidas, todos
os recursos materiais e serviços necessários ao seu funcionamento, ao menor custo” [3]. Este
conceito aplicado à farmácia comunitária traduz-se na colocação à disposição dos utentes de
produtos farmacêuticos com qualidade, quantidade e rapidez necessárias, e a baixos custos,
de modo a colmatar as suas necessidades. Isto só é possível com uma boa gestão de stocks.
Esta tem em conta os mínimos e máximos definidos para cada produto, baseados nas vendas
realizadas nos últimos meses, na sua sazonalidade, e nas propostas de lançamento de certo
produto no mercado, conseguindo-se assim um equilíbrio entre compras e vendas de modo a
minimizar as ruturas de stock e a acumulação desnecessária de produtos. O Sifarma 2000
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tem aqui uma grande utilidade, permitindo-nos a seleção dos mínimos e máximos para cada
produto, o que auxilia posteriormente o ato da encomenda, realizado maioritariamente através
deste sistema informático.

A conferência dos prazos de validade, realizada mensalmente, também faz parte do
processo de gestão de stocks.
1.ENCOMEND AS
As encomendas de produtos farmacêuticos podem ser efetuadas a vários fornecedores
(armazenistas, laboratórios, entre outros) e de vários modos (por modem ou por telefone). A
maioria das encomendas é feita a armazenistas por existir uma maior facilidade e rapidez na
realização (geralmente por modem) e entrega destas encomendas (os armazenistas possuem
o seu próprio sistema de distribuição).Outra vantagem da aquisição aos armazenistas é a
possibilidade de encomendar pequenas quantidades, o que permite uma melhor gestão de
stocks, e uma menor necessidade de investimento imediato.

Realização de Encomendas
A FAB trabalha essencialmente com 4 fornecedores: OCP, Cooprofar, Cofanor e Alliance
healthcare. Destes 4 armazenistas foi escolhido um, a OCP, com o qual a farmácia opera
maioritariamente. O fornecedor preferencial é escolhido com base nas condições que este
oferece à farmácia (frequência e rapidez na entrega do pedido, margem de comercialização,
bonificações oferecidas, número de faltas nas encomendas, erros cometidos, condições de
pagamento, etc). A FAB recorre aos outros fornecedores no caso da OCP não comercializar
o produto pretendido ou quando este está esgotado.
A FAB realiza habitualmente encomendas “diárias” e encomendas “manuais”. As “diárias”
são efetuadas no Sifarma 2000 via modem. Com base nos stocks mínimos e máximos e na
transferência de produtos não recebidos em encomendas anteriores, o programa sugere os
produtos a encomendar, facilitando o trabalho ao farmacêutico ou técnico de farmácia que
aprova a encomenda. As encomendas “manuais” são fruto dos pedidos individuais de
produtos específicos. Podem ser realizadas por modem ou por telefone. Diariamente a FAB
efetua 2 encomendas diárias, uma ao final da manhã, que é rececionada ao início da tarde, e
outra no final do dia de trabalho, que se rececionada na manhã seguinte.
Como nos dias de serviço a farmácia permanece em funcionamento mais tempo, é
necessário um cuidado redobrado ao efetuar a encomenda para esse dia. No dia anterior são
verificados, com auxílio do Sifarma 2000, todos os produtos dispensados nos últimos serviços,
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permitindo ao farmacêutico realizar uma estimativa dos produtos a encomendar para suprir
as necessidades do serviço, evitando ruturas de stock.
Mensalmente é feita uma encomenda de medicamentos genéricos a 2 laboratórios que
oferecem melhores condições. Alguns PCHC (produtos de higiene dentária, cremes
hidratantes, etc) e suplementos alimentares, são muitas vezes encomendados diretamente
aos laboratórios, sendo economicamente vantajoso. Contudo a entrega destas encomendas
é mais demorada. Estas encomendas são realizadas pela proprietária da farmácia.
A FAB esporadicamente também faz encomendas ao fornecedor de dispositivos médicos
Bastos Viegas, sa.
Uma das utentes habituais da farmácia toma um produto homeopático, o qual é
encomendado ao Ervanário Portuense.
Dado a FAB não ter instalações que permita a preparação de medicamentos
manipulados, encomenda a outras farmácias.

Receção de encomendas
Os armazenistas entregam as encomendas na FAB sensivelmente à mesma hora
todos os dias. Por volta das 9 horas são recebidas as encomendas da OCP e Alliance
Helthcare, às 11 horas as da Cooprofar, às 15 horas recebe-se novamente encomendas da
OCP e da Alliance Helthcare e ainda da Cofanor. A última encomenda do dia a receber é da
OCP, que chega aproximadamente às 17 horas.
Na receção de encomendas o primeiro passo é verificar se a encomenda realmente
se destina à FAB. Por vezes os fornecedores, por engano, entregavam na FAB encomendas
destinadas à farmácia vizinha, localizada em frente da FAB. Após esta verificação procedese ao registo do número da fatura, valor total a faturar e à leitura ótica dos produtos, com
auxílio do Sifarma 2000. Os produtos conservados no frio são os primeiros a serem registados
e armazenados. Deve confirmar-se a quantidade recebida corresponde à quantidade
encomendada. Estas quantidades não coincidem quando a farmácia recebe um bónus, o qual
deve estar devidamente assinalado na fatura. Quando se receciona um produto com stock
igual a 0 é necessário atualizar o prazo de validade. É necessária atenção neste
procedimento, pois uma vez errada a data de validade, o controlo dos prazos de validade é
afetado. Outro cuidado a ter em conta nesta etapa é a verificação das condições de
embalagem dos produtos. As caixas não devem estar danificadas, os frascos devem estar
devidamente selados, etc. Deve também verificar-se se os preços marcados na embalagem
correspondem aqueles sugeridos pelo sistema informático. Quando as embalagens não têm
preço marcado o preço de venda ao público (PVP) este é efetuado pela soma do preço de
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custo à margem de comercialização. A este resultado soma-se o valor do IVA. Após completar
estas etapas e de todos os produtos terem sido registados, verifica-se se valor total da fatura
que aparece no ecrã corresponde ao valor da fatura enviada pelo fornecedor. Se os valores
coincidirem significa que a receção foi corretamente efetuada. Aquando da receção de
medicamentos psicotrópicos e estupefacientes o sistema informático solicita o número da
guia, avançando só depois deste campo ser preenchido. Estes medicamentos, além de
constarem na lista de produtos faturados em conjunto com os restantes produtos enviados na
encomenda, são também listados à parte (original e duplicado), arquivando-se estes
documentos para posterior gestão. Finaliza-se a receção e procede-se à impressão das
Getiquetas dos produtos cujo PVP não vem indicado na embalagem. Posteriormente imprimese o registo de entrada dos produtos, assina-se, agrafa-se à fatura e ao seu duplicado e
arquiva-se para comparação com o resumo das faturas enviado pelo fornecedor. Após a
farmácia efetuar o pagamento ao fornecedor, este envia o recibo, que é posteriormente
arquivado com o resumo das faturas.
Quando há falta de produtos na encomenda, essa deve ser comunicada ao
INFARMED, através do Sifarma 2000. Aquando do término da receção da encomenda surge
uma janela com a essa opção. Esses produtos em falta podem ser transferidos para outro
fornecedor.

Reclamações e Devoluções
Basicamente 2 motivos levam à realização de uma reclamação:


produtos com embalagens danificadas;



produtos faturados, mas não enviados.

Para resolver esta situação telefona-se ao fornecedor, que regista a reclamação e
concede-lhe um número, o qual é registado pelo funcionário da farmácia que efetua a
reclamação. Se o fornecedor tiver os produtos em stock a farmácia tem a opção de escolher
se prefere o envio dos mesmos ou o emissão de uma nota de crédito.
As devoluções podem ser efetuadas em casos como os seguintes:


produtos com prazos de validade a expirar brevemente;



produtos trocados;



produtos pedidos por engano;



desistência do cliente (no caso de encomendas individuais);



produtos retirados do mercado;



produtos enviados em quantidade superior à encomendada e sem bónus;



etc
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Para proceder à devolução de produtos recorre-se ao Sifarma 2000, à opção destinada
a este efeito. Com exceção dos produtos retirados do mercado e daquelas cujo prazo de
validade se aproxima do final, após a sua receção a farmácia tem 48 horas para efetuar a
devolução. A devolução dos produtos retirados do mercado é efetuada depois da farmácia ser
devidamente informada através de uma circular informativa. Sempre que um produto se
aproxima do final do seu período de validade é devolvido ao fornecedor ao qual o produto foi
adquirido. Os produtos de uso veterinário e aqueles incluídos no protocolo da Diabetes, são
devolvidos 4 meses antes do término do período de validade. Os restantes produtos são
devolvidos com 3 meses de antecedência. Aqui, mais uma vez, o Sifarma 2000 demonstra a
sua utilidade, ao apresentar a lista de todos os produtos a serem retirados. Esta lista é feita
de acordo com as datas de fim de validade introduzidas no sistema aquando da receção dos
produtos.
Os produtos a devolver devem ser acompanhados da nota de devolução na qual é
indicada o produto a devolver, a quantidade, o motivo da devolução e o nome do fornecedor
a que se destina. Este documento deve ser impresso em triplicado, 2 são carimbados e
assinados pelo funcionário que procedeu à devolução e o terceiro deve ser arquivado na
farmácia após ser assinado e datado pelo funcionário que procede à recolha. Após receber
os produtos e a respetiva nota de devolução, o fornecedor emite uma nota de crédito referente
a cada devolução, que é vai para a contabilidade.

2. ARMAZENAMENTO
Depois de rececionar as encomendas, procede-se ao armazenamento dos produtos. O
local de armazenamento é escolhido estrategicamente, colocando-se na área de atendimento,
de modo apelativo produtos que não são de primeira necessidade, esperando-se que os
utentes façam a sua compra por impulso. Estes produtos são geralmente PCHC.
Todos os produtos devem respeitar as condições de armazenamento, tendo em conta os
seguintes fatores:


Proteção da luz solar;



Legislação especial (estupefacientes);



Necessidade de refrigeração;



Controlo da temperatura (máximo 25ºC);



Humidade (inferior a 60%).

A ordem pela qual os produtos são armazenados também é importante. O
armazenamento pela ordem alfabética do nome comercial ou do nome da substância ativa
(no caso de medicamentos genéricos), assim como a organização segundo a forma
farmacêutica e/ ou classe, permitem o acesso rápido e eficaz aos produtos. Estes devem
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também ser armazenados pela ordem crescente de dose e segundo o sistema FEFO (first
expired – first out), garantindo desta forma que os produtos cujo prazo de validade expire
primeiro sejam os primeiros a ser dispensados.
Os MSRM não podem, por lei, estar expostos, sendo guardados no armazém. Todos os
restantes produtos podem ser colocados à vista dos utentes.
Na área de atendimento ao público a FAB apresenta expostos produtos de cosmética de
variadas marcas, de higiene corporal (incluindo higiene dentária e do rosto), alguns
dispositivos médicos, produtos para bebés e crianças (livros de histórias, chupetas, biberões,
etc), suplementos alimentares, medicamentos de uso veterinário não sujeitos a receita médica
e outros produtos de uso veterinário (champôs, suplementos, etc), entre outros. Os produtos
em exposição vão mudando conforme a época do ano, sendo que no Verão se destacam os
protetores solares, os cremes pós solares, os repelentes de insetos, etc. No Inverno
evidenciam-se MNSRM para gripes e constipações.
Por lei, todos os produtos expostos em que o PVP não está marcado na embalagem,
devem ser etiquetados.
Os medicamentos estupefacientes devem ser guardados em lugar subtil, do qual só a
equipa da farmácia tem conhecimento.

MÓDULO III - INTERACÇÃO FARMACÊUTICO-DOENTEMEDICAMENTO
O farmacêutico como especialista do medicamento deve promover junto do doente o uso
racional do medicamento. Este é definido como um processo que compreende “a prescrição
apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; dispensação em condições
adequadas; e o conjunto de doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo
indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade” [4].
A comunicação entre os 2 interlocutores (farmacêutico e utente) deve decorrer de forma
amistosa, sem qualquer tipo de hostilidade, embora haja dominância por parte do
farmacêutico dado o seu conhecimento técnico. Pretende-se que a relação ocorra de forma
empática, havendo o cuidado de compreender o utente, para que a informação recolhida
acerca deste seja a mais próxima da verdade. Isto permite ao farmacêutico não só criar um
laço de confiança, como também uma melhor execução do seu trabalho como profissional de
saúde.
A abordagem ao utente deve também ter em conta o estado de humor deste. O
farmacêutico deve ter esta sensibilidade, pois nem todos os dias são iguais, necessitando o
utente por vezes de uma abordagem mais delicada. Por exemplo, um utente habitual,
normalmente efusivo, que se apresente com ar preocupado e tristonho não deverá ser
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atendido de forma efusiva como habitualmente. A abordagem neste caso deve ser mais
contida, mostrando preocupação e interesse na resolução do problema do utente.

Aquando da comunicação verbal, deve ter-se o cuidado de utilizar uma linguagem
simples, evitando a utilização do jargão, utilizado entre profissionais de saúde. Deve
estabelecer-se um diálogo participativo, claro e preciso, evitando juízos de valor e moralismos.
O tipo de linguagem deve ser apropriado a cada utente, tendo-se em conta a faixa etária deste
e o seu nível socioeconómico. O tom de voz deve corresponder às capacidades auditivas do
utente. Um erro frequentemente praticado é o aumento do tom de voz sempre que se
comunica com um idoso. A idade avançada da pessoa, não significa forçosamente que esta
tenha problemas auditivos, por isso o tom de voz deve apenas ser elevado quando o
farmacêutico se aperceber da existência de uma deficiência auditiva.
O farmacêutico deve tentar perceber quais as capacidades de compreensão do utente e
sempre que notar dificuldade de compreensão ou memorização deve transmitir a informação
também de forma escrita. Quando os utentes não sabem ler, geralmente idosos, a informação
deve efetuar-se de forma esquemática.
A postura e a expressão corporal em geral devem ser adequadas, transmitindo confiança
e serenidade.
Para saber se o utente compreendeu a informação transmitida, o farmacêutico deve
questionar o utente. A questão a efetuar não deve ser “compreendeu o que lhe disse?” ou
“sabe como tomar o medicamento?”, mas sim “pode dizer-me por favor como vai tomar o
medicamento?”. Muitas vezes por vergonha ou impaciência o utente vai respondendo
afirmativamente às declarações, daí que se peça uma resposta mais elaborada em detrimento
de uma de “sim” ou “não”.
Nos difíceis tempos económicos que decorrem, é normal o corte de despesas, cabendo
a cada um analisar as fontes de despesa a eliminar. Os idosos com as suas reduzidas
reformas necessitam de uma gestão financeira mais apertada, e por vezes, decidem reduzir
os custos da medicação, tomando os medicamentos de forma descontínua, ou diminuindo a
sua dose (através da divisão de comprimidos). Aqui o farmacêutico tem um papel crucial, ao
incentivar a toma regular dos medicamentos, na dosagem prescrita, explicando os malefícios
de um tratamento efetuado incorretamente.
Os doentes polimedicados exigem grande atenção, muitas vezes porque confundem a
medicação, deixando de saber o efeito a que se destina cada medicamento e como tomá-los.
Por vezes chegam à farmácia utentes que pedem ao farmacêutico para escrever nas caixas
esta informação, confessando a recorrente confusão, por serem muitos medicamentos e
muitas caixas a memorizar. Nestes doentes há que ter também um especial cuidado na
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dispensa de medicamentos, analisando, quando possível a medição efetuada procurando
possíveis interações medicamentosas, duplicação de medicação e outros problemas
relacionados com os medicamentos (PRM’s). Este processo é facilitado quando se tratam de
utentes habituais.
Toda a comunicação entre o farmacêutico e o utente encontra-se salvaguardada pelo
sigilo profissional. Os farmacêuticos são obrigados ao sigilo profissional, dever deontológico
(artigo 101º do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos) relativo a todos os fatos que tenham
conhecimento no exercício da sua profissão, exceto em situações revistas pela lei [5].
Sendo um dos pontos fortes da FAB, a relação estabelecida entre o profissional de saúde
e o utente, desde cedo o estagiário é incentivado a fazê-lo da maneira mais correta. Ao dirigirse a um utente deve mostrar-se uma expressão empática, mesmo quando esta comunicação
é não feita cara a cara. “Sorrir para o telefone” é uma expressão frequentemente utilizada pela
Dra. Lídia, e que predispõe o funcionário a falar de modo empático com o utente que está do
outro lado da linha.

