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RESUMO
Neste relatório é feita a descrição das atividades desenvolvidas ao longo de três
meses de estágio curricular na Farmácia Lamar, em São João da Madeira, bem como dos
temas desenvolvidos neste âmbito.
Assim, numa primeira parte serão abordados aspetos referentes à organização e
funcionamento da farmácia e descrição do espaço físico e das atividades desenvolvidas.
A segunda parte inclui a contextualização e explicação dos trabalhos desenvolvidos
por mim na farmácia. Ambos os temas foram escolhidos com base nos utentes da Farmácia
Lamar e nas suas necessidades específicas.
O primeiro tema, “Dermatite Atópica”, foi escolhido devido à elevada procura de
produtos cosméticos para a pele atópica do bebé na Farmácia Lamar e do facto de ser
uma doença cuja prevalência é cada vez maior. Já o segundo tema, “Resíduos
Farmacêuticos no Ambiente” surgiu da necessidade de alertar a sociedade para um
problema emergente e que é da responsabilidade de todos, sendo que os farmacêuticos
têm um papel preponderante na sensibilização e divulgação de informação devido à sua
grande influência nos utentes.
O desenvolvimento destes projetos permitiu-me consolidar e aumentar o meu
conhecimento científico acerca destes temas, mas mais importante, transmiti-lo aos
utentes da Farmácia Lamar.
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Introdução
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas inclui um estágio curricular de seis
meses, oferecendo a oportunidade de consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo
de cinco anos. Durante estes seis meses, é possível conhecer duas das principais áreas de atuação
de um farmacêutico - a farmácia comunitária e a farmácia hospitalar. Durante este período,
preparamo-nos para aquela fase que será, provavelmente, a mais desafiante: o mercado de
trabalho. O primeiro contacto com esta profissão é fundamental para nos tornarmos profissionais
confiantes e responsáveis. Permite-nos ainda aprender algo que só a experiência nos transmite, a
vertente das relações humanas e da comunicação com os utentes.
O meu estágio em farmácia comunitária teve a duração aproximada de três meses, com
início a 15 de maio e fim a 11 de agosto. Ao longo deste relatório, farei uma descrição detalhada
das atividades desenvolvidas durante este período, bem como dos trabalhos desenvolvidos por mim
no contexto da farmácia comunitária. A tabela 1 representa as principais atividades desenvolvidas
ao longo do estágio, sendo que a cor verde diz respeito às principais atividades no respetivo período
e o amarelo às atividades que continuei a realizar com menor frequência, sempre que necessário.

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas em cada mês do estágio em Farmácia Comunitária

Atividades desenvolvidas / Meses de estágio

maio

junho

julho

agosto

Encomendas e Aprovisionamento
Conferência de Receituário
Atendimento ao público
Projeto “Dermatite Atópica””
Projeto “Resíduos Farmacêuticos no ambiente

Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Lamar
1. A Farmácia Lamar
1.1. Localização e Horário de Funcionamento
A Farmácia Lamar (FL) localiza-se na Avenida Renato Araújo em São João da Madeira,
Aveiro, no piso 0 do centro comercial 8ª Avenida, mais especificamente na loja 0040. Por se localizar
num shopping, a FL está aberta ao público das 10h às 22h (horário de funcionamento do shopping),
de segunda a sábado. No entanto, a cada cinco dias a FL funciona durante 24 horas uma vez que
faz parte do plano de atendimento permanente de S. João da Madeira (figura 11, anexo I). Apesar
de inserida num centro comercial, a FL encontra-se perto de uma das entradas principais do
shopping, o que facilita o acesso dos utentes e evita que estes tenham de percorrer toda a área
comercial para chegar à farmácia.
A FL encontra-se estrategicamente situada numa zona da cidade onde se localizam também o
Hospital de São João da Madeira, clínicas e o centro de saúde. Importa referir que, até 2008, a FL
se encontrava numa zona diferente da cidade onde tinha menos visibilidade. No entanto, a alteração
1

de localização para o centro comercial não afetou a fidelização dos seus utentes, que
acompanharam a mudança.

1.2. Espaço Físico
O espaço da FL está organizado de acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007, de 1 de agosto (1).

1.2.1 Caracterização do espaço interior
No que concerne o espaço interior da FL, este cumpre as exigências estabelecidas pela
Deliberação nº 2473/2007, de 28 de novembro no que toca a divisões obrigatórias e áreas mínimas
(2).

Assim sendo, existe uma área de acesso exclusivo ao pessoal da farmácia onde estão inseridos

um gabinete de direção técnica, instalações sanitárias, uma zona de recolhimento e uma cozinha.
Existe ainda um laboratório e prateleiras e deslizantes onde estão armazenados os excedentes dos
Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), os Produtos Cosméticos de Higiene
Corporal (PCHC) e medicamentos veterinários. É possível também encontrar aí um computador e
ainda um frigorífico que contém os medicamentos cuja temperatura de conservação é de 2 a 8 ºC.
Para além disso, existe um piso superior que contém o robot onde estão armazenados a maioria
dos medicamentos em stock, prateleiras que contêm excedentes desses medicamentos que vão
sendo repostos no robot consoante a necessidade e um computador através do qual se realiza a
maior parte dos procedimentos que envolvem a gestão de encomendas/stock. É possível aceder a
esta área através de uma porta que liga ao exterior do centro comercial e por onde é feita a receção
das encomendas, bem como o atendimento ao público nos dias de serviço de atendimento
permanente (figuras 19 e 20, anexo III).
Por outro lado, na área de atendimento ao público, existem sete balcões de atendimento,
divididos dois a dois, cada um contendo um computador com ligação à internet e ao sistema
informático da farmácia, um leitor de código de barras e uma impressora de receitas e talões. Atrás
dos balcões existem gavetas onde estão guardados MNSRM e alguns Medicamentos Sujeitos a
Receita Médica (MSRM) mais solicitados, bem como medicamentos de venda livre. Nas prateleiras
estão expostos MNSRM, maioritariamente suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos e
produtos homeopáticos. Distribuídos pelo restante espaço da FL, encontram-se expositores de
diversos produtos de dermocosmética, puericultura, higiene oral, podologia e produtos para
grávidas. Adicionalmente, existe à disposição dos utentes um medidor de pressão arterial e uma
balança, ambos automáticos, e um gabinete de atendimento personalizado onde se realizam
diversos serviços farmacêuticos (por exemplo a medição de parâmetros bioquímicos), consultas de
nutrição e uma outra divisão onde estão armazenados produtos de dermocosmética (anexo II).

1.2.2. Caracterização do espaço exterior
Na fachada exterior da FL encontra-se o símbolo da cruz verde, o qual fica iluminado nos
dias de serviço permanente. Na porta através da qual se efetua esse serviço, bem como a entrega
das encomendas, onde estão disponibilizadas todas as informações relativas ao horário de
funcionamento da farmácia e lista de farmácias de serviço (figuras 19 e 20, anexo III).
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1.3. Recursos Humanos
Tal como exige o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto (1, 3), o pessoal da farmácia está
dividido em quadro farmacêutico e quadro não farmacêutico. A equipa da FL inclui uma farmacêutica
com funções de Diretora Técnica (DT), quatro farmacêuticos, dois Técnicos de Farmácia (TF), uma
conselheira de Dermocosmética e Puericultura e, finalmente, uma pessoa responsável pela gestão
de stocks e aprovisionamento da farmácia.
Esta equipa, muito bem qualificada e preparada, é essencial para o sucesso da FL e foi
capaz de me transmitir, desde início, os conhecimentos técnico-científicos, mas também humanos
necessários para trabalhar em farmácia comunitária.

2. Sistema Informático
Tal como uma grande parte das farmácias comunitárias em Portugal, a FL utiliza o sistema
informático Sifarma2000® desenvolvido pela empresa Glintt®. Este software facilita a prática
farmacêutica a todos os níveis, desde o atendimento à dispensa de medicamentos, gestão de
stocks, encomendas, devoluções, conferência de receituário, histórico de vendas, entre outros,
sendo assim muito importante para o normal funcionamento da farmácia. Mais especificamente no
atendimento, o Sifarma2000® permite ao farmacêutico aconselhar e acompanhar cada utente de
forma personalizada, já que este fornece informação científica acerca dos medicamentos, mas
também, se o farmacêutico assim o pretender, informação sobre o próprio utente devido à
possibilidade de criar ficha de utentes. Esta funcionalidade foi muito útil especialmente no início da
minha atividade ao balcão visto permitir-me esclarecer dúvidas sobre os medicamentos que estava
a dispensar.
O acesso a este software é possível através do uso de credenciais de acesso únicas para
cada farmacêutico/TF.

3. Gestão e Administração da Farmácia
A boa gestão de uma farmácia é a base do seu sucesso. No entanto, este é um grande
desafio uma vez que é necessário ter em conta múltiplos fatores em simultâneo tais como a
constante entrada de novos produtos no mercado, as exigências dos fornecedores e laboratórios,
as alterações nas comparticipações e preços dos medicamentos, as necessidades dos utentes e o
poder económico da farmácia. Desta forma, é importante que os farmacêuticos desenvolvam
também competências nesta área. A gestão de stocks e de encomendas foi a primeira atividade
com a qual tive contacto no meu estágio, o que desde logo me alertou para a importância desta
vertente menos visível sob o ponto de vista do utente. Na FL, apesar de existir uma pessoa que se
dedica inteiramente a esta atividade, todos os profissionais participam e têm responsabilidade na
gestão e reposição de stocks e aprovisionamento dos produtos.
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3.1. Encomendas e Aprovisionamento
3.1.1 Fornecedores
Na FL, as encomendas são feitas principalmente a dois distribuidores grossistas: Alliance
Healthcare®, que realiza normalmente uma entrega por dia e à qual é encomendada a maioria dos
MSRM, e a Cooprofar®, que fornece essencialmente produtos de puericultura, higiene oral,
podologia e dermocosmética com a vantagem de realizar até três entregas por dia. No entanto, em
alguns casos, a farmácia opta por encomendar os Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS)
diretamente aos laboratórios que os produzem. De uma forma geral, esta escolha depende
obviamente dos preços praticados e existência de descontos e bonificações, mas também da
capacidade de stocks, tempo de entrega e diversidade e quantidade dos produtos disponíveis.
Normalmente, os laboratórios praticam preços mais baixos permitido maiores margens de lucro. No
entanto, exigem muitas vezes a encomenda de quantidades mínimas.
É de destacar que a FL faz parte de um grupo de compras que inclui também a Farmácia
Laranjeira, em S. João da Madeira, e a Farmácia Benisa, no MarShopping, no Porto. Isto permite
otimizar custos e obter melhores condições comerciais, para além de que as três farmácias referidas
pertencem à mesma sociedade.

