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Resumo
O estágio curricular encontra-se integrado no plano de estudos do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas e visa a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso,
numa perspetiva essencialmente prática, voltada para o quotidiano de um farmacêutico, numa
constante aprendizagem, tanto técnica como deontológica.
O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: numa primeira, são descritas as
atividades realizadas durante o estágio, sendo, assim, uma parte mais descritiva; numa segunda
parte estão apresentados os temas desenvolvidos durante o estágio, ou seja, o seguimento de um
caso de psoríase, o colesterol e o sono. A escolha destes temas não foi aleatória, os temas
surgiram no seguimento de situações concretas ocorridas aquando do atendimento a utentes. Em
comum, os três temas apresentam a característica de terem um impacto negativo na vida do
doente,

impacto

esse

que

poderá

ser

minimizado

com

alguns

conselhos

e

algum

acompanhamento por parte do farmacêutico.
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Introdução
O estágio curricular é de crucial importância para o estudante, garantindo a aprendizagem
das competências necessárias ao bom desempenho profissional de um farmacêutico. Saliente-se,
ainda, que esta fase de formação tem um papel fundamental ao colocar o estudante em contacto
direto com outros profissionais de saúde e com os utentes.
O meu estágio curricular foi realizado na Farmácia Vital de Vila do Conde e teve a duração
de seis meses. Ao longo deste tempo, ocorreram situações de atendimento a utentes que me
levaram a escolher os temas que iria desenvolver no meu relatório de estágio.
Assim, o presente relatório conta com uma primeira parte, mais descritiva, das atividades
desenvolvidas durante o período de estágio e com uma segunda parte, mais científica, onde são
abordados os temas a analisar: o primeiro partiu do atendimento a uma utente com psoríase,
tendo feito posteriormente o acompanhamento da evolução do tratamento; o segundo, o
colesterol, por ser um problema grave que afeta grande parte da população; o terceiro, o sono, por
ter verificado que muitos utentes se queixam de falta de sono e de esse facto condicionar
negativamente o seu dia.
Deste modo, pretendo demonstrar que o farmacêutico tem um papel a desempenhar em
relação ao doente, aconselhando e insistindo nas recomendações inerentes à medicação. O
utente da farmácia sabe que o seu farmacêutico está disponível para o ouvir, orientar ou ajudar
sempre que necessário.
No anexo 1 estão referenciadas as atividades desenvolvidas ao longo dos seis meses de
estágio, bem como as formações que tive oportunidade de realizar.
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Parte 1: Descrição das atividades desenvolvidas no estágio
1.Organização do espaço físico e funcional da Farmácia Vital
1.1 Localização
A Farmácia Vital está localizada na Rua 25 de Abril nº100, na cidade Vila do Conde, no
município do Porto. Esta é uma zona privilegiada da cidade, uma zona central, com comércio local
variado, perto de uma unidade hoteleira, de paragens de camionetas e a poucos metros do local
onde se realiza uma feira semanal. Por este motivo, a afluência de utentes à farmácia, neste dia
da semana, é notoriamente superior à dos outros dias.
1.2. Horário de funcionamento
A Farmácia Vital encontra-se aberta todos os dias da semana, desde as 9h até às 22h,
exceto às sextas-feiras que abre mais cedo, às 8h30m, por ser dia de feira na cidade. A farmácia
cumpre um sistema de serviço permanente cerca de uma vez por semana, de acordo com o
esquema de rotatividade das farmácias de Vila do Conde. Nos dias de serviço permanente e a
partir das 23h, o atendimento é feito através de um postigo de forma a garantir a segurança do
farmacêutico.
1.3. Recursos humanos
1

O artigo 23º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto diz que as farmácias dispõem,
pelo menos, de um diretor técnico (DT) e de outro farmacêutico e que os farmacêuticos devem
1

constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia . Além do cumprimento destas normas, para
funcionar eficazmente, uma farmácia não pode prescindir de um grupo dinâmico, eficiente e que
valorize as normas de um trabalho em equipa. A equipa da Farmácia Vital é constituída por uma
diretora técnica, quatro farmacêuticos e um técnico de farmácia.
1.4. Instalações exteriores:
1

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto na fachada exterior da
Farmácia Vital, estão visíveis informações importantes como o nome da farmácia, da sua Diretora
Técnica (DT), o horário e os dias de serviço, e também as escalas de turnos das farmácias do
município. Sempre que a farmácia está em funcionamento, o símbolo “cruz verde” permanece
1

iluminado .
Existem três portas de acesso ao interior da farmácia: duas portas na zona de
atendimento ao público (em que uma delas é destinada a cidadãos portadores de deficiência
1

motora - tal como referido no decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto - e a carrinhos de bebé) e
uma terceira porta, localizada na zona de receção de encomendas, que permite a entrada e saída
dos profissionais e a receção das encomendas.
1.5. Instalações interiores:
1

De acordo com o artigo 29º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto , as instalações
das farmácias têm de garantir a segurança, a conservação e a preparação dos medicamentos,
assim como a acessibilidade, a comodidade e a privacidade tanto dos utentes como do respetivo
pessoal. Para tal, é necessário que as farmácias disponham de, pelo menos, uma sala de
1

atendimento ao público, um armazém, um laboratório e de instalações sanitárias . A Farmácia
Vital segue estas recomendações.

1
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A farmácia é constituída por dois pisos. É no piso zero que está a área de atendimento ao
público, a zona de entrada e receção de encomendas, o gabinete de atendimento ao público, o
laboratório, um quarto de banho e a zona de descanso com acesso ao piso superior. O piso 1 é
constituído pelo armazém, pelo escritório e por um segundo quarto de banho.
1.5.1. Zona de atendimento ao público
Nesta área ampla encontram-se os três balcões destinados ao atendimento e em cada
balcão existe um computador, um leitor ótico e uma impressora. Atrás e numa das laterais da área
de atendimento ao público estão vários expositores contendo medicamentos não sujeitos a receita
médica e cujo conteúdo varia conforme a sazonalidade do ano e campanhas promocionais em
vigor. Com vista à proteção dos utentes, farmacêuticos, colaboradores e medicamentos, esta área
encontra-se em constante vigilância através de uma câmara com transmissão de imagem.
1.5.2. Zona de armazenamento de medicamentos e produtos
As formas farmacêuticas sólidas, seguidas pelos cremes, pomadas, pelos xaropes, pelas
ampolas e pelos injetáveis estão armazenados num sistema de gavetas organizado por forma
farmacêutica, por ordem alfabética e por ordem de prazo de validade (PV) (FEFO – First expire,
first-out). De forma a facilitar o acesso aos medicamentos durante o atendimento, o sistema de
gavetas está localizado atrás dos balcões. Colírios, gotas auriculares, sprays nasais, supositórios
e comprimidos vaginais estão armazenados num armário, de acordo com a sua forma
farmacêutica, por ordem alfabética e por PV. Num outro armário, estão os produtos de uso
externo, pós para inalação, pós em saquetas e dispositivos médicos. Alguns medicamentos têm
de ser conservados no frio, existindo um frigorífico de utilização exclusiva para esse efeito. Os
medicamentos psicotrópicos estão num armário à parte sem visibilidade para a zona de
atendimento.
1.5.3. Zona de receção e verificação de encomendas
Esta zona situa-se na lateral da farmácia junto a uma porta de acesso direto ao exterior o
que facilita a entrada das encomendas.
A Farmácia Vital recebe dos seus fornecedores habituais cerca de quatro encomendas por
dia em horas específicas. Recebe ainda encomendas provenientes diretamente dos laboratórios,
sendo estas encomendas pontuais.
É nesta área que se procede à receção (e envio) de encomendas, à devolução de
medicamentos e produtos, ao controlo de stock e a reclamações. Para isso, está disponível um
computador, um leitor ótico, uma impressora, uma impressora de etiquetas e um telefone.
1.5.4. Laboratório
Atualmente, a Farmácia Vital prepara manipulados com pouca frequência, cerca de uma
vez por mês para utentes habituais e mais esporadicamente para outros casos pontuais. Para
isso, possui um laboratório equipado com um balcão que acompanha todo o comprimento desta
área, com matérias-primas, balança e todo o restante material necessário à execução de
manipulados.
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1.5.5.

Gabinete de atendimento ao público

Nesta divisão são realizados testes bioquímicos como a determinação dos níveis de
glucose no sangue, de colesterol e de triglicerídeos; é medida a tensão arterial e são
administradas vacinas e injetáveis. Podem ainda, com marcação prévia, ser realizadas consultas
de nutrição, podologia e rastreios. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de proceder à
determinação do colesterol, de triglicerídeos, da glicemia e da pressão arterial de vários utentes.
Quando comecei a medir o colesterol e os triglicerídeos, estava com um pouco de receio de
magoar os pacientes, pois o processo não é tão simples como medir a glicemia, por exemplo; com
o passar do tempo, fui ganhando prática e mais confiança, até que no final do estágio já me sentia
perfeitamente à vontade, conseguindo dialogar tranquilamente com os utentes enquanto realizava
estes testes.
1.5.6. Armazém
É nesta ampla área onde estão armazenados aqueles medicamentos e produtos que
excedem a capacidade das gavetas e das prateleiras. Todos estão ordenados por ordem
alfabética e por PV. A temperatura e a humidade do armazém são controladas devidamente, de
forma a garantir a integridade de todos os medicamentos e produtos aí armazenados.
1.5.7. Escritório do Diretor Técnico
É utilizado, fundamentalmente, para a gestão e administração da farmácia. Contém um
monitor de vigilância onde se observa a zona de atendimento ao público.
2. Gestão na Farmácia Vital
2.1. Sistema informático
Os sistemas informáticos vieram facilitar de forma inegável o trabalho do farmacêutico,
tanto na gestão dos stocks como no atendimento ao público, quase não havendo, hoje em dia,
necessidade de decifrar a célebre “letra de médico”.
O sistema informático da Farmácia Vital é o SIFARMA 2000, criado pela Glintt e fornecido
pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). Permite uma melhor resposta a várias
necessidades da farmácia, pois possibilita, por exemplo, uma gestão eficaz de todos os
medicamentos e produtos desde a sua entrada na farmácia até ao momento de saída.
Além disso, facilita o momento de venda já que contém informação científica de cada
medicamento, indicando a sua posologia e alertando para possíveis interações com outros
medicamentos, efeitos secundários e outras informações importantes.
2.2. Gestão de stocks
A gestão do stock é crucial para garantir que se consegue suprir as necessidades dos
utentes. O fundamental é que tal ocorra sem abalar financeiramente a farmácia. Para efetuar esta
gestão, o sistema informático é uma mais-valia, pois permite definir no sistema, para cada um dos
produtos, um stock mínimo e um máximo. O sistema, automaticamente, cria a sugestão da
encomenda de um produto vendido, para que o stock seja reposto logo que possível, sem falhas.
O farmacêutico responsável analisa a proposta e pode ou não aceitá-la.
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2.3 Fornecedores e critérios de aquisição
A Farmácia Vital recebe, diariamente, encomendas de um distribuidor grossista, a OCP
Portugal e, regularmente, da Empifarma e da Alliance Healthcare.
A escolha dos distribuidores grossistas está relacionada com as condições que estes
oferecem à farmácia. Condições estas que são tanto mais favoráveis quanto maior a variedade de
medicamentos e outros produtos, quanto maior a regularidade/frequência de entrega, quanto mais
acessíveis forem os preços de venda à farmácia e quanto mais favoráveis forem os descontos.
Mais pontualmente, a farmácia recebe encomendas de produtos provenientes dos laboratórios.
Esta situação é economicamente vantajosa quando se encomenda uma grande quantidade de um
determinado artigo, visto que a este tipo de encomendas se associam descontos ou bonificações.
Os critérios da Farmácia Vital inerentes a uma encomenda estão relacionados com o seu
histórico de vendas, com a rotatividade dos produtos, com a sazonalidade, com as condições de
compra e com a adequação dos produtos ao público-alvo da Farmácia Vital, de forma a manter um
ótimo controlo dos stocks, tanto a nível de quantidade como de variedade.
3.Gestão de encomendas e aprovisionamento de produtos
3.1. Realização de encomendas
Diariamente são efetuadas cerca de três encomendas para a OCP Portugal (fornecedor
principal da Farmácia Vital): uma ao final da manhã, outra a meio da tarde e uma outra ao final da
tarde. Estas encomendas são realizadas tendo em conta o historial de vendas e o stock mínimo
pré-definido no SIFARMA.
Recorre-se também a encomendas manuais quando, por exemplo, no momento de
atendimento, a farmácia não dispõe de um determinado medicamento ou outro produto pedido
pelo utente ou que conste na sua receita médica. É habitual primeiro verificar se o fornecedor
principal tem disponível o artigo em causa e depois procede-se à sua encomenda. Se este
fornecedor não tiver o produto disponível, pode-se efetuar consulta nos outros fornecedores
regulares da Farmácia Vital (Empifarma e Alliance Healthcare). Assim, e como os fornecedores
têm um horário de entrega definido, garantimos ao utente a aquisição do produto e o momento em
que este o pode ir levantar. Estas encomendas podem ser realizadas através do sistema
informático ou via telefónica.
As encomendas mensais, de maiores quantidades, são realizadas no início do mês e
destinadas a produtos de maior rotatividade.
3.2. Receção e verificação de encomendas
A receção e verificação de encomendas é feita diariamente e mais do que uma vez por
dia. Em primeiro lugar, no momento da receção de encomendas, há que confirmar que a
encomenda recebida corresponde ao pedido efetuado. Para isso verifica-se o conteúdo das
“banheiras” transportadoras de medicamentos e outros produtos e verifica-se que o destinatário da
fatura é, de facto, a Farmácia Vital. Sempre que se vai iniciar uma entrada de encomenda é
necessário selecioná-la previamente criada que se pretende rececionar, colocar o número da
fatura e o seu valor total. De seguida, procede-se à receção da encomenda dando prioridade aos
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medicamentos que exigem ser conservados a baixas temperaturas. Assim, procede-se à receção
destes e logo de seguida ao seu armazenamento no frigorífico.
Para tudo o que é rececionado tem de haver uma verificação do estado das embalagens,
uma verificação e registo da quantidade recebida e do PV. Só não é registado o PV dos produtos
que ainda existem em stock e cujo PV é inferior ao indicado nos novos produtos. Também é
necessário conferir o preço de venda ao público (PVP), exceto no caso de produtos marcados pela
farmácia. Neste último caso, seleciona-se a margem pretendida e adequada. No final, são
impressas etiquetas para estes produtos contendo o código de barras e o código numérico, o
preço de venda e o IVA.
Falta ainda confirmar os preços de faturação, presença de descontos comerciais e de
bonificações. Se tudo estiver devidamente concretizado, o valor final obtido corresponderá ao
introduzido inicialmente (que é o valor que consta na fatura recebida).
Os medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e as benzodiazepinas que chegam à
farmácia são rececionados de igual modo mas, juntamente com a fatura da encomenda, vem
anexada a requisição dos mesmos que é posteriormente datada e assinada pela DT.
A receção e verificação de encomendas foi uma das primeiras tarefas que realizei no
estágio e, como é um procedimento que se realiza mais do que uma vez por dia, tive a
oportunidade de o executar múltiplas vezes. Antes de fazer atendimento ao público, a Dra.
Benedita Larangeira sugeriu que realizasse regularmente esta tarefa, facto que teve um enorme
impacto positivo na minha aprendizagem pois permitiu que alargasse o meu conhecimento sobre
nomes comerciais de medicamentos e classificação terapêutica. Sempre que, ao dar entrada de
um medicamento, surgia algum que eu desconhecia, podia aproveitar a ocasião para pesquisar a
informação científica disponível no SIFARMA. Além disto, o facto de proceder ao armazenamento
dos produtos após finalizar a sua entrada também promoveu a minha familiarização com o lugar
respetivo de cada um, o que se mostrou vantajoso aquando do atendimento ao público, pois sabia
onde se encontravam os produtos.
3.3. Marcação dos preços
Na rotulagem dos medicamentos é obrigatório estar indicado o PVP, quer seja por
impressão, quer seja por etiqueta ou carimbo tal como estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 25/2011,
2

3

de 16 de junho . Em relação ao cálculo do PVP, o Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho estipula
que “o PVP do medicamento é composto: a) Pelo preço de venda ao armazenista (PVA); b) Pela
margem de comercialização do distribuidor grossista; c) Pela margem de comercialização do
retalhista; d) Pela taxa sobre a comercialização de medicamentos; e) Pelo imposto sobre o valor
acrescentado (IVA)”.
3.4. Condições de armazenamento de produtos
O armazenamento de medicamentos, outros produtos farmacêuticos, químicos, matériasprimas e de materiais de embalagem tem de respeitar as exigências específicas do artigo 34º do
Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto

1

relativamente às condições de iluminação,

1

temperatura, humidade e ventilação . Para isso, utilizam-se termohigrómetros localizados no