MÓDULO IV - O FARMACÊUTICO COMO GESTOR
Além da prestação de cuidados farmacêuticos, o farmacêutico é também responsável
pela gestão da farmácia. O farmacêutico como gestor não se resume a um mero comerciante.
Tem de cumprir com o dever ético da sua profissão, que deve ser realizada com o maior zelo,
competência, qualidade, eficácia e segurança, pensando sempre no bem-estar do utente.
A farmácia para funcionar eficientemente necessita que seja efetuada a gestão de
pessoas (funcionários) e das suas tarefas.

1. CORREÇÃO E FATURAÇ ÃO DE RECEITUÁR IO
Deste trabalho de gestão faz parte a conferência de receitas para a deteção de
eventuais erros ocorridos durante a dispensa de uma receita médica. Esta é uma tarefa que
se realiza ao longo do dia de trabalho. São conferidos vários parâmetros entre o prescrito e o
cedido:


Medicamento;



Número de embalagens;



Preço e comparticipação do organismo ao qual pertence;



Existência de portarias;



Vinheta e assinatura do médico;



Validade;
No final desta conferência o farmacêutico data, assina e carimba as receitas.
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Esta foi a segunda tarefa realizada no meu estágio, permitindo a familiarização com
as receitas e os seus aspetos legais e técnicos.

No último dia útil de cada mês e após o encerramento da farmácia, a FAB realiza a
faturação mensal ao SNS e às entidades. Para se proceder a este passo todas as receitas
médicas recebidas até à data devem estar conforme o exigido por lei e organizadas segundo
o lote e o plano de comparticipação a que pertencem. Cada receita é inserida num lote, cada
um com 30 receitas. Depois de completo o lote imprime-se o verbete. Este contém os
seguintes itens:


Nome da farmácia e número de inscrição na ANF;



Mês e ano a que diz respeito;



Número sequencial de lote;



Identificação do organismo comparticipante e respetivo código;



Número de receitas;



Importância total do lote correspondente ao PVP;



Importância total do lote paga pelo utente;



Importância total comparticipada pelo organismo.



Carimbo da farmácia.
No caso dos lotes incompletos por ainda não existirem as receitas correspondentes, o

verbete é impresso com o lote incompleto e enviado assim. Posteriormente à impressão do
verbete realiza-se a conferência dos PVP’s e dos valores pagos pelos utentes. Estando tudo
correto, avança-se para a impressão da relação do resumo de lotes e, logo de seguida, à
impressão da fatura correspondente. No resumo de lotes devem constar os seguintes pontos:


Nome da farmácia e número de inscrição na ANF;



Mês e ano a que diz respeito;



Número de lotes;



Identificação do organismo comparticipante e respetivo código;



Número de receitas;



Importância total correspondente ao PVP;



Importância total paga pelo utente;



Importância total a pagar pela entidade.

Na fatura deve constar:


Nome da farmácia e número de inscrição na ANF;



Localização da farmácia;
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Número da fatura, mês e ano a que diz respeito;



Número de contribuinte;



Identificação do organismo comparticipante;



Número total de receitas desse organismo;



Valor total da comparticipação;



Data de emissão;



Assinatura do diretor técnico e o carimbo da farmácia.
As receitas faturadas ao SNS são enviadas por correio ao Centro de Conferência de

Faturas (CCF), acompanhas dos verbetes, resumo de lotes e fatura. Após a conferência, o
CCF envia as retificações à farmácia, casos estas existam, e a farmácia faz a sua análise,
decidindo posteriormente se recorre da decisão ou a aceita.
As receitas faturadas às entidades são entregues por correio à ANF que procede ao
envio da faturação para cada uma das entidades. Estas efetuam a conferência e enviam as
retificações à ANF. Esta, por sua vez, reencaminha para a farmácia as retificações efetuadas
pelas entidades que as analisa.
Durante os 3 meses de estágio efetuei, em conjunto com a equipa FAB, uma faturação.

MÓDULO V - DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS
PRODUTOS DE SAÚDE
A dispensa de medicamentos constitui uma das mais importantes atividades do ato
farmacêutico em farmácia comunitária [6]. É da responsabilidade do farmacêutico a dispensa
de medicamentos através de uma receita médica ou por aconselhamento, sempre que este é
solicitado pelo utente. Deve sempre promover-se o uso racional do medicamento e ter-se em
conta os princípios éticos da profissão.
O contacto com o público, por vezes, não é fácil sendo as suas exigências variadas e de
acordo com cada utente. É preciso avaliar situação a situação e utente a utente.
Após reconhecer os medicamentos, os locais onde estes se encontram na farmácia e já
estar familiarizada com as receitas médicas, a próxima tarefa desempenhada foi o
atendimento ao público. O farmacêutico deve assegurar-se que o utente ao abandonar a
farmácia sabe a que efeito se destina o medicamento, como tomá-lo e conservá-lo, quais as
contraindicações, principais interações e reações adversas, bem como o tempo durante o qual
deve efetuar o tratamento.
Uma boa técnica de aprendizagem passa pela observação do atendimento dos colegas.
Antes de passar efetivamente ao atendimento é importante observar a postura e a linguagem
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dos colegas. Esta é uma forma de ir conhecendo os utentes habituais e saber como estes
gostam de ser abordados. Uma das políticas de atendimento na FAB, consiste em tratar o
utente pelo seu nome, sempre que haja conhecimento deste.

1. DISPENS A DE MEDICAÇ ÃO SUJEITA A RECEITA MÉDICA (MSRM)
A maioria dos utentes que se dirigem à FAB têm como objetivo o aviamento de receitas.
Estas são apresentadas em papel e realizadas por um médico, recorrendo a um sistema
informático. A lei prevê 4 exceções justificativas da realização manual de receitas (anexo 1),
e que devem ser devidamente assinaladas. São elas a inadaptação do prescritor, a falência
do sistema informático, a prescrição no domicílio e a prescrição até 40 receitas/mês. A
interpretação de receitas manuais é inicialmente difícil. Aqui a equipa FAB mostra-se, mais
uma vez, cooperante com os estagiários, auxiliando sempre quando solicitada. Com a prática
e a familiarização com a escrita dos prescritores, esta tarefa vai-se tornando menos
tormentosa.
Quando o farmacêutico recebe uma receita, deve verificar cautelosamente os seguintes
parâmetros:
Aspetos legais:
 Existência, no quanto superior direito, da designação “Governo de Portugal”;
 Número da receita;
 Identificação do médico (para além da vinheta devem ser preenchidos os campos para
o nome e especialidade médica);
 Identificação do local de prescrição (vinheta, no caso das unidades do SNS, que pode
ser substituída por um carimbo ou inscrição manual “Consultório Particular” quando se trata
de um consultório e/ou médicos particulares). Apenas obrigatória para produtos dietéticos;
 Nome do utente e respetivo número de utente (confirmados com apresentação do
cartão de utente);
 Identificação do sistema de saúde e regime de comparticipação;
 Existência de fármacos ao abrigo de portarias, indicativos de comparticipação
especial;
 Existência de rasuras ou alterações sem a devida justificação do médico prescritor;
 Assinatura do médico prescritor;
 Data de prescrição;
 Validade da receita (30 dias contínuos (anexo 2) * ou 6 meses para receitas renováveis
(anexo 3), a partir da data de prescrição).
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* Exceto se os medicamentos prescritos se encontrarem esgotados, desde que este
facto seja justificado, de forma expressa, na própria receita médica ou em documento anexo
[7].
Posteriormente passa-se à análise dos aspetos técnicos farmacêuticos:
 Número de medicamentos prescritos (até 4 produtos distintos por receita com o limite
de 4 embalagens, sendo o máximo de 2 embalagens por produto, e no caso de unidoses o
máximo permitido são 4 [8]);
 Descrição por denominação comum internacional (DCI) e respetivo código nacional
para a prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) e que agrupa, pelo menos, as
seguintes características do medicamento: princípio ativo; dosagem; forma farmacêutica;
número de unidades. O CNPEM conta apenas nas receitas eletrónicas.
A prescrição pelo nome comercial pode ser efetuada nestas situações:


Quando não existe genérico ou só existe marca ou licenças;



Quando apresenta justificação técnica:
- Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (lista INFARMED).

Deve ser mencionado na receita “ exceção a)”. Neste caso o utente não pode optar.
- Suspeita reportada ao INFARMED de intolerância/ reação adversa a um
medicamento com a mesma substância ativa, mas identificada por outra denominação
comercial. Na receita deve ser mencionado “exceção b)”. O utente neste caso não tem direito
de opção.
- Prescrição de medicamento para assegurar tratamento com duração superior a
28 dias. Deve ser mencionado na receita “exceção c) Continuidade tratamento superior a 28
dias”. O utente neste caso pode optar por um medicamento com PVP igual ou inferior ao
prescrito.

Se ao analisar a receita o farmacêutico se aperceber que o médico prescreveu uma
embalem com um número de unidades inexistente no mercado, pode dispensar uma
embalagem com o número inferior de unidades, desde que devidamente justificado no verso
da receita.
A receita médica informatizada é impressa em folha A4, ocupando metade do espaço
desta, sendo a restante parte ocupada com a guia de tratamento, a qual deve ser entregue
ao utente. Nesta, vem descritos os medicamentos prescritos com respetiva dose, forma
farmacêutica e posologia.
Ao interpretar uma receita médica o farmacêutico deve ser crítico, tentando perante o
doente, perceber se o medicamento, a posologia e a dose são indicados naquele caso.
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Após a dispensa dos medicamentos e a impressão no verso da receita (anexo 4), o utente
deve assinar no local destinado a este fim.

Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
A prescrição destas substâncias não pode constar de receitas onde sejam prescritos
outros medicamentos. Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos
distintos, não podendo o número total de embalagens prescritas, em caso algum, ultrapassar
o limite de 2 por medicamento, nem o total de quatro embalagens. No ato da dispensa o
Sifarma 2000 solicita o registo do médico prescritor, o utente e o adquirente. Devem também
ser recolhidos os dados do adquirente, que são impressos no verso da receita. Esses dados
são:


Nome, número e data do bilhete de identidade, cartão de cidadão ou carta de condução

ou outro documento (ex. passaporte), desde que tenha fotografia do titular, devendo neste
caso recolher a assinatura do mesmo.
Aquando da dispensa são imprimidos os talões da venda dos estupefacientes ou
psicotrópicos, os quais são arquivados durante 3 anos. Efetua-se também uma cópia da
receita.
A farmácia deve enviar obrigatoriamente ao INFARMED os seguintes documentos/
registos:


Fotocópia da receita manual de medicamentos com substâncias compreendidas nas

tabelas I, II e IV, prevista no n.º1 do artigo 86º, do Decreto-regulamentar n.º61/94, de 12 de
Outubro. O envio é realizado mensalmente, até ao dia 8 do mês seguinte.


Registo das receitas médicas aviadas relativas às substâncias compreendidas nas

tabelas I, II-B e II-C, anexas ao Decreto-lei n.º15/93, de 22 de Janeiro. O envio efetua-se a
cada 3 meses, até 15 dias após o termo de cada trimestre.


Listagem referente às receitas materializadas ou respetivas vias relativas às

substâncias compreendidas nas tabelas I, II e IV. O envio é feito mensalmente, até ao dia 8
do mês seguinte.


Balanço anual (resultado do encerramento do registo de entradas e saídas das

substâncias presentes nas tabelas I, II e IV, assim como o nome a quantidade das substâncias
e preparações existentes no dia 31 de Dezembro. O envio é realizado até ao dia 31 de
Dezembro de cada ano.

Planos de Comparticipação
São vários os planos de comparticipação existentes. O Sistema Nacional de Saúde (SNS)
comparticipa alguns medicamentos, mas certas entidades também o podem fazer (ex.
entidades bancárias, Portugal Telecom, etc.)
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Os planos de comparticipação do SNS apresentam-se na tabela 1.

Tabela 1 – Planos de comparticipação do SNS.