3.1.2. Realização de Encomendas
Na FL são realizadas encomendas diárias, instantâneas e manuais.
As primeiras são feitas aos distribuidores grossistas referidos na alínea anterior e são
geradas automaticamente pelo Sifarma2000® com base nos stocks mínimo e máximo estabelecidos
pela farmácia para cada produto. Este software lança, assim, uma proposta de encomenda que no
final do dia é revista e aprovada pelo farmacêutico responsável, que seguidamente a envia aos
fornecedores. Na FL normalmente realizam-se duas encomendas diárias, uma até às 13 horas e
outra até às 21 horas. Apesar de me ter sido ensinado desde início a realização das encomendas,
bem como os critérios para as realizar, nunca o fiz. Relativamente às encomendas instantâneas,
estas são feitas quando há rutura de stock de um produto específico e que pode ser encomendado
diretamente no Sifarma2000®, na ficha do produto, para a Alliance Healthcare®. Estas encomendas
são quase sempre feitas durante a dispensa de MPS uma vez que é nessa altura que é notada a
rutura de stock. Através do software, é possível verificar a disponibilidade do produto bem como a
data e o tempo de entrega. Finalmente, as encomendas manuais dizem respeito às encomendas
realizadas diretamente aos laboratórios, bem como aquelas feitas por telefone ou através do site do
fornecedor que normalmente é a Cooprofar®.
É de salientar que a FL tem a vantagem de poder adquirir produtos das outras farmácias do
grupo quando há rutura de stock e os fornecedores não têm o produto disponível, ou quando há
maior urgência na sua aquisição. Normalmente, quando os produtos estão disponíveis na Farmácia
Laranjeira são recebidos no próprio dia, uma vez que as farmácias se localizam perto uma da outra.
No caso de os produtos virem da Farmácia Benisa, podem chegar à FL no próprio dia ou, no
máximo, no dia seguinte, dependendo da hora a que são requisitados.
4

3.1.3. Receção de Encomendas
Os produtos encomendados chegam à FL armazenados em contentores verdes ou azuis,
no caso de virem da Alliance Healthcare® ou da Cooprofar®, respetivamente. De forma a serem
facilmente identificados, os contentores que transportam produtos refrigerados possuem uma tampa
de cor diferente, sendo revestidos por esferovite e contendo placas de gelo. Assim, esses são os
primeiros produtos a serem conferidos e armazenados no frigorífico. A fatura relativa a cada
encomenda encontra-se num dos caixotes, em duplicado e possui toda a informação dos produtos
pedidos e enviados, nomeadamente o código nacional do produto (CNP), nome, forma farmacêutica,
dose e quantidades pedidas e enviadas, bem como o preço de venda ao público (PVP), margem,
desconto, preço de venda à farmácia (PVF) e imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Da mesma
forma, os produtos em falta estão registados na fatura juntamente com a respetiva justificação.
Quando a encomenda inclui medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos a fatura vem
acompanhada de uma requisição específica que é arquivada na farmácia por um período de três
anos.
A receção das encomendas é feita através do Sifarma®. No caso de se tratar de uma
encomenda diária ou instantânea, esta já se encontra registada no software e pode ser diretamente
rececionada, introduzindo-se apenas o número de fatura. Os produtos podem ser inseridos através
do seu código de barras, com o auxílio de um leitor ótico, ou introduzindo manualmente o seu CNP.
Ao longo deste processo, é necessário conferir as quantidades pedidas e enviadas, o PVP e o PVF,
com especial atenção aos produtos com preço marcado, cujo valor na embalagem deve coincidir
com o PVP que surge no software. Também deve ser controlada a integridade de embalagem e o
prazo de validade. No caso de se pretender rececionar uma encomenda feita através do telefone ou
site de Cooprofar®, ou diretamente aos laboratórios, primeiro deve ser feita a sua proposta no
Sifarma2000®, introduzindo-se manualmente o CNP dos produtos (que são previamente conferidos)
e só depois se procede da mesma forma que as encomendas diárias. Quando se trata de produtos
sem preço marcado, o PVP é estabelecido pela FL com base no PVF e margem de lucro, que
normalmente é de 25%, respeitando sempre os limites estabelecidos na legislação. No entanto, no
caso específico dos leites e papas, não é seguida a regra dos 25% de margem uma vez que a FL
não pretende obter lucro com estes produtos. De facto, estando a FL inserida num shopping, deve
ser tida em conta a concorrência próxima que também vende estes produtos, como o Continente®
e a parafarmácia Wells®. Desta forma, a FL consegue preços mais vantajosos, angariando mais
clientes.
Para terminar a receção de uma encomenda, confere-se o número total de unidades
rececionadas e o valor total faturado. O último passo consiste na impressão das etiquetas dos
produtos sem preço marcado que devem ser coladas em áreas da embalagem que não contenham
informação importante, como por exemplo data de validade.
Por vezes, é necessário efetuar reclamações aos fornecedores, o que normalmente é feito
via telefónica. Pode acontecer, por exemplo, ser faturado um determinado número de embalagens
que não corresponde ao número rececionado. Nesses casos, o distribuidor regulariza a situação
emitindo, nas próximas entregas, uma nota de crédito.
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3.1.4. Armazenamento
Como já foi referido anteriormente, a maioria dos MPS são armazenados no robot instalado
no piso superior da FL. Este sistema, desenvolvido pela Glintt®, veio melhorar o sistema
organizacional de algumas farmácias no sentido em que permite economizar tempo e rentabilizar
espaço. O robot está inserido num espaço fechado, constituído por várias prateleiras onde estão
armazenadas as embalagens (figura 22, anexo IV). Na fachada exterior desta estrutura, está uma
porta de entrada que tem a si acoplado um computador com o software do sistema, um leitor ótico
de código de barras e um tapete rolante através do qual são inseridas as embalagens para serem
armazenadas no interior (figura 21, anexo IV). Isto é possível graças a um braço robótico que
transporta as embalagens desde o tapete de reposição até às prateleiras e, quando solicitadas, das
prateleiras até a uma das quatro saídas através das quais chegam ao balcão de atendimento
destinado. O processo de reposição é manual e consiste em ler o código de barras do produto,
introduzir a sua data de validade no sistema e colocá-lo no tapete rolante. O local onde cada
embalagem é armazenada é escolhido aleatoriamente mas o seu lugar fica registado no sistema.
Como em qualquer sistema automatizado, podem ocorrer erros que exigem a intervenção
do técnico responsável/farmacêutico. Por exemplo, por vezes uma embalagem pode não ser
corretamente colocada no tapete e o braço robótico não a consegue retirar do mesmo para ser
guardada. Nesse caso, o sistema emite um sinal sonoro e é necessário acionar o botão de
segurança e entrar no robot para retirar a embalagem manualmente. Seguidamente, reinicia-se o
sistema.
Tal como referido anteriormente, a FL está equipada com inúmeras prateleiras e deslizantes
(anexo II) onde é armazenada a maioria dos produtos de puericultura e cosmética, bem como os
medicamentos cujas dimensões não permitem o seu armazenamento no robot.
Esta atividade de reposição e armazenamento revelou-se extremamente importante uma
vez que me permitiu conhecer melhor os produtos existentes na farmácia, os seus nomes comerciais
e a sua localização. De facto, este conhecimento facilitou bastante a minha atuação no atendimento
ao público uma vez que me permitiu poupar tempo e sentir mais segura e confiante.

3.1.5. Devoluções de Medicamentos e Produtos de Saúde
Durante a receção de uma encomenda, deparamo-nos com uma série de situações que
justificam a devolução de um produto. Entre elas destacam-se as embalagens danificadas, os
produtos com prazo de validade curto, erros no pedido que ocorrem durante a realização das
encomendas, ou ainda o cumprimento de ordens emitidas pela Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED, I.P.).
Tal como a maioria dos procedimentos até agora abordados, também as devoluções são
realizadas com recurso ao Sifarma2000®. Para isso, cria-se uma Nota de Devolução, indicando os
produtos a serem devolvidos (nome e CNP), a sua quantidade, fornecedor e o motivo da devolução.
De forma a facilitar o processo para o fornecedor, indica-se também o número da fatura da
encomenda da qual esse produto fazia parte. Se a mesma for aceite, o fornecedor emite uma ordem
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de crédito à farmácia ou troca o produto por um igual ou com o mesmo preço. No entanto, a
devolução pode não ser aceite e, nesse caso, retorna à farmácia e é contabilizado como quebra.