5

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Joana Sampaio
frigorífico, no laboratório, no armazém e na zona de atendimento. Semanalmente, os registos são
transferidos para um programa do computador do escritório e são analisados.
3.5. Reclamações e devoluções
São vários os motivos pelos quais é necessário efetuar reclamações ou devoluções,
como, por exemplo, o prazo estar a expirar, o cumprimento de circulares, anomalias na
4

embalagem, produtos faturados e não enviados ou vice-versa . As reclamações e devoluções são
registadas no sistema informático. Imprime-se uma nota de devolução em quadruplicado e cada
uma é assinada, datada e carimbada pelo responsável pela devolução. Durante o meu estágio tive
a oportunidade de executar esta tarefa bem como pude entrar em contacto direto via telefónica
com o fornecedor de forma a resolver este tipo de não conformidades.
3.6. Controlo dos prazos de validade
Para que haja um controlo dos PV dos produtos existentes na farmácia, todos os meses é
impressa, através do SIFARMA, uma listagem com o PV de todos os produtos. Recolhem-se os
produtos com o prazo a expirar após os três meses seguintes à data do impresso e estes são
4

devolvidos ao seu fornecedor juntamente com a respetiva nota de devolução . Este controlo é de
demais importância visto que um medicamento fora do prazo de validade implica a diminuição da
sua eficácia, qualidade e segurança.
4. Classificação dos produtos existentes na Farmácia Vital
4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica, medicamentos não sujeitos a receita
médica e medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia
5

Segundo o artigo 114.º do Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto , os medicamentos
sujeitos a receita médica (MSRM) são aqueles que satisfazem um dos seguintes requisitos: “a)
Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando
usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) Possam
constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em
quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; c) Contenham
substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja
indispensável aprofundar; d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.” Assim sendo,
só em farmácias e perante a apresentação de uma receita médica é que os medicamentos
sujeitos a receita médica podem ser dispensados.
Os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia
(MNSRM-DEF) podem ser dispensados em farmácias com ou sem prescrição, mediante
protocolos estabelecidos pelo INFARMED. Apesar de serem MNSRM, necessitam de uma
intervenção do farmacêutico.
Todos

os

restantes

medicamentos,

não

incluídos

nos

pontos

anteriores,

são

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Além disso, de acordo com o artigo 115.º
5

do Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto , os MNSRM “não são comparticipáveis, salvo nos
casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos
medicamentos”.
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4.2. Produtos cosméticos, dermofarmacêuticos e de higiene
6

Produto cosmético e de higiene, é, segundo o Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de setembro ,
“qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes
superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios
e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva
ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom
estado e ou de corrigir os odores corporais”.
Na Farmácia Vital, as marcas de cosmética mais comercializadas são a Uriage®,
Bioderma®, Eucerin®, La Roche Posay®, Phyto®, Neutrogena®, Lutsine®, Tricovel®. Na higiene
íntima, Lactacyd® e Saforelle®; na podologia é a Dr. Scholl®.
4.3. Medicamentos manipulados
7

Conforme decretado pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho , designa-se medicamento
manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a
7

responsabilidade de um farmacêutico”. De acordo com esta portaria , fórmula magistral é
caracterizada como “medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços
farmacêuticos hospitalares segundo receita que especifica o doente a quem o medicamento se
destina”. A mesma portaria

7

estabelece que por preparado oficinal entende-se “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”.
4.4. Produtos dietéticos e de alimentação especial
8

O Decreto-Lei 74/2010 de 21 de junho

estabelece que “os géneros alimentícios

destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a
processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente,
mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de
pessoa”. A alimentação especial destina-se a indivíduos que tenham necessidades nutricionais
8

especiais; segundo o mesmo decreto , incluem-se neste grupo: “pessoas cujo processo de
assimilação ou cujo metabolismo se encontrem perturbados”; ”pessoas que se encontram em
condições fisiológicas especiais (…)”; “Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de
saúde”.
Alguns produtos para alimentação especial, disponíveis na Farmácia Vital, são os
suplementos nutricionais orais hipercalóricos Fortimel® e espessantes alimentares Nutilis®. Para
pediatria, a farmácia dispõe de leites da marca Nutriben® e Aptamil®.
4.5.Produtos fitofarmacêuticos
Produtos fitofarmacêuticos são medicamentos à base de plantas, ou seja, medicamentos
cuja constituição contenha como substâncias ativas ”uma ou mais substâncias derivadas de
plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de
plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas”, tal como definido pelo
5

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto . Apesar de serem produtos à base de plantas, não se
pode deixar de ter em atenção os efeitos adversos e as possíveis interações com outros
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medicamentos. Algumas das marcas de infusão na Farmácia Vital são: chá Manasul, FITOS® e
Bekunis®.
4.6. Produtos e medicamentos de uso veterinário
9

O Decreto-Lei n.º 232/99, de 24 de junho , define como produto de uso veterinário a
“substância ou mistura de substâncias destinadas quer aos animais, para tratamento ou
prevenção das doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico, promoção do bem-estar e
estado hígio-sanitário, correção ou modificação das funções orgânicas ou para diagnóstico
médico, quer às instalações dos animais e ambiente que os rodeia ou a atividades relacionadas
com estes ou com os produtos de origem animal”.
Existem medicamentos que necessitam de receita médica veterinária para que sejam
dispensados. Os mais vendidos na Farmácia Vital são os anticoncecionais e os antiparasitários
internos e externos para cães e gatos, de venda não sujeita a receita médica.
4.7. Produtos homeopáticos
5

Tal como definido pelo Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto , medicamento
homeopático é aquele medicamento que é “obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou
matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia
europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que
pode conter vários princípios”. A Farmácia Vital tem em stock apenas alguns medicamentos
homeopáticos, destinados a patologias mais frequentes, tais como tosse, gripe e dor de garganta.
4.8. Dispositivos médicos
10

Conforme o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho , entende-se como dispositivos
médicos “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo (…) utilizado
especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom
funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja
alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa
ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins
de: i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; ii) Diagnóstico,
controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; iii) Estudo,
substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; iv) Controlo da conceção”.
Os dispositivos médicos são classificados pelo fabricante, de acordo com o potencial risco
da sua utilização, em quatro classes, de acordo com a “duração do contacto com o corpo
humano”, com a “invasibilidade do corpo humano”, com a “anatomia do corpo humano” e com os
11

“potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico” . Exemplos de dispositivos
médicos disponíveis na Farmácia Vital são as meias de compressão, material de penso e placas
de ostomia. As placas de ostomia, atualmente, são comparticipadas a 100% e a prescrição tem de
ser feita exclusivamente pela PEM (prescrição eletrónica de medicamentos). No meu último mês
de estágio, atendi um utente que trazia uma receita médica para adquirir uma placa de ostomia.
Contudo, a receita não cumpria os requisitos legais estabelecidos pela Portaria n.º 92-F/2017 para
que fosse feita a comparticipação (tinham de estar identificados a marca e modelo do dispositivo

8

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Joana Sampaio
médico); expliquei ao utente a situação, tendo-lhe recomendado que se dirigisse novamente ao
médico para que lhe prescrevesse uma nova receita.
5. Dispensa ao público de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
O farmacêutico comunitário tem um papel muito importante na dispensa de medicamentos
já que é neste momento que se deve promover o uso racional dos mesmos, informar quanto à sua
posologia e analisar possíveis interações com outros medicamentos que o utente esteja a tomar. A
dispensa de medicamentos pode ser por validação de uma prescrição médica ou por
aconselhamento farmacêutico, conforme sejam MSRM ou MNSRM.
Quando iniciei o estágio na Farmácia Vital, a dispensa de medicamentos e o contacto
direto como os utentes era o momento mais ansiado visto que requer grande responsabilidade por
parte do farmacêutico. Comecei por assistir e acompanhar os atendimentos ao balcão até, mais
tarde, o conseguir fazer sozinha, apenas com supervisão dos colegas farmacêuticos.
5.1.Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica
5.1.1. Prescrição médica e validação de medicamentos sujeitos a receita médica
Os MSRM só podem ser vendidos em farmácias e com apresentação da respetiva
prescrição médica e cabe ao farmacêutico a sua interpretação e validação. Conforme o artigo 113º
do Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro

12

13

e o Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de agosto ,

MSRM são classificados em:
de

 Medicamentos

receita

médica

renovável:

as

receitas

dizem

respeito

a

medicamentos para determinadas doenças ou tratamentos de longa duração logo contêm até 3
vias e têm uma validade de 6 meses. Os medicamentos podem ser aviados ao mesmo tempo
através de uma só receita visto que, quando utilizados corretamente, são seguros

12,13

.

 Medicamentos de receita médica especial: aqui incluem-se os psicotrópicos ou
estupefacientes e a validade destas receitas é de 30 dias ou de 6 meses. Estas receitas têm uma
só via já que se trata de substâncias que podem causar toxicodependência e há um risco
associado de abuso do medicamento e, ainda, de uso para fins ilegais

12,13

.

 Medicamentos de receita médica restrita: este tipo de receitas é restrito a meios
especializados, pois estas receitas são reservadas só para uso hospitalar, usadas em doenças em
que o diagnóstico é realizado unicamente em meio hospitalar e suscetíveis de provocar efeitos
adversos muito graves

12,13

.

Atualmente, as receitas materializadas manuais têm vindo a ser substituídas pelas
receitas eletrónicas. Existem duas formas de receitas eletrónicas: a receita eletrónica
desmaterializada ou receita sem papel e a receita eletrónica materializada. Na primeira, a
prescrição é acessível e interpretada por meios eletrónicos em que os softwares é que validam e
registam a receita. No segundo caso, a prescrição é impressa e pode ocorrer de duas formas: de
modo online em que, tal como na situação anterior, é validada e registada por softwares no
sistema central de prescrições ou Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP) ou de modo
offline em que, após a emissão em papel da prescrição, apenas há um registo na BDNP, nesta
situação, as receitas contêm uma numeração local emitida pelo software e além disso, estas
receitas não podem ser dispensadas eletronicamente, visto que não ficam visíveis para as
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14

farmácias através da BDNP . Em qualquer um dos casos referidos anteriormente, a receita só é
válida se respeitar toda a seguinte informação:
 Numeração;
 Identificação do médico prescritor;
 Identificação do local de prescrição;
 Informação do utente (nome, número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS);
número de beneficiário da entidade financeira e, quando aplicável, identificação do regime
especial de comparticipação, indicado com a letra “R”, no caso dos pensionistas abrangidos pelo
regime especial de comparticipação e pela letra “O”, no caso de “outro regime especial de
12

comparticipação identificado por menção ao respetivo diploma legal” ;
 Entidade financeira responsável;
 Identificação do medicamento:
 Prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI): deve conter a DCI ou nome
da substância ativa (SA), a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem, o Código
Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), a posologia e o número de
embalagens;
 Prescrição por Marca: Em casos excecionais em que ainda não existam medicamentos
genéricos comparticipados para uma determinada SA ou em casos em que se aplica uma
justificação técnica do prescritor em relação à insusceptibilidade de substituição do medicamento
prescrito, pode incluir uma denominação comercial quer seja por marca ou por referência do nome
do titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e, em vez do CNPEM, o código do
medicamento é representado em dígitos e código de barras. Na receita tem de estar mencionado
a exceção ao direito de opção e respetiva justificação técnica:
- Margem ou índice terapêutico estreito (alínea a): “Exceção a) do n.º3 do art.6º” ;
- Reação adversa prévia (alínea b): “Exceção b) do n.º3 do art.6º;
- Continuidade de tratamento superior a 28 dias (alínea c): ” Exceção c) do n.º3 do art.6º.
 Posologia e duração do tratamento;
 Comparticipações especiais: quando um utente é abrangido por um regime especial de
comparticipação em função de uma determinada patologia, além da referência à letra “O”, é
necessário mencionar o despacho referente a esse mesmo regime.
 Número de embalagens: em relação às receitas desmaterializadas, cada linha de
prescrição apenas pode conter, no máximo, duas embalagens de um produto de saúde ou
medicamento, ou seis embalagens no caso de medicamentos de tratamento prolongado; quanto
às receitas materializadas ou manuais, não podem conter mais de quatro medicamentos ou
produtos distintos, nem mais de duas embalagens por medicamento e não podem ultrapassar o
total de quatro embalagens por receita. Os medicamentos sob a forma de embalagem unitária são
uma exceção à regra sendo que, nas receitas desmaterializadas podem ser prescritas quatro
embalagens por linha e nas materializadas até quatro embalagens do mesmo produto por receita.
 Data de prescrição;
 Validade da prescrição;
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Nas receitas materializadas manuais, além do referido acima, existem especificidades que
têm de ser cumpridas pelo médico prescritor e validadas pelo farmacêutico no momento da
dispensa dos medicamentos prescritos: vinheta com identificação do médico prescritor, data e
assinatura manuscritas; vinheta do local de prescrição, se aplicável (Vinheta de cor azul para
utentes com regime geral e de cor verde para os utentes pensionistas abrangidos pelo regime
especial de comparticipações); no canto superior direito da receita deve estar assinalada a
exceção legal aplicada (falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio, até
40 receitas por mês); não podem estar rasuradas, acrescentadas ou corrigidas nem podem ter
mais do que uma via
Falta

ainda

14-17

.

referir

que,

nas

receitas

eletrónicas,

deve

estar

indicado,

pelas

correspondentes siglas, o tipo de receita: RN (prescrição de medicamentos); MA (prescrição de
medicamentos alergénios destinados a um doente específico); MM (medicamentos manipulados);
RE (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes); MDB (prescrição de produtos para
autocontrolo de Diabetes Mellitus; CE (prescrição de câmaras expansoras); MDT (prescrição de
produtos dietéticos); OUT (prescrição de outros produtos; UE (prescrição de medicamentos para
14

aquisição noutro Estado-membro) .
No decorrer do meu estágio, aquando o momento de atendimento, deparei-me com
algumas receitas manuais que não eram consideradas válidas visto que não se encontravam
dentro da validade, ou não estavam assinadas ou ainda cuja forma farmacêutica não se adequava
ao medicamento prescrito, tendo de explicar a situação ao utente para que este voltasse a
consultar o seu médico para obter uma receita válida.
5.1.2. Interpretação, avaliação farmacêutica e verificação de possíveis interações
Uma vez validada a receita médica, é função do farmacêutico analisar com o utente os
medicamentos prescritos, as possíveis interações, contraindicações, alergias e a posologia. Caso
o farmacêutico note alguma inconformidade, deve contactar o médico prescritor.
O papel do farmacêutico passa também pela transmissão da informação acerca da
existência de um medicamento similar (mesma SA, forma farmacêutica, apresentação e dosagem)
ao prescrito e com o preço mais baixo. Para isto, as farmácias têm de conter, pelo menos, três
medicamentos similares de entre os cinco com preço mais baixo de cada grupo homogéneo. No
entanto, cabe ao utente a decisão de escolha de adquirir o mais barato ou não, ou qualquer outro
medicamento que mantenha a mesma DCI, SA, forma farmacêutica e dosagem do medicamento
prescrito, salvo inexistência de medicamento genérico ou justificação técnica de insusceptibilidade
de substituição do medicamento prescrito, segundo os termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do
5

artigo 120º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto . Se a exceção mencionada for a
exceção c), então o utente apenas pode escolher o medicamento de preço inferior ao prescrito.
Quando não existem medicamentos similares nem medicamentos genéricos do medicamento
prescrito, apenas pode ser dispensado o medicamento indicado na receita. No caso das receitas
eletrónicas, o utente pode optar por levantar um número de embalagens inferior ao prescrito,
podendo vir a adquirir a(s) restante(s) noutro momento e noutra farmácia desde que dentro do PV
da receita

14,18

.
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Nas situações em que o medicamento está esgotado, pode proceder-se à dispensa de
uma embalagem de dimensão diferente da prescrita desde que devidamente justificada pela
farmácia, no lado esquerdo do verso da receita. Embalagens de 56 e de 60 unidades são
consideradas de igual dimensão já que têm o mesmo CNPEM. Nas receitas manuais, pode
acontecer não estar indicada o número de unidades da embalagem, sendo que, neste caso, o
farmacêutico dispensa a embalagem de menor dimensão
Aquando

do

momento

do

farmacêutico

14,17

se

.

dirigir

aos

locais

apropriados

de

armazenamento dos medicamentos prescritos para os entregar ao utente, deve verificar as
14,17

condições de estabilidade do medicamento bem como do estado da embalagem e do PV

.