Dispensa de produtos ao abrigo do protocolo da Diabetes
Este protocolo foi desenvolvido com o objetivo de prevenir, identificar e tratar das
complicações causadas pela Diabetes. O doente tem direito a dispor de lancetas, seringas e
agulhas comparticipadas a 100% e embalagens de 50 tiras de autocontrolo da glicémia
comparticipadas em 85% pelo Serviço Nacional de Saúde.
Nas receitas onde são prescritas estes produtos, não podem ser incluídos outros
medicamentos.
Ao selecionar o plano de comparticipação dos produtos ao abrigo do protocolo da
Diabetes, deve escolher-se a opção DS.
O farmacêutico tem um papel muito ativo na prestação de informação e esclarecimentos
aos utentes diabéticos. No ato de dispensa dos produtos incluídos no âmbito do protocolo,
cabe ao farmacêutico informar o utente, contribuindo para a correta utilização e conservação
dos produtos cedidos, promovendo um estilo de vida saudável através do ensino de regras
de alimentação saudável, higiene e exercício físico adaptado e incentivando a autovigilância
da glicémia capilar, glicosúria e/ou cetonúria.
Comparticipações especiais
Certos medicamentos destinados ao tratamento de patologias específicas estão sujeitos
a legislação específica, sendo as suas comparticipações alteradas quando na receita
estiverem devidamente especificadas a portaria ou despacho a que estão sujeitas (tabela 2).
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Tabela 2 – Diplomas que conferem comparticipação especial

2. DISPENS A DE MNSRM E OUTROS PRO DUTO S DE S AÚDE
Os MNSRM são aqueles que podem ser dispensados sem a apresentação de uma receita
médica. Esta situação ocorre em casos de automedicação, que constitui “a utilização de
MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de
saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um
profissional de saúde” [9]. O farmacêutico como especialista do medicamento e agente de
saúde pública deve ter um papel ativo na dispensa de MNSRM, auxiliando o utente na
resolução do seu problema de saúde. A formação académica e a experiência do dia-a-dia
fazem do farmacêutico um profissional preparado para educar e informar os utentes. Sempre
que entra um paciente na FAB e este solicita um dado medicamento, ou auxílio para a escolha
de um, efetuam-se os passos seguintes:
1º Definir o problema:
- identificar o doente (idade, sexo, gravidez ou amamentação, alergias);
- tomar conhecimento dos sinais e sintomas: quais os sinais e sintomas, quando
tiveram início, há quanto tempo persistem e se já foram tomados medicamentos;
2º Questionar a existência de patologias associadas, alergias ou se o doente está a tomar
outros medicamentos (problemas de estômago, hipertensão, asma, diabetes, etc);
3º Avaliar a situação:
- concluir se se trata de um problema de saúde passageiro e sem gravidade ou se
tem de ser encaminhado para o médico;
4º Selecionar o tratamento (farmacológico e/ ou não farmacológico)
- tentar ver se a situação pode ser resolvida com medidas não farmacológicas
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- caso as medidas não farmacológicas por si só não resolvam o problema, selecionase um princípio ativo adequado (devem preferir monofármacos em detrimento de
associações)

A farmácia é um local de dispensa de muitos outros produtos de saúde que não os
medicamentos. Para proceder a um bom aconselhamento desses produtos, auxiliando o
utente na sua escolha é necessário o conhecimento das suas principais características. Para
um estagiário, sem experiência, esta pode ser a mais difícil tarefa, devido à grande variedade
de produtos existentes e à falta de contacto com estes durante o período letivo.
Além dos medicamentos de uso humano, a FAB dispensa os seguintes produtos:


Produtos cosméticos e de dermofarmácia (ex. desmaquilhantes, cremes
hidratantes, corretores de olheiras);



Produtos de higiene (pastas dentífricas, géis de banho, desodorizantes);



Produtos para ostomizados (ex. coletores de urina)



Produtos para ortopedia (ex. meias de descanso, canadianas)



Artigos de penso, sutura e drenagem (ex. algodão, ligaduras; compressas)



Fitoterápicos (extratos de isoflavonas de soja, extrato seco de raiz de valeriana);



Dietéticos (ex. leites de transição, boiões alimentares para bebé, suplementos
nutritivos hiperenergéticos e hiperproteicos)



Dispositivos médicos (ex. preservativos, tensiómetros, termómetros);



Acessórios de farmácia (ex. tampões auriculares, frascos esterilizados);



Produtos de puericultura (ex. chupetas, biberões, fraldas, escovas de cabelo)



Produtos para grávidas e pós-parto (ex. cremes e géis anti estrias, discos de
aleitamento);



Medicamentos e outros produtos de uso veterinário (ex. champôs para cães,
desparasitantes internos e externos)
2.1.

Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene corporal

Os produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene corporal contém
substâncias apropriadas para desenvolver uma ação adequada para manter, aperfeiçoar ou
corrigir a estética da pele. Para que estes produtos cumpram a sua função, devem ser
utilizados corretamente, cabendo ao farmacêutico transmitir essa informação ao utente,
informando o modo de emprego desses produtos. O aconselhamento de um produto deste
tipo deve ter em conta o estado fisiológico e histológico do tecido a tratar, a sensibilidade
demonstrada pelo utente a produtos anteriormente utilizados, assim como a idade e as
possibilidades económicas do utente.
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Na FAB entre os produtos que mais se vendem estão os cremes anti-rugas,
cremes hidratantes de corpo e de rosto, produtos de limpeza corporal e facial e produtos para
queda de cabelo. No Verão vendem-se os protetores solares são muito solicitados.
2.2.

Produtos de higiene oral

Os produtos destinados à higiene, tratamento e prevenção de problemas da
cavidade oral dentes na FAB estão dispostos num linear na área de atendimento de modo a
despertar a atenção do utente. Dispõe de diversos dentífricos para prevenção/tratamento de
diferentes problemas, escovas comuns e ortodônticas, escovilhões, colutórios, fio dentário e
produtos para próteses dentárias (higiene e fixação).

2.3.

Produtos fitofarmacêuticos

Os Fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais,
empregando-se exclusivamente derivados de substâncias vegetais (extrato, tintura, óleo,
cera, exsudado, suco, e outros). Estes como todos os medicamentos, devem oferecer garantia
de qualidade, ter efeitos terapêuticos comprovados, composição padronizada e segurança de
uso para a população. A Fitoterapia, o mais antigo sistema de medicina do mundo. Hoje em
dia, no Ocidente, assistimos a um ressurgimento da prática profissional da Fitoterapia,
baseada no crescente interesse das pessoas num tratamento de auxílio natural e com poucos
efeitos secundários. A FAB dispões alguns destes produtos, nomeadamente aqueles à base
de extratos de isoflavonas de soja para a menopausa, extrato seco de raiz de valeriana para
combater a ansiedade, entre outros.
2.4.

Produtos dietéticos

Os produtos dietéticos destinam-se a complementar ou substituir parcialmente os
alimentos habituais ou a satisfazer necessidades especiais dos utentes com condições
metabólicas anormais. Abrangem todas as faixas etárias e incluem-se em regimes hipo e
hipercalóricos, proteicos, glucídicos, etc. Os géneros alimentícios de regimes alimentares
especiais incluem:


Leites de transição e outros alimentos complementares;



Preparados para lactentes;



Géneros alimentícios com valor energético baixo ou reduzido, destinados a

regimes hipocalóricos;


Alimentos medicinais destinados a fins medicinais específicos;



Alimentos pobres em sódio;



Alimentos sem glúten;
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Alimentos adaptados a esforços musculares intensos;



Alimentos destinados a pessoas com perturbações ao nível do metabolismo

dos glúcidos;


Suplementos para situações específicas (ex: mulheres grávidas ou a

amamentar).
Os leites de transição são, dos produtos dietéticos mais procurados na FAB.
2.5.

Produtos ortopédicos

Os produtos ortopédicos são aqueles utilizados na prevenção ou correção de injúrias
do sistema músculo-esquelético, incluindo então lesões nos músculos, ossos, articulações e
tendões. Estes produtos incluem canadianas, joelheiras, pulsos e pés elásticos, meias
elásticas ou de descanso (os produtos de ortopedia vendidos com mais frequência na FAB),
etc.
2.6.

Produtos de puericultura

Estes são produtos destinados ao bem-estar do bebé e recém-nascido. Incluem
produtos de higiene, alimentação e entretenimento (ex. águas de colónia para bebé, boiões
de frutas, livros, etc). O papel do farmacêutico é informar e aconselhar o material mais
adequado ao desenvolvimento do bebé, contribuindo para a proteção e promoção da saúde
da criança.
2.7.

Produtos para osteomizados

A ostomia refere-se a técnicas cirúrgicas para derivação do conteúdo do íleo
(ileostomia), do fluxo urinário (urostomia) ou do cólon (colostomia). Na FAB os produtos para
urostomizados são os mais procurados, nomeadamente sacos coletores de urina.
2.8.

Dispositivos médicos

Designa-se dispositivo médico qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material
ou artigo destinado a ser usado no corpo humano, para fins de diagnóstico, prevenção,
monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença; monitorização, tratamento ou
atenuação ou compensação de uma lesão ou deficiência; investigação, substituição ou
modificação da anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção. O efeito que
estes produtos exercem no corpo humano não é conseguido por meios farmacológicos,
imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por estes meios [10}.
Os dispositivos médicos podem dividir-se em quatro classes, consoante o risco que
comportam para o ser humano:


Dispositivos médicos de Classe I – baixo risco (algodão hidrófilo, coletores de urina,
meias elásticas com diversas forças de compreensão);
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Dispositivos médicos de Classe IIa – baixo/médio risco (pensos de gaze não
impregnados com medicamentos, adesivos oclusivos);



Dispositivos médicos de Classe IIb – médio/alto risco (preservativos);



Dispositivos médicos de Classe III – alto risco (pensos impregnados com
medicamentos).
2.9.

Medicamentos e outros produtos de uso veterinário

Os medicamentos de uso veterinário são definidos como sendo “preparações
farmacêuticas constituídas por uma substância ou mistura de substâncias, apresentando uma
dosagem determinada, destinadas a serem aplicadas nos animais, no tratamento ou
prevenção das doenças e seus sintomas, na correção ou modificação das funções orgânicas
quando administradas de forma adequada” [11]. A maioria das solicitações destes produtos
na FAB destina-se a animais de companhia, sendo os desparasitantes os mais procurados.
Os produtos estão armazenados numa gaveta, separados fisicamente dos restantes
medicamentos.
O farmacêutico deve estar preparado para esclarecer os utentes sobre qualquer
dúvida relacionada com o produto veterinário em questão, devendo também alertar para os
cuidados higiénicos a ter com os animais e aconselhar medidas de prevenção de doenças,
especialmente aquelas que se podem transmitir aos humanos.

3. FARMACOVIGILÂNCI A
Atendendo a que o medicamento quando é lançado pra o mercado entra na quarta
fase de estudos, que constitui a farmacovigilância, o farmacêutico, pode e deve, tomar parte
integrante neste processo. A Farmacovigilância “visa melhorar a qualidade e segurança dos
medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e
prevenção de reações adversas a medicamentos” (RAM) [12]. O Decreto-lei nº. 307/2007, de
31 de Agosto designa, no artigo 7º, o dever de farmacovigilância para todas as farmácias,
colaborando com o INFARMED concretizado através de fichas de Notificação de Reações
Adversas de Medicamentos, onde se registam as suspeitas de RAM mediante um
preenchimento minucioso, que obedece a regras para que a notificação seja válida. A
notificação é enviada por correio, no impresso RSF anexo para a Unidade Regional de
Farmacovigilância (no caso da FAB o envio é feito para a Unidade de Farmacovigilância do
Norte, localizada no Porto), podendo também ser enviada por fax ou através do endereço
eletrónico.
Cabe ao farmacêutico, como especialista do medicamento e profissional de saúde com
contato direto com o doente, avaliar a importância de uma RAM descrita por este último
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quando este se dirige à farmácia, esclarecendo a situação em causa e reportando o episódio
ao INFARMED através do Portal RAM [13].

MÓDULO VI – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FAB
Além da dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, a FAB presta
outros serviços à comunidade.

1. ENTREG A AO DOMICÍLIO
Para uma maior comodidade dos seus utentes, a FAB realiza um serviço gratuito de
entrega de medicamentos e outros produtos farmacêuticos ao domicílio. As encomendas são
geralmente feitas por telefone, mas podem também ser efetuadas via endereço eletrónico, ou
presencialmente na farmácia. Esta última situação ocorre quando o utente se dirige à farmácia
em busca de um produto não disponível no momento. A FAB procede à sua encomenda para
posterior entrega ao domicílio. Os passos do serviço de entrega ao domicílio são os seguintes:
1º Realização da encomenda via telefone, endereço eletrónico ou presencialmente
- anotação do endereço do local de entrega (caso se trate de um cliente habitual, a morada
está disponível na ficha de utente, caso contrário é necessário perguntar e anotar o endereço
pretendido para a entrega);
- seleção do modo de pagamento (dinheiro, multibanco ou crédito);
2º Se o produto estiver disponível, realiza-se a sua venda, caso contrário é feita a encomenda
ao fornecedor;
3º Colocação do produto na área de expedição, devidamente acondicionado, em sacos ou
caixas (dependendo do número de produtos constantes do pedido), acompanhando-se do
respetivo talão de venda;
4º Entrega do produto realizada pelo estafeta (Sr. Eduardo) e receção do pagamento (quando
o utente não escolhe a opção de colocar a crédito).

Grande parte dos pedidos de entrega domiciliária é realizada por lares de idosos com
os quais a FAB possui acordos. Estas encomendas são feitas regularmente. Alguns lares
fazem os pedidos semanalmente, enquanto outros os fazem mensalmente.

2. SERVIÇO DOMICILI ÁRIO DE ENFERMAGEM
A FAB presta, a alguns dos seus utentes habituais, um serviço gratuito de
enfermagem, realizado de 15 em 15 dias. A equipa FAB, que possui uma especial relação de
amizade e confiança com os seus utentes, avalia as suas condições e propõe-lhes este
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serviço. A maioria dos utentes que recorrem ao serviço de enfermagem são idosos, na sua
maioria com dificuldades motoras.

3. TESTES BIOQUÍMICOS E OUTROS SERVIÇO S DE FOLLOW UP
Na FAB, tal como em muitas outras farmácias, o utente pode realizar testes
bioquímicos, permitindo um maior controlo do seu estado de saúde. Os testes realizados na
FAB são os seguintes:


Colesterol;



Triglicerídeos;



Ácido úrico;



Glicémia;



Gravidez

A FAB possui também um tensiómetro, efetuando, gratuitamente, o controlo da
pressão arterial, e uma balança, acionada por moedas, permitindo o controlo do peso dos
utentes.
De modo a incentivar o controlo destes parâmetros, e um maior seguimento do estado
de saúde dos seus utentes, a FAB criou um cartão, onde é possível registar os resultados
obtidos.

3. V ALORMED
O VALORMED é um “Sistema Integrado de Recolha de Embalagens e Medicamentos
fora de uso” [14]. Esta é uma forma de reduzir a contaminação ambiental por resíduos de

medicamentos. O material recolhido sofre um processo de triagem, e é posteriormente
reencaminhado para reciclagem todo o material de embalagem suscetível deste tipo de
tratamento ambiental, sendo o restante incinerado. O sistema funciona de diferente forma,
consoante sejam medicamentos de uso humano (figura 4) ou de uso veterinário. As farmácias
não procedem à recolha destes últimos.
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Figura 4 – Processo VALORMED para as embalagens de medicamentos de uso humano. Retirado de [14]

MÓDULO VIII - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
É fundamental o farmacêutico manter-se atualizado e uma das formas de o fazer é
participar em formações.
Durante o período de estágio participei, assim como a restante equipa FAB, na formação
intitulada “Drogas de Abuso - Do Legal ao Irreal!” Esta formação organizada pela Delegação
Norte da ANF, teve lugar no auditório do edifício ANF, no Porto, no dia 12 de Junho. O evento
teve como palestrante convidado Ricardo Dinis Oliveira, Doutor em toxicologia e docente do
Instituto Superior de Ciências da Saúde Norte.

CONCLUSÃO
Este contato mais íntimo com a farmácia comunitária permitiu a compreensão de alguns
aspetos essenciais ao exercício da profissão.
Foi uma experiência positiva estagiar com toda a equipa FAB, que mostrou o real
significado do que é ser, e agir como profissional responsável.
Cabe aos profissionais de saúde, como o farmacêutico, criar uma empatia com o utente,
de modo a que este saia a ganhar deste elo de confiança gerado. Deve ter-se sempre em
mente que a doença e o seu tratamento constituem uma interação complexa dos aspetos
biológicos, psicológicos e sociais, merecendo o devido cuidado e atenção.
É necessário muito conhecimento, com contínuas atualizações, devendo este ser
aplicado na prática e nunca esquecendo que o centro da atividade farmacêutica é a pessoa
enquanto ser comunitário.
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Aqui foi dado mais um passo importante na minha formação farmacêutica e que promoveu
o meu crescimento não só a nível profissional como humano.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. O Farmacêutico Hospitalar
O hospital é uma organização complexa e multidisciplinar na qual trabalham profissionais que
se dedicam à saúde, à sua restituição e manutenção.
O farmacêutico como o sendo o especialista do medicamento, é um dos Profissionais de
Saúde (PS) imprescindíveis ao funcionamento de um hospital.
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Segundo o artigo 5º do Decreto-Lei nº 44204, de 2 de Fevereiro de 1962, os Serviços
Farmacêuticos Hospitalares (SFH) ou atividades de farmácia hospitalares, são definidos como
o “conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou a serviços
a eles ligados (…) ” [1]. O Farmacêutico Hospitalar (FH) como parte integrante desta rede de
PS, deve colaborar com estes, de modo a garantir a boa qualidade dos serviços de saúde
prestados.
Segundo as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar (BPFH) e o Decreto-Lei acima citado, aos
SFH cabe efetuar:
a) A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos
médicos;
b) O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais
e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais
medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à
realização dos ensaios clínicos;
c) A produção de medicamentos;
d) A análise de matérias-primas e produtos acabados;
e) A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde;
f)

A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar,
Higiene e outras);

g) A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados
Farmacêuticos;
h) A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos;
i)

A participação nos Ensaios Clínicos;

j)

A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação;

k) A Informação de Medicamentos;
l)

O desenvolvimento de ações de formação.