3.1.6. Controlo de prazos de validade e Verificação Física de existências
O controlo do prazo de validade dos produtos de saúde é fundamental para a dispensa de
medicamentos de qualidade, pelo que deve ser feito periodicamente. Este controlo, apesar de ser
realizado aquando a receção das encomendas, é repetido mensalmente ou a cada dois meses.
Durante a reposição dos produtos no robot, como já foi explicado, é necessário colocar a sua data
de validade, o que facilita bastante o processo de controlo uma vez que o próprio prioriza a dispensa
das embalagens cujo prazo de validade expira nos três meses seguintes. No entanto, o prazo de
validade dos produtos que não estão armazenados no robot tem de ser controlado manualmente.
Normalmente, a FL devolve os produtos que expiram nos três meses seguintes. Durante o meu
estágio, realizei esta tarefa uma vez, tendo ficado responsável por retirar todos os produtos expostos
cujo prazo de validade terminava nos três meses seguintes.
Por outro lado, a verificação física de existências permite averiguar se os stocks informáticos
dos produtos coincidem com os stocks reais presentes na farmácia. Quando não coincidem, estes
devem ser corrigidos uma vez que podem levar a ruturas de stock ou, pelo contrário, levar à
realização de encomendas desnecessárias. Este é um ato importante para a gestão da farmácia e
é da responsabilidade de todos os profissionais da farmácia.
A segunda semana de estágio coincidiu com o período de férias da técnica responsável
pelas encomendas e aprovisionamento, pelo que durante uma semana fiquei responsável por todos
estes processos. Apesar de alguma insegurança inicial, senti-me perfeitamente capaz de o fazer e
recebi um feedback positivo da equipa da FL, o que contribuiu para aumentar a minha confiança e
à-vontade com as tarefas que me foram incutidas.

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde
Numa farmácia comunitária, o ato de dispensar medicamentos é muito mais complexo do
que se julga, exigindo concentração e conhecimentos científicos bem cimentados por parte do
farmacêutico/TF. Como estabelecido nas Boas Práticas de Fabrico (BPF), a “cedência de
medicamentos compreende o ato profissional em que o farmacêutico, após validação da medicação,
cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou
em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação
indispensável para o uso correto dos medicamentos. Neste processo, o farmacêutico avalia a
medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os
medicamentos (PRM) protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à
medicação (RNM)” (4).

7

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
4.1.1. Prescrição Médica
Ao ser aprovado o Decreto-Lei 106-A/2010, de 1 de outubro, foi estabelecido o princípio da
obrigatoriedade da prescrição eletrónica para que seja obtida a comparticipação de medicamentos
(5).

No entanto, embora cada vez mais raras, continuam a circular receitas manuais. Estão

salvaguardadas quatro exceções que o permitem: (1) Falência informática, (2) Inadaptação do
prescritor, (3) Prescrição no domicílio ou (4) Até 40 receitas/mês

(6).

Embora o objetivo seja a

completa desmaterialização da prescrição, tal ainda não foi possível, pelo que se optou por emitir a
receita por meios eletrónicos e pela impressão em papel. A Portaria nº 198/2011, de 18 de Maio,
estabelece os critérios aos quais as receitas eletrónicas devem obedecer

(7).

Assim, existem dois

tipos de receitas médicas eletrónicas, sendo que uma tem um prazo de validade de 30 dias a contar
da data de emissão, e a outra em que são impressos 3 exemplares, cada um com um prazo de
validade de seis meses.
Outra alteração aprovada pela Lei nº 11/2012, de 8 de março, estabelece que é obrigatória
a prescrição pela Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa

(8).

No entanto,

existem também exceções que tentam salvaguardar a prescrição de um medicamento específico
tendo em conta o contexto clínico do doente. Isto significa que o médico prescritor pode prescrever
por marca comercial o por nome do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), desde
que assinale uma das seguintes menções (6, 8):
•

Exceção a) – medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com

informação prestada pelo INFARMED, I.P.;
•

Exceção b) – suspeita, previamente aprovada pelo INFARMED, I.P., de intolerância ou

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra
denominação comercial;
•

Exceção c) – medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com

duração estimada superior a 28 dias.
No caso das duas primeiras exceções, o farmacêutico é obrigado a dispensar o
medicamento prescrito. Apenas no caso de exceção c), o utente pode optar por um medicamento
equivalente ao prescrito desde que o PVP seja inferior.
O novo modelo de receita eletrónica (Receita Sem Papel) passou a ser obrigatório a 1 de
abril de 2016. Neste caso, e ao contrário do que acontecia anteriormente, nenhum comprovativo da
receita fica na farmácia, processando-se tudo através do sistema informático. Ao emitir a receita,
todos os dados podem ser enviados para o utente através de uma mensagem de texto ou através
da impressão da Guia de Tratamento. Durante os dois meses e meio que estive no atendimento ao
público, constatei que as receitas emitidas através de mensagens de texto não são tão frequentes
como as Guias de Tratamento. De uma forma geral, os utentes preferem a segunda modalidade,
para além de que grande parte deles são idosos, o que justifica essa preferência. Este modelo
eletrónico também tem a vantagem de possibilitar a prescrição simultânea de medicamentos
comparticipados e não comparticipados. Para além disso, é de destacar que é possível que os
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utentes optem por aviar apenas os medicamentos que necessitam e levantar os restantes noutra
altura e até num estabelecimento diferente.
Tendo já passado algum tempo desde a introdução deste novo modelo, reparei que os
utentes já estão bem familiarizados com as alterações impostas. No entanto, continuam a surgir
utentes com dúvidas acerca das receitas, pelo que senti que tive um papel importante no
esclarecimento das mesmas.

4.1.1.1. Comparticipação de Medicamentos
No que concerne a comparticipação de medicamentos, regulados pelo Decreto-Lei nº48A/2010, de 13 de maio, o Estado comparticipa os medicamentos em dois regimes:
•

O regime geral, que abrange a maioria dos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

ou dos beneficiários da Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da
Administração Pública (ADSE).
•

O regime especial, que se destina aos utentes pensionistas ou a grupos especiais de

utentes e/ou portadores de uma determinada patologia

(9).

Relativamente ao primeiro, este baseia-se num sistema de escalões que estabelece a
percentagem paga pelo Estado em função da classificação farmacoterapêutica do medicamento.
No caso do utente pertencer a este regime, a sigla “SNS” deve estar no cabeçalho das receitas
médicas (manuais e eletrónicas). Quanto ao regime especial, acresce um aumento na
comparticipação dos medicamentos aos escalões referidos anteriormente. As receitas dos utentes
pensionistas vêm identificadas no cabeçalho pela letra “R” após a sigla “SNS”, enquanto que no
caso dos utentes com uma determinada patologia ou de grupos especiais de utentes, surge a letra
“O”. Uma vez que estes beneficiam de diferentes regimes de comparticipação, é obrigatória a
identificação pelo médico prescritor do diploma correspondente a essa patologia ou grupo específico
de utentes.
Finalmente, alguns utentes beneficiam de uma comparticipação adicional à do Estado,
regimes estes que se designam regimes de complementaridade. Estes variam consoante o acordo
com a entidade patronal, como os funcionários da Caixa Geral de Depósitos (CGD), funcionários
que pertencem aos Bancários do Norte, Energias de Portugal (EDP), MEDIS-CTT. Por outro lado,
estes regimes também incluem os contratos com seguros de saúde como a Multicare ou Fidelidade
Seguros. De forma a obter as comparticipações a que têm direito, é obrigatório os utentes mostrarem
o cartão que os identifica como beneficiários destes regimes de comparticipação complementares,
sendo necessário tirar uma fotocópia do mesmo juntamente com a receita.
Cada um destes regimes de comparticipação possui um número identificativo do organismo
correspondente que fica impresso no verso da receita (no caso daquelas que são materializadas
em papel) segundo o qual são separadas.
Confesso que na fase inicial do meu estágio senti algumas dificuldades em reconhecer
todos estes regimes de comparticipação, bem como as siglas correspondentes, principalmente
numa fase em que as receitas manuais que implicam a seleção manual dos regimes de
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comparticipação são raras. Desta forma, tornou-se mais desafiante memorizar ou familiarizar-me
com estes aspetos.

4.1.2. Validação da prescrição e Dispensa
De forma a proceder à dispensa de um MSRM, deve ser validada a receita
eletrónica/manual, verificando os seguintes elementos

(6):

• Número da receita;
• Local de prescrição ou código correspondente;
• Identificação do médico prescritor;
• Nome e número de utente;
• Entidade financeira responsável ou número de beneficiário (por exemplo “SNS” ou “ADSE”);
• Referencia ao regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável (por
exemplo “R” e/ou “O”);
• Identificação do medicamento: DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão e número de
embalagens;
• Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos ou outro código oficial
identificador do produto, no caso de se tratar de uma receita eletrónica;
• Denominação comercial do medicamento, se aplicável;
• Data de prescrição;
• Assinatura do prescritor, no caso de receitas materializadas.
No caso das receitas manuais, deve-se verificar adicionalmente:
• Exceção justificativa, tal como referido na secção 5.1.1. Prescrição Médica;
• Vinheta identificativa do médico prescritor.
Após verificação destes elementos, é então possível proceder à dispensa dos
medicamentos prescritos. Deve ser sempre dada ao utente a possibilidade de escolher entre
medicamentos de marca e genéricos. A farmácia, por lei, é obrigada a ter sempre disponível para
venda, no mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo, de entre os que possuem os
cinco preços mais baixos

(8).