Por último, o farmacêutico deverá informar os utentes sobre as condições de conservação
adequadas aos medicamentos adquiridos (tais como manter ao abrigo da luz, local seco, fora do
alcance das crianças) de forma a garantir a eficácia e segurança destes. Outra informação
pertinente é ainda recomendar a agitação antes da toma, quando aplicável. Existem
medicamentos, tais como as insulinas, em que se deve transmitir a informação adicional de
armazenamento no frio. Durante o estágio, sempre que, durante um atendimento, ia buscar algum
medicamento, tinha o cuidado de verificar o estado da embalagem e o PV e de alertar o utente em
situações específicas como, por exemplo, o PV após a abertura (como no caso dos colírios) ou a
necessidade de conservação no frio.
No decorrer de alguns atendimentos, perante algumas receitas, deparei-me com algumas
inconformidades como, por exemplo, quando, uma utente habitual da Farmácia Vital me
apresentou a sua receita que continha prescrito uma Venlafaxina de 75mg de 60 comprimidos
revestidos por película; sabendo que a utente em questão costumava tomar o genérico da toLife,
fui-lhe buscar a dita embalagem, tendo a utente assinalado que a cor da mesma não correspondia
à habitual. De facto, após eu ter feito consulta no registo da utente apresentado pelo SIFARMA
verifiquei que esta utente costumava levar uma Venlafaxina toLife de 75 mg de 30 comprimidos de
libertação modificada. Para perceber se tinha sido uma alteração propositada pela parte do
médico prescritor ou se tinha sido algum engano, entrei em contacto com o mesmo, via telefónica,
ao que me respondeu que, de facto, eram comprimidos de libertação modificada. Assim sendo,
expliquei a situação à utente, dizendo-lhe que necessitava de se dirigir outra vez ao seu médico
para que este lhe prescrevesse a medicação adequada ao seu caso.
Outra situação semelhante a esta foi um caso em que na receita estava prescrita uma
beta-histina de 24mg, comprimidos orodispersíveis. Quando a utente reparou que a embalagem
era diferente da habitual, expliquei-lhe que lhe tinham sido prescritos comprimidos orodispersíveis
e mostrei-lhe uma embalagem do mesmo medicamento mas em comprimidos, que a utente
reconheceu de imediato. Como a utente não estava satisfeita por serem comprimidos
orodispersíveis por não querer “comprimidos que se desfazem na boca”, recomendei-lhe que
recorresse ao médico prescritor desta receita, dizendo que preferia os comprimidos a que estava
habituada.
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5.1.3. Medicamentos genéricos e preços de referência
5

Medicamento genérico é definido pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto , como
um “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a
mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido
demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”.
3

O preço de referência, tal como referido no Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho , corresponde
ao “valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos
em cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou o regime de comparticipação
que lhes é aplicável”.
Entende-se por grupo homogéneo o conjunto de medicamentos com a mesma
composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via de administração, com
a mesma forma farmacêutica ou com formas farmacêuticas equivalentes, no qual se inclua pelo
19

menos um medicamento genérico existente no mercado […]” . Cada grupo homogéneo tem um
preço de referência que é estabelecido de acordo com a média dos cinco PVP’s mais baixos do
19

mercado, entre os medicamentos que pertencem a esse grupo .
5.1.4.

Regimes de comparticipação

Regime geral de comparticipação de medicamentos: nos termos do artigo 5º do Decreto18

Lei nº48-A/2010, de 13 de maio , a comparticipação no preço dos medicamentos é fixada de
acordo com quatro escalões: “a) O escalão A é de 95 % do preço de venda ao público dos
medicamentos; b) O escalão B é de 69% do preço de venda ao público dos medicamentos; c) O
escalão C é de 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos; d) O escalão D é de 15 %
do preço de venda ao público dos medicamentos”. Os escalões diferem conforme as indicações
18

terapêuticas, a utilização e as entidades que prescrevem o respetivo medicamento . Na Portaria
n.º 924-A/2010, de 17 de setembro, estão referidos os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos
20

pertencentes a cada escalão de comparticipação .
Regime especial de comparticipação: o regime especial de comparticipação refere-se aos
pensionistas ou aos utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação desde que
indicado na receita o respetivo despacho/ diploma legal e a sigla que o identifica “R” ou “O”,
respetivamente. Para o escalão A, acresce uma comparticipação de 5% e para os restantes de
18

15% .
Comparticipação em função de patologias ou de grupos especiais de utentes: para
portadores de determinadas patologias crónicas como, por exemplo, Lúpus, doença inflamatória
intestinal, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e Psoríase, existem comparticipações
especiais estabelecidas por despachos ou portarias que têm de estar mencionados na receita e o
18

médico prescritor tem de ser da respetiva especialidade .
Acordos existentes com o SNS e outras entidades: subsistemas de saúde: no caso de
beneficiários de um subsistema de saúde, o utente deve apresentar o seu cartão de beneficiário
para que se possa proceder à complementaridade. Na Farmácia Vital, as complementaridades
com que mais contactei foram os Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD), o
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Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Quadros (SAMS) e o Serviço de
18

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Quadros e Técnicos Bancários (SAMS QUADROS) .
5.1.5.

Verificação de receituário

As receitas devem ser reverificadas, revalidadas e separadas de acordo com a sua
entidade comparticipante para a deteção de possíveis erros de aviamento e também para que a
farmácia receba o reembolso das comparticipações realizadas. Dentro de cada entidade, as
receitas são organizadas por lotes. No último dia de cada mês, fecha-se os lotes, imprime-se o
verbete, o resumo dos lotes e a fatura. Como cada vez há menos receitas manuais, este
procedimento tem vindo a ser mais simples e rápido ao longo do tempo já que as receitas
eletrónicas não são reverificadas, pois só existem no sistema informático. No final do meu primeiro
mês de estágio realizei todo o processo de faturação dos organismos de comparticipação de
medicamentos sob supervisão da Dra. Benedita Larangeira. Nos meses seguintes, realizei esta
tarefa de uma forma cada vez mais autónoma e independente, revelando uma maior confiança à
medida que o tempo passava.
5.1.6.

Dispensa de psicotrópicos e de estupefacientes

Aquando da dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, é fundamental
um cuidado redobrado na validação da receita, já que se trata de substâncias que podem causar
dependência e que estão associadas, muitas vezes, a atos ilícitos.
21

Nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro , e n.º 1 do artigo 86.º do
22

Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro , estão contidos os medicamentos que têm
como substâncias ativas, substâncias estupefacientes ou psicotrópicas. As regras de prescrição
são as referidas em cima para os restantes medicamentos. Quando a receita é manual, este tipo
de medicamentos tem de ser prescrito isoladamente; quando é eletrónica materializada, deve
estar identificada com “RE”: Prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo”; no
caso de receita eletrónica desmaterializada, deve estar identificada com “LE”: Linha de prescrição
14

de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo” .
No momento da dispensa destes medicamentos, o sistema informático não permite
concluir a venda enquanto não for registado o número da receita, o nome do médico prescritor, do
titular da receita e do adquirente do medicamento, o número e a validade do cartão de cidadão, a
morada e data de nascimento do adquirente que tem de ter, pelo menos, 18 anos.
Todos os meses é enviado o registo informático das saídas deste tipo de medicamentos e
todos os anos é enviado o balanço das entradas e saídas. Estes envios mensais e anuais são
controlados pelo INFARMED. No caso das receitas manuais é necessário o envio destas em
formato digitalizado, via e-mail.
5.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica e dispensa de
medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácias
Muitas vezes, os utentes dirigem-se à farmácia à procura de indicação farmacêutica. Para
isso, é da responsabilidade do farmacêutico a promoção da melhoria da saúde do utente através
da análise das queixas apresentadas e da recomendação de um medicamento não sujeito a
receita médica, de forma a aliviar os sinais e sintomas autolimitados sem que seja necessário
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recorrer ao médico. Caso considere pertinente, o farmacêutico pode indicar medidas não
farmacológicas para a situação em causa. O farmacêutico tem de ter em conta o estado
fisiopatológico do utente, problemas de saúde do mesmo, a sua medicação habitual e se o utente
já se automedicou para o problema manifestado. Pode acontecer o farmacêutico deparar-se com
uma situação mais grave e não autolimitada e, assim, ciente que a situação apresentada está fora
23

do seu alcance, deverá recomendar ao utente que consulte o seu médico . Na Farmácia Vital, os
MNSRM mais vendidos englobam os antigripais, antitússicos, anti-histamínicos, anti-inflamatórios
e analgésicos orais e tópicos.
5.2.1. Automedicação
“A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine
ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou
24

aconselhamento opcional de um profissional de saúde” .
Assim, nestes casos, o farmacêutico deve procurar obter informação acerca das razões
que levam o utente à procura de determinado MNSRM e avaliar se é ou não o mais indicado.
Caso não o seja, deverá aconselhar outra opção que seja a adequada para a situação em causa.
É fundamental ter em conta grupos de utentes específicos como, por exemplo, grávidas, lactentes,
crianças, idosos, diabéticos e polimedicados. Além disto, o farmacêutico deve informar quanto à
24

posologia e duração máxima do uso do medicamento, promovendo o uso racional do mesmo .
Muitas vezes, durante o atendimento, são detetados erros de sobredosagem de algumas
substâncias ativas. Por exemplo, um dos erros mais comuns que detetei durante o estágio foi a
associação de paracetamol 1 grama com Cêgripe® que é um MNSRM constituído por uma
associação de 500 mg de paracetamol com 1 mg de clorofeniramina. Ou seja, a dose única
máxima (1000mg) está a ser ultrapassada. Apercebi-me desta situação pela primeira vez quando
um utente se dirigiu à Farmácia Vital para adquirir uma embalagem de Cêgripe® e mencionou que
já estava a tomar Ben-u-ron®. Adverti-o, então, para o facto de esta associação não ser indicada e
sugeri outra alternativa, como intercalar a toma do Cêgripe® com um ibuprofeno 400mg (MNSRMDEF). Esta é uma das situações que revela que um farmacêutico deverá estar sempre atento e,
sempre que possível, dialogar com o utente de forma a perceber se o medicamento é o adequado.
5.3.Produtos cosméticos, dermofarmacêuticos e de higiene
A procura deste tipo de produtos é cada vez maior e existe uma variedade de opções de
escolha: existem várias marcas e dentro de cada uma, existe uma variedade de gamas
dependendo do objetivo que se pretende e do utente em questão.
Durante o meu estágio, senti alguma dificuldade na área da cosmética devido à extensa
variedade de marcas, à enorme variedade de produtos e de variantes em cada produto, segundo a
época do ano, o tipo de pele, a idade a que se destinam, etc. Assim, senti necessidade de
investigar mais o assunto, para poder proceder a um melhor acompanhamento do utente. No final
do estágio, já me sentia muito mais à vontade para aconselhar e ajudar os utentes na escolha de
produtos adequados a cada caso.
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5.4. Medicamentos manipulados
Cabe ao farmacêutico a manipulação e a execução de manipulados de acordo com as
“Boas Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados” definidas pela Portaria
7

n.º594/2004, de 2 de junho . A aquisição das matérias-primas é feita através de fornecedores
devidamente autorizados pelo INFARMED. No final da manipulação devem ser realizados testes
de controlo de qualidade no que diz respeito às características organoléticas, peso e volume do
manipulado. É imprescindível o preenchimento das fichas de preparação onde deve constar a
identificação do manipulado, preparação, embalagem, verificação, nome, morada e contacto do
utente, nome do médico prescritor e cálculo do preço de venda. No rótulo do manipulado deve
estar indicado: PV, condições de conservação, forma farmacêutica, via de administração,
posologia, nome do utente, instruções especiais de utilização e o aviso “manter fora do alcance
7

das crianças” .
25

Segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho , o preço de venda ao público dos
medicamentos manipulados tem em conta o valor das matérias-primas, dos materiais de
embalagem e dos honorários. Existe um fator numérico de acordo com as quantidades preparadas
de cada matéria-prima e um fator fixo dos honorários, que é atualizado anualmente. Tendo isto em
consideração, o cálculo do preço final baseia-se na seguinte fórmula: PVP do manipulado = [valor
25

das matérias-primas + Valor dos honorários + valor dos materiais de embalagem) x 1,3] + IVA .
No decorrer do estágio pude auxiliar na preparação de vários medicamentos manipulados,
entre os quais: Suspensão Oral de Atenolol, Solução Oral de Cloridrato de Propanolol e Creme
O/A de Ácido salicílico, Coaltar e Clobetasol.
6. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos
Nas farmácias comunitárias são disponibilizados serviços farmacêuticos de determinação
de parâmetros bioquímicos e fisiológicos destinados a avaliar o estado de saúde dos utentes.
Estes serviços contribuem para controlo de certas doenças como hipertensão arterial,
dislipidemias e diabetes, quer em indivíduos medicados e seguidos por um médico, quer em
indivíduos não diagnosticados (podendo auxiliar na deteção precoce).
6.1. Medição da pressão arterial
Tendo em conta que a hipertensão arterial é o principal fator de risco de doenças
cardiovasculares (DCV), entende-se que seja fundamental a monitorização correta da pressão
arterial, de forma a facilitar um possível diagnóstico precoce de hipertensão arterial e a evitar
possíveis complicações da doença. Nunca é demais incentivar a adoção de medidas não
farmacológicas, como a redução do consumo de sal e a promoção do exercício físico. Os valores
de referência encontram-se no anexo 2.
Antes de efetuar a medição da pressão arterial, é importante perceber se o utente fumou,
tomou café ou bebeu álcool na última meia hora, uma vez que são fatores que vão influenciar os
resultados. Além disso, convém só iniciar a medição após o utente ter descansado, no mínimo
cinco minutos. De seguida, após verificação que a braçadeira está colocada corretamente e que o
utente se encontra sentado na posição adequada e sem roupa apertada no braço a medir,
procede-se à medição. O farmacêutico deve analisar os resultados com o utente.
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Durante o decorrer do estágio, procedi à avaliação da tensão arterial de vários utentes,
sendo que um dos casos que mais me marcou foi o de um senhor que apresentava os valores
acima dos valores de referência e que, em conversa, me contou que não tomava os
medicamentos que lhe foram prescritos para a hipertensão arterial porque não se sentia bem com
eles. Expliquei a este utente a importância da toma da medicação prescrita e incentivei-o a
consultar o seu médico e a explicar-lhe que não se dava bem com o medicamento que lhe tinha
prescrito. Contudo, na maioria das medições que efetuei, os utentes mostravam-se interessados
no controlo da tensão arterial, quer aqueles que tinham um diagnóstico realizado e já estavam
medicados, quer aqueles que tinham os valores normais, mas faziam controlo regular.
6.2. Determinação da glicemia capilar
A doença Diabetes Mellitus tem também um risco associado de desenvolver DCV e,
portanto, é de maior interesse prevenir ou atrasar as complicações desta doença.
Antes de proceder à sua medição é necessário que o utente esteja em jejum de oito horas
27

ou, então, que a última refeição tenha sido há mais de duas horas . A medição é efetuada por
punção capilar em que se coloca uma gota de sangue numa tira reativa inserida no medidor
portátil. O farmacêutico deve discutir os resultados com o utente e informar-se acerca se este é ou
não diabético; caso seja, o farmacêutico deverá questionar se o utente toma a medicação de
forma correta e explicar a importância de uma boa adesão à terapêutica. Os valores de
diagnóstico de Diabetes encontram-se no anexo 2.
6.3. Determinação do colesterol total e de triglicerídeos
Dado que as dislipidemias estão fortemente associadas a DCV como enfartes agudos do
miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, é fundamental que se proceda ao controlo dos valores
de colesterol e de triglicerídeos de forma a prevenir situações como estas.
As medições são realizadas a partir de uma punção capilar e posterior recolha do sangue
através do capilar. O sangue é transferido para uma tira própria para o efeito que vai ser inserida
no aparelho de medição. Em relação à medição dos triglicerídeos, é necessário um jejum de 12
horas. Mais uma vez, é muito importante o papel do farmacêutico na motivação para a adesão à
terapêutica (quando aplicável) e no apelo à adoção de um estilo de vida saudável (redução do
consumo de sal, gorduras, de tabaco, aumento da atividade física). De acordo com a Direção
Geral de Saúde, o valor recomendado para o colesterol total é <190 mg/dl e para os triglicerídeos
28

é <150 mg/dl .
De entre as medições que realizei, saliento a de um senhor que se recusava a tomar a
medicação prescrita. Esse utente mostrava-se muito preocupado em medir os seus níveis de
colesterol, inclusive dirigia-se à Farmácia Vital para esse efeito uma vez por mês (mesmo após lhe
ter sido explicado que de três em três meses era suficiente, pois é preciso tempo para que as
mudanças no estilo de vida mostrem efeito), mas nunca tomou a medicação que lhe foi prescrita
embora os seus valores estivessem acima dos recomendados. Toda a informação acerca da
adesão à terapêutica e a sua importância foi-lhe explicada, contudo só se mostrou empenhado em
melhorar o estilo de vida, continuando a dizer que não ia tomar mais medicamentos.
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6.4. Teste de gravidez
É um teste que se baseia na deteção, na urina, da hormona gonadotrofina coriónica
humana (β-hCG). A presença desta hormona surge cerca de sete a dez dias após fecundação
sendo excretada através da urina. A realização do teste de gravidez deve ser realizada de
29

preferência de manhã visto que é quando a urina está mais concentrada .
Observei a realização de dois testes de gravidez ao longo do estágio, pois, dada a
facilidade de execução dos testes, a maioria das mulheres prefere realizá-los em casa.
7. ValorMed
A ValorMed Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda é uma
sociedade gestora de resíduos de embalagens e de medicamentos fora de uso. Os medicamentos
fora de uso são entregues na farmácia e colocados no contentor ValorMed. Neste contentor não
se devem colocar agulhas, seringas, termómetros, aparelhos elétricos e eletrónicos, material
30

cirúrgico, produtos químicos nem radiografias . Sempre que se proporcionou, tentei, durante o
estágio, sensibilizar os utentes da farmácia para esta boa prática ambiental e promotora da saúde
pública.
Parte 2: Apresentação dos temas desenvolvidos
A) Psoríase - Uma Situação de Acompanhamento
1. Enquadramento: Psoríase - Uma Situação de Acompanhamento
A psoríase define-se como “doença eritemato-descamativa, em placas, de evolução
crónica e causa desconhecida, caracterizada pela proliferação acentuada das células
31

epidérmicas” . É uma doença que se localiza predominantemente em zonas do corpo específicas
como cotovelos, joelhos, couro cabeludo e região sacral. Contudo, a psoríase pode também surgir
32

na região palmo-plantar, mucosas, áreas de flexão (raramente) e unhas . É uma doença que
afeta entre 1 a 3% da população global, havendo atualmente cerca de 250 mil portugueses que
dela sofrem. A prevalência da psoríase varia conforme a distribuição geográfica (maior incidência
nos países mais afastados do Equador) e conforme a raça (os caucasionos são os mais
33

afetados) .
Quando atendi uma utente da farmácia que sofria de psoríase e que falou comigo sobre o
modo como esta doença afetava a sua vida, decidi fazer o acompanhamento do seu caso. Para a
minha decisão, pesou o facto de saber que esta patologia acarreta um forte impacto social na vida
dos pacientes e que o farmacêutico poderá contribuir para uma melhoria do seu bem-estar.
1.1. A Psoríase
Existem três estados de evolução da doença: inicialmente, a psoríase
encontra-se em latência; posteriormente, devido a fatores endógenos e
exógenos desenvolve-se uma fase de pré-psoríase onde já se observam
alterações histoquímicas e da cinética proliferativa epidérmica; por fim,
32

manifestam-se as lesões clinicamente aparentes .
A psoríase manifesta-se por lesões em placas eritematosas e
34

descamativas . As placas são vermelhas e circulares, recobertas com

Figura 1: Halo de
Woronoff.
Retirada de 35.
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escamas estratificadas e com bordos bem definidos e de cor branco-prateado – Halo de Woronoff
(figura 1). Observa-se um espessamento da pele na área da lesão que se deve à acantose
(elevada taxa de renovação de queratinócitos relativamente a uma pele normal), à presença de
escamas e à infiltração inflamatória dérmica