De acordo com as BPFH os SFH são também responsáveis pela:
a) Gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento;
b) Gestão de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.);
c) Implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário
Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica;
d) Gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua
administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente
necessários ou complementares à realização dos ensaios;
e) Gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais.
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2. OBJETIVOS
Os objetivos deste estágio estão relacionados com as atividades farmacêuticas hospitalares,
sendo elas:
a) Desenvolvimento e preparação de fármacos;
b) Controlo da qualidade de medicamentos e dispositivos médicos;
c) Armazenamento, preservação e distribuição de produtos médicos para uso humano e
dispositivos médicos;
d) Preparação, realização de testes, seleção, aquisição, armazenamento e dispensação
de produtos médicos para uso humano e dispositivos médicos em serviços
farmacêuticos hospitalares;
e) Preparação de soluções antisséticas, desinfetantes e misturas endovenosas;
f)

Interpretação e avaliação de prescrições;

g) Informação e consulta acerca de produtos médicos para uso humano, dispositivos
médicos e medicamentos não sujeitos a receita médica junto de profissionais de saúde
e pacientes de modo a promover o seu uso adequado.
h) Monitorização, vigilância e controlo da distribuição, dispensação e uso de produtos
médicos para uso humano e dispositivos médicos;
Durante o estágio em farmácia hospitalar o estagiário do curso de MICF deve participar nas
tarefas abaixo tabeladas.

Lista de Tarefas
 Organização do espaço físico e funcional da farmácia hospitalar.
 Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos.
 Manutenção e preservação de produtos médicos para uso humano e dispositivos
médicos.
 Distribuição de produtos farmacêuticos.
 Produção e controlo de produtos médicos.
 Pesquisa na biblioteca e em outras fontes de informação da farmácia.
 Realização de atividades em farmácia clinica.

3. O SISTEMA DE SAÚDE EM ITÁLIA
3.1.

Enquadramento

O Sistema Sanitario Italiano (SSI), tal como o Sistema Nacional de Saúde (SNS) português,
tem carácter universal, garantindo uma cobertura a toda a população através de
financiamento público [2].

9

Farmacia Ospedaliera Sassari - Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar
Em 1948 é instituído o SSI, organizado em Casse Mutue, isto é, entidades que prestavam aos
utentes uma asseguração diferenciada em função da situação profissional específica do
indivíduo. Com a reforma de 1968 começa-se a falar de Azienda Publica Ospedaliera.
Em 1974, a competência em matéria de saúde passa a ser da autonomia das regiões. A
decisão visava aproximar os serviços de saúde à população e às autoridades locais.
Somente com a lei 833/78 é instituído o SNS, vulgo SSI, formada pelas funções, instalações
e serviços e atividades para a promoção, manutenção e recuperação da saúde física e mental
de toda a população, sem distinção de condições individuais ou sociais e com a garantia de
igualdade entre os cidadãos em relação ao SNS. Esta reforma procurou dar efeito à
disposição constitucional da igualdade de tratamento, da universalidade do serviço de saúde
e da solidariedade entre os cidadãos. O sector da saúde era financiado através de impostos
obrigatórios. O serviço de saúde era então gratuito para o usuário final, o utente. A norma
expressa a intenção de uma homogeneização territorial da intervenção pública em resposta
a diferentes níveis de qualidade do serviço de saúde.
A reforma tributária de 1970 acabou com o financiamento independente das entidades locais
tornando-se o Estado o único financiador. Este mecanismo de cascata acaba por
“desresponsabilizar” todos e colocar todo o peso sobre as finanças públicas.
Entre os anos 70 e 80 os gastos públicos em saúde cresceram exponencialmente, em virtude
das medidas anteriores. Em resposta surge o Decreto de Lei 502/92 "Riordino della disciplina
in materia sanitaria" e subsequentes Decreto Legislativos 517/93, 229/99 e alterações). O
legislador reformou o SSI, marcando o início do caminho da empresarialização
(aziendalizzasione). Um termo que traduzido poderá dar a ideia de privatização, que em parte
o é, é certo, uma vez que a organização é semelhante, contudo fazendo à mesma parte do
setor público.
Este conceito de aziendalizzasione (empresarialização-corporatização) pretende dar mais
atenção às restrições económicas, criar um sentido de pertença entre todos aqueles que
trabalham na “empresa” para a realização da missão, que visa desenvolver uma cultura de
interdependência organizacional e sinergia dos operadores, a capacitação dos indivíduos e
concretização do resultado - a segurança e a qualidade na saúde - no interesse da economia
e eficiência.
A empresarialização exige que cada instituição cumpra os seus objetivos atendendo às
expectativas e exige ainda uma melhor utilização dos recursos disponíveis. Com isto
pretende-se:


Buscar continuamente métodos alternativos de aquisição e utilização dos recursos por
forma a manter as necessidades satisfeitas e sempre que possível expansão;



Verificar continuamente quais os recursos que são mais relevantes.
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Esta metodologia tem aparecido como a solução para problemas importantes como:


Escassez de recursos, elevada despesa pública em relação ao PIB (Produto Interno
Bruto) e da presença de fatores que aumentam o custo unitário por habitante.



A necessidade urgente de equilibrar o défice público e o cumprimento dos requisitos
estabelecidos pela União Europeia (Pacto de Estabilidade);



Necessidade de uma administração pública mais "europeia", colocando-a ao serviço
dos utentes;

A continuidade manifesta-se na escolha do modelo de referência, um único SNS, que tem
como base a centralização da tutela da saúde, tal como previsto pela Lei 833/78.
O "instrumento de governo" adotado é o Plano Nacional de Saúde.

Legislação e organização do SSI
Lei 833/78
1ª Reforma

… Mini reforma
Lei 421/92

2ª Reforma Decreto de Lei 502/92
Decreto de Lei 517/93
Lei 419/98
3ª Reforma

Decreto de Lei 229/99

Tabela 1 – Legislação e organização do SSI.

1ª Reforma

Passagem de um sistema
mutualístico de providência
social
com
origem
numa
assistência
baseada
na
condição profissional para ...

Sistema de segurança social destinado a prestar
assistência a todos os cidadãos sem disparidades no
tipo de tratamento atráves de uma intervenção mais
global - instituição da Unità Sanitaria Locali (USL).
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Figura 1 - Distribuição das diferentes USL na Sardenha.

A reforma foi radical, redefinindo as competências, responsabilidades, acordos de
financiamento, benefícios, gestão de unidades de saúde, organizando-o. Há então uma
concentração do conceito na qualidade e não na quantidade. Essa alteração é fruto do
inevitável colapso financeiro do SSI.
A mudança fundamental é a criação de aziendas com autonomia empresarial cuja
organização e funcionamento são regulados pelos conceitos empresariais.
Na esfera jurídica, a saúde garante um dos direitos humanos fundamentais. Este direito é
reconhecido na Constituição italiana, mas também na Carta dos Direitos Fundamentais
previstos no Tratado de Lisboa. Saúde não é apenas considerada como uma cura da doença,
mas como um estado de completo desenvolvimento físico, mental e social. A saúde deve ser
mantida pelos tratamentos, mas especialmente preservada através da prevenção e da
manutenção de um ambiente social que a tutela.
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Governo Central - Ministério
da Saúde

1978 - 1992

Esquema Organizativo

Serviço Nacional de Saúde

Região
Comuna
USL

Esquema 1 - Organização do SSI entre 1978-1992.

2ª e 3ª Reforma

A segunda reforma traz consigo grandes alterações a nível estrutural. Assim sumariamente
resulta na:


Redução do número de USL e a sua transformação em ‘Azienda’ -ASL;



Financiamento baseado no reembolso por prestação de serviços (DRG);



Introdução de um novo sistema de contabilidade económica;



Introdução de mecanismos de validação e análise da qualidade da prestação de
serviços.
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Objectivos e Metodologias da Reforma:
•Limitar a despesa do SSI
•Novo mecanismo de financiamento;
•Responsabilização das regiões pelo nível da despesa.
•Aumentar a eficácia, eficiência e produtividade para garantir uma prestação
melhor a um custo inferior.
Redefinição das USL no âmbito territorial
Transformação das USL em ASL (Azienda-Empresa)
Adoção de quota capitária
Suplementação dos serviços com instituições / estrututas privadas
Restrição orçamentária
Responsabilização dos gestores pelos resultados

SSI A NÍVEL NACIONAL
O Estado é a garantia dos direitos fundamentais e, como tal,
determina os objetivos e diretrizes sobre a política de saúde,
tendo em vista a redistribuição justa e equitativa dos recursos de
todo o país para permitir uma gama de serviços de saúde com
padrões de qualidade definidos.
É tarefa do Estado a identificação dos Níveis Essenciais
de Assistência (NEA) (Anexo 1) e ainda que os serviços de
saúde sejam prestados quase de graça para os cidadãos, uma
vez que são considerados essenciais para garantir a proteção da

Figura 2 - Mapa das Regiões de Itália

saúde de toda a comunidade. Os NEA são atualizados, revistos e constituem o critério base
segundo o qual as regiões são financiadas. A definição dos NEA pode ser assente em três
pontos:


Cuidados de saúde coletiva num ambiente de vida e trabalho, que abrange todas as
atividades voltadas para a prevenção da comunidade e individuais;



Assistência a nível de distrito que inclui atividades e serviços de saúde e sociais
espalhados pelo território (por exemplo, cuidados de saúde primários, postos de
saúde, aconselhamento familiar, etc.);
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Cuidados hospitalares com urgências, hospitalização, cirurgias, o tratamento,
cuidados paliativos e reabilitação.

A programação dos NEA é realizada aquando a formulação do Plano Nacional de Saúde
(PNS), que implementa as propostas de cada região. O PNS é preparado a cada três anos e
desenvolvido a partir da identificação dos objetivos e necessidades da população a quem se
atribuem os recursos.
O estado também tem um papel importante na fiscalização do uso adequado de
medicamentos e desempenha uma atividade de farmacovigilância, o que seria
particularmente oneroso se atribuído às regiões uma vez que poderia levar a uma falta de
uniformidade no país quanto a uma questão particularmente sensível.

SSI A NÍVEL REGIONAL
Com a reforma da saúde em Itália tem-se por conseguinte verificado uma regionalização do
Sistema de Saúde. Esta responsabilização leva a que as regiões tenham autonomia financeira
e o direito de decidir uma melhoria das condições dos níveis essenciais de assistência,
assumindo o maior encargo financeiro resultante. Pelo contrário têm também o dever de cobrir
eventuais deficits, com suas próprias reservas, isentando o Estado de qualquer despesa
adicional.
As regiões também podem definir o modelo de organização dos serviços e da prestação dos
mesmos, fixando os modelos organizacionais dos serviços de acordo com as necessidades
específicas da área e os recursos disponíveis.
Através da descentralização regional, o que se pretende é o envolvimento no controlo das
despesas e na gestão dos serviços de saúde, um órgão de governo mais próximo das
necessidades e apoio dos cidadãos que têm a tarefa de regular a articulação da região em
ASL e ASL em distritos para oferecer uma cobertura diversificada e simultaneamente
completa.

SSI: A ACREDITAÇÃO
Outra mudança importante, inserida pela reforma dos cuidados de saúde, com um impacto
significativo na estrutura do SSI, foi a introdução da acreditação. Estruturas de saúde privadas
que fossem dotadas de características ou capacidades particulares, segundo a disposição da
lei, adquiriram o direito de prestar serviços de saúde e de serem recompensadas
monetariamente por isso através do SS (Sistema de Saúde). Cabe as regiões definir os
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procedimentos de credenciamento bem como definir os acordos contratuais e as operações
de controlo de qualidade externos. Esta medida foi uma das principais inovações da reforma.

ASL: FUNÇÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
É com a reforma dos Decretos de lei 502/92, 517/93 e Decreto Legislativo 229/99, que se
configura um modelo completamente novo de estrutura territorial dos cuidados de saúde e
assistência

hospitalar.

As USL (Unidades Locais de Saúde) eram estruturas das Comunas, sem personalidade
jurídica, com autonomia limitada sem envolvimento em transações para a compra ou venda
de bens.
A reforma tem o grande mérito de "aziendalizzare" as ASL (Empresas Locais de Saúde),
proporcionando-lhes personalidade jurídica pública, autonomia organizacional, patrimonial
contabilística.
A tarefa atribuída às ASL é muito complexa, pois, tem o duplo papel de sujeito provedor de
serviço, por prestação direta de assistência médica, e ainda de adquirente ou pagador dos
serviços prestados por outras ASL. O utente tem o direito de se deslocar a qualquer ASL
dentro do território italiano cabendo a estas instituições o acerto monetário entre elas.
Após a reforma, muitas regiões reduziram serviços de saúde em determinadas áreas por
forma a otimizar os recursos. A nível nacional as ASL foram numericamente diminuídas de
662 para 146 com um quadro de referência, muitas vezes, se não regional, provincial, cujas
dimensões são extremamente diferentes de região para região.
As ASL são divididas em: distritos e Presidi Ospedalieri (Complexos Hospitalares).
Nos distritos providenciam-se os cuidados primários, tais como cuidados básicos de saúde,
cuidados de saúde residenciais e pronto-socorro. Os complexos Hospitalares, normalmente
situados na sede das ASL, tal como o nome por si só indica são dotados de maior capacidade
e constituem o centro de assistência naquela área completando todo o sistema de socorro
como urgências, especialidades, cirurgia, internamento, reabilitação…

Figura 3 - As 8 ASL da Sardenha e respetivos distritos
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AO (AZIENDA OSPEDALIERA): FUNÇÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Outra transformação crucial da reforma dos cuidados de saúde é a requalificação da rede
hospitalar, que separou das ASL os hospitais de grandes dimensões (Presidi Ospedalieri –
Complexos Hospitalares).
Estas organizações tornaram-se entidades separadas da ASL, com personalidade jurídica e
com uma forte autonomia organizacional e de gestão ainda mais pronunciada pela forma de
pagamento do serviço prestado (DRG – Diagnosis Related Group). Os Grupos de
Diagnósticos Homogéneos (GDH) correspondem à tradução portuguesa para DRG. São um
sistema de classificação de doentes internados em hospitais de agudos que agrupa doentes
em grupos clinicamente coerentes e similares do ponto de vista do consumo de recursos.
Permite definir operacionalmente os produtos de um hospital, que mais não são que o
conjunto de bens e serviços que cada doente recebe em função das suas necessidades e da
patologia que o levou ao internamento e como parte do processo de tratamento definido.
A cada grupo é associado um peso relativo, isto é, um coeficiente de ponderação que reflete
o custo esperado com o tratamento de um doente típico agrupado nesse GDH, expresso em
termos relativos face ao custo médio do doente típico a nível nacional.
Podemos ainda distinguir AO (Azienda Ospedaliera – Complexos Hospitalares) de AOU
(Azienda Ospedaliera Universitaria – também designada de Azienda Mista). A finalidade desta
Azienda expande-se em hospital universitário integrado quando comparado com os outros
hospitais, pois inclui uma contribuição para a didática, o ensino, a formação, o
desenvolvimento clínico com base na investigação científica.