No caso específico da FL, por ter elevada afluência, costumam estar

disponíveis mais do que cinco medicamentos genéricos, dando ao utente a possibilidade de uma
escolha alargada. O farmacêutico é obrigado a dispensar um dos cinco mais baratos, a não ser que
o utente opte por um mais caro.
No caso das receitas médicas materializadas, no final da dispensa imprime-se no verso da
mesma os medicamentos dispensados e a respetiva declaração de receção destes, a qual deve ser
assinada pelo utente e pelo farmacêutico, datada e carimbada. Cada receita é identificada pelo
número e lote respetivo. A fatura, com o número de contribuinte (se solicitado) também deve ser
assinada e carimbada pelo farmacêutico/TF.
Pode acontecer que o medicamento solicitado não esteja disponível na farmácia. Neste
caso, a FL tem por hábito proceder de imediato à encomenda do produto que, se o utente pretender,
fica reservado para levantamento. Este pode ser pago ou não no momento da reserva, dependendo
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da preferência do utente. De forma a simplificar este processo e evitar erros ou esquecimento, cada
farmacêutico na FL tem uma agenda própria na qual regista todas as encomendas ou medicamentos
em falta. Para além disso, é entregue ao utente um cartão no qual é assinalado o medicamento a
levantar e a respetiva quantidade e o nome do utente, sendo-lhes solicitado que o entreguem no
momento de levantar o medicamento (figura 23, anexo V).
A dispensa de medicamentos numa farmácia, mais do que a sua simples venda, é um
processo complexo e que deve ser acompanhado por um aconselhamento personalizado de forma
a promover a sua correta utilização e a adesão à terapêutica. Desde o início da minha atividade ao
balcão, esforcei-me por desempenhar este papel ativamente, ajudando os utentes a entender as
terapêuticas, quer através de uma comunicação oral simples, quer através da escrita da posologia
ou outras informações na cartonagem. Sendo este ato de elevada importância e responsabilidade,
solicitava a ajuda dos outros profissionais da farmácia sempre que necessário de forma a não induzir
o utente em erro ou a fornecer informações erradas, aproveitando ao mesmo tempo todas as
oportunidades para aprender.

4.1.2.1. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes
Pela sua ação ao nível do Sistema Nervoso Central, os psicotrópicos e estupefacientes são
substâncias que requerem uma atenção especial, podendo induzir fenómenos de tolerância e
dependência, pelo que estão muitas vezes associados à prática de atividades ilícitas. Assim sendo,
e conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro e no Decreto regulamentar nº
61/94, de 12 de outubro, a sua aquisição e venda são fortemente reguladas. Desta forma, é possível
garantir a rastreabilidade destas substâncias

(10, 11).

Na FL, o controlo referido ocorre a dois níveis: aquando a receção de encomendas, tal como
referido na secção 4.1.3., e o outro na própria dispensa. Desde logo, estes medicamentos são
prescritos em receitas isoladas e devidamente identificadas com RM especiais com a sigla “RE”.
Desta forma, o software é capaz de identificar automaticamente os medicamentos presentes nestas
receitas como psicotrópicos, exigindo logo a introdução de vários dados relativos ao médico
prescritor (nome) e ao doente e adquirente do medicamento (nome, morada, nº de identificação do
BI/CC, entre outras informações relevantes). No final, é impresso um “Documento de Psicotrópicos”,
que é arquivado na farmácia durante três anos. Até ao dia 8 de cada mês, a DT da FL é responsável
por enviar estes documentos de controlo relativos ao mês anterior ao INFARMED, I.P..

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Os MNSRM são todos aqueles que não cumprem com as especificações dos MSRM

(12).

Normalmente os utentes dirigem-se à farmácia à procura destes medicamentos em situações de
automedicação ou pedindo aconselhamento e indicação farmacêutica. Como já referi em algumas
secções deste relatório, o farmacêutico tem um papel ativo e uma grande responsabilidade na
dispensa destes medicamentos de forma a promover o seu uso seguro e racional. Para isso, o
farmacêutico deve procurar saber o máximo acerca do utente, das doenças que este possa ter, os
sintomas e duração dos mesmos, prevendo assim uma possível causa e indicando o tratamento
11

mais adequado. É importante que o farmacêutico reconheça os sinais de alerta e as situações que
justificam o aconselhamento médico, encaminhando os utentes para o hospital/consulta médica,
conforme ache mais sensato. Os anti-histamínicos, anti-gripais, xaropes para a tosse e laxantes
estão entre os grupos de medicamentos mais solicitados. Com a chegada do Verão, também os
cremes e géis para o tratamento de queimaduras, alergias solares e sensação de pernas cansadas
eram solicitados com maior frequência.
O aconselhamento de MNSRM foi uma das atividades mais desafiantes do meu estágio,
considerando que existe uma oferta muito vasta de produtos e alguns com características muito
semelhantes. Mesmo após três meses de estágio ainda há um grande número de produtos que não
tive a oportunidade de conhecer detalhadamente. Inicialmente, solicitava o apoio dos meus colegas
que me indicavam o medicamento mais adequado para o caso que me era apresentado. Apesar de
muitas vezes me sentir confiante para indicar um determinado medicamento, optava sempre por
confirmar com um profissional experiente da farmácia de forma a não fornecer qualquer informação
errada ao utente. Todos os dias, durante os dois meses e meio que estive no atendimento ao utente,
surgiram situações novas com as quais nunca tinha contactado antes, o que me permitiu adquirir
novos conhecimentos todos os dias. Desta forma, dia após dia, fui-me sentido mais confiante e
tornando-me mais autónoma nesta atividade.

4.3. Outros produtos de saúde
A FL comercializa também produtos de saúde com legislação própria, como os Produtos
Cosméticos e Dermofarmacêuticos
(15)

(13),

Produtos Fitofarmacêuticos

e Produtos para Alimentação Especial

Dispositivos Médicos

(18)

(16),

(14),

Suplementos Alimentares

Produtos e Medicamentos Veterinários

e Medicamentos Manipulados

(19).

(17),

Estes últimos não são preparados na

FL, mas sim encomendados a outra farmácia e depois comercializados.
O aconselhamento de produtos de dermocosmética foi também difícil no início do estágio
uma vez que é necessário algum tempo e experiência para conhecer todas as marcas e gamas de
produtos que existem na FL. Assim, tal como na indicação de MNSRM, solicitava sempre a ajuda
de um colega e, com o tempo, fui sendo capaz de indicar estes produtos sem ajuda. Paralelamente,
mais no início do estágio quando ainda não estava a atender os utentes, fui tendo algumas
formações na farmácia e fora da farmácia que também me permitiram ter um primeiro contacto com
estes produtos e conhecer melhor as situações para as quais são indicados.

5. Conferência de Receituário
Ao longo do meu estágio, apenas uma pequena parte das receitas eram em papel. Mesmo
assim, é necessário proceder, no final de cada mês, à conferência do receituário para que a farmácia
possa receber a percentagem de comparticipação dos medicamentos. Todos os farmacêuticos/TF
são responsáveis por conferir e organizar as suas próprias receitas e tal me foi ensinado nos
primeiros dias que iniciei a minha atividade no atendimento ao público uma vez que coincidiu com
o final do mês de maio. Desta forma, pude praticar não só a organização das receitas de acordo
com os lotes e organismos, mas também a conferência prévia de todos os elementos na receita,
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referidos na secção 4.1.2. As receitas são, então, organizadas por lotes, cada um constituído por 30
receitas. Nas receitas manuais, existem dois grandes grupos, o “01” que corresponde ao regime de
comparticipação geral e o “48” correspondente ao regime de comparticipação especial. No entanto,
com o surgimento das receitas eletrónicas, passou a existir o organismo “99x”, ao qual passam a
pertencer a maior parte das receitas. No caso de regimes de comparticipação especiais e
complementares, as receitas possuem números ou siglas específicas. Simultaneamente,
aproveitava para relembrar e estudar as indicações terapêuticas dos medicamentos prescritos.
Estando todas as receitas conferidas e organizadas devidamente, procede-se ao fecho do
receituário, efetuando o Resumo Mensal de Lotes e a fatura mensal, bem como a emissão dos
verbetes de identificação dos lotes. Estes documentos são, então, enviados para o Centro de
Conferência de Faturas (CCS) no caso do SNS ser a entidade responsável ou para a Associação
Nacional de Farmácias no caso dos restantes organismos de comparticipação.

6. Serviços Farmacêuticos prestados na Farmácia Lamar
Atualmente, as farmácias comunitárias não são só um local de venda de medicamentos,
mas também um espaço onde se prestam variados serviços ao utente, promovendo a saúde
individual e pública. Assim sendo, foi publicada a Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, que
define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias

(20).

Na FL prestam-se

os seguintes serviços farmacêuticos:
• Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos;
o

Peso, Altura e Índice de Massa Corporal;

o

Pressão Arterial (PA);

o

Colesterol Total (CT) e Triglicerídeos;

o

Glicémia;

• Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação;
• VALORMED®.
A prestação destes serviços, para além de ser, notoriamente, uma forma de promover a
adesão à terapêutica e a saúde geral dos utentes, é também uma ótima forma de o farmacêutico
fortificar as relações com os seus utentes. Em poucos minutos e com mais privacidade, os utentes
confiam ao farmacêutico aspetos da sua saúde e esclarecem dúvidas, permitindo que o
farmacêutico tenha a oportunidade de prestar um acompanhamento personalizado. Quando iniciei
o atendimento ao utente, apercebi-me rapidamente que os serviços farmacêuticos mais solicitados
eram, em primeiro lugar, a medição da PA, e depois a medição do CT e a administração de
medicamentos injetáveis. Apesar de a FL dispor de uma máquina automática de medição da PA,
são raros os utentes que a ela recorrem, preferindo que a mesma seja realizada por um
farmacêutico/TF. A medição do CT e triglicerídeos é feita com recurso à mesma máquina
automática, sendo que apenas é necessário mudar a tira reativa consoante o parâmetro que se
pretende medir. Da mesma forma, a glicémia também é medida com recurso a uma máquina
automática, sendo um método simples e que produz um resultado muito rápido. Por outro lado, a
medição de CT é mais demorada e exige uma maior quantidade de sangue, o que por vezes não é
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fácil de obter. Também é necessário ter em atenção que o doente, neste caso, tem de estar em
jejum. No início do meu estágio, limitei-me a observar os meus colegas e, mais tarde, já era capaz
de prestar tais serviços autonomamente. De facto, realizei várias medições de glicémia e algumas
de CT. Claramente, o serviço de administração de medicamentos injetáveis apenas é prestado pelos
profissionais que são habilitados, que na FL são três (dois farmacêuticos e um TF). No entanto,
observei uma vez a administração intramuscular de um medicamento. Em qualquer um destes
casos, é importante questionar previamente o utente acerca das suas doenças, medicação e
sintomas e depois, consoante os resultados obtidos, proceder ao aconselhamento de medidas
farmacológicas e não farmacológicas.
Finalmente, a FL colabora com a VALORMED®, uma sociedade sem fins lucrativos
responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso/prazo de
validade, contribuindo para a preservação ambiental

(21).

