carla.campos@apfh.pt

MEET THE EXPERT

ESTADO ACTUAL DE LA FARMACIA HOSPITALARIA EN PORTUGAL Y ESPAÑA
CARLA MENDES CAMPOS
Presidenta de la APFH
Farmacéutica Hospitalaria
ULS Matosinhos
01 de fevereiro de 2020

1

carla.campos@apfh.pt

SUMÁRIO
●Formação Académica
●Formação Profissional
●Farmacêutico Hospitalar no Sistema de Saúde
Português
●Clínica
●Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares
(APFH)

2

carla.campos@apfh.pt

Formação
9 Faculdades a
nível nacional
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Formação Académica
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Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas
Diretiva 2005/36/CE processo de Bolonha
impõe uma base
comum ao ensino
farmacêutico
Organizado pelo
Sistema de ECTS
(European Credit
Transfer System)

Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas
10 Semestres
5 anos
Licenciatura em Estudos
Básicos de Ciências
Farmacêuticas
6 Semestres
3 anos
180 ECDTS

300 ECTS
(Estágio Profissionalizante com
realização e discussão Pública de
uma Monografia
1 Semestre
6 meses
Âmbito de farmácia comunitária
apenas ou farmácia comunitária e
hospitalar ou Erasmus
último dos dez semestres de curso)
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Formação Profissional

Evolução da Carreira de
Farmacêutico
Hospitalar
O GOVERNO
APROVOU, DIA 30 DE
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DL 275/71 –
Equipara a carreira
farmacêutica à
carreira médica.

DL 48358/68 –
Cria as carreiras
farmacêuticas.

JANEIRO DE 2020, EM CONSELHO
DE MINISTROS O DECRETO-LEI QUE
DEFINE O REGIME JURÍDICO DA
RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA

DL 501/99 – Alarga o perfil
profissional farmacêutico hospitalar.

Agosto de 2015 –
Publicação, no BTE, dos
Diplomas legais que
aprovam a Carreira Especial
Farmacêutica e Carreira
Farmacêutica que carecem
de aprovação política.

Decreto-Lei n.º 109/2017, de
30 de agosto - Define o regime
legal da carreira especial
farmacêutica, Decreto-Lei n.º
108/2017, de 30 de agosto Estabelece o regime da
carreira farmacêutica

26/09/2019 - assinado protocolo,
entre OF e SPMS, para definir o
acesso dos FH ao registo clínico
eletrónico dos utentes do SNS.

18 de janeiro portarias
nº26/2019 e 27/2019
que procedem
respetivamente à
adaptação do SIADAP 3
a trabalhadores
integrados na carreira
especial farmacêutica

A posse de título de especialista configura a condição
para
Decreto
Abril de 2017- publicação, no
23/05/2019 - Circular
DL 414/91 – Passa a incluir
Despacho n.º 7422/2009
Regulamentar
n.º
ingresso
nas
carreiras
farmacêutica
e
especial
farmacêutica.
Boletim
do
Trabalho
e
Normativa N.º
farmacêuticos hospitalares na – Cria grupo de trabalho,
4/2018, de 12 de
carreira de técnico superior
de saúde, integrando-os nos
corpos especiais.

Ordem cronológica - não se encontra à escala.

que veio defender o
cenário de reajustamento
das carreiras de TDT e
TSS e criação de carreira
farmacêutica.

Emprego, dos Diplomas Legais
que aprovam a Carreira
Especial Farmacêutica
e Carreira Farmacêutica e que
carecem de aprovação política

fevereiro
Identifica os níveis
remuneratórios

2/2019/SPMS regula o
acesso aos sistemas de
informação clínicos por
parte de farmacêuticos
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Especialidade em Farmácia Hospitalar
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até ano 2019…

OF: Competência de atribuição do Título de Especialista em Farmácia Hospitalar

CEFH: órgão que atribui e congrega os farmacêuticos com o Título.
q O uso do Título obriga à inscrição no respetivo CE da OF
Os candidatos ao Título de Especialista deverão ter uma experiência mínima de 4 anos.

Fonte:http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid//ofWebInst_09/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=1868
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FARMÁCIA HOSPITALAR EM PORTUGAL
A partir de 2020?
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SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
HOSPITALARES
• Decreto-Lei n.º 44204/1962, de 22 de fevereiro
• Regime Jurídico que regula a Farmácia Hospitalar

• Publicações do Ministério da Saúde para que
acompanhar a evolução da atividade:
• Manual da Farmácia Hospitalar
Resolução do Conselho de Ministros n.º128/2002, 25 de setembro

• Programa do Medicamento Hospitalar
Despacho n.º25811/2006, de 20 de dezembro.
Despacho n.º13378/2011, de 6 de outubro.

• Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020
Despacho n.º 1400-A/2015, de 10 de fevereiro.
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FARMACÊUTICO HOSPITALAR NO
SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE
FARMACÊUTICOS EM EXERCÍCIO

Fonte: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/numeros/
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DISTRIBUIÇÃO POR
ÁREA PROFISSIONAL

627
Especialistas
Inscritos na OF
em 2015
Fonte: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/numeros/

DISTRIBUIÇÃO POR
FAIXA ETÁRIA E GÉNERO
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Faixa Etária

Género

Fonte: https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/numeros/
Fonte:http:// www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/numeros/

Decreto-Lei n.º 108 e 109/2017 de 30 de agosto

Define o regime legal da carreira (especial) farmacêutica
carla.campos@apfh.pt

“(…) A especialização e a diferenciação determinam uma especial autonomia técnica como única forma de proteger os interesses dos
doentes com vista à escolha da solução mais adequada para determinada situação de saúde. Deve destacar-se, assim, o papel assumido
pelo farmacêutico, quer no âmbito da farmácia hospitalar, quer na área de análises clínicas e de genética, que envolve uma atividade
que enceta uma elevada complexidade técnica, e cujos reflexos não se cingem ao bem-estar e saúde dos utentes, mas se repercutem
em aspetos mais transversais, em particular no contexto atual, em que sistematicamente se questiona a sustentabilidade do Serviço
Nacional de Saúde.
Este último fator tem vindo a assumir um papel preponderante nos últimos tempos, aconselhando a procurar a redefinição do papel do
farmacêutico, que assim poderá servir não só os interesses de cada um dos utentes individualmente considerados, mas também a
população em geral, face às repercussões que os seus atos ditam em matéria de custos no âmbito da proteção da saúde,
designadamente, no setor público.
(…) Note-se que em todas as suas atividades, seja na área da farmácia hospitalar, das análises clínicas ou na genética, o papel do
farmacêutico se centra no doente. Não pode, assim, desconsiderar-se o papel da interação direta do farmacêutico com o utente,
visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados, em todos os casos, para a melhoria
dos resultados da farmacoterapia e da qualidade de vida, sem todavia descurar os custos associados.
(…) Também em matéria de estruturação da carreira importa observar que, na grande maioria dos países europeus, a intervenção
farmacêutica está perfeitamente definida e enquadrada numa carreira autónoma ou em conjunto com profissionais considerados do
mesmo nível de qualificações, competências e funções, promovendo desta forma a rentabilização da perícia farmacêutica. A título de
exemplo, referem-se países tradicional, cultural e socialmente próximos de Portugal, como são os casos de Espanha, França e Bélgica.
(…) uma carreira pluricategorial, com três categorias - farmacêutico assistente, farmacêutico assessor e farmacêutico assessor sénior as quais refletem diferenciação de conteúdos funcionais, ao mesmo tempo que se fixam as regras de transição para as novas categorias.
(…) processo formativo pós-graduado, destinado a dotar os farmacêuticos do título de especialista com as qualificações profissionais
indispensáveis ao desenvolvimento da respetiva atividade e em condições de equiparação e reconhecimento em todos os países da
União Europeia o que, naturalmente, facilitará a livre circulação de pessoas e serviços no mercado interno.”
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GESTÃO
FARMACOECONOMIA