32,35

. O infiltrado contém células dendríticas,

macrófagos e outras células. Na epiderme há uma acumulação de neutrófilos formando-se os
microabcessos de Munro

34,35

. Outro fenómeno característico da doença é a paraqueratose, que se

caracteriza pela retenção dos núcleos das células epiteliais pelo estrato córneo em que os
queratinócitos sofrem uma maturação prematura e a queratinização é incompleta levando a um
34

espessamento da pele . Na epiderme de um indivíduo adulto com psoríase, a renovação celular é
cerca de sete vezes mais rápida do que na epiderme de um indivíduo saudável, ou seja, enquanto
numa pele “normal” a substituição epidérmica ocorre em vinte e oito dias, numa pele psoriática
35

ocorre em quatro dias .
Já foi referido o aspeto típico das lesões psoriáticas, no entanto, existe outra característica
que também está presente nestas lesões: o sinal de Auspitz. Este relaciona-se os pontos de
sangramento quando a escamação é removida. Além disto, é também característico da doença o
fenómeno de Koebner que se caracteriza pelo desenvolvimento de psoríase por traumatismo de
uma região da pele sã, desencadeando o aparecimento de lesões do mesmo tipo das encontradas
em outros locais do corpo

34,35

.

1.2. A influência do sistema imunológico
Atualmente sabe-se que a psoríase está fortemente associada ao sistema imunológico e
que os seus principais intervenientes são as células dendríticas, os queratinócitos, os neutrófilos,
35

os macrófagos, as citocinas, as quimiocinas e os linfócitos T .
36

Segundo Diamantino e Ferreira , parece haver um maior consenso em que a psoríase é
imunomediada e dependente da suscetibilidade genética individual e de fatores ambientais (como
o álcool, tabaco, traumas mecânicos, infeções, medicamentos ou stress emocional), havendo uma
36

inter-relação entre os queratinócitos e as células imunológicas . Pensa-se que estes fatores
inumerados acima levem à ativação dos queratinócitos e à libertação de citocinas, tais como a
interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral α (TNF-α) com consequente ativação das células
dendríticas na epiderme e na derme. Uma vez que as células dendríticas são células
apresentadoras de antigénios (APC), ligam-se à molécula do complexo de histocompatibilidade
principal (MHC - major histocompatibility complex) e apresentam os seus antigénios associados à
doença (ainda não identificados) aos linfócitos T, ativando-os. Os linfócitos T ativados migram para
a pele onde interagem com células dendríticas e com macrófagos que libertam interleucina-12 (IL12) e interleucina-23 (IL-23). Deste modo, há uma amplificação do processo inflamatório. O papel
das IL-12 passa pela diferenciação dos linfócitos precursores T CD4+ em linfócitos T helper 1
(Th1) enquanto as IL-23 contribuem para a diferenciação dos linfócitos precursores T CD4+ em
linfócitos T helper 17 (Th17). Os linfócitos Th17, por sua vez, produzem interleucinas-17 (IL-17)
que estimulam a produção de mais citocinas, promovendo o recrutamento de mais linfócitos T,
células dendríticas e de macrófagos e interleucinas-22 (IL-22) que contribuem para a
hiperproliferação dos queratinócitos. Os linfócitos Th1 são responsáveis pela produção de TNF-α e
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de IFN-γ (interferão-gama). O TNF-α está envolvido na regulação do ciclo celular, na produção de
citocinas e na hiperproliferação dos queratinócitos e o IFN-γ partilha as mesmas funções que as
IL-17 e as IL-22. Assim, há um aumento da resposta inflamatória, levando às referidas alterações
epidérmicas típicas da psoríase

34-38

.

Outra via de sinalização intracelular que influencia a propagação da resposta inflamatória
é a via de sinalização mediada por fosfodiesterases (PDEs), janus kinases (JAKs) e recetores de
37

adenosina (A3AR) . As PDEs, as JAK, e os A3AR regulam a diferenciação e a proliferação dos
37

linfócitos, tendo por isso um papel importante nas vias imunológicas .
Geralmente, a psoríase evolui de forma crónica alternando entre períodos de remissão e
de recidivas. Estes períodos são espontâneos e de duração variável. Uma recidiva surge
imprevisivelmente e pode até surgir aquando do tratamento, assim como uma remissão se pode
estabelecer inesperadamente

35,37,38

.

1.3. Tipos de psoríase:
 Psoríase vulgar ou em placas: é a forma mais comum e estável de psoríase, cerca de 90%
dos doentes psoriáticos apresenta este tipo de psoríase. O seu quadro clínico é bastante variável,
as lesões são simétricas, bem limitadas e ligeiramente elevadas (figura 2). As placas são
eritematosas redondas ou ovais, variam muito de tamanho, são de cor vermelha e possuem
escamas espessas brancas ou prateadas (figura 3) que, se forem raspadas, revelam pequenos
pontos de sangramento dos capilares superficiais dilatados (sinal de Auspitz). Por vezes, em torno
das placas observa-se um anel esbranquiçado, chamado o anel de Woronoff. Os locais mais
afetados são os cotovelos, os joelhos, os membros e o couro cabeludo

34,35,37

. O fenómeno de
34,35

Koebner (figura 4) é característico deste tipo de psoríase, mas nem sempre é visível

Figura 2: Psoríase vulgar.
Lesões bem defenidas e
avermelhadas. Retirada de 35.

Figura 3: Psoríase vulgar.
Placas cobertas por escamas
prateadas. Retirada de 35.

.

Figura 4: Fenómeno de
Koebner após queimadura
solar. Retirada de 35.

 Psoríase em gotas ou gotejada: é mais comum em adolescentes e adultos jovens.
Geralmente surge após uma infeção grave do trato respiratório superior por Streptococcus ou
então pode ser causada por vírus, trauma físico, stress
emocional ou medicamentos antimaláricos. É caracterizada
por pequenas erupções contidas nas placas em todo o
tronco e membros. As placas são vermelhas, semelhantes a
gotas e podem conter escamas prateadas na sua superfície.
As mãos e os pés são afetados, ficando com limitada
mobilidade e com fissuras dolorosas. Na maioria dos casos,
o quadro clínico resolve-se em poucos meses mas, em
outros, pode recidivar

Figura 5: Psoríase gotejada.
Pequenas placas semelhantes a
gotas. Retirada de 35.

34,35

.
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 Psoríase eritrodérmica: ocorre principalmente em doentes com
psoríase severa que não foi bem controlada ou não foi controlada de
todo. É uma forma generalizada da doença podendo abranger a
totalidade do corpo. As lesões são vermelhas e escamadas provocando
prurido intenso e dor. Esta forma de psoríase pode causar febre,
taquicardia e linfodenopatia e há um risco aumentado de se desenvolver
seticémia, hipotermia e desidratação

34,35

.

 Psoríase pustular:

Figura 6: Psoríase
eritrodérmica.
Retirada de 35.

- Psoríase pustular generalizada (de Von Zumbusch): apesar de rara, pode ser mortal. A pele
torna-se sensível e irritada, coberta por pústulas amarelas que se prolongam pelo corpo (figura 7).
Há uma acumulação de leucócitos que forma pus. Este tipo de psoríase pode não só provocar
febre, como pode também levar a perda de peso, fraqueza muscular, leucocitose e hipocalémia,
provocados por infeções bacterianas da pele, trato urinário e pulmões. Além da necessidade
urgente de terapia sistémica, os pacientes têm de ser hospitalizados

34,35

.

- Psoríase pustular em placas ou anular: é mais localizada sem complicações sistémicas. As
35

lesões são eritematosas e com pústulas periféricas, como se pode observar na figura 8 .
- Psoríase palmoplantar: é de quadro crónico e está limitada às palmas das mãos e às
plantas dos pés. As placas são bem delimitadas, simétricas e originam fissuras dolorosas; podem,
ou não, conter escamas (figura 9). As pústulas aparecem amareladas e vão-se tornando
castanhas até desaparecerem. Normalmente é de fácil tratamento através de terapia tópica e sem
manifestações sistémicas

34,35

.

Figura 8: Psoríase
anular após início de
tratamento. Retirada de
35.

Figura 7: Psoríase
pustular generalizada.
Retirada de 35.

Figura 9: Psoríase nas
plantas dos pés. Lesões
simétricas
e
com
escamas
amareladas.
Retirada de 35.

 Psoríase ungueal: a pele pode ou não estar comprometida.
Estas lesões caracterizam-se por depressões, onicólise e estrias
longitudinais nas unhas e por hiperqueratose subungueal (figura
10). A evolução da psoríase ungueal é crónica e não costuma ter
remissões espontâneas

34,35

.

 Psoríase Inversa: situa-se principalmente nas dobras
cutâneas e, devido à irritação causada pelo atrito e suor dessas

Figura 10: Psoríase nas
unhas. Retirada de 35.
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zonas, as lesões são mais húmidas, planas e sem escamações, apresentando um padrão inverso
às outras lesões

34,35

.

 Psoríase artropática: como o próprio nome indica, as articulações estão envolvidas neste
tipo de psoríase, causando deformações das mesmas. Pode ser desencadeada por fatores
ambientais como uma infeção ou pelo fenómeno de Koebner

34,35

.

1.4. Fatores de Risco
 História familiar: a psoríase está associada a vários fatores de risco e um dos mais
significativos é a história familiar. O risco de desenvolver psoríase aumenta se um dos pais for
portador da doença e aumenta ainda mais se ambos os progenitores forem portadores

34,39,40

;

 Infeções víricas e bacterianas: o risco acresce em indivíduos com infeções recorrentes do
trato respiratório superior, pois há uma alteração do sistema imunológico

34,39,40

;

 Stress emocional: aumenta a propensão para desenvolver ou agravar a doença

34,39,40

.

Segundo um estudo desenvolvido na Noruega, que envolveu 600 doentes psoriáticos, concluiu
que 66% dos doentes associaram uma exacerbação da doença a alturas da sua vida de maior
39

stress ;
 Excesso de peso: as placas psoriáticas relacionadas com todos os tipos de psoríase
desenvolvem-se maioritariamente nas pregas da pele; contudo, o mecanismo patológico aqui
presente ainda não está totalmente esclarecido


34,39,40

;

Exposição ao fumo do tabaco e o consumo de álcool: além de potenciarem o

desenvolvimento da psoríase, agravam a sua severidade. Também este mecanismo patológico
ainda não está esclarecido

34,39,40

;

 Determinados fármacos: o lítio, antimaláricos, beta-bloqueadores e alguns antiinflamatórios não esteróides (AINE’s) podem induzir ou agravar a doença: o lítio, pois tem como
efeitos adversos erupções psoriasiformes; os antimaláricos por inibirem a transglutaminase da
pele, que é uma enzima reguladora da proliferação celular; os bloqueadores-β por aumentarem a
proliferação dos queratinócitos e os AINE’s porque inibem o ácido araquidónico levando à
acumulação de leucotrienos que são agravantes da psoríase

34,39,40

.

1.5. Tratamento farmacológico e não farmacológico
O primeiro ponto a realçar é que não existe cura para a psoríase, sendo, então, importante
que a estratégia de tratamento se foque naquilo que é possível: diminuir a gravidade dos sintomas
37

e melhorar a qualidade de vida do paciente .
O tratamento não farmacológico inclui uma hidratação intensa da pele e exposição à luz
solar. O primeiro porque a pele seca é mais propícia ao desenvolvimento das lesões psoriáticas e
o segundo porque a luz solar tem efeito imunomodulador e atua na renovação celular controlando
35

a velocidade da divisão das células .
Sabe-se que o tratamento convencional da psoríase foi objeto de inúmeros estudos que
provaram que não existem fármacos totalmente eficazes para todos os doentes, mas que há
vários graus de eficácia. Na verdade, em alguns doentes o alívio é francamente satisfatório,
enquanto em outros o mesmo não acontece. Além disso, as terapêuticas clássicas possuem
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grandes limitações a nível dos efeitos secundários, tais como a toxicidade específica de órgãos e
as interações medicamentosas

35,37,41

.

A primeira linha de tratamento inclui agentes tópicos que intervêm na proliferação e
produção dos mediadores inflamatórios da pele. Contudo, para muitos doentes, a terapia tópica
por si só não é suficiente para o tratamento da psoríase, pelo que necessitam de terapia sistémica
35,37,41

adicional

.

Terapia tópica:
 Alcatrão: é uma mistura de substâncias produzida a partir do carvão. É efetivo na
psoríase, mas o seu mecanismo de ação ainda não está totalmente percebido. O alcatrão é
bastante útil e muito seguro mas, em contrapartida, tem um mau odor e suja a roupa, o que
35

diminui a adesão a esta terapêutica .
Quando o alcatrão é usado com luz ultravioleta (UV) ou com ácido salicílico apresenta
uma eficácia significativamente superior. A associação do alcatrão com a luz UV aumenta a
eficácia visto que o alcatrão funciona como fotossensibilizador contribuindo para o aumento da
eficácia da luz UV. Isto tem o nome de Esquema de Ingram, em que uma pomada de alcatrão é
aplicada e, cerca de duas horas depois, executa-se a fototerapia com luz UVB. A psoríase
desaparece dentro de três semanas, mas reaparece ao longo dos meses. É particularmente
indicado na psoríase gotejada e na psoríase vulgar. A associação com ácido salicílico também é
uma boa opção, uma vez que o ácido salicílico é um queratolítico e, por isso, ajuda a remover as
escamas psoriáticas e melhora a penetração dos medicamentos com eles combinados. O uso do
alcatrão pode causar irritação da pele, originando uma foliculite pelo que deve ser evitado nas
flexuras, na genitália e na psoríase complicada

35,37,41

.

 Ditranol: diminui a proliferação celular. São necessários alguns cuidados com a
utilização do ditranol: não deve ser usado nas flexuras da pele, pois pode causar eritema e
35

queimadura da pele normal; mancha a roupa e mancha a pele do paciente temporariamente .
 Glucocorticoides: normalmente a sua ação é apenas a remoção das escamas. O seu
efeito, geralmente, é de curta duração e a psoríase tem tendência a recidivar rapidamente quando
a sua utilização é suspensa. Isto, acrescido ao facto de os glucocorticoides apresentarem muitos
efeitos secundários e ao abuso da sua utilização, leva a pensar que os esteroides tópicos
deveriam ser evitados na psoríase. Mas, a verdade é que estes são cosmeticamente bem aceites
e fáceis de usar, ao contrário do alcatrão e do ditranol que exigem tempo e paciência

35,37,41

.

 Luz UV (fototerapia): muitos pacientes observaram que, com a exposição solar, a
psoríase tendia a regredir. Como nem sempre a luz solar é uma opção viável (quer por razões
climatéricas, quer por razões de disponibilidade pessoal), tem-se a terapia com irradiação UV
artificial. Visto que a fototerapia pode ser carcinogénica, é fundamental uma monitorização
constante do tratamento e uma monitorização da calibração do equipamento para que este
garanta doses exatas, que o risco seja minimizado e o efeito seja maximizado. Um aspeto
importante é que as lâmpadas usadas neste tipo de terapia não libertam UVC, que provocariam
queimaduras mais rapidamente do que a luz UVB. A Dose de Eritema Mínimo (tempo de
exposição necessário para produzir quantidades mínimas de eritema seis a vinte e quatro horas
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mais tarde) constitui a quantidade inicial que deve ser gradualmente aumentada em cada
tratamento. O banho de alcatrão uma hora antes deste tratamento aumenta o efeito da exposição
e é uma ótima opção para a psoríase em placas e gotejada

35,37,41

.