Foi neste âmbito que desenvolvi uns dos

meus projetos, em que considero que o farmacêutico deve assumir um papel ativo (ver Parte II,
secção 4.5.3.). Quando o contentor da VALORMED® (figura 24, anexo VI) está cheio, procede-se
ao seu fecho e selagem, preenchendo os campos presentes na tampa do cartão (identificação da
farmácia, rúbrica do responsável pelo fecho e peso médio do contentor) (figura 25, anexo VI).
Quando algum armazenista vem entregar uma encomenda à farmácia, recolhe os contentores
cheios e a farmácia fica com a cópia verde, que fica armazenada durante dois anos. Na FL, os
contentores são encomendados à Cooprofar®, sem qualquer custo monetário.

7. Formações
De forma a manter-se atualizado e a aumentar a qualidade do seu aconselhamento, o
farmacêutico tem a oportunidade de assistir a diversas formações promovidas pelas marcas
comerciais. Logo no primeiro dia do meu estágio, assisti a uma formação da René Furterer®, marca
dedicada a cuidados capilares, e cedo me apercebi da complexidade adjacente ao aconselhamento
farmacêutico na área da dermocosmética. Adicionalmente, assisti a algumas formações rápidas
prestadas por delegados comerciais que se dirigem à farmácia para apresentar novos produtos ou
atualizar informação sobre outros já existentes. Finalmente, assisti, por iniciativa própria, a duas
formações fora da FL, no Porto, ambas sobre marcas da Pierre Fabre® (uma sobre cuidados solares
e outra sobre a gama de produtos A-Derma®).
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Parte 2 – Projetos desenvolvidos na Farmácia Lamar
1. Tema I: Dermatite Atópica
1.1. Enquadramento e objetivos
Desde cedo que demonstro um grande interesse na área da cosmetologia, especialmente
nos produtos para bebé, o que motivou o desenvolvimento do meu projeto nesta área. Antes de
iniciar este projeto, achei importante aguardar pela fase de atendimento ao público de forma a
conhecer melhor os utentes da FL e as suas preferências. Assim, apercebi-me que os produtos de
puericultura e cuidados cosméticos para bebé tinham uma grande adesão. Todos os dias chegavam
à farmácia mulheres grávidas ou com bebés à procura de aconselhamento farmacêutico, e algumas
alegavam que os seus filhos tinham pele atópica. A oferta nesta área é vasta, existindo inúmeras
marcas, cada uma com várias gamas de produtos, o que dificulta muito a escolha dos cosméticos
mais adequados para cada bebé. Apercebi-me, também, que muitos pais afirmam que os seus filhos
têm dermatite atópica sem, na verdade, existir um diagnóstico médico. Isto demonstra um grande
desconhecimento nesta área e enaltece o papel do farmacêutico no aconselhamento.
Neste seguimento, propus-me a informar e sensibilizar os pais e futuros pais acerca da
dermatite atópica através da realização de folhetos informativos (figuras 28 e 29, anexo VIII). Nestes,
incluí informações acerca da forma como a doença se manifesta bem como dos cuidados especiais
a ter com a pele do bebé nesses casos. Conhecendo a pele dos seus bebés, os cuidadores serão
capazes de a tratar de forma mais eficaz, prevenindo exacerbações da doença ou diminuindo o
desconforto causado pelas mesmas. Adicionalmente, propus-me a realizar um inquérito online de
forma a apurar os conhecimentos dos participantes sobre dermatite atópica, a sua prevalência e
impacto na qualidade de vida.

1.2. Compreender a pele de um bebé
A pele do bebé é mais fina e delicada do que a de um adulto. De facto, apenas por volta dos
6 anos a estrutura da pele está consolidada e corresponde à de um adulto. Apesar de ter o mesmo
número de camadas, a pele do bebé apresenta um quinto da espessura da pele de um adulto, sendo
mais sensível a fatores externos. A camada exterior da epiderme é muito mais fina e as células
encontram-se mais afastadas umas das outras (22). Também a transpiração e as glândulas sebáceas
são menos ativas, o que tem efeitos ao nível do filme hidrolipídico, que é ainda relativamente fraco.
Como resultado, a função barreira é limitada, pelo que a pele do bebé é menos resistente e
especialmente sensível a influências químicas, físicas e microbianas. Isto significa que as
substâncias que entram em contacto com a pele são absorvidas mais facilmente e penetram nas
camadas mais profundas (22). Adicionalmente, a pele tem mais tendência a secar e é mais sensível
aos raios ultravioleta, característica aumentada pela baixa pigmentação da pele dos bebés.
Por outro lado, regular a temperatura corporal pode ser difícil para os bebés porque:
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• A superfície dos seus corpos é relativamente grande em relação ao seu volume, pelo que
podem sofrer perdas térmicas.
•

A atividade das suas glândulas sudoríparas é mais reduzida e não conseguem compensar

em situações de temperaturas altas.
•

A sua rede de circulação cutânea não está totalmente formada e é lenta na sua contração

ou dilatação vascular em caso de alteração de temperatura.
Pelas razões acima mencionadas, a pele de um bebé exige maior cuidado e proteção,
independentemente da presença ou não de uma doença atópica (22).

1.3. Dermatite Atópica – Visão Geral
A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória crónica e recidivante que envolve
múltiplos sistemas do organismo. De uma forma geral, esta doença resulta da interação entre fatores
de suscetibilidade genética e fatores ambientais (23). Pela sua complexidade, ainda pouco foi escrito
sobre esta doença, desde a sua origem aos variadíssimos fenótipos clínicos que apresenta.
Foi em 1993 que Wise e Sulzberger criaram o termo “Dermatite Atópica”. No entanto, é
crescente o número de tentativas de redefinir esta doença com uma visão mais moderna baseada
em estudos epidemiológicos, genéticos, imunológicos e nos mecanismos patogénicos subjacentes
à doença

(24).

Embora DA e “eczema” sejam comumente usados como sinónimos, eles não são

equivalentes. Dermatite significa “inflamação da pele”, pelo que o eczema é um tipo de dermatite e
pode ter várias causas, embora a mais comum seja a DA. A dermatite eczematosa pode ter outras
causas como dermatite alérgica de contacto, dermatite seborreica, eczema numular, entre outros.
As reações eczematosas podem ser classificadas como agudas, subagudas ou crónicas,
dependendo do historial e das características físicas da lesão

(25, 26).

A maioria das doenças atópicas tem início na infância e a prevalência de DA em crianças é
de cerca de 10%-20%, enquanto a prevalência em adultos é de 1%-3% em todo o mundo,
dependendo das diferentes populações étnicas

(23).

Cerca de 85% dos casos de DA surgem no

primeiro ano de vida e 95% ocorrem antes dos 5 anos

(26).

A prevalência de DA tem vindo a aumentar, tal como acontece com outras doenças do
mesmo espetro (asma e alergias alimentares e ambientais)
(23).

(27)

e é maior nos países desenvolvidos

De facto, a prevalência de DA triplicou em 30 anos nos países industrializados (28). Este aumento

tem sido acompanhado, por sua vez, pelo aumento da persistência da doença na idade adulta.
Apesar de 75% dos indivíduos experimentarem uma melhoria acentuada aos 14 anos, os restantes
25% continuam a ter recidivas significativas durante a vida adulta. Desta forma, é importante
considerar não só os doentes mais novos como também os adolescentes pois embora estes possam
experienciar períodos de remissão completa, pode haver uma reincidência na idade adulta.

1.4. Etiologia
A etiologia precisa da DA ainda é desconhecida, embora estejam implicados fatores
genéticos, ambientais e imunológicos. De facto, estima-se que 70% das crianças com DA têm
história pessoal ou familiar de atopia como asma, rinoconjuntivite e DA

(29).

A inflamação da pele

que causa a erupção cutânea característica da DA é considerada um tipo de resposta alérgica.
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Muitos fatores podem desencadear exacerbações da DA e devem ser identificados e, se
possível, eliminados. Estes incluem

(29, 30):

• Irritantes da pele (detergentes, solventes);
• Alergénios alimentares como leite de vaca, ovos, peixe, cereais (trigo), frutos secos,
embora a alergia alimentar ocorra em menos de 10% das crianças com DA;
• Aeroalergénios como ácaros e pólen;
• Mudanças bruscas de temperatura, já que quer o calor quer o frio extremo promovem o
prurido e o ato de coçar;
• Contacto com certos tecidos como lã, plásticos e algumas fibras;
• Alterações emocionais.

1.5. Diagnóstico
O diagnóstico da DA nem sempre é evidente, surgindo inúmeras propostas de critérios de
diagnóstico que carecem validação. Os critérios de diagnóstico britânicos (The U.K. Working Party's
Diagnostic Criteria for Atopic Dermatitis), que constituem um aperfeiçoamento dos critérios de
diagnóstico inicialmente definidos por Hanifin e Rajka, são atualmente os mais validados para uso
em estudos populacionais (31). As características essenciais que precisam de estar presentes são o
prurido, que pode ser severo e persistente, principalmente à noite, e a história de doença crónica ou
recidivante

(26).

Grande parte dos sintomas e lesões são, na verdade, consequência do prurido. No

entanto, a idade precoce de apresentação, atopia e a xerose são características importantes que
auxiliam o diagnóstico. Frequentemente com o diagnóstico de DA, surgem sintomas não específicos
como respostas vasculares atípicas (palidez facial, enchimento capilar lentificado), ceratose, ictiose,
alterações oculares/periorbitais e outros achados regionais (por exemplo, alterações periorais ou
lesões periauriculares) (26).