Figura 4 - Enumeração das AOU e AO existentes na Sardenha.

O FINANCIAMENTO
A reforma dos cuidados de saúde redefiniu, em termos radicais, a lógica do financiamento do
sistema de saúde.
Antes da reforma da USL o financiamento era feito em base histórica, através do background
relativo a outros anos e ainda lógica incremental. As despesas eram reembolsadas com base
em listas de despesa padrão, se assim se podem chamar, e o excesso para além dessa era
também ele pago pelo Estado. O cidadão tinha também uma mobilidade mais limitada uma
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vez que obrigatoriamente tinha que se dirigir à sua USL ou aceder apenas a outras instalações
unicamente autorizado por essa mesma entidade.
Com a reforma 1992, este sistema de financiamento atinge o seu fim bem como as coberturas
dos défices orçamentais por parte do Estado e estabelece-se a alocação de recursos para
três provedores: o Estado, a Região, a ASL e no caso dos complexos hospitalares, o conselho
de saúde local, de acordo com um conjunto de critérios. De mãos dadas com a autonomia
económica e financeira destas ditas empresas prossegue-se então à responsabilização dos
resultados com base na gestão.
Anualmente é determinada pela Finanças o orçamento para a saúde em que a mesma é feita
de acordo com a identificação dos NEA a assegurar a nível nacional. Em seguida, com base
na capitação tendo em conta as regiões, conforme definido pela D. Decreto 229/99, são
calculados os coeficientes dos parâmetros com base: na população residente, na mobilidade
necessária para os diferentes tipos de prestação de serviços, no estado de conservação das
estruturas, equipamentos e todos os instrumentos envolvidos e que são necessários.

3.2.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

A autoridade nacional do medicamento em Itália responsável pela regulação dos fármacos é
denominada Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). É um organismo público que opera sob a
direção do Ministério da Saúde e vigilância do Ministério da Saúde e do Ministério da
Economia [3].
A AIFA é uma entidade com autoridade e autonomia científica, devendo tal, à existência de
duas comissões técnico-científicas [4]:


“Commisione Tecnico Scientifica” - CTS - Comissão Técnico-científica;



“Comitato Prezzi e Rimborso” - CPR- Comité de Preços e Reembolso.

A sua missão passa por contribuir para a proteção da saúde pública através da medicação;
garantir o equilíbrio económico do sistema (cumprimento do plano de gastos); garantir a
unidade do sistema farmacêutico a nível regional e nacional; promover a investigação e
desenvolvimento no setor farmacêutico e, por último, assumir um papel de prestígio no
mercado nacional e internacional [5].
Assim, o que a AIFA faz é [3]:


Garantir o acesso aos fármacos e o seu uso seguro e apropriado;



Assegurar a unidade nacional do sistema farmacêutico de acordo com as regiões;



Assume o controlo da despesa farmacêutica em um contexto de compatibilidade
económica e financeira e da competitividade da indústria farmacêutica;



Assegura a inovação, eficiência e simplificação do processo de registo para um acesso
mais rápido a fármacos, especialmente os inovadores e fármacos para doenças raras;
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Fortalece as relações com as agências de outros países, com a Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) e outros organismos internacionais;~



Incentiva e premia o investimento em pesquisa e desenvolvimento na Itália,
promovendo e premiando a inovação;



Dialoga e interage com a comunidade de organizações de pacientes e com a
comunidade médico-científica e empresarial de produção e distribuição;



Promove o conhecimento sobre o fármaco, assim como a recolha e avaliação das
melhores práticas internacionais.

3.3.

CARTÃO DE SAÚDE ELETRÓNICO

Todo o cidadão italiano com direito a usufruir do Serviço Sanitário Local (SSL) e portador de
um código fiscal, pode possuir o cartão de saúde eletrónico (tessera sanitaria elettronica).
Este cartão é válido para a obtenção de serviços sanitários nacionais, assim como em países
da União Europeia, uma vez que substitui o modelo E111.

Figura 5 - Cartão de saúde eletrónico. Retirado de [6]

4.

SAÚDE NA SARDENHA

4.1. Doenças com elevada incidência
4.1.1 Talassemia
A talassemia é uma doença congénita que resulta de uma anomalia cromossómica. Engloba
um grupo de distúrbios hereditários da síntese globínica, devido à produção defeituosa de
uma das cadeias globínicas (alfa, beta, gamma, delta) que constituem a hemoglobina. Assim
sendo, a hemoglobina deixa de ser capaz de efetuar corretamente o transporte de oxigénio,
o que se traduz num deficiente aporte deste aos tecidos. Os indivíduos afetados desta
anomalia sanguínea apresentam também anemia [7].
Podem-se distinguir vários tipos de talassemia de acordo com o tipo de cadeia globínica
afetada. As mais relevantes são a talassemia alfa (α) e a talassemia beta (β) [7].
A mais frequente e que apresenta também maior gravidade é a talassemia β e resulta de
mutações no gene HBB no cromossoma 11. Algumas mutações no gene HBB resultam numa
produção nula de cadeias β (talassemia β0), enquanto que outras mutações neste gene se
traduzem numa produção parcial de cadeias β (talassemia β+). A talassemia tem geralmente
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um carácter autossómico recessivo e dependendo da severidade dos sintomas pode ser
classificada em talassemia minor, talassemia intermédia e talassemia major. A primeira é
referente a casos heterozigóticos em que os indivíduos são geralmente portadores
assintomáticos, ou, em alguns casos, possuem ligeiros sintomas, sem complicações clínicas.
O hemograma destes pacientes geralmente apresenta valores de hemoglobina normais ou
ligeiramente diminuídos. Normalmente não há necessidade de recorrer a um tratamento
específico para a talassemia minor [7].
As formas intermédia e major ocorrem em indivíduos homozigóticos, sendo a talassemia
intermédia a que apresenta gravidade variável e não requere terapia transfusional regular, e
a talassemia major a que corresponde aos casos mais severos. Numa pequena percentagem
de famílias as mutações no gene HBB são herdadas de uma forma autossómica dominante.
Consequentemente, nesses casos, os indivíduos heterozigóticos apresentam também os
sinais e sintomas da doença. Nos casos de talassemia major há dificuldade em ganhar peso
e a taxa de crescimento é também muito reduzida, comparativamente a indivíduos saudáveis.
Geralmente também apresentam icterícia [7].
Esta doença apresenta uma elevada incidência em países do Mediterrâneo, do Médio
Oriente, do Sudeste Asiático (Índia, Tailândia e Indonésia) e extremo Oriente. A Itália
apresenta algumas regiões com elevada percentagem de talassémicos (Sicilia, Delta Padano
e Sardenha). De 1,64 milhão de habitantes sardos [8] estima-se que 1000 estejam afetados
[9].
O tratamento convencional da talassemia major passa pela terapia transfusional, terapia de
quelatação do ferro e, em casos mais raros, esplenectomia. Com o tratamento pretende-se
“corrigir a anemia, prevenindo a cardiomiopatia congestiva e assegurando ao paciente um
crescimento e desenvolvimento regulares, uma boa qualidade de vida e resistência normal a
infeções” [10].
Até à data estão registados 180 pacientes talassémicos no serviço farmacêutico hospitalar de
Sassari.

4.1.2. Diabetes Mellitus
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Diabetes Mellitus trata-se de uma condição
crónica definida essencialmente pelo “grau de hiperglicemia associado a um risco de dano
microvascular (retinopatia, nefropatia e neuropatia) ”. Esta associada a redução da esperança
de vida, morbilidade relacionada com complicações microvasculares, risco aumentado de
complicações macrovasculares (doença cardíaca isquémica, acidente vascular cerebral e
doença vascular periférica) e diminuição da qualidade de vida [11].
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Na Sardenha a Diabetes é fonte de grande preocupação dado esta região ser aquela que
apresenta o número mais elevado de novos casos de Diabetes Mellitus tipo 1. A incidência
anual de Diabetes Mellitus infanto-juvenil é de 50 casos por 100000 habitantes [11].

5. PRONTUÁRIO TERAPÊUTICO REGIONAL
O Prontuário Terapêutico Regional (PTR) corresponde a uma seleção dos fármacos
autorizados na região (neste caso região da Sardenha), baseada em evidências científicas
(em termos de eficácia, perfil de risco e sustentabilidade económica). Representa um
importante elemento para o governo e gestão dos fármacos, e constitui um instrumento para
operar e otimizar a prescrição de medicamentos [12].
O prontuário, elaborado localmente, parte de uma seleção dos problemas médicos mais
frequentemente encontrados na prática hospitalar, e para casa problema são selecionados os
medicamentos mais apropriados, em função da sua eficácia, segurança e custos.
Ao contrário da Farmacopeia oficial, um prontuário construído por profissionais de saúde que
trabalham num hospital único ou territorial, não constitui uma mera ferramenta administrativa,
mas antes um instrumento cultural [12].

6. ASL SASSARI
A ASL de Sassari tem a “tarefa de garantir a proteção da saúde pública, respeitando os
princípios da dignidade da pessoa humana, a necessidade de saúde, a equidade no acesso
aos cuidados, a qualidade dos cuidados e da sua adequação” [13].
Da ASL de Sassari fazem parte os seguintes hospitais:


Civil Santissima Annunziata;



Clinica universitária;



Civil de Alghero;



Marino – Regina Margherita;



G. A. Alivesi;



Civil de Thiesi;



António Segni.

7. FARMACIA HOSPITALAR DE SASSARI
A Farmácia Hospitalar de Sassari (Farmacia Ospelaliera Sassari) é dividida em três grandes
secções: farmácia interna (magazzino 1), farmácia de atendimento aos pacientes em alta
(magazzino 6) e laboratório galénico. O laboratório galénico, por sua vez, é dividido em duas
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sub-secções: laboratório de preparações estéreis (nutrição parenteral e antiblásticos) e
laboratório de preparações não estéreis.
Na farmácia interna de Sassari trabalham vários profissionais de saúde (farmacêuticos,
enfermeiros e auxiliares de ação médica), os quais cooperam ativamente com profissionais
administrativos. As funções desempenhadas por cada um deles está descrita na tabela 1 [14].
Definição das tarefas e planificação da compra dos
produtos farmacêuticos

Farmacêuticos
Comissão do Centro de Custo
Farmacêuticos

Deliberação dos produtos farmacêuticos a adquirir

Realização do procedimento de aquisição dos produtos
farmacêuticos

Serviço de Aquisições da ASL
Farmacêuticos
Administrativos
Pessoal auxiliar

Receção dos produtos encomendados

Administrativos
Farmacêuticos

Conservação dos produtos farmacêuticos

Pessoal auxiliar
Enfermeiros profissionais
Farmacêuticos

Distribuição dos produtos farmacêuticos

Pessoal auxiliar
Administrativos
Diretor da farmácia

Faturação

Administrativos
Diretor da farmácia

Emissão de relatório de informação e gestão do crédito

Serviço de Recursos Económicos e
Financeiros

Tabela 2 – Atividades realizadas pelos vários profissionais que trabalham na farmácia hospitalar de Sassari.

7.1.

Realização de encomendas

A decisão dos produtos a adquirir e a sua quantidade é da responsabilidade dos farmacêuticos
e do Serviço de Aquisição da ASL. Contudo são os funcionários administrativos que,
concretamente, efetuam o pedido aos fornecedores, depois de este ser aprovado pelos
farmacêuticos de cada secção da farmácia [14]. No anexo 1 é possível observar uma nota de
encomenda realizada pelo laboratório galénico.
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A encomenda é, geralmente, feita com base na média dos produtos consumidos nos 4 meses
anteriores. Caso ocorra um maior gasto de determinados produtos em relação ao previsto, é
realizada uma encomenda de urgência.
A estratégia de encomenda economicamente mais rentável consiste em agrupar as 7 ASL’s
da Sardenha, efetuando uma encomenda de grandes dimensões (quanto maior a quantidade
de produtos encomendados, melhores são as condições oferecidas pelos fornecedores).

7.2.

Receção de encomendas

Quando as encomendas chegam à farmácia hospitalar, o pessoal auxiliar procede à sua
verificação, confirmando se a quantidade faturada corresponde à quantidade rececionada,
bem como se o acondicionamento dos produtos está em bom estado. Para os produtos
conservados no frio, existe um instrumento introduzido pelos laboratórios, o Datalog, que
permite efetuar o controlo das temperaturas registadas durante o transporte. Quando esses
produtos chegam à farmácia é então realizada essa análise. Após completa esta fase, as
faturas são enviadas aos funcionários administrativos que procedem ao registo de entrada
dos produtos.
No caso de receção de produtos que não estão conforme (acondicionamento danificado,
quantidade recebida inferior à encomendada, etc), os farmacêuticos elaboram um pedido de
restituição desses produtos ao fornecedor, o qual é enviado via fax.
O armazenamento dos produtos é efetuado pelo pessoal auxiliar.

7.3.

Controlo da qualidade

Todas as secções da farmácia hospitalar de Sassari possuem um sistema de controlo de
humidade e de temperatura. Os frigoríficos são equipados de um sistema de controlo de
temperatura que faz o seu registo gráfico, o qual é analisado mensalmente. Todos os
medicamentos e dispositivos médicos são armazenados em locais com adequadas condições
de luz.
Mensalmente é realizada a verificação dos prazos de validade. Na primeira quarta-feira de
todos de meses, os produtos cuja validade expira no mês seguinte são levados para incinerar,
segundo a normativa nacional vigente (DPR n.º 254/2003). Sempre que possível, nos casos
em que os fornecedores aceitam os produtos expirados, eles são-lhes enviados, para
posterior eliminação. Neste caso o fornecedor emite uma nota de crédito e a farmácia não sai
financeiramente prejudicada.

7.4.

Controlo da quantidade

É realizado, uma vez por ano, o inventário de todos os medicamentos e dispositivos médicos
existentes nas várias secções da farmácia hospitalar.
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7.5.

Faturação

A fatura, proveniente do Serviço de Gestão de Recursos Económicos e Financeiros é
entregue aos operadores administrativos, segundo o setor de competência, os quais
procedem à sua análise. Caso não sejam detetadas irregularidades a fatura é entregue ao
diretor da farmácia que a valida, assinando, e a envia novamente ao Serviço de Gestão de
Recursos Económicos e Financeiros.

8.