 Outros tratamentos tópicos: análogos da vitamina D3, ureia e retinóides

35,37,41

.

41

Segundo Marques e Pinto ,“Cerca de 20-30% dos doentes têm formas moderadas a
graves [de psoríase], não controláveis por tratamentos tópicos” e, uma vez que a terapia tópica
não apresenta resultados muito satisfatórios, surge a necessidade de uma associação com uma
terapia sistémica. A terapia sistémica tem como desvantagens implicar um compromisso a longo
prazo e, na maioria dos casos, o retorno da doença aquando da cessação da terapia.
.Terapia Sistémica Clássica:
 Metotrexato: é um análogo estrutural do ácido fólico que inibe competitivamente a
enzima dihidrofolato-redutase. É considerado um quimioterápico específico visto que atua na fase
S do ciclo celular, tendo uma ação marcada em células em crescimento exponencial.
Na psoríase, o metotrexato é usado dado o seu efeito anti-inflamatório, diminuindo a
quimiotaxia das células polimorfonucleares. A sua eficácia na psoríase deve-se também ao seu
efeito imunomodulador, reduzindo a produção de IL-1 e a densidade das células de Langherans
na epiderme. É indicado em quase todos os tipos de psoríase. Não deve ser prescrito por um
período superior a um ano, devendo existir uma rotatividade com outras medicações

35,37,41

.

 Fotoquimioterapia (PUVA terapia): a UVA (luz ultra-violeta de onda longa) só tem
eficácia quando é usada em combinação com um fotossensibilizador. Os fotossensibilizadores são
psoralenos e, no caso PUVA terapia (terapia com psoraleno + UVA), o psoraleno usado é o 8metoxipsoralen(P). O Psoraleno é tomado oralmente e, cerca de duas horas após a toma, a pele é
irradiada com UVA. O grave problema desta terapia é o facto de ser carcinogénica cutânea. A
PUVA terapia é aplicada três vezes por semana, seguida de uma manutenção de uma vez por
semana

35,37,41

.

 Ciclosporina A: é um imunossupressor efetivo que atua principalmente nos linfócitos T
35

ativados. Os principais efeitos secundários são nefrotoxicidade, hipertensão e hiperticose .
 1,25-dihidroxi-vitamina D3: é a forma biologicamente ativa da vitamina D3 e pode ser
usada quer sistemicamente quer topicamente. Os queratinócitos humanos possuem recetores
para a 1,25-dihidroxi-vitamina D3 (calcitriol) que é produzida pelo rim. O calcitriol induz a
diferenciação final e a inibição da proliferação dos queratinócitos. O seu maior problema é que
interfere com o metabolismo do cálcio e com a doença óssea metabólica após absorção. Os
efeitos secundários da terapia sistémica envolvem hepatoxicidade, nefrotoxicidade e cancro de
35

pele, o que limita o seu uso a curtos períodos de tempo .
 Corticosteroides: tem como grande desvantagem o facto de, após a sua interrupção,
haver exacerbação das lesões na pele. Isto faz com que a terapia sistémica com corticoides seja
35

desaconselhada .
Terapia com agentes biológicos:
É um tratamento mais recente e revolucionador que envolve uma biotecnologia
recombinante direcionada para a imunopatologia da psoríase. Os agentes biológicos são
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anticorpos monoclonais e baseiam-se na fusão de proteínas e anticorpos específicos para as
células T ou para as citocinas inflamatórias, inibindo-as ou modulando o sistema imune específico.
Os primeiros agentes biológicos a serem aprovados para a psoríase foram o efalizumab e o
alefacept, mas já foram retirados do mercado, o primeiro devido ao seu efeito secundário mais
grave (aumento do risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva) e o segundo por ser menos
eficaz do que outras terapias biológicas já existentes

36,37,42

.

Tabela 4: Novas terapêuticas biológicas para os doentes portadores de psoríase, baseada em
[36,37,42]
Mecanismo de ação

Medicamentos
biológicos
ADALIMUMAB
ETANERCEPT
INFLIXIMAB

Inibem a atividade do TNF-α fazendo com que haja uma menor
interação entre as células imunes e os queratinócitos. Aprovados pela
FDA* e EMA.

Difere dos anteriores na medida em que não induz citotoxicidade
dependente de anticorpos (ausência do fragmento Fc). Em estudos de
fase III.
Inibe a atividade das citoquinas humanas IL-12 e IL-23 pois impede a
USTEKINUMAB
sua ligação ao seu recetor. Assim, estas não conseguem ativar as
células imunitárias. Em estudos de fase III.
Anticorpo monoclonal totalmente humano IgG1** contra a IL-17A.73.
SECUKINUMAB
Aprovado pela FDA*.
Anticorpo monoclonal humanizado IgG4*** que atua contra a IL-17A.71.
IXEKIZUMAB
Aprovado pela FDA*.
Anticorpo monoclonal totalmente humano IgG2**** que atua e bloqueia
BRODALUMAB
a IL-17RA, ficando as citocinas da família da IL-17 impedidas de se
ligarem ao seu recetor. Em estudos de fase III.
*FDA: Food and Drug Administration; **IgG1: Imunoglobulina G humana 1; ***IgG4:
CERTOLIZUMAB

Imunoglobulina G humana 4;**** IgG2: Imunoglobulina G humana 2.
A via de administração destes medicamentos biológicos é subcutânea, em que se
administra, nas primeiras semanas de tratamento, uma dose mais alta e, depois, mais tarde,
apenas se faz uma manutenção, normalmente de uma vez por mês. Apesar de também
apresentarem efeitos secundários, a sua toxicidade para o organismo é muito inferior
comparativamente com os outros fármacos sistémicos. Contudo, os medicamentos biológicos só
são aconselhados, na psoríase moderada a severa, em doentes que não responderam a outros
fármacos sistémicos, visto que são muito caros

36,37,41

.

Terapia com “pequenas moléculas”:
Para tentar ultrapassar as desvantagens das terapias biológicas (via de administração e
custo) surgiu a terapia com pequenas moléculas que é economicamente mais satisfatória e a via
37

de administração é a via oral (peso molecular inferior a 1 kDa) .
Tabela 5: Terapia com “pequenas moléculas”, baseada em [37].

“Pequenas moléculas”
Apremilast
Tofacitinib
CF101

Modo de ação
Inibe seletivamente a
fosfodiesterase 4 (PDE4)
Inibe as JAKS
Agonista do recetor de
adenosina A3 (A3AR)

Situação de comercialização
Aprovado pela FDA
Em estudos de fase III
Em estudos de Fase III
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1.6. Comparticipação pelo SNS:
43

De acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 6/2010 de 7 de maio , os medicamentos
queratolíticos e antipsoriáticos de aplicação tópica e sistémica são comparticipados pelo escalão A
(90% do valor de comparticipação do medicamento). Para isso, na receita têm de constar
43

medicamentos para a psoríase e de estar referenciada a lei nº6/2010 de 7 de maio .
1.7. Impacto na qualidade de vida
A psoríase tem um forte impacto na vida familiar, social e profissional dos doentes, visto
que a doença tem manifestações no aspeto físico; muitos doentes evitam situações em que
tenham de expor o seu corpo, como, por exemplo, ir à praia ou à piscina, usar vestuário como tshirts, calções ou fatos de banho. A nível psicológico, os doentes sentem-se igualmente
fragilizados quando expõem as zonas afetadas, pois são alvo de olhares incomodativos e
inquisitivos ou de questões do género “o que é isso que tens nos braços?”, “o que tens nas
pernas?” ou “isso é contagioso?”. Face a esta situação, os doentes reagem, explicando o que se
passa ou fugindo à questão, mas sentindo sempre algum desconforto ou irritação. Muitas vezes,
tentam conter dentro de si o seu mal-estar, mas tornam-se, involuntariamente, menos simpáticos
ou disponíveis para os outros. Assim, ficam mais vulneráveis ao stress, prejudicando a sua vida
44

pessoal e profissional .
Sabendo que cada pessoa reage de forma diferente, é claro que alguns doentes com
psoríase se sentem mais estigmatizados do que outros e que alguns se inibem de comparecer em
situações onde teriam de expor o seu corpo, enquanto outros não deixam de fazer o que sempre
fizeram, aprendendo a ignorar olhares incomodativos. Cada doente lida com a situação à sua
maneira e alguns podem viver bem com a doença, contudo poucos serão indiferentes, uma vez
que as manifestações visíveis estão lá, à vista de todos.
2. Objetivos e métodos:
O meu estudo teve, como ponto de partida, o acompanhamento personalizado de uma
utente que pediu, na farmácia, um manipulado para a psoríase. A utente aceitou que estudasse o
seu caso, tendo-se mostrado disponível para responder a um questionário sobre o seu historial
clínico e para tirar fotografias às zonas afetadas, em várias fases o seu tratamento. Foi a única
utente que atendi na farmácia a quem tinha sido prescrito um manipulado para a psoríase, o que
me fez envolver mais especialmente na participação da preparação do manipulado. Aproveitei a
oportunidade de acompanhar a evolução da doença antes e após o tratamento e de avaliar a
eficácia deste manipulado nesta situação concreta. Um contacto mais próximo com a utente
permitiu-me fazer um seguimento mais pessoal do seu estado emocional; assim, ao acompanhar
uma só pessoa, consegui um estudo do caso mais completo, pormenorizado e desenvolvido.
3. Resultados obtidos e discussão
A utente é uma senhora de cinquenta e quatro anos que não tem historial familiar de
casos com psoríase. Há dez anos atrás surgiram umas pequenas manchas avermelhadas nos
membros inferiores e superiores que desapareciam aquando da exposição solar, mas, por serem
pouco significativas, não fez qualquer tratamento. Contudo, a situação agravou-se há três anos
atrás, após uma mastectomia. As manchas alastraram para o peito e costas, aumentaram de
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tamanho e de número, continham escamas esbranquiçadas e uma forma oval. A doente recorreu
a ajuda médica especializada, tendo-lhe sido diagnosticada psoríase e prescrita a seguinte
medicação: Daivobet gel® e Bonalfa pomada®. Nos primeiros dias de tratamento, sentiu ligeiras
melhorias, porém este efeito benéfico foi de curta duração.
Uma vez que a utente era uma doente com cancro da mama, que estava a ser medicada
com tamoxifeno, que tinha sido sujeita, num passado recente, a quimioterapia e que estava a
efetuar sessões de radioterapia, ela sentia que não tinha disponibilidade emocional para se
sujeitar a mais consultas médicas e tratamentos; assim, decidiu pôr de parte o tratamento da
psoríase e, quando sentia agravamento da doença, recorria a ajuda farmacêutica, tendo utilizado
inúmeros cremes hidratantes indicados para esta patologia. A psoríase manteve-se com períodos
de maior ou menor gravidade, embora nunca de forma tão exacerbada como logo após a
mastectomia.
Um ano mais tarde, a utente fez uma reconstrução da mama, tendo sido logo após esta
operação que se fez sentir a segunda grave crise desta patologia. A utente voltou a utilizar cremes
hidratantes, tendo descoberto que o produto ISO-UREA LEITE® (La Roche Posay) era aquele que
alcançava melhores resultados, pois diminuiu o número e tamanho das manchas; contudo, a
situação era ainda bastante grave, pelo que decidiu recorrer a um outro médico especialista. Este
dermatologista recomendou-lhe fototerapia, mas a utente recusou este tipo de solução por não se
encontrar em condições psicológicas favoráveis para os frequentes e sistemáticos tratamentos.
Nunca lhe foram prescritos medicamentos biológicos visto que os antagonistas do TNF-α estão
associados a uma maior probabilidade de desenvolver neoplasias malignas, sobretudo em casos
45

de doenças inflamatórias muito ativas, como é o caso da psoríase . Ora, como a utente tem um
historial clínico de cancro da mama, este tratamento com anti-TNF não era uma opção viável.
Sentindo-se, mais uma vez, desesperada e sem opções terapêuticas, continuou a recorrer aos
cremes hidratantes que, embora não resolvessem o seu problema, lhe proporcionavam algum
alívio. Este ano, voltou a procurar uma terceira ajuda de um outro médico especialista, tendo sido
este o dermatologista que lhe receitou um manipulado constituído pela seguinte formulação: 5%
de ácido salicílico, 5% de coaltar sp, 0,05% de clobetasol, qbp 100g de creme óleo/água. Com a
utilização deste manipulado, a utente começou a sentir melhorias, as escamas desapareceram, as
manchas diminuíram de intensidade e de quantidade e a pele começou a ficar menos seca.
No anexo V podem observar-se algumas fotografias que a utente me enviou, retiradas
antes e após algumas utilizações do manipulado. É de salientar que a própria utente tinha
mencionado que o seu estado, aquando das primeiras fotografias, já em nada se comparava com
a altura em que a situação se apresentava agravada (altura em que efetuou as cirurgias); essa
situação de melhoria devia-se, provavelmente, ao facto de a utente aproveitar o sol do mês de
junho para diminuir a intensidade dos sintomas da doença. De qualquer forma, observa-se bem a
melhoria da sua pele após a aplicação do manipulado.
No questionário que efetuei (anexo V), a utente referiu que não associa esta patologia a
situações de stress, mas a traumatologias da pele. Salientou que, no início, se preocupava com a
roupa que vestia e procurava usar manga comprida, mas, ao saber que o sol a ajudava, começou
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a importar-se menos com a aparência; a utente explicou, ainda, que aquilo que mais a incomodou
foi a curiosidade das pessoas que olhavam para os seus braços de forma intensa e que a
questionavam inúmeras vezes; tentou fazer a sua vida normal, não deixou de ir à praia embora se
sentisse um pouco desconfortável. O primeiro tratamento era acessível e comparticipado; contudo,
o manipulado receitado pelo segundo médico dermatologista não era comparticipado e não era
muito barato, mas durava bastante tempo por ser fácil de espalhar; este manipulado tinha a
vantagem de não sujar a roupa, mas o inconveniente de ter um odor desagradável. Questionada
acerca das expectativas aquando da utilização do manipulado, a doente referiu que, quando lhe foi
prescrito, não eram grandes, pois nenhum dos tratamentos anteriores tinha sido relevante; no
entanto, ficou bastante otimista quando verificou que havia bastantes melhorias após a primeira
semana de utilização.
Em suma, a doente, consciente de que se trata de uma patologia crónica, apenas
pretende uma medicação que alivie os sintomas e que não se repitam situações de crise como
aquelas em que via as escamas das manchas dos braços espalhadas pelo tapete do seu quarto.
3.1. O manipulado para a situação em estudo
A constituição e preparação do manipulado “Creme O/A de Ácido Salicílico, Coaltar e
Clobetasol” encontra-se no anexo III.
25

Segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho , obteve-se o fator a multiplicar pelo valor
de aquisição de cada matéria-prima, presente no anexo IV, e utilizou-se um fator F de 4,92 euros
para o valor dos honorários. Visto que a cetobase é um pré-preparado industrial, o fator
25

multiplicativo é 3, tal como indicado na portaria nº 769/2004 de 1 de julho . Os cálculos para a
determinação do custo de venda deste manipulado encontram-se no anexo IV.
Este manipulado não é comparticipado pelo SNS visto que na sua constituição está
presente o clobetasol e este não consta na lista de medicamentos manipulados comparticipados,
46

do despacho n.º 18 694/2010 .
3.2. O papel do farmacêutico
O papel do farmacêutico é de grande relevância para o utente, pois pode ajudá-lo, quer
tenha já tido aconselhamento por parte de um médico especializado, quer não. De forma
compreensiva, pode levá-lo a perceber que não se deve deixar desmotivar se o tratamento não for
muito eficaz ou se não notar melhorias logo nos primeiros dias de tratamento e que poderão ser
precisos dias ou semanas de tratamento até que possa observar melhorias; deve insistir no facto
de ser uma doença com recidivas e incentivar o doente a não esconder as áreas afetadas por
vergonha, uma vez que a luz solar lhe é benéfica. No caso de um doente que esteja a fazer uma
terapia tópica com corticoides, o farmacêutico tem o dever de alertar para o facto de não dever
suspender abruptamente esse tratamento, pois poderia causar exacerbação da psoríase. Em
certos casos, o farmacêutico pode dar uma grande ajuda no aconselhamento de cremes que
possam reduzir a psoríase, salientando a importância diária de cremes hidratantes que ajudem a
manter a pele hidratada e com menos escamas. Os produtos cosméticos disponíveis na Farmácia
Vital que podem ser aconselhados para a psoríase são: ISO-UREA LEITE® (La Roche Posay),
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UREAREPAIR PLUS LOÇÃO 10% UREIA® (Eucerin) e UREADIN 10 LOÇÃO HIDRATANTE
UREIA 10% (ISDIN).
No caso específico da utente que acompanhei, verifiquei que ela prezava a atenção que
eu lhe prestava, que se sentia à vontade a falar comigo e que a sua confiança ia aumentando ao
longo do tempo. Foi com agrado que senti que a minha palavra tinha um impacto positivo na sua
vida, quer pelos conselhos que lhe dava, quer pela força psicológica que lhe transmitia.
4. Conclusão
Apesar de surgirem cada vez mais novas opções terapêuticas, esta doença continua a
não ter nenhum tratamento totalmente eficaz, apresentando diferentes graus de eficácia em cada
paciente.
No caso da utente deste seguimento, o tratamento da psoríase está muito condicionado
pelo seu historial clínico de tratamentos realizados para o cancro da mama. Por um lado, o ter tido
cancro não permite o tratamento da psoríase com medicamentos mais inovadores, como é o caso
de medicamentos biológicos. Por outro lado, o tempo que a doente já passou em hospitais teve
um forte impacto no seu estado emocional, pelo que já não tinha motivação nem força suficientes
para enfrentar mais tratamentos, que seriam uma ótima opção para a psoríase, como é o caso da
fototerapia. Assim sendo, podemos concluir que o manipulado teve sucesso, pois, embora não
tenha eliminado por completo as marcas psoriáticas, apresentou um resultado bastante positivo
tendo em conta o facto de não estar associado a outras terapias que poderiam melhorar
significativamente os resultados.