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE
MEDICAMENTOS

ENSINO INVESTIGAÇÃO
ENSAIOS CLÍNICOS

INFORMAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

DISTRIBUIÇÃO
INTERNAMENTO
AMBULATÓRIO

FARMACOTECNIA

NUTRIÇÃO ARTIFICIAL
CITOTÓXICOS FARMÁCIA
ONCOLÓGICA

TERAPÊUTICA
INTRAVENOSA
PREPARAÇÕES ESTÉREIS

VALIDAÇÃO INDIVIDUAL DA
PRESCRIÇÃO
FARMÁCIA CLÍNICA

FARMACOCINÉTICA
FARMACOGENÉTICA
RECONCILIAÇÃO
TERAPÊUTICA

FARMACOVIGILÂNCIA

QUALIDADE GESTÃO DE
RISCO

carla.campos@apfh.pt

FARMACOTECNIA - PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO
CLÍNICA DE MEDICAMENTOS
Cerca de 90% dos requisitos, ao nível das estruturas físicas e do
equipamento, estão de acordo com as boas práticas de manipulação.
APFH
ESTÁ A TRABALHAR EM CONJUNTO COM A REDE EUROPEIA DE
DESAFIOS
BIOSSEGURANÇA
NA eletrónica
ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO E CONSULTA SOBRE A
• prescrição
MELHOR FORMA
DE LIDARtotal
COM A EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A HAZARD DRUGS.
• rastreabilidade
FINALIDADE:
ALTERAÇÃO
DA DIRETIVA
DE CARCINOGENEOS
• intervenção
do farmacêutico
hospitalar
junto da equipa clínicaE MUTAGENEOS
(CMD).
• especialização continua dos recursos humanos
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CLÍNICA
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PROGRAMA DO MEDICAMENTO HOSPITALAR
• “Permitir que o doente receba o diagnóstico correto e
as medidas terapêuticas que contribuam para a
obtenção de um estado ótimo de saúde, segundo os
conhecimentos atuais da ciência médica e dos fatores
biológicos do doente (idade ,diagnósticos
secundários), com os menores custos, a exposição
aos menores riscos possíveis como consequência do
tratamento e com a máxima satisfação do
doente...”.
• “Promoção de práticas centradas nas necessidades
dos doentes, otimizando os resultados em saúde
que advêm da utilização do medicamento”.
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PLANO NACIONAL PARA A
SEGURANÇA DOS DOENTES 20152020
Objetivos estratégicos:

1. Aumentar cultura de segurança do ambiente interno.
2. Aumentar segurança da comunicação.
3. Aumentar segurança cirúrgica.

4. Aumentar segurança na utilização da medicação.
5. Assegurar identificação inequívoca dos doentes.
6. Prevenir ocorrência de quedas.
7. Prevenir ocorrência de úlceras de pressão.
8. Assegurar prática sistemática de notificação, análise e prevenção de incidentes.
9. Prevenir e controlar infeções e resistências ao antimicrobianos.
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INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA
Antes da Prescrição
•
•
•
•

Ensaios clínicos
Formulários locais e nacionais
Políticas sobre uso racional do medicamento
Protocolos Terapêuticos

•
•
•
•

Apoio ao médico na seleção da terapêutica
Alerta sobre medicamentos de janela terapêutica estreita
Alerta para interações medicamentosas e efeitos secundários
Validação/deteção de erros de prescrição

•
•
•
•
•

Aconselhamento e informação ao doente
Preparação de formulações personalizadas
Monitorização da terapêutica em uso
Deteção e monitorização de PRM/RAM
Estudos farmacoeconómicos vocacionados para resultados e ganhos

Durante a Prescrição

Após a Prescrição

Fonte: ACCP Standards of Practice for Clinical Pharmacists. Pharmacotherapy 2014; 34(8):794-97.
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COMISSÕES TÉCNICAS
Comissão de Farmácia e Terapêutica
Comissão de Ética
Grupo Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência a Antimicrobianos (GCL - PPCIRA) (órgão consultivo)
Outras comissões e ou grupos de trabalho (Ex.: Comissão de Coordenação
Oncológica, grupo de nutrição artificial, consulta multidisciplinar de
infeciologia)

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO ONCOLÓGICA
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Portaria n.º 420/90 de 8 de Junho
A fim de assegurar uma acção concertada dos diferentes serviços de diagnóstico e terapêutica da doença
oncológica e, consequentemente, permitir a implementação gradual e equilibrada de um plano nacional de
controlo do cancro, é necessário criar nos hospitais comissões de coordenação oncológica, conforme
recomendação do Conselho de Oncologia.
6.º Compete à comissão:
a) Organizar as consultas de grupo, multidisciplinares, com o objectivo de analisar e definir a estratégia de
diagnóstico e terapêutica relativa a casos clínicos oncológicos;
b) Aprovar protocolos de actuação diagnóstica e terapêutica dos diversos tipos de doença oncológica;
c) Emitir parecer sobre a estrutura do hospital no âmbito da oncologia;
d) Promover e coordenar o registo hospitalar do cancro.
7.º Compete ainda à comissão aprovar as normas de funcionamento da consulta de grupo, que incluirá os
directores ou responsáveis das diversas áreas de actuação referidas no n.º 4.º e os médicos do respectivo
serviço que indicarem.
Ministério da Saúde.
Assinada em 9 de Maio de 1990.
O Ministro da Saúde, Arlindo Gomes de Carvalho.
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COMISSÃO DE COORDENAÇÃO ONCOLÓGICA
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PAPEL DO FARMACÊUTICO

Apenas cerca de 2/3 dos
hospitais têm Comissões de
Coordenação Oncológica e o
Farmacêutico apenas está
presente em cerca de 1/3 das
CCO existentes.