SOFTWARE – AREAS

Toda a rede hospitalar está interligada por um software designado AREAS. Na farmácia
hospitalar assume um papel vital na medida em que permite fazer todo o controlo e gestão
administrativa e contabilísticas como o registo de todos os processos que são feitos
manualmente.

Figura 6 - Painel Principal do software AREAS.

É um programa de fácil utilização e intuitivo. Como é idêntico em todos os departamentos
antes de um processo de registo as informações necessárias deverão ser preenchidas. Assim,
devem ser inseridas informações como o Magazzino de origem, o departamento de destino.
No caso da figura é o Centro Lungodegenza di Thiesi.
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Figura 7 - Painel de identificação do movimento.

Aquando a dispensa de medicamentos urgentes o registo é feito manualmente, ao contrário
dos pedidos programados.

Figura 8 - Painel de registo dos produtos dispensados.

Os produtos aviados são registados com quantidade de cada caixa (ex.: caixa de 36
comprimidos – Quantidade registada é então 36).
O processo automático é em todo semelhante à figura 4. Os pedidos enviados pelos
departamentos são impressos, o pedido é aviado e caso haja alguma diferença entre o pedido
e o dispensado será posteriormente revista no registo.
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Como parte dos objetivos do estágio inclui-se ainda a realização de encomendas. Esta é feita
também pelo AREAS escolhendo-se o fornecedor e de seguida os produtos desejados.

Figura 9 - Painel de realização de encomendas.

No final é impresso a nota de encomenda para que possa assim ser avaliada e aprovada.
Caso assim a encomenda tenha então seguimento.

9. FARMÁCIA INTERNA DE SASSARI - MAGAZZINO 1
Ao contrário do que acontece em Portugal, a farmácia hospitalar localiza-se fisicamente em
local distinto do hospital/ clínica que serve. A farmácia interna de Sassari distribui
medicamentos e dispositivos médicos para o hospital Santissima Annunziata, bem como para
a clínica universitária. As várias unidades médicas para as quais a farmácia efetua a
distribuição apresentam-se nos anexo 2 e 3. Os medicamentos e dispositivos médicos são
errogados para cada unidade médica que, em conjunto com a farmácia efetua a sua gestão.
O farmacêutico hospitalar deve implementar sistemas e procedimentos destinados a garantir
a correta gestão dos produtos sanitários em todos os departamentos ou ambulatórios do
hospital, e não só na farmácia.

9.1.

Recursos humanos

Farmacêuticos:


Dra. Gianna Deiana (chefe da secção);



Dra. Ana Lisa Manca;
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Dra. Battistina Sanna;



Dra. Rosa Fiori;



Dra. Francesca Campus.

Enfermeiros profissionais;


Antonella Maras;



Ana Meloni.

Auxiliares:


Maria Antonietta Pontis;



Salvatore Carboni;



Gianni Manzoni;



Daniel Ferretti;



Antonella Demontis;



Gian Paolo;



Grazia Rassu;



Piera Solinas.

9.2.

Organização das instalações

Para uma perceção mais fácil de como estava estruturada toda a farmácia interna abaixo
ficam indicadas as várias secções que a compõem.

1.

5
1

2.

12
3.

3
8
2

6
13
4

9

11

7

10

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Armazenamento de dispositivos médicos
e frigoríficos
Armazenamento de dispositivos médicos
e armário do KCl
Armazenamento de todos os
medicamentos
Frigoríficos
Zona de entrada e saída de pedidos
Balcão de aviamento de pedidos urgentes
Zona de espera e entrada
Escritório da Responsável pelos auxiliares
Escritório de Farmacêuticos
Escritório de Farmacêuticos
Vestiários
Frigorífico para pedidos urgentes
Área dos congeladores
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Resumidamente, a área 3 é a que alberga todos os medicamentos nas embalagens primárias
de origem, dispostos em prateleiras e ordenados por ATC (anexo 4). Ao contrário de Portugal
aqui

não

monodose.

se

pratica

Todos

medicamentos

os
que

o

uso

da

restantes
exijam

conservação no frio são armazenados
na área 4 (anexo 5), onde existem duas
grandes arcas frigoríficas, ou na área 1
(anexo 6) onde existe uma terceira. Os
congeladores estão localizados na
área 13 (anexo 7).

Figura 10 - Planta 3D da farmácia interna.

A área 5 (anexo 8) corresponde ao local de maior movimento onde se vão acumulando os
pedidos para os diferentes departamentos hospitalares com entrega programada. Para
pedidos urgentes, fora da encomenda dita programada, são entregues através de um balcão
na zona 6.
9.3.

Distribuição ordinária de medicamentos e dispositivos médicos

Os departamentos médicos efetuam o pedido dos produtos farmacêuticos manualmente ou
em formato eletrónico (anexos 9 e 10), que é entregue, presencialmente, na farmácia, no início
de cada dia de trabalho.
A distribuição de medicamentos e dispositivos médicos, aos diversos departamentos médicos
efetua-se após o seu registo no sistema operativo AREAS, através de leitura ótica. Este
registo é impresso e enviado juntos com os produtos, os quais são transportados em cassetes
com indicação da unidade de destino. A farmácia conserva uma cópia do registo de saída dos
produtos, a qual é confirmada pelo farmacêutico chefe da secção, através do AREAS,
efetuando o que se chama chiusura di richieste. Só após este procedimento os departamentos
médicos podem realizar novos pedidos. A distribuição a cada unidade médica é feita
habitualmente 2 vezes por semana. Caso haja necessidade de alterar a frequência, esta pode
ser acordada entre a unidade médica e a farmácia interna.

9.4.

Preparação e dispensa de pedidos urgentes e outros casos especiais

Com frequência, os vários departamentos médicos do hospital civil Santissima Annunziata e
da clínica universitária efetuam pedidos urgentes de medicamentos e/ ou dispositivos
médicos. A preparação e dispensa destes produtos farmacêuticos está esquematizada na
ilustração 1. Os departamentos médicos efetuam os pedidos via fax (anexo 11). Alguns
fármacos necessitam de modelos próprios para a realização do pedido:
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Fármacos que não constam no PTR necessitam de um modelo próprio, onde se
justifica a razão para o seu emprego (anexo 12);



Linezolida, um antibacteriano de largo espectro, ao qual se recorre após ineficácia de
outros (anexo 13 e 14);



Anticoagulantes, como a enoxaparina (anexo 15);



Hemoderivados, como a albumina (anexo 16);

O pedido de um fármaco para utilização off-label tem também que cumprir requisitos
especiais. Deve ser efetuada uma receita personalizada, onde conste a literatura na qual o
médico se baseou para fazer a sua escolha, assim como o consentimento informado do
paciente. Posteriormente o pedido é enviado para a autoridade sanitária para a sua
aprovação. Só após completar estas fases o pedido pode ser enviado à farmácia.
Após a receção do pedido, os farmacêuticos responsáveis procedem à análise da receita,
avaliando se a modelística é apropriada ao produto pedido, se é possível dispensar o produto
e a quantidade requisitados. Depois da aprovação do pedido os enfermeiros profissionais
procedem à sua preparação e colocam-nos juntos com o respetivo pedido na mesa de
preparação de receitas urgentes, onde ficam a aguardar o deu levantamento. No caso dos
produtos conservados no frio, estes aguardam o seu levantamento no frigorífico 4, tendo o
cuidado de identificar o departamento médico ao qual se destinam. Psicotrópicos e
estupefacientes também não são colocados na mesa de preparação de receitas urgentes,
sendo apenas retirados do seu local de armazenamento no momento da dispensa.
A dispensa dos medicamentos/dispositivos médicos efetua-se entre as 12 e as 13 horas.
Médicos, enfermeiros e auxiliares de ação médica podem proceder ao levantamento dos
produtos farmacêuticos. Para tal, devem fazer-se acompanhar do pedido original. Apenas o
levantamento do cloreto de potássio, de psicotrópicos e estupefacientes exige ser efetuado
por um enfermeiro profissional*. No caso destes fármacos o profissional de saúde que o
receciona deve assinar e registar o seu número de matrícula no pedido original, o qual é
posteriormente arquivado. Para os restantes produtos é apenas necessária a assinatura. Para
finalizar o processo de dispensa dos medicamentos/dispositivos, a sua saída é registada no
programa informático AREAS. Regista-se o departamento médico para o qual foi realizada a
dispensa, os produtos dispensados e a respetiva quantidade, data da dispensa e a secção da
farmácia hospitalar que procedeu à dispensa (farmácia interna de Sassari – Magazzino 1).
*Em Itália distinguem-se 2 tipos de enfermeiros: profissional e genérico. O enfermeiro genérico tem funções limitadas, sendo
coadjuvante do enfermeiro profissional.
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Ilustração 1 – Fluxograma da preparação e dispensa de pedidos urgentes e outros casos especiais.

9.5.

Psicotrópicos e estupefacientes

Segundo o DM 18-12-2006, a aquisição de substâncias estupefacientes e psicotrópicos
inscritos nas tabelas I, e II, secções A, B e C, é feita em modelo próprio (anexos 17) aprovado
pelo Ministério da Saúde. Este documento é necessário em quadruplicado. A primeira cópia
é conservada pela farmácia interna, por 5 anos; a segunda é para o fornecedor; a terceira é
enviada pelo fornecedor à ASL de Sassari, até 30 dias após a entrega dos fármacos e a quarta
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cópia é enviada pelo fornecedor à farmácia interna, com indicação da quantidade entregue.
Esta última cópia é preservada juntamente com a fatura.
A requisição e dispensa de psicotrópicos à farmácia interna exigem também modelística
própria (anexo 10), aprovada pelo Ministério da Saúde, como indicado no artigo 45º, parágrafo
6 do DPR n.º 309, de 9 de Outubro de 1990. O pedido é apresentado em triplicado:


Módulo para o departamento requerente, onde consta a data e assinatura do
funcionário que rececionou o pedido (anexo 18);



Módulo para a farmácia interna, onde conta a data e assinatura do farmacêutico que
efetuou a dispensa dos medicamentos (anexo 19);



Módulo para uso administrativo, onde conta a data e assinatura do farmacêutico que
efetuou a dispensa dos medicamentos (anexo 20).

Cada pedido é relativo a apenas 1 medicamento.
Os psicotrópicos e estupefacientes, tal como exigido por lei, são armazenados em local
fechado à chave.

10. FARMÁCIA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM ALTA - MAGAZZINO 6
Na secção de atendimento aos pacientes em alta (farmácia per pazienti in dimissione - FPD),
designada internamente por magazzino 6, dispensam-se medicamentos e dispositivos
médicos a pacientes em regime de alta hospitalar, nas suas diversas variantes: ordinária, day
hospital, day surgery e hospitalização domiciliar. Abre-se uma exceção para alguns ramos
específicos de assistência farmacêutica a pacientes não hospitalizados, dentro de limites e
condições bem definidas e relativas a patologias com relevância social – Decreto do
Presidente da República (DPR) de 20 de Outubro de 1992. Nas FPD da região da Sardenha
pode dispensar-se aos pacientes não hospitalizados medicação para HIV, talassemia,
esclerose múltipla, terapia de fertilização (estimulantes da formação de folículos e da
ovulação) e medicação para algumas doenças raras como a acromegalia.
Segundo o artigo 8º, alínea c, do Decreto-Lei nº 401/2001, todos os pacientes que receberam
alta hospitalar ou que tenham realizado uma consulta médica especialista ambulatorial no
hospital têm direito a receber um primeiro ciclo de terapia gratuitamente, devendo para isso,
dirigir-se à FPD. Os fármacos errogados devem constar no PTR. Devem também ser a total
cargo do SNS (fármacos de classe A) ou serem de uso exclusivo hospitalar (fármacos do
grupo H). Os fármacos podem ser classificados em três classes:


Classe A – fármacos essenciais e fármacos para doenças crónicas;



Classe B – fármacos de interesse terapêutico significativo que não os da classe A;



Classe C – fármacos desprovidos das caraterísticas acima citadas e que não são
concedidos pelo SNS.
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Muitos fármacos podem pertencer simultaneamente às classes A e C. Isto significa que para
alguns indivíduos esses fármacos são gratuitos mas para outros não. O que permite esta
distinção é a condição médica do indivíduo. Para auxiliar o farmacêutico na dispensa de
fármacos que se encontram nesta condição existem as notas. As notas limitativas, criadas
pela AIFA em 1993, são um “instrumento regulamentar para definir as áreas de reembolso de
medicamentos”. Tem o objetivo de “proporcionar aos cidadãos uma utilização adequada dos
medicamentos, promovendo entre os médicos e entre os pacientes, o uso correto dos
medicamentos de acordo com a evidência estabelecida de eficácia”. Atualmente existem
quarenta e duas notas, em comparação com os cinquenta e nove que foram criadas em 1993.
Como se pode ver, as notas estão sujeitas a revisões, podendo ser alteradas ao longo do
tempo. Essas revisões são feitas com base na eficácia dos fármacos nas diferentes
patologias, nas possíveis reações aos tratamentos, mas principalmente com na base nos
estudos científicos mais recentes. O médico prescritor pode adicionar uma nota quando:
1. Um medicamento está aprovado para várias indicações clínicas, das quais apenas
algumas relevantes para as doenças;
2. Um medicamento se destina a evitar o risco de que só é significativa para um ou mais
grupos da população;
3. Um fármaco não só se presta a utilizações de eficácia documentada, mas também
para o uso indevido.
Um exemplo de fármacos que só podem ser dispensados na FDP na presença de uma nota
são os inibidores da bomba de protões como o pantoprazol, o omeprazolo, o lansoprazol e o
esomeprazol. A prescrição a cargo do SNS é limitada “à prevenção de complicações graves
do trato gastrointestinal superior no tratamento crónico com fármacos antinflamatórios não
esteroides e em terapia antiplaquetária com baixa dose de ácido acetilsalicílico se qualquer
uma das seguintes condições de risco estiver presente:


História de hemorragia gastrointestinal anterior ou úlcera péptica não curada com
terapia de erradicação;



Terapia concomitante com anticoagulantes e corticosteroides em indivíduos de idade
avançada.