B) O Colesterol
1. Enquadramento: Colesterol
Visto que a hipercolesterolemia é uma doença diagnosticada a nível mundial, que contribui
significativamente para o aumento do risco de doenças cardiovasculares (DCV), decidi estudar os
níveis de colesterol de uma pequena amostra de utentes da Farmácia Vital.
Os dados fornecidos pela Fundação Portuguesa de Cardiologia

47

estimam que “dois terços

da população adulta portuguesa têm o colesterol elevado”. Estes dados são de alerta visto que,
associado ao colesterol elevado, está o risco de desenvolver DCV, pois o colesterol está envolvido
na formação da placa de ateroma

47,48

.
50

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) , as DCV são a maior causa de
morbilidade e mortalidade, a nível global, e calcula-se que, por ano, cerca de 17 milhões de
pessoas morrem devido a DCV. Estima-se que uma diminuição de 10% do nível de colesterol
resultaria, em cinco anos, numa redução de cerca de 20-30% das mortes por doença cardíaca
coronária

49-51

. Contudo, em Portugal, a taxa de mortalidade por DCV tem vindo a diminuir nos
49

últimos anos, sendo que em 2015 atingiu uma percentagem inferior a 30% .
O c-LDL (Low Density Lipoprotein cholesterol) e o c-HDL(High Density Lipoprotein
cholesterol) são as principais lipoproteínas responsáveis pelo transporte de colesterol. Como o cLDL corresponde a dois terços do colesterol, se existir c-LDL em excesso vai-se acumular nas
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artérias, formando placas de ateroma e prejudicando o fluxo sanguíneo. Se isto acontecer, pode
desenvolver-se aterosclerose, aumentando o risco de angina do peito e de trombose, que poderão
desencadear um enfarte do miocárdio. O c-HDL, pelo contrário, está envolvido no transporte do
excesso de colesterol, presente nas artérias, de regresso para o fígado onde pode ser
reprocessado ou transformado em bílis

51-53

.

1.1. Os fatores de risco
Existem dois tipos de fatores de risco: os não modificáveis, tais como a idade, sexo e
hereditariedade, e os fatores de risco modificáveis, como são o caso dos maus hábitos
alimentares, do tabagismo e da falta de exercício físico

53,54

. Estes últimos são os que podem ser

considerados na prevenção da hipercolesterolemia, referida mais adiante (ponto 1.4):
 Exercício físico: a sua prática é um fator responsável pelo aumento do c-HDL. Para que os
seus benefícios sejam notórios, é recomendado que tenha pelo menos uma duração de trinta
minutos, entre quatro a sete dias por semana e que a atividade seja modera a intensa. Claro está
que o exercício tem de ser adequado à condição física de cada indivíduo

54,55

!

 Alimentação: alimentos ricos em gorduras saturadas vão contribuir para o aumento dos
níveis sanguíneos de c-LDL. Assim, um dos principais objetivos dietéticos para indivíduos com
excesso de colesterol é a redução da ingestão de gorduras saturadas. Carnes gordas e derivados,
leite gordo, queijo, manteiga e banho de porco são alguns alimentos ricos neste tipo de gordura.
Por outro lado, exemplos de alimentos que diminuem o c-LDL são: peixe, vegetais, cereais
integrais e legumes

47,51,53,54

.

 Antecedentes familiares: a transmissão genética pode ser responsável por valores
elevados de colesterol. É o caso da Hipercolesterolemia Famíliar (FH) que é uma doença
autossómica dominante caracterizada por níveis elevados de c-LDL e por aumentar o risco de
enfarte agudo do miocárdio prematuro. Tem como causa uma mutação no gene LDLr
 Género: O Framingham Heart Study

57

51,53,56

.

demonstrou que, em geral, os homens são três

vezes mais suscetíveis a desenvolver doenças cardíacas do que as mulheres. No entanto, com o
aumento da idade, esta proporção tende a diminuir, provavelmente, devido à queda dos níveis de
estrogénio derivada da menopausa, que tem como consequência aumentar os níveis de colesterol
total. Logo, o risco de desenvolver doença cardíaca aumenta também neste grupo de
mulheres

51,57

.

 Idade: o risco de desenvolver uma doença cardíaca aumenta com a idade, principalmente
a partir dos sessenta e cinco anos. Isto porque os efeitos provocados por altos níveis de colesterol
e de pressão arterial são cumulativos. Ou seja, apesar das suas consequências poderem não ser
evidentes numa idade adulta média, o risco de desenvolver doença cardíaca será bastante
superior numa idade mais avançada

53,54,58

. Assim, quanto mais cedo se detetarem os valores

elevados, maior é a probabilidade de evitar problemas cardíacos.
1.2. Análises bioquímicas do colesterol
1.2.1.

Quem deve fazer análises ao colesterol?

À partida, uma criança não deve precisar de fazer um rastreio de colesterol. Contudo, no
caso de serem filhos de pais com historial familiar de colesterol elevado ou de um dos
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progenitores sofrer de doença cardiovascular precoce, é aconselhado que estas crianças façam
análises de rotina. Todos os indivíduos de idade adulta deveriam fazer análises ao sangue para
avaliar os níveis de colesterol, pois é a única forma de se saber, com certeza, quais os valores. No
entanto, as análises devem ser realizadas mais regularmente nos indivíduos com maior risco.
Estes, alvos prioritários no rastreio do colesterol, podem agrupar-se em dois grupos

51,53,54

:

 primeiro grupo prioritário: indivíduos de idade inferior a sessenta e cinco anos com
historial de eventos cardiovasculares ou historial familiar de morte prematura por evento
cardiovascular; diabéticos; indivíduos com sinais de elevado teor de gordura no sangue (por
exemplo: xantomas nos tendões, presença de arco córneo e xantelasma).
 segundo grupo prioritário: indivíduos com obesidade, hipertensos, fumadores e
sedentários.
Quando os níveis de colesterol são superiores ou iguais a 250 mg/dl ou quando são
revelados valores alterados de triglicerídeos ou de c-HDL, é recomendado que as análises sejam
repetidas após três meses e novamente após outros três meses. Este intervalo é justificado por
ser um período de tempo necessário para que as alterações no estilo de vida tenham tempo de
fazer efeito. No caso de indivíduos com valores inferiores aos 250 mg/dl, o ideal é repetirem-se as
análises após seis meses ou mesmo um ano
1.2.2.

51,53,54,58

.

Como medir os níveis de colesterol?

Existem três formas de medição do colesterol: através de uma punção venosa faz-se a
recolha de uma amostra de sangue que é analisada num laboratório (doseamento do perfil lipídico
completo); num consultório ou farmácia, através de uma picada no dedo (sangue capilar) a partir
da qual se recolhe a amostra de sangue que é colocada e analisada num monitor portátil (apenas
mede o colesterol total (CT)) e através de uma picada no dedo, onde a amostra de sangue é
recolhida e analisada com recurso a um kit de medição de colesterol que permite a sua medição
em casa (apenas mede o CT). As análises efetuadas através da punção venosa devem ser
realizadas após um jejum de doze horas, pois os níveis de c-LDL são fortemente influenciados
53

pela ingestão de alimentos e bebidas .
Quando apenas se analisa o CT, como nos casos em que se efetua picada no dedo, o
jejum já não é exigido porque os alimentos não têm um efeito significativo nos valores de CT (o
mesmo acontece para o c-HDL). Uma análise mais completa que inclua as medições dos
triglicerídeos, do c-HDL e do c-LDL permite uma avaliação do risco cardiovascular mais exata do
que somente a medição do CT
1.2.3.

53,54

.

Objetivos terapêuticos
59

Na norma nº 005/2013 de 19/03/2013, atualizada em 21/01/2015 , estão indicados os
objetivos terapêuticos recomendados para os níveis de colesterol de acordo com o risco de DCV
da pessoa; estes objetivos encontram-se descritos no anexo VII. Relativamente ao c-HDL, valores
inferiores a 40 mg/dl no homem ou inferiores a 45 mg/dl na mulher são marcadores de risco de
59

DCV acrescidos .
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1.3. Risco cardiovascular
Tendo em conta a gravidade de uma DCV tal como um enfarte, um acidente vascular
cerebral ou outra doença arterial oclusiva, justifica-se a importância de se analisar o risco que um
indivíduo tem para desenvolver uma DC para que se possa intervir o mais cedo possível e da
forma mais adequada: quanto mais alto for o risco, maior terá de ser a intervenção. Indivíduos com
risco cardiovascular elevado e muito elevado são aqueles que têm historial de um evento
cardiovascular, têm diabetes 1 ou 2, são doentes renais crónicos ou apresentam níveis elevados
de pressão arterial e de lípidos

59,60

.

Para os restantes indivíduos, é realizada uma avaliação do risco a partir de um projeto
59

chamado “Systematic Coronary Risk Evaluation” (SCORE) . Através do SCORE determina-se a
probabilidade, a dez anos, de evento cardiovascular fatal tendo em conta os fatores idade, sexo,
tabagismo, CT e pressão arterial sistólica. O risco é estimado a partir de tabelas para regiões de
alto e baixo risco. No anexo VIII está demonstrada a tabela SCORE para um país de baixo risco
(como é o caso de Portugal). O risco é dividido em sete categorias: risco inferior a 1%, risco de
1%, de 2%, entre 3-4%, entre 5-9%, entre 10-14% e superior a 15%

59,60

.

1.4. Medidas não farmacológicas
Determinadas intervenções no estilo de vida devem ser promovidas a fim de evitar níveis
elevados de colesterol e outras dislipidemias no organismo: dieta variada e equilibrada, rica em
legumes, vegetais, peixes e frutas e pobre em gorduras saturadas; atividade física
moderadamente intensa durante 30-60minutos numa média de cinco dias por semana; Índice de
Massa Corporal (IMC) ≥18,5 e <25 e perímetro abdominal <94cm (homens) e <80 cm (mulheres);
cessação do consumo do tabaco e do álcool em excesso; consumo de uma quantidade de sal
inferior a 5,8 g/dia

52-55

.

1.5. Terapia farmacológica
De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), é recomendado iniciar uma terapêutica
farmacológica no caso de uma “pessoa com risco cardiovascular baixo ou moderado e que não
49

alcance os objetivos terapêuticos com intervenções no estilo de vida” . Sendo assim, primeiro
procede-se ao cálculo do risco de DCV de forma a estabelecer qual o objetivo terapêutico a atingir.
De seguida, escolhe-se uma estatina e a dose indicada para determinado objetivo terapêutico. Se
a dose não for suficiente, aumenta-se, e caso a dose máxima tolerada não seja suficiente para
atingir o objetivo, podem considera-se associações farmacológicas

53,60,61

.

As estatinas são a primeira linha de tratamento da hipercolesterolemia. Diminuem o risco
de DCV por inibirem a atividade da enzima HMG-CoA redutase nos hepatócitos. Esta enzima é a
enzima limitante da síntese de colesterol responsável pela conversão de HMG-CoA em
mevalonato. Sem esta conversão há uma diminuição da produção de colesterol e uma redução do
seu armazenamento nos hepatócitos

61,62

. Em Portugal, as estatinas comercializadas são a
62

lovastatina, a pravastatina, a sinvastatina, a fluvastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina .
2. Objetivos e métodos
Durante o meu período de estágio, atendi um utente que pretendia aviar todos os
medicamentos da sua receita, exceto a sinvastatina de 20 mg. Em conversa com o utente, percebi
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que não pretendia este medicamento, pois não queria ser medicado para a hipercolesterolemia.
Na sua perspetiva, com umas pequenas alterações na sua alimentação, ia reduzir os níveis de
colesterol e, além disso, dizia que esses medicamentos “faziam mais mal que bem”. Esta situação,
juntamente com o facto de ser uma doença que afeta grande parte da população, foi o ponto de
partida para o meu interesse pelo tema do colesterol.
Para desenvolver este caso de estudo, sempre que um utente se dirigia à farmácia para
medir os seus níveis de colesterol, eu aproveitava para fazer um pequeno questionário (presente
no Anexo IX) enquanto esperávamos pelos resultados. Quando era um colega a atender um
pedido de medição de colesterol, encaminhava-me esse utente para ter oportunidade de analisar
mais situações. Como esse número de pessoas não foi muito grande, os resultados do inquérito
estão condicionados por uma amostra diminuta.
Os objetivos incidiram em analisar a adesão à terapêutica de indivíduos em que lhes foi
prescrito um antidislipidémico; analisar o valor de colesterol total obtido com o utente; realçar a
importância do controlo dos níveis de colesterol e, quando aplicável, a importância de um
tratamento farmacológico correto e de acordo com a prescrição médica. Pretendia, ainda,
comparar os valores obtidos entre indivíduos medicados e não medicados, elucidar o utente
quanto à importância de um estilo de vida saudável e o que poderia fazer para o conseguir.
3. Resultados obtidos e discussão
No total, o questionário foi respondido por 23 indivíduos, em que 9 são do sexo feminino e
14 do sexo masculino. Todos os incluídos neste estudo eram adultos de idade superior a 50 anos.
Visto que os níveis de colesterol tendem a aumentar com a idade e que é a partir desta faixa etária
que começam a surgir várias doenças, justifica-se a maior preocupação deste grupo de indivíduos
em recorrer à farmácia para medir os seus níveis de colesterol.
Numa abordagem geral, entre os 23 indivíduos, 10 estão a ser medicados para diminuir os
níveis de colesterol. Na figura 17 estão representados os valores de colesterol total para 4 grupos
diferentes: homens que não estão a ser medicados (HSM), mulheres que não estão a ser
medicadas (MSM), homens com medicação (HCM) e mulheres com medicação (MCM). Foi
realizado um teste de Kruskal-Wallis visto que é um teste não emparelhado que inclui 4 grupos
independentes.
Relação entre os valores de CT e os parâmetros analisados

Figura 17: Resultados obtidos para o colesterol total
Legenda: HSM: homem sem medicação; MSM: mulher sem medicação; HCM: Homem com
medicação; MCM: mulher com medicação.
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Com o objetivo de avaliar se havia alguma relação entre estes quatro grupos, procedi a
uma comparação entre eles segundo um teste t não paramétrico. Os resultados estão
representados na tabela 9. Os grupos comparados foram os seguintes: homens sem medicação
vs mulheres sem medicação; homens com medicação vs mulheres sem medicação; homens sem
medicação vs homens com medicação e mulheres sem medicação vs mulheres com medicação.
Tabela 9: Valores de P para o colesterol total, usando um teste t não paramétrico.
Comparação dos parâmetros analisados

Valor de P

HSM com MSM

0.3333

HCM com MCM

0.1089

HSM com HCM

0.6833

MSM com MCM

0.4167

Analisando a tabela 9, verifica-se que nenhum dos valores de P é estatisticamente
significante, pois todos os valores são superiores a 0.05. Vários fatores podem explicar este
resultado: amostra diminuta, valores considerados normais em pessoas não medicadas e valores
elevados em indivíduos medicados. Este último facto pode ser devido a uma adesão incorreta da
terapêutica. Sendo assim, não foi possível concluir se existe alguma relação entre indivíduos do
sexo masculino e feminino com e sem medicação.
Foi analisada a quantidade de indivíduos a quem tinha sido prescrita terapia farmacológica
hipolipidemiante mas que não a fazem: 3 das 7 mulheres a quem foi prescrita terapia
farmacológica não a tomam (42.86%) e 4 dos 9 homens a quem foi prescrito também não a
tomam (44,44%).