PARTICIPAÇÃO ATIVA NAS REUNIÕES
ELEMENTO DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DO MEDICAMENTO
DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS E ESTADO CLÍNICO DO DOENTE
MONITORIZAÇÃO DE RESULTADOS
APOIO NA ATUALIZAÇÃO DO REGISTO ONCOLÓGICO
APOIO NA AVALIAÇÃO E PEDIDO DA INTRODUÇÃO DE
FÁRMACOS E PROTOCOLOS
Fonte: Questionário APFH janeiro 2020
• APOIO NA ANÁLISE,
REVISÃO
E ATUALIZAÇÃO
SPO: 30 hospitais
com serviço
de oncologia médica DOS PROTOCOLOS
DA UNIDADE
• ELO DE LIGAÇÃO COM A CFT DO HOSPITAL
•
•
•
•
•
•
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FARMACÊUTICO - MISSÃO
• SER A REFERÊNCIA, NA ÁREA DO MEDICAMENTO, PARA O
DOENTE E OUTROS PROFISSIONAIS
• PRESTAR CUIDADOS FARMACÊUTICOS DE QUALIDADE
• GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA NO CIRCUITO DO
MEDICAMENTO

TENDO COMO OBJETIVO A OBTENÇÃO DOS MELHORES OS
RESULTADOS EM SAÚDE
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FUTURO DA FARMÁCIA HOSPITALAR
§ As políticas de saúde são delineadas tendo no doente o seu principal foco.
§ O Farmacêutico Hospitalar, tem a sua atuação norteada pelo bem estar do doente

e pela segurança associada ao medicamento.

§ As reflexões devem apontar para

a criação de valor para os doentes e as
unidades de saúde devem estar centradas nos doentes e não nos serviços.
+

• Promovendo programas de Reconciliação terapêutica

FARMACÊUTICO HOSPITALAR:

• Promovendo a Farmacovigilância

• Promovendo a adesão à terapêutica
• Participando em estudos de revisão de utilização de medicamentos e de

+ INFORMAÇÃO (ferramentas)
resultados em saúde
• Participando em Ensaio
Clínicos
+ COMPETÊNCIAS
(formação)
• Farmacogenómica
+ SUB-ESPECIALIZAÇÃO (ex.: oncologia)
• Farmacoeconomia

carla.campos@apfh.pt

DESAFIOS
• Antecipar o envolvimento das Farmácias
Hospitalares na formação dos
estudantes de Ciências Farmacêuticas.
• Promover e estimular a aproximação
das Faculdades à realidade profissional.
• Promover a formação profissional
contínua, especializada e subespecializada na atividade dos
Farmacêuticos Hospitalares.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
FARMACÊUTICOS HOSPITALARES
MISSÃO
“Promover o desenvolvimento e a atualização das competências
técnicas e científicas, acompanhando a inovação, para formar
farmacêuticos hospitalares de excelência na prática clínica,
investigação e ensino.”
VALORES

qCompromisso e dedicação aos valores humanos.
qPaixão e promoção do reconhecimento da profissão.
qEquidade, confidencialidade e responsabilidade no desenvolvimento de
todas as suas ações.
qInovação e comunicação.
q Desenvolvimento de atividades centradas nas necessidades dos
associados.
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REUNIÕES TEMÁTICAS
“ATUALIZAÇÕES
EM….”
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REUNIÕES DE ONCOLOGIA
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XII CONGRESSO NACIONAL APFH
5 a 7 de Novembro 2020
Centro de Congressos do Estoril
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FORMAÇÃO CONTÍNUA 2019

Eventos APFH

8 Cursos | 110 horas | 169 inscritos
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“Prémio de Investigação e Inovação em
Farmácia Clínica Professor Doutor Aluísio
Marques Leal."
Formamos e Motivamos os Farmacêuticos Hospitalares
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CARLA MENDES CAMPOS
carla.campos@apfh.pt
carla.mendes@ulsm.min-saude.pt
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