O médico prescritor deve escrever o nome do fármaco e à frente a respetiva nota (ex
omeprazol – nota 1. No anexo 21 é possível ver todas as notas que existem atualmente e os
respetivos fármacos.
Caso a farmácia hospitalar não possua algum medicamento (no caso de rutura de stock), o
paciente deve dirigir-se ao seu médico de família para que este prescreva o medicamento em
falta na “receita vermelha” (“ricetta rossa”) – anexo 22.
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O paciente ao chegar à FPD retira uma senha (anexo 23) com o número correspondente à
sua vez. Por uma questão de privacidade entram apenas na sala de atendimento os pacientes
que estão a ser atendidos. Os restantes pacientes devem aguardar a sua vez na sala de
espera. Entretanto uma enfermeira recolhe as prescrições médicas. Nas receitas médicas
devem constar os seguintes pontos:


Código do prescritor;



Data da prescrição;



Dados do paciente (nome, data de nascimento, género, cidade de residência, cidade
natal, ASL de residência);



Número da receita;



Identificação dos medicamentos prescritos (código AIC - autorizzazione all'immissione
in commercio - que identifica de forma inequívoca cada confeção farmacêutica por
princípio ativo, forma farmacêutica e número de unidades, código ATC);



Posologia;

Para além da receita médica, alguns fármacos para serem dispensados necessitam de um
Plano Terapêutico (PT). Este é um documento no qual consta o nome do fármaco, a patologia
do paciente em questão, a posologia indicada e a duração do tratamento. Nestes casos a
FDP necessita de efetuar duas cópias, uma para enviar ao Serviço Farmacêutico Territorial
(SFT) e outra para arquivar na FDP.
Após verificar que todos os itens da receita estão conforme, a enfermeira efetua uma cópia
desta. Posteriormente recolhe os medicamentos e coloca-os junto com a receita e a sua cópia
no balcão de preparação de receitas. O farmacêutico analisa a receita, conferindo, também
ele, se a receita está conforme e se a medicação é indicada para o paciente. Depois de
garantir que tudo está correto o farmacêutico chama o paciente e procede com a dispensa,
assegurando que o paciente fica a saber a posologia e duração do tratamento e que patologia
se destina.
No caso da dispensa de psicotrópicos ou estupefacientes, o farmacêutico deve ficar com uma
cópia de um documento identificativo do adquirente, com fotografia (bilhete de identidade,
passaporte, carta de condução, etc).
Medicamentos para algumas doenças crónicas como HIV, esclerose múltipla e talassemia
são comparticipados 100% pelo Sistema Nacional de Saúde. Na farmácia de atendimento aos
pacientes em alta efetua-se a dispensa desses medicamentos, existindo uma sala de
atendimento para este propósito, a sala 17 (anexo 24). Para serem atendidos, os doentes
devem fazer uma marcação por telefone com pelo menos 24 horas de antecedência.
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10.1.


Recursos humanos

Farmacêuticos:
- Dra. Ester Bruna Gotta (chefe da secção);
- Dr. Salvatore Spanu;
- Dra. Chiara Secchi;
- Dr. Vincenzo Tanca (substituto temporário da Dra. Chiara).



Enfermeiros:
- Maria Gavina Manca.



Administrativos:
- Antonello Solinas.

11. DEPARTAMENTO GALÉNICO
A galénica clínica detém hoje um papel importante na profissão do farmacêutico
hospitalar.
Essa sua importância surge na medida em que vem dar satisfação às exigências de
alternativas com interesse terapêutico, da complementação das soluções comerciais
(fármacos órfãos, dosagens pediátricas personalizadas, formas ou associações nãocomerciais) ou da cada vez mais importante personalização das terapêuticas, adaptadas
assim a cada paciente consoante as suas características individuais e as suas necessidades
bem como ao fornecimento de preparações para uso em técnicas de rotina noutros
departamentos.

Controlo
Normas, guidelines, leis, etc.

Input

Processo
Principal

Output

Necessidade de satisfazer
uma exigência clínica

Preparação de um
preparado farmacêutico de
qualidade que satisfaça a
exigência clínica

Exigência clinica satisfeita
resultando num produto
final de qualidade,
rastreável, éficaz e seguro.

Recursos
Habilidade profissional, “Codice
di Galenica”, standard SIFO, etc
Figura 11 - O Processo Geral

Esta modalidade, contudo, não descura a garantia dos necessários requisitos de qualidade,
eficácia e segurança aliados a uma rápida execução fazendo uso quer de recursos humanos
quer de todos os equipamentos ao seu dispor, garantidas sempre pelas NBP da FI XIII.
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A FG (Farmácia Galénica) da ASL1 ocupa grande parte do 1º andar do edifício. É
dividido principalmente em 3 salas, a sala de preparações não-estéreis, a sala de preparações
parenterais (NPT) e colírios e por fim a sala de manipulação de citotóxicos. Todo o restante
espaço é ocupado para armazenamento de matérias-primas, devidamente identificadas em
elenco próprio e assim facilmente rastreáveis, material de laboratório (vidraria e restante
instrumentação), material de acondicionamento e embalamento, stocks de dispositivos
médicos que por questões logísticas são também aqui armazenados e por fim sala própria
para armazenamento de reagentes com validade já expirada. Encontram-se ainda neste
mesmo andar os escritórios onde diariamente os farmacêuticos realizam todo o trabalho
inerente à profissão neste sector, incluindo todas as questões logísticas.

11.1.

Recursos Humanos

11.1.1.

Departamento galénico de não estéreis

Farmacêuticos:
 Dra. Antonella Becciu (chefe da secção).
Técnicos de laboratório:
 Antonella Pintus.
Pessoal auxiliar:
 Piera Carboni.

11.1.2.

Departamento de nutrição parentérica

Farmacêuticos:
 Dra. Adriana Satta (chefe da secção);
 Dra. Gabriella Mura.
Enfermeiros profissionais:
 Carla Pazzola.

11.2.

Galénica de não estéreis

De uma forma geral, as atividade realizadas ao longo do estágio poderiam separar-se
nos seguintes pontos:


Gestão das matérias-primas e dos materiais de confeção;



Gestão dos pedidos de preparação dos preparados;



Validação dos pedidos;



Elaboração da formulação, segundo as NBP e estabilidade do preparado;



Confeção de etiquetagem e acondicionamento;



Controlo da qualidade do produto final.
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11.2.1.

O laboratório

O laboratório de preparações não-estéreis deve obedecer a determinadas normativas
que compreende não só a obrigatoriedade de um determinado elenco de equipamentos
disponíveis como também, substâncias e documentos. Estas normas estão descritas na FUI
XIII.
Equipamentos
Segundo o “Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico;
R.D. 30 settembre 1938, n.1706” e que constitui a Tabela 6 da Farmacopea Ufficiale Italiana
deverão existir no laboratório:

Material
Balança sensível na ordem dos mg

Conforme?

Banho-maria ou outro equipamento adequado para garantir um
aquecimento a temperatura de até 100 ° C;
Frigorífico capaz de assegurar as corretas condições de
conservação;
Aparelho para o ponto de fusão;
Alcoómetro centesimal;
Conjunto de material de vidro comum e graduado, suficiente para a
execução das preparações;
Concentrador de Vácuo;
Encapsuladora;
Máquina de fazer comprimidos;
X

Sistema de aspiração para pós;
Moldes para preparação de supositórios e óvulos.

O equipamento exigido mostra-se assim ligeiramente diferente do exigido na
Deliberação 1500/2004, de 7 de Dezembro, em Portugal.

Um outro aspeto que foi sempre salientado ao longo do
estágio é o controlo das matérias-primas. Cabe ao
farmacêutico assegurar o seu correto controlo à
chegada, durante o seu armazenamento e até ao seu
fim

de

vida.

Assim,

devidamente

munido

de

documentação, conforme descrito nas NBP, devem ser
controlados todos os aspetos de caracter obrigatório.
Figura 12 Laboratório de Formulações nãoestéreis

Se à chegada é controlada no seu imediato, o restante
controlo surge primeiro da correta conservação das
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substâncias ativas, solventes ou excipientes, e depois da associação do contínuo controlo em
todas as etapas de preparação de um determinado preparado e ainda do controlo mensal
(manual e informático) do estado das matérias. Fim do prazo de validade não significa contudo
inutilização, algumas matérias-primas poderão ser retituladas, processo esse descrito para
várias substâncias em manual própria na farmácia.
Findo a explanação de todo este background surge o trabalho realizado diariamente. Os
pedidos que chegam são vários, quer via FAX quer por requerimento programado (cassetes)
ou pedidos urgentes. São assim preparadas, de grosso modo, formulações galénicas,
formulações magistrais e ainda papéis medicamentosos.
De acordo com o Decreto-Lei nº 90/2004, de 20 de abril, um preparado oficinal é “qualquer
medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um
formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a
ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço” e fórmula
magistral compreende “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços
farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o
medicamento se destina”

De forma geral pode-se resumir todo o processo no seguinte esquema:
Receção do pedido
Controlo da conformidade
Formulações
já preparadas

Dispensa

Formulações a preparar
Consulta do
Procedimento de
Preparação

Reagentário
Preparação
segundo NBP

Registo

Etiquetagem
Dispensa

As formulações encontram-se organizadas segundo um
elenco estabelecido por ordem alfabético sendo assim
possível facilmente encontrar a formulação a preparar. Os
reagentes por sua vez, encontram-se em elenco próprio
também, no chamado Reagentário (figura 13).
Figura 13 - Página exemplo do Reagentário
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Como forma de fazer face à maior procura ou a necessidade de tempo inerente à preparação
de determinadas formulações antecipa-se essa mesma através da constituição de um stock
realizando assim a mesma preparação mas em grandes volumes deixando armazenado em
prateleiras acessíveis e devidamente identificadas para os “magazinieri” poderem assim
dispensar nas cassetes sem a intervenção do farmacêutico ficando apenas o registo de
quantas unidades foram levadas e para que departamento para posterior scarico. Dessas
preparações fazem parte por exemplo:


Crema base al Cetomacrogol (produzidas 6700g de cada vez)



Pomata di Ossido di Zinco 10% (produzidas 3300g de cada vez)



Solução de Eosina 2% (produzidos 4L de cada vez)



Cápsulas de Carbonato de Calcio (produzidas 300 cápsulas de cada vez)



Cápsulas de Carbonato de Sulfadiazina (produzidas 300 cápsulas de cada vez)



…

Os papéis medicamentosos ocupam um lugar particular neste serviço. Em conjunto com
vários departamentos neonatológicos e pediátricos surge assim uma fonte de fornecimento
de dosagens não disponíveis no mercado para crianças, recém-nascidos e acima de tudo
prematuros. É feita o acompanhamento de vários pacientes quer em hospitalar como em
ambulatório. Os pedidos são planos terapêuticos com duração normalmente de 2-3 meses
(anexo 25). São calculadas com base no peso do paciente e deixadas em exsicador até serem
dispensadas (figura 14).

Figura 14 - Exemplo de RCM do medicamento Esidrex 25mg
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Após a preparação é realizado um dos passos fundamentais, que vai permitir a rastreabilidade
do produto, o registo, etiquetagem e preenchimento da ficha de preparação ou Foglio di
Lavorazione (anexo 26).
Este passo peca de certa forma pela falta de introdução de métodos informáticos, mais
recentes, contudo mostra-se eficaz. O primeiro passo consiste no Registo, feito em livro
próprio no qual a cada preparação é atribuído um número de lote (números sucessivos). Esse
nº será então vital para acompanhar o restante processo. A Foglio di Lavorazione é o passo
seguinte, no qual é feita uma descrição semi-quantitativa de todos as matérias-primas usadas
para a obtenção do produto final juntamente com o lote respetivo, prazos de validade e
assinatura do supervisor. É ainda atribuído um prazo de validade. Este resulta da junção de
duas grandes fontes para o farmacêutico: a bibliografia e o conhecimento resultante da
experiência. Contudo, algumas preparações realizadas têm prazo de validade diferente
porque ao longo de sucessivas preparações e contacto com o preparado percebeu-se que
esse prazo poderia ser estendido, ou diminuído, com base na estabilidade que apresentava.

Figura 15 - Creme em boião

Figura 16 - Pomada em bisnaga

O acondicionamento é feito dependendo do tipo de preparação. O laboratório tem disponíveis
frascos de vidro âmbar de 100mL, 200mL, 500mL e 1L usados para as soluções e
suspensões. Os cremes, pastas e pomadas são acondicionados ou em boiões (figura 15) ou
em bisnaga (figura 16) dependendo da finalidade do produto a usar. As cápsulas produzidas
no laboratório poderão ser acondicionadas em frasco de plástico em quantidades de 300
cápsulas ou quando dispensadas a um paciente em ambulatório são acondicionadas em
blisters através da prensa existente. Os papéis medicamentosos são armazenados num saco
plástico (figura 17) e selados.
A limpeza do material é realizada pelo auxiliar disponível no laboratório. Procede-se à
etiquetagem (figura 18).

Figura 17 - Embalagem com papéis
medicamentosos

Figura 18 - Etiqueta
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12.

NUTRIÇÃO PARENTÉRICA

A nutrição parentérica, como preparação estéril que é, deve estar ausente de microrganismos,
pirogénios e partículas. A sua preparação exige métodos rigorosos e processos de
preparação cautelosamente preparados e validados. As condições da sala de preparação de
nutrição parenteral da farmácia hospitalar de Sassari cumprem os requisitos de exigidos. A
filtração do ar nesta sala é efetuada com filtro hepa. Está equipada com 2 camaras de fluxo
laminar horizontal, uma vez que se pretende evitar não a contaminação do operador, mas sim
da preparação nutricional.
A nutrição artificial em ambiente hospitalar é realizada em casos de [15]:


Presença de má nutrição;



Risco de má nutrição;



Presença de hipercatabolismo.

12.1. Cálculo das necessidades nutricionais e hídricas
A determinação qualitativa e quantitativa das necessidades nutricionais de cada doente está
dependente do seu estado nutricional, do estado metabólico, da patologia, da terapia que está
a ser efetuada, assim como do programa terapêutico (via de administração e duração do
tratamento). Para não incorrer em valores sobre ou subestimados, o cálculo das necessidades
nutricionais tem em conta o peso real do doente. A quantidade mínima de nutrientes
necessários para manter um estado de saúde, em Itália, foi calculada pelo Instituto Nacional
de Nutrição (Livelli di Assunzione Raccomandati di energia e Nutrienti per la popolazione
italiana) e pela Organização Mundial de Saúde. Estas quantidades não são adequadas a
pacientes com doença aguda ou crónica, sendo apenas utilizadas como um ponto de partida
para o cálculo das necessidades nutricionais individuais [15].
As necessidades calóricas são calculadas consoante o gasto energético basal e o grau de
atividade física, e varia de acordo com a ingestão de alimentos e o estado patológico.
As necessidades proteicas são estimadas mediante o balanço de azoto (diferença entre o
azoto fornecido e o azoto perdido) [15].
As necessidades hídricas baseiam-se no grau de atividade física, ingestão de alimentos e
estado patológico [15].
Na farmácia hospitalar de Sassari estas quantidades são determinadas em folha de cálculo
EXCEL, recorrendo a fórmulas matemáticas predefinidas.
12.2. Preparação dos sacos de nutrição parenteral
Na sala de preparação entram apenas os operadores, os quais devem estar devidamente
equipados (anexos 30 e 31): farda de sala operatória, toca, máscara, luvas, proteção de
calçado e camisa monouso. Após passar a área de vestuário, os operadores entram na sala
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de armazenamento das matérias-primas e de todo o material necessário (anexo 32). Nesta
sala existe também uma área para desinfeção de todo o material utilizado (anexo 33). Aqui
todo o material que vai ser utilizado na preparação deve estar 10 min. em contacto com um
desinfetante líquido – Neomedil – contendo álcool etílico e cloreto de benzalcónio (anexo 34).
Depois de todo o material estar devidamente desinfetado é levado para as câmaras de fluxo
laminar horizontal, iniciando-se a preparação dos sacos de nutrição parentérica. Todas as
matérias-primas são colocadas nos suportes correspondentes. De um lado colocam-se os
sacos de água para preparações injetáveis, glucose, lípidos e aminoácidos e de outro
colocam-se os micronutrientes (cloreto de sódio, sulfato de magnésio, fosfato de potássio,
acetado de potássio e água para preparações injetáveis - anexos 35, 36 e 37). Os sacos de
nutrição parentérica são rotulados (anexo 38) e conectados ao aparelho eletrónico que efetua
o seu enchimento. As quantidades pretendidas de cada matéria-prima são digitadas no
aparelho (anexo 39) que as introduz automaticamente. Algumas substâncias como a insulina
humana são requeridas em algumas preparações, em quantidades muito pequenas. A sua
adição faz-se com auxílio de uma seringa (anexo 40). Depois prontas, as preparações são
colocadas em câmaras que fazem a ligação entre a sala estéril e a sala de preparações não
estéreis (anexo 41). Os sacos são rececionados na sala de preparações não estéreis (anexo
42), agrupados consoante o local onde serão entregues, e introduzidos no frigorífico até ao
seu levantamento.
O serviço de nutrição parenteral da farmácia hospitalar de Sassari é único em toda a
Sardenha, por isso é efetuada a distribuição para toda a ilha.