Taxa de homens e mulheres que não tomam a medicação prescrita para a
hipercolesterolemia

Figura 18: Percentagem de mulheres e de homens que não tomam a medicação prescrita para a
hipercolesterolemia.
Legenda: MSMP: mulheres não medicadas mas com prescrição; HSMP: homens não medicados
mas com prescrição.
Dado o pequeno número de utentes estudados, os dados obtidos não são suficientes para
se tirarem conclusões acerca da adesão à terapêutica. Contudo, não deixa de ser um aspeto
importante a ter em conta já que numa doença como a hipercolesterolemia, que pode levar a
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consequências tão graves como problemas cardiovasculares, é muito importante que seja
efetuado um controlo dos valores de colesterol. As três principais justificações dadas para o facto
de não tomarem a medicação prescrita foram: “já tomo muitos medicamentos”, “pode causar
outros problemas de saúde” e “pretendo controlar a situação modificando os meus hábitos
alimentares”. Tentei elucidar estes utentes acerca da importância da terapia farmacológica,
expliquei que, apesar dos efeitos adversos dos medicamentos, as consequências de não os tomar
podem ser mais graves ainda, e alertei-os para o facto de, por vezes, a mudança para um estilo de
vida mais saudável, por si só, não ser suficiente para baixar os níveis para valores normais.
Apesar de ter insistido nestas questões e de ter referido, ainda, que em certos casos a
hipercolesterolemia pode ser adquirida hereditariamente e necessitar de uma intervenção
farmacológica, nem todos os utentes demonstraram intenções de iniciar a terapia recomendada
pelo médico prescritor.
Na tentativa de perceber se os valores de colesterol total estavam a ser controlados pela
terapia farmacológica, considerei interessante analisar os níveis de colesterol apenas nos
indivíduos que estavam a ser medicados para esse efeito. Dos 23 indivíduos inquiridos, 10
tomavam medicação para o colesterol. Assim, dividi estes 10 indivíduos medicados em dois
grupos: um grupo engloba os indivíduos medicados e com valores de colesterol total controlados,
ou seja, valores inferiores a 190 mg/dl; o outro grupo inclui os indivíduos medicados e com valores
acima dos 190 mg/dl. Os resultados encontrados estão representados na seguinte figura:

Relação entre o nº de inquiridos medicados e os níveis de colesterol total

Figura 19: Relação entre o número de inquiridos medicados para o tratamento da
hipercolesterolemia (total de 10 indivíduos) e os seus níveis de colesterol total.
Analisando a figura 19, conclui-se que, na maioria dos casos, a medicação está a ser
eficaz visto que os valores de colesterol total obtidos foram aceitáveis. Contudo, a medicação não
está a ter os resultados esperados em todos os indivíduos, pois 30% dos indivíduos medicados
apresentam valores superiores a 190 mg/dl.. Possíveis explicações para este último caso são o
facto de a toma do medicamento não estar a ser efetuada como prescrito, podendo até haver
ausência de tomas por esquecimento da parte do utente ou o facto de a terapia farmacológica
prescrita não ser suficiente, podendo ser necessário ajustar a dose ou alterar o medicamento.
É de salientar que alguns dos inquiridos desconheciam o nome do medicamento que
estavam a tomar para a hipercolesterolemia. Entre os que souberam identificar, as respostas mais
concretas que obtive foram: “Zocor” (uma sinvastatina) em 10% dos utentes, “Zarator” (uma
atorvastatina) em 10% dos utentes e “sinvastatina” (medicamento genérico) em 40% dos utentes.
No entanto, em nenhuma destas situações identificaram a dose.
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Foi também avaliada a relação entre os indivíduos inquiridos e a prática de exercício
físico. Tendo em conta a idade dos indivíduos envolvidos neste estudo, considera-se atividade
física caminhadas de duração superior a 30 minutos.

Relação entre o nº de inquiridos e a prática de exercício físico

Figura 20: Relação entre os indivíduos inquiridos e a atividade física.
Como se pode ver, mais de metade dos inquiridos não pratica nenhum tipo de exercício
físico, nem mesmo caminhadas. Este resultado poderá ser justificado pela idade dos inquiridos, já
que todos os utentes aqui envolvidos têm uma idade superior a 50 anos. Contudo, não deixei de
os alertar para a importância da atividade física e para a existência de vários tipos de exercícios
adaptados à condição individual de cada um.
Além disto, todos os indivíduos entre o grupo dos 13% tinham valores aceitáveis de
colesterol total, tanto nos casos de pessoas medicadas como não medicadas, o que reforça o
contributo do exercício físico na diminuição dos valores de colesterol.
Numa última análise, tentei perceber com que frequência os inquiridos mediam os seus
níveis de colesterol. Como referido anteriormente, a frequência ideal para indivíduos com menos
de 250 mg/dl de colesterol total é de seis em seis meses ou uma vez por ano. Se ultrapassado
esse valor, as análises devem ser realizadas de três em três meses até se conseguir um controlo
deste valor.

Relação entre o nº de inquiridos e a regularidade de medição dos níveis de
colesterol

Figura 21: Representação da relação entre o número total de inquiridos (23) e a frequência da
medição dos seus níveis de colesterol.

Observando os resultados obtidos, mais de metade dos inquiridos (65%) procede
regularmente (uma a duas vezes por ano) à medição dos seus níveis de colesterol. Nestes dados
estão incluídos tanto indivíduos submetidos a terapêutica farmacológica hipolipidemiante como os
que não a fazem. Estes resultados são bastante positivos já que contribuem para o controlo da
eficácia da terapêutica. No entanto, 35% dos indivíduos não costuma medir os seus níveis de
colesterol (sendo até a primeira vez que se deslocaram a farmácia para esse efeito) mesmo
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estando a tomar medicamentos hipolipidemiantes, o que não é nada positivo na medida em que
não têm controlado os seus valores.
Por último, em relação aos hábitos alimentares dos utentes inquiridos, não procedi à sua
análise, pois os dados obtidos não foram consistentes. A maioria dos indivíduos referiu ter cuidado
com a sua alimentação e evitar os principais alimentos responsáveis pelo aumento do colesterol,
contudo nenhum deles respondeu corretamente à pergunta relativa à identificação destes mesmos
alimentos e dos que não contribuem para o aumento do colesterol.
4. Conclusão
No que respeita à medição do colesterol, o ideal seria a determinação do c-LDL:
“Recomenda-se o c-LDL como alvo terapêutico primário. O CT deve ser considerado como alvo
54

terapêutico se não estiverem disponíveis outras análises” . Contudo, na farmácia, os resultados
obtidos referem-se apenas ao CT, não sendo, por isso, tão completos.
Com base nos inquéritos que efetuei, pude notar que existem ainda muitas pessoas que
não estão bem elucidadas quanto à importância do controlo dos níveis de colesterol, pelo que
tentei chamar à atenção para a necessidade de uma toma adequada da medicação. Apesar de ter
notado uma falha da adesão à terapêutica num pequeno número de inquiridos, por outro lado,
houve uma grande parte que se mostrou bastante incentivada para a adoção de um estilo de vida
mais saudável.
Esta análise foi muito interessante, senti que muitas vezes os utentes estão pouco
informados quanto aos seus problemas de saúde e quanto à importância de uma correta adesão à
terapêutica, sendo por isso fundamental a intervenção do farmacêutico no esclarecimento destas
questões.

C) O sono
1. Enquadramento: o sono
O sono é, para o ser humano, indispensável à vida e, da qualidade do sono, depende a
qualidade da vida, pois, durante esse estado de repouso, o corpo recupera forças necessárias ao
estado de vigia. A boa qualidade do sono é indispensável à saúde física e mental, ao bom
crescimento das crianças e ajuda a que haja uma boa aprendizagem a nível escolar. Por outro
lado, a falta de sono ou a má qualidade do mesmo afeta negativamente o ser humano (tanto a
nível físico como psicológico), a sua saúde, o modo como trabalha, como se sente e como se
relaciona com os outros

63-65

.

Sabe-se, então, que o sono condiciona, em grande parte, a vida dos indivíduos e que,
65

aproximadamente 45% da população mundial é afetada por distúrbios do sono . Apesar desta
situação, muitos indivíduos não procuram ajuda médica, menos de um terço recorre à ajuda de um
65

profissional de saúde . Segundo Joaquim Moita (presidente da Associação Portuguesa de Sono),
estima-se que 20% dos portugueses sofrem de problemas de sono, incluindo dificuldade em
66

adormecer, despertares noturnos e acordares precoces .
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Na farmácia, ocorreram várias situações em que os utentes se queixavam de não
conseguir dormir o suficiente e foi este motivo que me levou a escolher este tema: o número
elevado de utentes que se dirige à farmácia na busca de algo que o ajude a dormir melhor e, logo,
a ter uma melhor qualidade de vida.
1.1. O sono
O sono é caracterizado por duas partes: sono NREM (movimento ocular não rápido) e
sono REM (movimento ocular rápido). A fase NREM é a fase mais profunda do sono e
corresponde à fase inicial do sono, dividindo-se em quatro fases (de 1 a 4). O sono começa com a
progressão da fase 1 para a fase 4 (sendo que a fase 1 e 2 correspondem ao sono mais leve).
Este processo é então revertido retornando à fase 1 do sono NREM, havendo uma aproximação
ao estado de vigília. Contudo, em vez de despertar, segue-se o sono REM que corresponde a uma
combinação de características de sono profundo com características de sono leve. Cada ciclo
destes repete-se cerca de quatro a cinco vezes por noite. A duração de cada sono REM vai
aumentando de ciclo para ciclo sendo que, no início do sono, a maior parte do tempo ocorre nas
fases mais profundas (fase 3 e 4) enquanto, mais próximo da hora de acordar, a fase com maior
duração é a fase REM, fase em que ocorrem os sonhos

67,68

.

A duração do sono para um indivíduo adulto é de sete a nove horas. No anexo X está
indicado o número de horas recomendadas de sono de acordo com a faixa etária.
2. Objetivos e métodos
Durante o meu estágio, surgiram algumas situações em que os utentes se queixavam de
não conseguir adormecer ou, então, de adormecer com facilidade, mas acordavam durante a noite
e já não conseguiam voltar a dormir. Assim sendo, resolvi desenvolver este tema tendo em conta
o papel do farmacêutico no auxílio a estas situações.
No anexo XII, está representado o folheto informativo que distribui, durante o estágio,
àqueles utentes que recorriam à nossa ajuda, na farmácia, para os seus problemas com o sono.
Assim, além de explicar ao utente todas as medidas que podem contribuir para regularizar o seu
sono e ajudá-lo a dormir melhor, e de recomendar um dos MNSRM referidos anteriormente
considerado adequado para a situação, também entreguei este folheto informativo. Os utentes
mostraram interesse em ler o folheto que continha um resumo do ciclo do sono, a sua importância
e os hábitos a adquirir para uma boa noite de sono.
3. Resultados obtidos e discussão
Existe uma variedade de MNSRM que podem ser aconselhados para a dificuldade em
adormecer ou em manter o sono e, na Farmácia Vital, encontram-se disponíveis os seguintes:
DORMIDINA® (Bial), SEDOPAX® (Moreno), AQUILEA SONO® (Aquilea), VALDISPERT NOITE®
(Vemedea), VALDISPERT NOITE RAPID® (Vemedea) e STILNOITE® (Sanofi). A composição,
forma farmacêutica, posologia e indicações terapêuticas destes medicamentos encontram-se no
anexo XI.
Alguns destes medicamentos contêm extratos de valeriana (Valeriana officinalis L.),
passiflora (Passiflora incarnata) e de papoila da Califórnia (Eschscholzia californica) que são
conhecidas pelas suas propriedades sedativas, ansiolíticas e antiespasmódicas e analgésicas

70-73

.
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Mas praticamente todos estes MNSRM englobam melatonina. Como tal, decidi explicar mais
detalhadamente o papel da melatonina no sono.
Papel da melatonina no sono
A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é uma hormona sintetizada pela glândula pineal
(ou epífise) dos vertebrados. A sua secreção ocorre principalmente durante a noite tendo início
cerca de duas horas antes da hora habitual de dormir; durante o dia é secretada em quantidades
mínimas. A luz é o principal fator ambiental responsável por este ritmo circadiano da secreção de
melatonina. Devido ao estímulo do núcleo supraquiasmático (no hipotálamo) provocado pelos
impulsos luminosos, os neurónios gabaérgicos inibitórios são estimulados e transmitidos até este
núcleo, inibindo a atividade dos neurónios pré-ganglionares simpáticos da medula e fazendo com
que a glândula pineal não seja estimulada e não liberte melatonina

67,68,74

.

O que acontece durante a noite (escuridão) é o oposto: como o núcleo supraquiasmático
está inativo, a glândula pineal vai ser estimulada com consequente aumento da secreção de
melatonina. É de ter em conta que, durante a noite, a presença de luz, proveniente das lâmpadas
do interior de uma casa, também provoca estimulação dos neurónios inibitórios do núcleo
supraquiasmático que se reflete numa redução da produção de melatonina

67,68,74

.

A melatonina é considerada um cronobiótico, pois regula os ritmos biológicos intrínsecos
de acordo com a espécie. Por exemplo, estudos demonstraram que, durante o dia, a
administração de melatonina induz o sono em animais diurnos, como é o caso do homem. Por
74

outro lado, em animais noturnos, a sua administração durante o dia induz o despertar! .
 Mecanismo de indução do sono pela melatonina nos animais diurnos:
Existe uma associação entre o aumento da quantidade de melatonina com o aumento da
sonolência e, também, com a diminuição da temperatura corporal. Pensa-se que esta diminuição
da temperatura corporal tenha influência na indução do sono através de recetores da melatonina
nos vasos sanguíneos periféricos, o que leva à vasodilatação e aumento da atividade dos centros
do sono no hipotálamo. No entanto, como referido anteriormente, a ação da melatonina está
74

fortemente condicionada pelas condições ambientais .
 Vantagem da melatonina em relação aos hipnóticos comuns
As benzodiazepinas, que correspondem aos hipnóticos mais comuns, têm a capacidade
de induzir o sono e prolongar a sua duração. Contudo, isto não ocorre de forma semelhante ao
que acontece naturalmente. As benzodiazepinas atuam aumentando a quantidade de sono REM e
um excesso de dose pode causar sedação excessiva com consequente perda involuntária da
consciência. Isto nunca acontece mesmo em elevadas doses de melatonina. O efeito da
melatonina pode ser combatido, caso a pessoa assim o pretenda, através da postura ortostática e
74

do esforço em manter-se acordado, o que seria impossível de acontecer no caso dos hipnóticos .
Por vezes, a situação pode ser mais difícil de resolver e a medicação com os MNSRM
descritos pode não ser suficiente. Nestas situações, o papel do farmacêutico seria aconselhar o
utente a visitar o seu médico para que pudesse analisar melhor a situação e, possivelmente,
proceder à prescrição medicamentosa mais adequada.
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3.1. Medidas não farmacológicas
Deve também haver uma associação com a terapêutica não farmacológica que
corresponde a hábitos saudáveis que contribuem para uma boa noite de sono

75,76

: ambiente

calmo, temperatura amena e evitar exposição à luz durante a noite; evitar alimentos e bebidas
com cafeína (café, alguns chás, coca-cola, chocolates) e bebidas alcoólicas (podem perturbar a
qualidade do sono) perto da hora de deitar; não fumar perto da hora de deitar, pois o tabaco é
estimulante; manter um horário regular para dormir; manter uma rotina antes de deitar que seja
relaxante, descontraída e num ambiente mais escuro para acalmar e promover a sonolência; evitar
deitar na cama enquanto não sentir sonolência; praticar exercício físico regular; contudo, o
exercício não deve ser realizado perto da hora de ir dormir, principalmente no caso de exercício
vigoroso; não ficar na cama quando não se consegue adormecer em 30 minutos; nesse caso, o
ideal é levantar e fazer alguma coisa relaxante como ouvir música calma ou ler um livro; evitar
pensar nas preocupações, ou anotá-las e estabelecer um plano de ação; evitar as sestas durante
a tarde (exceto no caso dos trabalhadores por turnos), porque podem prejudicar o sono da noite.
Se sentir muita necessidade de dormir, então fazer a sesta antes das 15h e com duração inferior a
45 minutos. Alguns medicamentos podem ter efeito estimulante e portanto é importante confirmar
com o médico ou farmacêutico se a medicação estará a contribuir para a dificuldade em dormir;
exemplos deste tipo de medicamentos são os antiasmáticos e os medicamentos para tratar as
enxaquecas

75,76

.

4. Conclusão
Este tema reveste-se da maior importância por o sono ser essencial a uma boa qualidade
de vida, em todas as idades do ser humano. Deste modo, o estudo deste tema é de grande
relevância para um farmacêutico que deverá ser capaz de aconselhar os utentes que recorram à
sua ajuda. Antes de mais, a intervenção do farmacêutico é essencial para alertar para a forma
como o estilo de vida afeta a qualidade do sono, para a importância de um sono reparador e de
duração suficiente, para informar que existem medicamentos que podem ser tomados para
melhorar o sono. É igualmente importante recomendar a consulta de um médico no caso de estas
medidas farmacológicas e não farmacológicas não ajudarem a resolver o assunto. De referir que
os utentes da farmácia se revelaram recetivos e interessados no panfleto e nas informações que
nele constavam sobre este assunto.
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Conclusão final
Os seis meses de estágio curricular, realizado na Farmácia Vital, foram fundamentais para
contactar com a realidade do que é ser farmacêutico comunitário nos dias de hoje, fazendo-me
perceber a importância do farmacêutico para a vida daqueles que a ele recorrem esporádica ou
sistematicamente.
Este estágio revelou-se uma fantástica experiência de vida e de aprendizagem, pois
permitiu-me dar uma vertente prática aos conteúdos teóricos estudados nos últimos anos. Aprendi
a melhorar o relacionamento com as outras pessoas, desenvolvendo um espírito de equipa com
os profissionais da farmácia e um espírito de solidariedade humana com os utentes. Aprendi,
igualmente, a ser profissionalmente responsável, nomeadamente nas informações que fornecia
aos utentes, nunca esquecendo que é a sua saúde que está em causa. Finalmente, aprendi a ser
um melhor ser humano, tornando-me uma pessoa mais responsável, interessada e conhecedora.
Os casos de estudo abordados neste relatório contribuíram para aprofundar os meus
conhecimentos científicos e para um melhor e maior relacionamento com os utentes da farmácia.
Foi gratificante perceber que alguns conselhos e orientações que prestei foram benéficos para os
utentes da Farmácia Vital, uma vez que desenvolvi áreas essenciais ao bem-estar de cada um,
tais como a psoríase, o colesterol e o sono.
Ciente que muitas mais áreas terei que explorar, considero que as estudadas são um bom
ponto de partida para as seguintes.
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Anexos
Anexo I: Cronograma das atividades desenvolvidas e das formações assistidas durante o estágio
em farmácia comunitária na Farmácia Vital realizado de 01/02/2017 a 31/7/2017:
Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia Vital.
SEMANAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1: 1-3 fevereiro

Contacto com a organização da farmácia e com os seus trabalhadores.
Receção de encomendas, reposição de stocks e formação interna sobre

2: 6-10 fevereiro

o produto PROSTAMOL® (A.Menarini).
Receção de encomendas, reposição de stock, medição de parâmetros

3: 13-17 fevereiro

bioquímicos: tensão arterial e colesterol total e assistir aos primeiros
atendimentos ao público.
Receção de encomendas, reposição de stock e assistir a atendimentos

4: 20-24 fevereiro
5: 27 fevereiro a 3
março

ao público.
Medição de parâmetros bioquímicos: tensão arterial e colesterol total,
receção de encomendas, reposição de stock e atendimento ao público.
Atendimento ao público, receção de encomendas,

6: 6-10 março

reposição de stock e preparação de dois manipulados.
Medição de parâmetros bioquímicos: glicemia capilar, tensão arterial,

7: 13-17 março

atendimento ao público e receção de encomendas e reposição de stock.