1.6. Sintomas
A apresentação clínica de DA pode variar de moderada a grave e varia em função da idade
dos doentes, principalmente no que concerne a morfologia e distribuição das lesões. Nos casos
mais graves, esta doença pode interferir com o normal crescimento e desenvolvimento da criança.
Inicialmente, observa-se uma ruborização da pele que toma o nome de eritema que,
persistindo, pode acentuar a inflamação e originar pequenas pápulas, vesículas de conteúdo líquido
e purulento. Com o rebentamento dessas bolhas, formar-se-ão crostas e, seguidamente, a pele
descama e, por fim, cicatriza

(25)(28).

De uma forma geral, estas lesões, quando ocorrem no lactente

(0 aos 12 meses), surgem mais frequentemente no rosto (principalmente bochechas) e couro
cabeludo (figura 26, anexo VII). Normalmente, as lesões são avermelhadas e ásperas, embora
possam progredir frequentemente para pequenas pápulas, o que significa que irão apresentar crosta
e serão acompanhadas de fluído. É também possível que haja, nestes casos, progressão para
infeção secundária. É importante referir que lesões na região da virilha ou fralda são raros na DA,
pelo que não devem ser confundidos com o eritema da fralda. Já na infância (de 1 aos 12 anos) as
lesões são mais secas e a pele afetada torna-se mais espessa, formando placas de eczema
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escoriado, localizadas frequentemente em zonas de pregas corporais, como cotovelos, joelhos e
tornozelos

(28)(29)

(figura 27, anexo VII). Este processo que leva ao engrossamento da pele é

designado por liquenificação. Por vezes, verificam-se áreas hipopigmentadas arredondadas, mal
delimitadas, finamente descamativas, na face e membros superiores

(25).

Quanto à evolução das lesões e da doença propriamente dita, verifica-se uma
irregularidade, não fosse esta uma doença caracterizada por fases de melhoria alternadas com
períodos de agravamento e crises agudas. A afeção pode, desta forma, regredir com o passar da
idade, o que é, aliás, comum, ou por outro lado prosseguir durante a infância, embora com
características distintas.
De forma a ajudar os pacientes ou pais de bebés com DA, foi desenvolvida uma aplicação,
a PO-SCORAD, que permite uma autoavaliação da severidade da doença, contribuindo para uma
melhor compreensão da patologia e gestão das suas manifestações

(28).

Esta aplicação atribui uma

pontuação com base na perceção dos pacientes sobre a sua pele e lesões (avaliada através do
preenchimento de campos relativos à intensidade da secura da pele, do prurido, vermelhidão das
lesões, entre outras características). Estas informações ficam memorizadas no programa e podem
ser posteriormente enviadas ao médico, sendo possível estabelecer uma curva evolutiva da doença
entre consultas. Assim, esta ferramenta contribui para uma maior autonomia dos pacientes (28).

1.7. Fisiopatologia
Até há alguns anos, a patogenia da DA era atribuída principalmente a fatores imunológicos,
como o balanço Th1/Th2 e a sensibilização mediada pela imunoglobulina E (IgE). No entanto,
desde que foi comprovada a associação da DA com alterações genéticas, esta dermatose voltou a
captar a atenção do mundo científico

(31).

Hoje sabe-se que a DA está associada tanto à rutura da

barreira epitelial cutânea como a processos inflamatórios cutâneos, cujo fundo genético resulta
numa predisposição à atopia

(32).

Os amplos modificadores ambientais, de momento mal

caracterizados, parecem ser críticos para o desenvolvimento da DA em crianças geneticamente
suscetíveis. Desta forma, segue-se uma descrição dos fatores predominantemente associados ao
desenvolvimento de DA em seres humanos, tais como condições genéticas e desregulação ao
nível do sistema imunitário. No que toca ao desenvolvimento de estratégias de tratamento de DA,
é essencial encontrar padrões na patogénese precoce desta doença de forma a revelar alvos para
novas terapêuticas.

1.7.1. Genética
Foi demonstrado que os fatores genéticos são o principal determinante no desenvolvimento
de DA, com uma contribuição estimativa de 80% (33). Ainda assim, nenhuma via defeituosa comum
que origine o fenótipo clínico de DA foi encontrada até à data. No entanto, já foram identificados no
genoma humano uma série de loci de suscetibilidade genética em pacientes com DA, muitos dos
quais se encontram dentro ou perto de genes críticos para a imunidade inata, inflamação mediada
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por Th2 e função de barreira da pele, o que destaca a importância destes fatores na patogénese
da DA

(23, 34).

Curiosamente, a patogénese de síndromes atópicas genéticas hereditárias, incluídas no
diagnóstico diferencial de DA, abriram caminho na compreensão da patogénese de DA.

1.7.1.2. Defeitos ao nível da barreira cutânea
A perda de integridade da barreira da pele parece essencial para o desenvolvimento de DA.
De facto, muitos dos defeitos da barreira cutânea que têm sido descritos na DA têm origem no
estrato córneo (29, 35).
Neste contexto, é importante relembrar que a epiderme apresenta uma estrutura altamente
organizada e que a proliferação celular se inicia na camada basal, com progressão ascendente para
originar o estrato córneo, formando as camadas intermediárias - espinhosa e granulosa. Nesta
última, as células libertam precursores lipídicos (glicosilceramida, esfingomielina e fosfolípidos) que
são processados enzimaticamente formando o colesterol, ácidos gordos e ceramidas - os lípidos
predominantes na pele humana. Posteriormente, as células perdem então o seu núcleo e formam
lamelas ricas em lípidos e proteínas, que, organizadamente, serão empilhadas para constituir o
estrato córneo

(35).

Assim sendo, existe uma série de proteínas que contribuem para a estrutura e

função primária da pele como barreira, evitando a perda de água e impedindo a penetração de
irritantes, imunogénicos e patogénicos, mais notavelmente Staphylococcus aureus. Mutações nos
genes críticos para esta função de barreira normal da pele mostraram-se fortemente segregadas
com formas precoces e graves de DA. Entre estas, são de destacar as mutações na filagrina
(Filaggrin, filament-aggregating protein/FLG), desmogleína-1 (DSG1), corneodesmosina (CDSN) e
inibidor de serina-protease Kazal-tipo 5 (SPINK5), cujo contributo para a DA será descrito nas
secções seguintes.

1.7.1.2.1. Filagrina
A filagrina é uma proteína polifuncional presente na epiderme, que sofre um processamento
proteolítico complexo durante o processo natural de descamação, já que, na pele normal, ela é
sintetizada como uma pro-proteína (pro-filagrina) de alto peso molecular

(35).

Este processamento

contribui para os inúmeros papéis que a FLG tem na manutenção da barreira da pele durante o seu
ciclo de vida e termina na libertação do Fator de Hidratação Natural (NMF), que é importante para
a retenção de água e hidratação da pele (32).
Reconhece-se, atualmente, que as mutações no gene FLG constituem um forte fator de
risco para a DA, tendo um indivíduo portador de mutação neste gene uma probabilidade 3 vezes
superior de manifestar esta doença

(31).

Mutações no gene desta proteína tem efeitos negativos na

formação do estrato córneo, tornando-o desorganizado, com uma estrutura errática e arquitetura
anormal da dupla camada

(35).

Além disso, ocorrem alterações no perfil de distribuição de lípidos,

um aumento do pH cutâneo, da proteólise e da perda transepidérmica de água (TEWL) e, ainda, um
aumento na suscetibilidade a infeções por microrganismos. Pelo menos 47 mutações com perda de
função já foram identificadas no gene codificador desta proteína em pacientes com DA (35).
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1.7.1.2.2. Corneodesmossoma: corneodesmosina (CDSN) e desmogleína-1 (DSG1)
A adesão celular e a resistência das forças de cisalhamento são cruciais para a manutenção
da integridade da barreira cutânea.
O desmossoma, um complexo de proteínas presente no envelope dos corneócitos, atua
como uma âncora para o citoesqueleto da queratina e facilita a adesão célula-célula, promovendo
a resistência da barreira cutânea ao stress mecânico

(32).

A CDSN e a DSG1 são proteínas

desmossómicas nas quais foram identificadas mutações em pacientes com DA grave

(23).

A perda

completa da expressão da CDSN resulta na síndrome de Peeling da pele, tipo B, uma doença
cutânea rara caracterizada por ictiose e com prurido e atopia severos associados (32, 36).
Por outro lado, a deficiência genética de DSG1 resulta em dermatite severa, várias alergias
e Síndrome do desperdício metabólico (SAM), associada a níveis elevados de IgE (32).

1.7.1.2.3. Atividade proteolítica cutânea e Síndrome de Netherton
Durante o processo descamativo normal da pele, os desmossomas são processados e
degradados por proteases de forma regulada, próximo da superfície da pele. O LEKTI (Lymphoepithelial Kazal-type-related inhibitor), o principal inibidor destas proteases, é essencial na regulação
deste processo, pelo que a sua perda tem consequências graves para a integridade da pele (23). De
facto, mutações recessivas autossómicas no gene codificante de LEKTI levam à perda deste inibidor
e, consequentemente, a uma maior atividade da serina protease na epiderme. Assim, aumenta a
degradação do desmossoma com consequente aumento da permeabilidade cutânea, quadro clínico
que corresponde à Síndrome de Netherton, cujos sintomas são semelhantes aos de DA,
nomeadamente o eritema generalizado, ictiose, IgE elevada e atopia. (23, 32).

1.7.2. Contributo da imunidade na DA
1.7.2.1. O prurido e a ativação linfocitária
Em conjunto com a disfunção barreira, praticamente todas as linhagens de células imunes
têm um papel na imunopatogénese da doença, sendo as células TCD4+ claramente necessárias
para o seu desenvolvimento

(32).