13.

Ensaios Clínicos

O ensaio clínico envolve a participação de vários operadores aos quais competem várias
responsabilidades e papéis distintos, todos de fundamental importância para assegurar uma
gestão adequada da experimentação e assegurar que se encontra em conformidade com as
normas.
Neste contexto, a AIFA desempenha um papel fundamental. Semelhante ao INFARMED em
Portugal tem sobre a sua alçada o OsSC (Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni
Cliniche), o qual gere e coordena. Em Portugal provavelmente o que mais se assemelha a
este órgão é o Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos (PNEC).
Este observatório nacional italiano coleta informações sobre os ensaios clínicos (I-IV) em Itália
desde 2000. A sua função não se resigna apenas ao acompanhamento em tempo real das
experimentações que se fazem sobre solo italiano mas também se envolve para corrigir os
problemas e fazer os ajustes necessários para o melhoramento do sector.
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No âmbito europeu, o OsSC representa um modelo de banco de dados sobre a investigação
clínica de medicamentos, seja em relação à gestão de documentação entre as regiões,
autoridades competentes, comités de ética, patrocinadores, centros clínicos e EudraCT - base
de dados de todos os ensaios clínicos interventivos, com medicamentos, na União Europeia
estabelecida em conformidade com Diretiva 2001/20/CE e contém informação confidencial,
acessível unicamente às Autoridades Competentes dos Estados Membros, à EMA e à
Comissão Europeia.
Os dados coletados pelo centro são publicados anualmente num volume, disponível também
em Inglês, o qual deverá conter as informações sobre os estudos aprovados pelos Comitês
de Ética do território, divididos e analisados por fase, por substância ativa, por área
terapêutica, para a promoção pública ou privada.
O “Decreto Legislativo n. 200 del 6 novembre 2007” é a base desses mesmos ensaios e da
forma como deverão prosseguir. Estabelece também princípios e diretrizes pormenorizadas
de boas práticas clínicas no que respeita aos medicamentos experimentais para uso humano,
bem como os requisitos para a autorização de fabrico ou de importação destes medicamentos.

13.1. Circuito do Medicamento Experimental
13.1.1.

Receção

A farmacêutica Adriana Satta é a profissional
responsável por esta área. Cabe-lhe a receção dos
medicamentos

experimentais,

o

armazenamento

da

documentação e dos medicamentos em si. A medicação
chega devidamente embalada (kit próprio – figura 19) e
acompanhada de uma guia de transporte. A mercadoria é
verificada pessoalmente pela própria que confirma se tudo
está dentro dos conformes:


Estado de conservação das embalagens e selos



Número de embalagens



Validades e lotes



Códigos dos medicamentos e protocolos

Figura 18 - Kit da medicação para EC

Se sim a medicação é então armazenada e a documentação arquivada. Os ensaios
encontram-se identificados por códigos e ainda pelo rótulo de “Sperimentazione clinica” e toda
a informação codificada por forma a manter o sigilo de toda a operação.
Quando a temperatura deve ser conservada entre 2-8ºC (medicamentos de frio) o transporte
deve ser vigiado de forma diferente. Assim, acompanhando o kit vem um datalogger quer
regista todas as alterações de temperatura. No final é confirmado pela farmacêutica
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responsável (anexo 28) e os documentos anexados a ele devidamente arquivados também
(Anexo 29).
Cabe à farmacêutica responsável estar também em constante contato com a instituição
promotora do ensaio.

13.1.2.

Armazenamento e Dispensa

Até à dispensa a medicação é armazenada em local especifico devidamente fechado. As
condições de temperatura ambiente são também controladas para ter a certeza que nada de
anormal aconteceu. Os medicamentos de frio são colocados em contentor específico na
MAGA1 e a temperatura sempre controlada com datalogger.
A sua dispensa pode ocorrer para ensaios clínicos para o qual o hospital foi selecionado ou
ainda, ao abrigo da lei 648/96 que permite a administração em casos extremos e quando
representa o ultimo recurso de medicamentos que ainda estão em ensaios clínicos – exige
aprovação prévia do SSN.

13.1.3.

Devolução

Todo o processo está envolto de passos cuja margem de erro é zero. Quando algum desses
passos foi corrompido então surge a necessidade de devolver ao promotor. O contentor que
transporta a medicação vem já preparado para a sua devolução fazendo-se acompanhar das
instruções para tal (Anexo 27).

14.

CONCLUSÃO

O estágio, como o culminar da formação letiva do curso de Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas é em si um grande passo, mas o estágio no âmbito do programa ERASMUS
faz com que esta etapa se torne ainda mais especial. ERASMUS deu-nos a grande
possibilidade de conhecer outra cultura, fazer novas amizades, ganhar autonomia e
experiência profissional. Todas as etapas deste programa incluindo a instalação no novo país,
ajudaram a desenvolver a nossa capacidade de resolver problemas e enfrentar as
adversidades. A barreira da língua e o diferente funcionamento do Sistema de Saúde Italiano
em relação ao Sistema de Saúde Português podem, inicialmente, causar alguma
preocupação, mas com trabalho e dedicação são obstáculos facilmente ultrapassados.
O funcionamento de uma farmácia hospitalar italiana, como referido ao longo do
relatório, difere do caso português. Foi necessária uma fase adaptativa, na qual nos foi
esclarecido todo este funcionamento, desde os seus primórdios até aos dias de hoje. Foi-nos
dado a conhecer o trabalho efetuado em cada uma das secções que constituem a farmácia
hospitalar de Sassari, contudo pudemos apenas realizar trabalhos na farmácia interna, no
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laboratório galénico de preparados não estéreis e no atendimento aos pacientes em alta. A
realização de preparados parentéricos em Itália pode apenas ser realizada por operadores
especializados, e por esta razão não é permitido aos estagiários trabalharem neste
departamento, a não ser os estagiários em especialização nesta área. Todavia, concederamnos a possibilidade de assistir de perto a um dia de trabalho. A manipulação de fármacos
citostáticos, tarefa de grande rigor e de algum risco para os seus operadores, só pode também
ser realizada por pessoal especializado, tendo havido apenas a possibilidade de visitar as
instalações após terminar o dia de trabalho.
Este estágio em farmácia hospitalar permitiu-nos ganhar alguns conhecimentos e um pouco
de prática neste ramo. Alimentou o gosto pela profissão e reforçou a consciência do
importante papel do farmacêutico hospitalar como profissional de saúde, assim como das
consequências dos seus atos.
Esta foi uma experiência positiva e certamente inesquecível!
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Anexo 1 – Nota de encomenda.
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Anexo 2 - Unidades médicas para as quais a farmácia interna de Sassari efetua a distribuição de produtos de saúde –
unidades hospitalares
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Anexo 3 - Unidades médicas para as quais a farmácia interna de Sassari efetua a distribuição de produtos de saúde –
unidades da clínica universitária
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Anexo 4 – Área de armazenamento da farmácia interna.

Anexo 5 – Frigoríficos da área 4.
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Anexo 6 – Frigoríficos da área 1.

Anexo 7 – Arca congeladora.

50

Farmacia Ospedaliera Sassari - Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

Anexo 8 – Área 4 - cassetes para distribuição ordinária dos produtos farmacêuticos.
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Anexo 9 - Pedido eletrónico de medicamentos efetuado pelo departamento de gastroenterologia
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Anexo 10 - Pedido eletrónico de medicamentos efetuado pelo departamento de geriatria
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Anexo 11 - Pedido urgente de produtos sem exigência de modelística especial.
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Anexo 12- Modelo de pedido para fármacos não compreendidos no PTR
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Anexo 13 - Modelo de pedido para linezolida (primeira página)
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Anexo 14 - Modelo de pedido para linezolida (segunda página)
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Anexo 15 - Modelo de pedido para enoxaparina
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Anexo 16 - Modelo de pedido para albumina

59

Farmacia Ospedaliera Sassari - Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

Anexo 17 - Modelo de pedido para aquisição de psicotrópicos e estupefacientes pela farmácia
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Anexo 18 – Modelo 1 de pedido de estupefacientes e psicotrópicos à farmácia interna

Anexo 19 – Modelo 2 de pedido de estupefacientes e psicotrópicos à farmácia interna
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Anexo 20 - Modelo de pedido de estupefacientes e psicotrópicos à farmácia interna
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Nota

Fármacos

Nota 1
Nota 2
Nota 4
Nota 8
Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 13

Pantoprazol, omeprazolo, misoprostol, lansoprazol, esomeprazol
Ácido ursodesoxicólico, ácido tauroursodesoxicólico, acido chenoursodesossolico
Pregabalina, gapapentina, duloxetina
Levocarnitina
Hidroxicobalamina, cianocobalamina, ácido fólico
Folinato de cálcio
Metoxipolietilenglicol - eritropoetina beta, eritropoietina, darbopoietina alfa
Sinvastatina, rosuvastatina, pravastatina, omega polienoici, lovastatina, gemfibrozil,
fluvastatina, fenofibrato, ezetimiba, cloridrato de colestiramina, bezafibrato,
atorvastatina
Albumina humana
Megestrol, medroxiprogesterona
Levodropropizina, di-hidrocodeína + ácido benzoico, di-hidrocodeína
Testosterona
Somatropina
Octreotido, lanreotida
Calcitonina
Ácido etidrónico, ácido clodrónico
Roxatidina, ranitidina, rabeprazol, pantoprazol, omeprazol, nizatidina, lanzoprazol,
famotidina, esomeprazol, cimetidina
Triptorelina, leuprorelina, goserelina, buserelina
Tobramicina, ticarcillina +ácido clavulânico, piperacillina + tazobactam, piperacillina,
netilmicina, mezlocilina, gentamicina, cefuroxima, ceftriaxone, ceftizoxima, ceftezol,
ceftazidima, cefoxitina, cefotetano, cefotaxima, cefoperazona, cefonicida,
cefodizima, cefmetazol, cefepima, cefamandol, ampicillina + sulbactam, amicacina
Teicoplanina, rifabutina, imipenem + cilastatina, aztreonam
Lattulosio, lattiolo
Interferão beta-1b, interferão beta-1a, glatirâmero, fingolimod cloridrato
Tenoxicam, sulindac, proglumetacina, piroxicam, oxaprozina, nimesolida,
naproxeno, nabumetona, meloxicam, lornoxicam, cetoprofeno, indometacina,
ibuprofeno, furprofeno, flurbiprofeno, fentiazac, etoricoxib, diclofenac + misoprostol,
diclofenac, dexibuprofeno, dexibuprofeno, cianoxicam, celecoxib, amtolmetina,
ácido tiaprofénico, ácido mefenâmico, acetametacina, aceclofenac
Urofolitropina, menotropina, lutropina alfa, folitrofina beta, folitrofina alfa / lutropina
alfa , coriogonadotrofina alfa
Vardenafil, tadalafil, sildenafil, alprostadil
Sodio ferrigluconato, gluconato ferroso, ferromaltoso
Travoprost + timolol, travoprost, tafluprost, latanoprost + timolol, latanoprost,
dorzolamida + timolol, dorzolamida, brinzolamida + timolol, brinzolamida,
brimonidina + timolol, brimonidina, bimatoprost + timolol, bimatoprost, apraclonidina
Teriparatida, ranelato de estrôncio, raloxifeno, hormona da paratiroide,
bazedoxifeno, ácido risedrónico, ácido ibandrónico, ácido alendrónico + Vitamina
D3, ácido alendrónico
Zafirlucaste, montelucaste
Carbómero
Valaciclovir, famciclovir, brivudina, aciclovir
Rivastigmina, memantina, galantamina, donepezilo
Oxibutinina
Corticosteroides, preparados dermatológicos
Prometazina, oxatomida, mizolastina, loratadina, levocetirizina, cetotifeno,
fexofenadina, ebastina, desloratadina, cetirizina, acrivastina
Febuxostate
Benzilpenicillina benzatínica
Midazolam

Nota 15
Nota 28
Nota 31
Nota 36
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42
Nota 48
Nota 51
Nota 55

Nota 56
Nota 59
Nota 65
Nota 66

Nota 74
Nota 75
Nota 76
Nota 78

Nota 79

Nota 82
Nota 83
Nota 84
Nota 85
Nota 87
Nota 88
Nota 89
Nota 91
Nota 92
Nota 93

Anexo 21 - Notas AIFA
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Anexo 22 - Ricetta rossa
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Anexo 23 - Porta de acesso à sala 19 da secção de atendimento aos pacientes em alta, visualizando-se o sistema de
senhas.

Anexo 24 - Sala 17.
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Anexo 25 - Pedido de preparação de papeis medicamentosos
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Anexo 26 – Folha de trabalho
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Anexo 27 - Kit de envio e devolução da medicação para EC
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Anexo 28 - Registo do datalogger durante transporte de medicação para EC
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Anexo 29 - Instruções e dados do datalogger para EC

70

Farmacia Ospedaliera Sassari - Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

Anexo 30 – Porta de acesso ao laboratório de nutrição parentérica

Anexo 31 – Indumentária dos operadores de nutrição parentérica

Anexo 32 - Sala de armazenamento e preparação de matérias-primas e restante material necessário à preparação dos
sacos de nutrição.

Anexo 33 – Mesa de preparação do material, para posterior enchimento dos sacos de nutrição parentérica.
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Anexo 34 - Sacos de lípidos com a extremidade de saída mergulhada em Neomedil.

Anexo 35 - Aparelho de enchimento dos sacos de nutrição parentérica com as matérias-primas devidamente
colocadas nos seus suportes e com a conecção feita ao saco de nutrição.

Anexo 36 - Água e macronutrientes colocados nos seus respetivos suportes.
a) Água para preparações injetáveis; b) Glucose; c) Aminoácidos; d) Lípidos.
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Anexo 37 - Água e micronutrientes colocados nos seus respetivos suportes.
a) NaCl; b) MgSO4; c) K2PO4; d) KCOOH; e) Água para preparações injetáveis.

Anexo 38 – Rótulo de uma preparação parentérica.

Anexo 39 – Preparação de um saco de nutrição parentérica: digitação das quantidades de água e nutrientes
pretendidas.

73

Farmacia Ospedaliera Sassari - Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar

Anexo 40 – Preparação de um saco de nutrição parentérica: introdução de pequenas quantidades com seringa.

Anexo 41 – Preparação parentérica pronta.

Anexo 42 – Colocação da preparação parentérica na antecâmera entre a sala estéril e a sala de preparações não
estéreis.
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Anexo 43 – Receção da preparação parentérica na sala de preparações não estéreis.

Anexo 44 – Colocação da preparação parentérica no frigorífico.
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