8: 20-24 março

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.

9: 27-31 março

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.
Atendimento ao público, reposição de stock, medição de parâmetros

10: 3-7 abril

bioquímicos: colesterol total e triglicerídeos.

11: 10-14 abril

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.
Medição de parâmetros bioquímicos: colesterol total e triglicerídeos,

12: 17-21 abril

glicemia capilar e tensão arterial; receção de encomendas e reposição de
stock.

13: 24-28 abril

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.
Atendimento ao público, receção de encomendas e preparação de dois

14: 1-5 maio

manipulados.
Atendimento ao público, medição de parâmetros bioquímicos: colesterol

15: 8-12 maio

total e triglicerídeos, glicemia capilar e tensão arterial; receção de
encomendas e reposição de stock.

16: 15-19 maio

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stocks.

17: 22.26 maio

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.

18: 29 maio a 2
junho

Atendimento ao público, reposição de stock, medição de parâmetros
bioquímicos: colesterol total e preparação de um manipulado.

19: 5-9 junho

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.

20: 12-16 junho

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stocks.
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Atendimento ao público, receção de encomendas e medição de
21: 19-23 junho

parâmetros bioquímicos: colesterol total.

22: 26-30 junho

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.
Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stocks,

23: 3-7 julho

medição de parâmetros bioquímicos: colesterol total, triglicerídeos,
glicemia capilar e tensão arterial.
Atendimento ao público, reposição de stocks e medição de parâmetros

24: 10-14 julho

bioquímicos: colesterol total e glicemia capilar.

25: 17-21 julho

Atendimento ao público, receção de encomendas e reposição de stock.
Atendimento ao público, receção de encomendas, reposição de stock e

26: 24-28 julho

medição de parâmetros bioquímicos: colesterol total e glicemia capilar.

27: 31 julho

Atendimento ao público e reposição de stock.

Tabela 2: Cronograma das formações realizadas ao longo do período de estágio.
DATA
9 março
15 março
21 março
23 março

FORMAÇÕES
“Disfunção Erétil”: SPEDRA®(Menarini)
“Suplementos Alimentares”: BIOACTIVO SELÉNIO+ZINCO®, BIOACTIVO Q10
FORTE®, BIOACTIVO GLUCOSAMINA DUPLO® (Pharma Nord)
“Desafios na Utilização de Anti-histamínicos” (Bial)
“Urgências em Oftalmologia” e “Tratamentos das Queixas Vulvovaginais Sem
Hormonas – A Razão de Escolha” (Edol)

19 abril

“Abordagem ao Tratamento de Feridas e Queimaduras” (Molnlycke)

21 abril

“Rinite Alérgica”: LERGONIX® (Menarini)

08 maio

“Proteção Solar e Envelhecimento”: EUCERIN®

10 maio

“DPOC e Dispositivos Inalatórios” (Boehringer Ingelheim)
“BioActivo: A Gama Completa” BIOACTIVO® (Pharma Nord) e

18 maio

“Como chegar novo a velho: Medicina anti-envelhecimento” (palestra realizada
pelo Sr. Prof. Doutor Manuel Pinto Coelho)

23 maio
26 maio
27 maio

“Cross e Up-Selling e Dor” (GlaxoSmithKline)
“Hepatite A, Sarampo e Papeira em Portugal: O Que Está a Falhar?” (palestra
ministrada pela professora catedrática da FFUP, Maria de São José Alexandre)
“Apoio aos Hipertensos na Farmácia” (Omron)
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Anexo II: Representação dos valores de referência para a tensão arterial e para o diagnóstico de
Diabetes.
A) Tabela 3: Valores de referência para a tensão arterial, adaptado de [26].
CATEGORIA
Normal
Normal alto
Hipertensão Estadio 1
Hipertensão Estadio 2

TENSÃO ARTERIAL
SISTÓLICA (mmHg)
120 – 129
130 – 139
140 – 159
≥ 160

e
ou
ou
ou

TENSÃO ARTERIAL
DIASTÓLICA (mmHg)
80 – 84
85 – 89
90 – 99
≥ 100

B) Segundo a Direção Geral de Saúde, o diagnóstico de Diabetes é feito de acordo com o
27

seguinte :
Diagnóstico de Diabetes: Glicemia em jejum ≥126 mg/dl ou sintomas clássicos associados
a uma glicemia ocasional ≥200 mg/dl ou Glicemia ≥200 mg/dl na prova de intolerância à glicose
(PTGO) com 75g de glucose, às 2 horas.
Tolerância Diminuída à Glucose (TDG): Glicemia em jejum <126 mg/dl e às 2h (PTGO) ≥
140 e <200 mg/dl.
Anomalia da Glicemia em Jejum (AGJ): Glicemia em jejum ≥110 mg/dl e <126 mg/dl.
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Anexo III: Constituição e preparação do manipulado “Creme O/A de Ácido Salicílico, Coaltar e
Clobetasol”.
A) Tabela 6: Constituição do manipulado.
Matérias-primas

Quantidade para

Quantidade calculada

100g

Quantidade
pesada

Ácido salicílico

5,00g

5,00g

5,00g

Coaltar sp

5,00g

5,00g

5,00g

Clobetasol

0,050g

0,050g

0,050g

Cetobase

qbp 100g

qbp 100g

qbp 100g

B) P
repa
raçã
o do
mani
pula

do:
1) Verificar o estado de limpeza do material;
2) Pulverizar o ácido salicílico em almofariz;
3) Pesar o ácido salicílico em pó num papel de costaneira;
4) Pesar o clobetasol em papel costaneira;
5) Pesar o coaltar sp num gobelé de vidro;
6) Incorporar o ácido salicílico e o clobetasol em quantidade semelhante de cetobase no recipiente
unguator;
7) Incorporar o coaltar em quantidade semelhante de cetobase;
8) Transferir a mistura de coaltar e cetobase para o recipiente unguator;
9) Adicionar a restante cetobase até perfazer o volume final;
10) Misturar no unguator a velocidade 0 durante 1 minuto;
11) Limpar e secar o material utilizado.
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Anexo IV: Valores do fator de cada matéria-prima e cálculo do preço de venda do manipulado
“Creme O/A de Ácido Salicílico, Coaltar e Clobetasol”.
Tabela 7: Representação dos valores do fator a utilizar para cada matéria-prima tendo em conta
as quantidades a serem utilizadas na preparação do manipulado prescrito, de acordo com a
25

Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho :
Fator

1,3
Quilograma

1,6
Hectograma

1,9
Decagrama

5,00g de ácido
salicílico
5,00g de coaltar
sp
0,05g de
clobetasol
+/-90g de
cetobase

9

2,2
Grama
5,

2,5
Decigrama
0

2,8
Centigrama
0

5,

0

0

0,

0

5

0,

0

Figura 11: Fotografia onde está apresentado o cálculo do preço de venda do manipuldo “Creme
O/A de Ácido Salicílico, Coaltar e Clobetasol”.
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Anexo V: Inquérito realizado à utente da situação de acompanhamento da psoríase:
1) Com que idade surgiram as primeiras evidências de que era portadora de psoríase?
2) Quando é que lhe foi diagnosticada a doença?
3) Teve períodos de remissão da doença?
4) Sentiu

que

as

crises

mais

exacerbantes

estavam

associadas

a algum

fator

desencadeador?
5) Recorreu a algum tratamento não farmacológico?
6) Quais os tratamentos farmacológicos que fez?
7) Quando é que recorreu pela primeira vez à ajuda de um médico especialista?
8) Já deixou de fazer alguma atividade que envolvesse maior exposição do seu corpo (tais
como piscina ou praia) com os seus familiares ou amigos para esconder as áreas afetadas
pela psoríase?
9) Qual o impacto desta patologia no seu local de trabalho?
10) O seu vestuário está condicionado pelo facto de ter psoríase?
11) Quais as suas expectativas antes de iniciar o tratamento com o manipulado?
12) As características organoléticas do manipulado, tais como o odor, a cor e a textura,
influenciaram a adesão à terapêutica?
13) Após as primeiras aplicações, notou melhorias? Quanto tempo após a primeira aplicação?
14) A relação custo-benefício é satisfatória?
15) As expectativas foram superadas ou goradas?
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Anexo VI: Fotografias da utente da situação de acompanhamento da psoríase tiradas antes e
após o tratamento com o manipulado prescrito ““Creme O/A de Ácido Salicílico, Coaltar e
Clobetasol”.

Figura 13: observação de pequenas pústulas
redondas e avermelhadas no braço esquerdo da
utente antes da aplicação do manipulado.

Figura 12: observação de pequenas
pústulas redondas e avermelhadas no
braço esquerdo da utente antes da
aplicação do manipulado.

Figura 14: braço esquerdo da utente
sem praticamente nenhum indício de
psoríase após um mês de tratamento
com o manipulado.

Figura 15: perna da utente após um
mês de tratamento com o manipulado.
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Anexo VII: Objetivos terapêuticos para os níveis de colesterol, de acordo com a norma nº
59
005/2013 de 19/03/2013 atualizada em 21/01/2015 .
Tabela 8: Objetivos terapêuticos para os níveis de colesterol, adaptada de [59].

-RCV baixo (SCORE < 1%) a moderado (SCORE

Colesterol total

Colesterol LDL

<190 mg/dl

<115 mg/dl

≥1% e ≤5%)
-RCV alto (SCORE ≥5% e ≤10%) e assintomático

<100 mg/dl

-Dislipidemia familiar aterogénica
-Hipertensão grau 3 (≥180 e/ou ≥110 mm/Hg)
-RCV muito alto:

<175 mg/dl (*)

<70 mg/dl

DCV clinicamente aparente:

(se

impossível

de

 Diabetes tipo 2

atingir este valor, é

 Diabetes tipo 1 com 1 ou + fatores de risco CV

recomendada

 Doença renal crónica

diminuição ≥50% do

 SCORE ≥10%

C-LDL)

uma

47

(*)valor indicado pela Fundação Portuguesa de Cardiologia
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Anexo VIII: Representação do SCORE para um país de baixo risco cardiovascular, como é o caso
de Portugal.

Figura 16: Representação do SCORE para um país de baixo risco cardiovascular, retirada de [60].
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Anexo IX: Questionário realizado no âmbito do tema sobre o colesterol.

COLESTEROL

No âmbito de um trabalho de estágio na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto,
agradeço a sua colaboração no preenchimento do seguinte inquérito.

1.

2.

3.

PARTE I
Assinale com um x a sua idade:
10 - 20
51-60
21 -30
61-70
31 - 40
71-80
41 – 50
81-90
Indique o seu sexo:
Feminino

Masculino

Responda às seguintes questões:

SIM NÃO
Tem algum familiar com hipercolesterolemia?
Mede os seus níveis de colesterol regularmente?
Foi consultar um médico por esse motivo?
Toma algum medicamento para reduzir os níveis de colesterol?
Se respondeu “sim” na pergunta anterior, indique, por favor, o medicamento que lhe foi
prescrito: ________________________________
Se respondeu “não”, indique os motivos dessa escolha:
“Já tomo muitos medicamentos”
“Pode causar outros problemas de saúde”
“Não me importo que os meus níveis de colesterol estejam elevados”
“Tenciono controlar a situação modificando os meus hábitos alimentares”
Outro motivo:
Relativamente ao seu estilo de vida, escolha a opção que se adequa:
SIM
A sua alimentação é variada?
Evita os alimentos que provocam aumento do valor do colesterol?
Pratica exercício físico regularmente?
4.

NÃO

5.
Por favor, preencha a seguinte tabela, assinalando na coluna A os alimentos que
contribuem para o aumento do colesterol sanguíneo e, na coluna B, os alimentos que
contribuem para o controlo dos níveis de colesterol:
A

B

Manteiga
Abacate
Salmão
Chouriço
Bife de boi
Valor de colesterol sanguíneo medido:

________________
Grata pela colaboração,
Joana Sampaio
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Anexo X Número de horas recomendadas de sono de acordo com a faixa etária.
Tabela 10: Número de horas recomendadas de sono de acordo com a faixa etária, adaptada de
[69].
Idade

Recomendado

Não recomendado

Recém-nascidos (0 a 3 meses)

14 a 17 horas

≤ 11 horas
≥ 19 horas

Lactentes (4 a 11 meses)

12 a 15 horas

≤ 10horas
≥ 18 horas

Bebé(1 a 2 anos)

11 a 14 horas

≤ 9 horas
≥ 16 horas

Crianças em idade pré-escolar (3 a 5 anos)

10 a 13 horas

≤ 8 horas
≥ 14 horas

Crianças em idade escolar (6 a 12 anos)

9 a 11 horas

≤ 7 horas
≥ 12 horas

Adolescentes (13 a 17 anos)

8 a 10 horas

≤ 7 horas
≥ 11 horas

Adultos jovens (18 a 25 anos)

7 a 9 horas

≤ 6 horas
≥ 11 horas

Adultos (26 a 64 anos)

7 a 9 horas

≤ 6 horas
≥ 10 horas

Adultos em idade mais avançada (≥ 65 anos)

7 a 8 horas

≤ 5 horas
≥ 9 horas
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Anexo XI: Medicamentos não sujeitos a receita médica que podem ser recomendados em casos
de dificuldade em adormecer e de despertares noturnos, disponíveis na Farmácia Vital.
Tabela 11: MNSRM que podem ser recomendados para as situações em causa, disponíveis na
Farmácia Vital.
Composição

Forma

Posologia

farmacêutica

DORMIDINA®

12,5 mg ou 25 mg de sucinato

(Bial)

de doxilamina*

Comprimidos
revestidos por
película

terapêuticas
1 comprimido 30

Dificuldade

min antes de

temporária em

deitar

adormecer

(durante 7 dias)

Melatonina (1mg)
SEDOPAX®
(Moreno)

Indicações

Dificuldade em

Extrato de valeriana (60mg)

Comprimidos

1 comprimido

adormecer e

Extrato de lúpulo (40mg)

revestidos

antes de deitar

despertares

Extrato de passiflora (40mg)

noturnos

Melatonina (1,95mg)

Dificuldade em

AQUILEA

Extrato de papoila da

Comprimidos

1 comprimido 30

adormecer e

SONO®

Califórnia (100mg)

com dupla

min antes de

despertares

(Aquilea)

Extrato de passiflora (100mg)

camada**

deitar

noturnos

Extrato de valeriana (50mg)
Dificuldade em
VALDISPERT
NOITE®
(Vemedea)

Melatonina (1mg)
Vitamina B6 (9,5mg)

Comprimidos de

1 comprimido 15

libertação

min antes de

prolongada***

deitar

adormecer,
despertares
noturnos e fadiga
causada pelos
distúrbios do sono

VALDISPERT
NOITE
RAPID®

Melatonina (1,9mg)

Comprimidos
orodispersíveis

(Vemedea)
Melatonina (1mg)
STILNOITE®

Extrato de passiflora (150mg)

(Sanofi)

Extrato de papoila da
Califórnia (8,4mg)

1 comprimido 30
min antes de
deitar
21 cápsulas

Cápsulas

30min-1h antes de
deitar

Dificuldade em
adormecer e
despertares
noturnos
Dificuldade em
adormecer e
despertares
noturnos

*É um anti-histamínico derivado da etanolamina com efeito sedativo marcante.
**Constituída por uma camada externa contendo melatonina e que é libertada rapidamente e por uma
camada interna de libertação retardada contendo extratos de valeriana, passiflora e papoila da Califórnia.
***Libertação imediata de uma determinada quantidade de melatonina e libertação prolongada da restante
quantidade de melatonina.
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Anexo XII: Folheto Informativo distribuído aos utentes que apresentavam dificuldades em
adormecer ou em manter o sono.
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