A própria disfunção da barreira parece implicar uma alteração da

imunidade cutânea inata, particularmente em queratinócitos e células de Langerhans, gerando
sinais de ativação linfocitária e dendrítica (37). As células dendríticas têm um papel crucial no uptake
de antigénios e na sua apresentação e consequente indução de respostas mediadas por células
Th2, as quais irão ser abordadas mais à frente (23).
O prurido intenso, característico das lesões de DA, e o consequente ato de coçar tem um
papel agravante nesta doença. Isto acontece uma vez que as células dendríticas são facilmente
estimuladas por alergénios, agentes patogénicos e pelo ato de coçar

(23),

destruindo ainda mais a

barreira cutânea. Assim, é gerado um ciclo vicioso entre estes dois fatores que promovem a
progressão da doença e, ainda, o desenvolvimento de super-infeções. Abordando mais
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detalhadamente a fisiologia do prurido, ao contrário da rinite alérgica ou urticária, os recetores de
histamina 1 e 2 não parecem ser mediadores significativos deste sintoma em DA. Por outro lado, a
interleucina 31 (IL-31), uma citocina expressa pelas células Th2, é um forte pruritogénio cujo
aumento da expressão foi observado nas lesões de DA. Também a hiperalgesia e os neurónios
sensoriais parecem ter um papel neste sintoma, já que se observou em modelos animais que os
mesmos expressam o recetor alfa IL-31 (32).

1.7.2.2. Síndrome de Hiperimunoglobulina E (HIES)
Constatou-se que as células mononucleares do sangue de pacientes com DA têm uma
menor capacidade de produzir interferão-gama (IFN-gama), conhecido por ativar queratinócitos e
induzir a sua apoptose, estando inversamente correlacionado com a concentração sérica de IgE (37).
De facto, 70% dos pacientes com DA apresentam níveis elevados de IgE

(23).

De uma forma geral,

sabe-se que a produção de IgE ocorre após o contacto com alergénios mesmo em baixas
concentrações. Essa resposta ocorre no local de entrada do alergénio no organismo e sensibiliza
primeiramente os mastócitos locais, provocando reações alérgicas imediatas (libertação de
histamina). A IgE excedente entra na circulação sanguínea e liga-se a recetores celulares
desencadeando as reações sistémicas (23). Alguns autores correlacionam os títulos séricos totais de
IgE com a gravidade das manifestações clínicas, o que, entretanto, ainda não está bem definido (23,
38).

Ainda assim, a DA foi classificada como extrínseca e intrínseca com base na presença ou

ausência de valores aumentados de IgE, respetivamente

(39).

Apesar destas designações serem

bastante usadas, continuam a ser controversas.
Apesar do achado comum de DA, as causas genéticas de HIES podem ser bastante
dispares e os mecanismos subjacentes a fenótipos alérgicos entre as formas de HIES continuam a
ser alvo de uma ativa investigação (32).

1.7.2.3. A Imunidade Inata e Imunidade Adaptativa – Desequilíbrio Th1/Th2 e
efeito da inflamação Th2 na função barreira da pele
Durante muito tempo, a desregulação imune com citocinas Th2 predominantes, como IL-4,
IL-5 e IL-13 foi interpretada como a principal via patogénica de DA (23).
Na fase aguda de DA, a imunidade cutânea inata promove uma estimulação dos linfócitos
Th2 e a produção de citocinas por intermédio das células de Langerhans que são apresentadoras
de antigénios. As citocinas, por sua vez, têm um papel preponderante na proliferação de linfócitos
B produtores de IgE e na expressão de moléculas de adesão, as quais estão envolvidas na
libertação de eosinófilos e na diminuição da regulação da ativação de citocinas do tipo Th1

(37).

As

citocinas Th2 IL-4 e IL-13 têm um efeito permissivo na invasão microbiana e na rutura da barreira
epidérmica pela inibição da produção de péptidos antimicrobianos

(32).

De facto, os pacientes com

DA demonstraram ter uma deficiência relativa na produção destes péptidos, reduzindo a produção
de lípidos no estrato córneo e induzindo a espongiose, que se trata de um edema intercelular da
camada espinhosa de Malpighi da pele e que pode levar à formação de vesículas (40). o que pode
21

contribuir para a colonização por estafilococos, aumento do risco de super-infeções virais e
bacterianas e aumento da gravidade da doença

(32, 37).

Já na DA crónica, verifica-se uma dominância Th1, com aumento de IFN-gama, IL-12, IL-5
e o fator de estimulação das colónias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) conhecido por
prolongar a sobrevivência de monócitos e induzir inflamação persistente (23, 37). As células T também
desempenham um papel importante na patogénese da DA uma vez que expressam os antigénios
cutâneos linfocitários (CLA), envolvidos no recrutamento de células T alérgeno-específicas na pele.
Estes antigénios são expressos em pacientes com DA (23, 37).

1.8. Tratamento
Atualmente, o tratamento da DA pediátrica tem como principal objetivo melhorar a qualidade
de vida e prevenir exacerbações, bem como infeções secundárias. A gestão da DA crónica exige
uma educação extensiva acerca dos aspetos clínicos e história natural da doença, análise de
potenciais desencadeadores da mesma, a discussão de medicamentos e potenciais efeitos
colaterais e provisão de um plano de tratamento individualizado e abrangente. A gravidade da DA
baseia-se em aspetos como a extensão do envolvimento cutâneo, intensidade do prurido, presença
ou ausência de complicações, impacto na qualidade de vida e, ainda, na quantidade de medicação
necessária para o controlo

(29).

Desta forma, a base do tratamento consiste em evitar os fatores

desencadeantes e potenciais alergénios e reforçar a hidratação da pele através do uso diário de
emolientes e, obviamente, no alivio dos sintomas e redução da inflamação cutânea. Para isso,
devem ser tomadas algumas medidas preventivas, tais como (41):
• Cortar regularmente as unhas da criança e limá-las, para evitar que lesionem a pele caso
cocem as áreas afetadas;
• Evitar temperaturas extremas, nomeadamente banhos quentes e prolongados;
• A criança deve estar em habitações bem ventiladas e, se necessário, pode-se recorrer ao
uso de um desumidificador;
• Evitar excesso de suor, limitando as atividades físicas que o provoquem em demasia ou
tomando um duche após a prática;
• Manter o aleitamento materno idealmente até depois dos 6 meses ou usar um leite
hipoalergénico ou leite sem proteínas do leite da vaca;
• Evitar alimentos que possam agravar as crises: frutos exóticos, frutos secos, chocolates,
citrinos, morangos, kiwis e marisco;
• Beber muita água;
• O banho diário deve ser rápido e com água morna, não devendo exceder os 15 min e devem
usar-se óleos hidratantes e com pH 5.5 ou fisiológico;
• Não usar luvas nem esponja durante o banho. Usar um creme lavante sem sabão ou
produtos neutros, aplicando apenas nas zonas sujas (pregas do pescoço, orelhas, axilas, zona
genital e pés);
• Secar a pele do bebé com uma toalha macia, sem esfregar;
• Usar leite ou creme hidratante ou emoliente duas vezes ao dia;
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• Lavar a roupa com detergentes hipoalergénicos sem fosfatos;
• Preferir calçado de couro ou pano, arejados.
De facto, manter a pele hidratada e a função barreira da pele restaurada são a base do
tratamento. Nas exacerbações, torna-se necessário o recurso à corticoterapia tópica por períodos
curtos e, muito raramente, à corticoterapia sistémica. Apesar de muito eficazes, existem vários
efeitos adversos associados à corticoterapia, como atrofia cutânea, redução do crescimento e
supressão do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal (29). Assim, como alternativa aos corticosteroides,
têm vindo a ser utilizados os inibidores da calcineurina (Tracolimus e Pimecrolimus) de uso tópico,
pela inibição seletiva das citocinas

(29).

1.8.1. Hidratação
Como tem vindo a ser discutido, a rutura da barreira cutânea é uma característica central
da DA, que leva à perda de água e xerose cutânea. Adicionalmente, os níveis diminuídos de
ceramida que se verificam na pele destes doentes potenciam esse problema ao reduzir a
capacidade de ligação à água.
Ao recorrer ao uso diário de emolientes, promove-se a manutenção da barreira cutânea,
para além de que se evita a liquenificação

(29, 32)

. A sua aplicação é melhor conseguida

imediatamente após o banho, visto ser a altura em que a pele está melhor hidratada. Os emolientes
devem ser usados regularmente, como terapêutica de primeira linha, mesmo quando não se
observam lesões cutâneas óbvias

(29)

. Um estudo randomizado demonstrou que as crianças que

usaram emolientes regularmente tiveram uma necessidade significativamente menor de usar
corticoides tópicos, comparando com o grupo controlo de crianças que não usaram emolientes
diariamente (42). Relativamente ao tipo de banhos aconselhados (duche versus banho de imersão),
ainda não há consenso entre a comunidade médica e científica. No entanto, são aconselhados
banhos rápidos, com água moderadamente quente e sabonetes com pH entre 5,5-6,0

(26, 29, 30, 32)

.

No que toca à escolha do emoliente ideal, esta varia com as características individuais do bebé,
estado da pele, zona a tratar, estação do ano e até altura do dia em que é aplicado. Os emolientes
existem em várias formulações, como loções, géis, cremes e pomadas. As loções, por serem mais
finas, são indicadas para zonas com pelos e pele pouco seca, não sendo eficazes em xerose severa.
Por sua vez, os géis são semelhantes às loções e muito ricos em água. Este tipo de formulações
será mais indicado para usar durante o dia e nas estações mais quentes. Já os cremes são as
formulações mais populares uma vez que são fáceis de espalhar e não deixam brilho, enquanto que
as pomadas são formulações mais espessas e gordurosas e são adequadas para eczema muito
seco, podendo ser aplicadas à noite durante as estações frias. Para além disso, não possuem
conservantes ao contrário das formulações mais finas (30). Por outro lado, alguns aditivos alteram as
propriedades dos emolientes e podem acrescentar aspetos positivos e negativos. Por exemplo, o
polidocanol aumenta a eficácia no alívio do prurido; a ureia aumenta a intensidade da hidratação; o
ácido salicílico pode ser adicionado às formulações para o tratamento das lesões crónicas
hiperqueratósicas

(29)

. Contrariamente, alguns conservantes (como parabenos) antibióticos (como

neomicina) e anti-séticos (como cloreto de benzalcónio e clorohexidina) podem provocar alergia ou
irritação. Pela mesma razão, as fragrâncias também devem ser evitadas, sendo mais seguro optar
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por formulações sem perfume. Outro aditivo que têm levantado preocupações é o lauril sulfato de
sódio, um surfactante presente em muitos emolientes e que causa irritação, desbaste do estrato
córneo e aumento da TEWL (30).

1.8.2. Corticoterapia
No que concerne o tratamento da componente inflamatória da DA, a corticoterapia é a mais
efetiva e usada, conforme necessário, no tratamento das exacerbações e/ou em casos mais graves,
para controlo da doença. Os corticosteroides tópicos diminuem a inflamação, prurido e colonização
da pele por Staphylococcus aureus (37) e estão disponíveis numa ampla gama de potências e nomes
comerciais (tabela 2, anexo VIII), desde a hidrocortisona (Classe I/Fraca potencia) até ao propionato
de clobetasol (Classe IV/Muito potente) sendo que a potência está relacionada com a capacidade
de vasoconstrição

(30, 43).

Particularmente em crianças, deve-se usar o corticosteroide tópico de

menor potência necessária para atingir o objetivo do tratamento, de forma intervalada e no menor
tempo possível para controlar as exacerbações, sem se observar efeitos secundários

(29).

De fato,

os bebés e crianças são particularmente suscetíveis a estes devido à elevada relação área
superficial/peso (29, 30, 37). Para DA moderada a severa, recomenda-se uma abordagem progressiva,
ou seja, de um corticoide fraco para um de maior potência e, depois, uma redução de preparações
mais potentes para mais fracas. De forma a escolher o fármaco mais adequado, deve-se ter em
conta essencialmente a gravidade das lesões e a dimensão da área cutânea afetada.
Para cada corticosteroide, existem vários veículos, incluindo pomadas, cremes e loções,
formulações estas que variam no seu grau de oclusão e absorção, tendo influencia direta na
potência (29, 30). Para um determinado corticosteroide tópico, as pomadas são mais potentes do que
os cremes, que por sua vez são mais potentes do que as loções. De uma forma geral, as pomadas
são preferidas aos cremes já que são mais oclusivas, mantendo a hidratação da pele e promovendo
uma maior absorção do fármaco. No entanto, devem ser evitadas em fissuras e pregas (37). As loções
estão menos indicadas para o tratamento da DA por serem pouco hidratantes. Só os corticosteroides
tópicos de baixa potência devem ser usados em áreas do corpo com pele mais fina (rosto, pálpebras,
órgãos genitais e áreas intertriginosas, bem como em crianças muito pequenas) onde há maior
absorção e maior risco de efeitos colaterais locais como acne, estrias, telangiectasias, petéquias,
atrofia e infeções secundárias

(29, 30, 37, 42).

Para outras áreas do corpo, corticosteroides de maior

potência podem ser necessários para controlar exacerbações clinicas e lesões cutâneas, mas
devem ser aplicados durante curtos períodos de tempo. O corticosteroide tópico deve ser aplicado
em camada fina nas áreas afetadas e o emoliente em camada espessa nas não afetadas, já que a
sua aplicação sobre as áreas afetadas iria espalhar o fármaco para zonas desnecessárias

(37).

Quanto à frequência de aplicação, são recomendadas duas aplicações diárias, já que não há
evidências de maior eficácia quando se aplica o corticoide mais do que duas vezes por dia

(30).

Já a corticoterapia sistémica, embora permita uma rápida melhoria do estado inflamatório,
provoca frequentemente uma resposta inflamatória reflexa mais severa quando é descontinuada,
pelo que deve ser evitada ao máximo, principalmente em crianças
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(29, 37).

1.8.3. Inibidores tópicos de calcineurina
Os inibidores da calcineurina (pimecrolimus e tacrolimus) são agentes imunossupressores
originalmente usados como forma de prevenir a rejeição de transplantes alogénicos, mas as
formulações tópicas foram desenvolvidas como alternativa à corticoterapia tópica

(29).

Os efeitos

anti-inflamatórios dos inibidores tópicos da calcineurina resultam do bloqueio seletivo da transcrição
de citocinas em células T ativadas

(37).

Esta classe de fármacos apresenta efeitos adversos

diferentes dos corticoides tópicos, sendo que os efeitos locais mais frequentes são a sensação de
queimadura e irritação cutânea, que é superior quando comparado com os corticoides

(44).

Estes

sintomas normalmente desaparecem a fim de 2-3 dias e podem ser minimizados aplicando a
medicação quando a pele está seca (26). Por esta razão, deve-se aconselhar o uso de proteção solar.
No entanto, o uso de inibidores tópicos da calcineurina não resulta em atrofia da pele, estrias ou
telangiectasia (30) tornando esta classe de medicação efetiva no tratamento da dermatite facial e da
pálpebra (37).
No mercado, o pimecrolimus existe em creme numa concentração de 1% e está indicado
no tratamento da DA leve, particularmente para lesões localizadas no rosto, para aplicação duas
vezes por dia. O tacrolimus está disponível em pomada de 0,03%, para crianças e de 0,1% para
adultos. Este fármaco está indicado no tratamento da DA moderada a severa

(26, 29).

Em 2006, a Food and Drug Administration (FDA) emitiu um alerta recomendando a utilização
dos inibidores tópicos da calcineurina apenas como terapêutica de 2ª linha e em crianças com idade
superior a dois anos devido à inexistência de certezas relativamente à associação desta classe de
fármacos com o aparecimento de doenças neoplásicas

(26, 29).

É também importante referir que os inibidores tópicos da calcineurina são extremamente
caros comparando com os corticoides tópicos.

1.8.4. Antibióticos
A colonização de Staphylococcus aureus é muito comum em pacientes com DA e a sua
relação com exacerbações da doença é conhecida

(29, 30, 45).

Quando há sinais clínicos de infeção

bacteriana nas lesões cutâneas, é justificável o recurso à antibioterapia (oral ou tópica) por períodos
curtos, que deve ser orientada por testes de sensibilidade (32, 46). Quando as infeções são moderadas
a graves devem ser tratadas com antibioterapia oral, sendo a flucoxacilina recomendada como
tratamento de primeira linha, durante 7 dias

(29).

No entanto, embora os antibióticos reduzam ou

eliminem totalmente a colonização por S. aureus, a recolonização normalmente ocorre em 4 ou 8
semanas. Para além dos antibióticos orais, também são frequentemente prescritos antiséticos
tópicos, mas estes apenas estão recomendados em pequenas lesões isoladas

(29, 46).

Neste caso, o

ácido fusídico deve ser a opção preferencial dada a sua boa penetração cutânea e baixa
concentração, devendo ser utilizado no máximo durante duas semanas

(29).

É de extrema

importância referir que não é recomendado o uso de antibióticos orais ou tópicos a longo prazo, não
só devido ao risco de desenvolvimento de resistências, mas também porque parece não ter qualquer
beneficio na DA

(46).

Não menos importante, é de referir que existe também um risco acrescido de
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infeções virais em indivíduos com pele atópica sendo o eczema herpético o mais comum. Esta
infeção requer tratamento oral ou intravenoso com aciclovir

(30).

1.8.5. Anti-histamínicos
Como já foi referido inúmeras vezes, o prurido é a característica mais comum da DA e a
mais prejudicial para a qualidade de vida. No entanto, o uso de antihistamínicos sedativos e nãosedativos demonstrou ser ineficaz no controlo do prurido da DA (29, 32). Poderá haver algum benefício
no uso de antihistamínicos H1 em crianças com DA com comorbilidades alérgicas (rinite alérgica ou
urticária) e distúrbios do sono (29). Até que sejam desenvolvidas terapias mais eficazes, o tratamento
do prurido deve ser focado no combate à inflamação da pele e à disfunção da barreira cutânea.

1.8.6. Imunossupressores Sistémicos
Para pacientes com DA grave que são refratários às terapias padrão, particularmente
adultos, os imunossupressores sistémicos são uma opção de tratamento que tem sido usada com
sucesso. Os mais relatados incluem ciclosporina, micofenolato mofetil, azatioprina e metotrexato.
Nenhuma destas terapias tem efeito direto na restauração da barreira cutânea pelo que deve ser
promovida uma atenção cuidadosa à hidratação e ao uso de emolientes

(26, 32).

1.8.7. Fototerapia
A fototerapia pode representar uma intervenção válida quando os restantes tratamentos
disponíveis não têm sucesso (29, 47). Esta terapia há muito que é utilizada para o tratamento de várias
dermatoses e o seu efeito na pele depende, sobretudo, do comprimento de onda da radiação
utilizada. A radiação UVA atinge a epiderme, derme superficial e média, enquanto que a UVB atinge
principalmente a epiderme (48). As radiações que têm assumido mais relevância nos últimos tempos
para o tratamento de DA, são a UVA1 (comprimento de onda entre os 340 e os 400nm) e a narrowband UVB (NB-UVB, comprimento de onda entre os 311 e os 312nm) (47, 48). De uma forma geral, a
radiação ultravioleta (UV) é capaz de induzir efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores no
organismo, bem como efeitos antiproliferativos (48).
No contexto da DA, ainda não foram realizados muitos estudos, mas a eficácia da fototerapia
tem sido estabelecida quer em adultos quer em crianças, tanto para casos agudos (UVA1) como
para casos crónicos (NB-UVB) (47). Esta terapia é considerada segura e bem tolerada, com poucos
efeitos secundários associados, embora o risco carcinogénico associado à radiação UV não tenha
sido excluído. Desta forma, esta terapia deve ser usada com consciência, especialmente em
crianças, e deve ter em conta o contexto do paciente e da situação em geral.

1.8.9. Crisaborole – Uma nova perspetiva de tratamento
Em dezembro de 2016, a FDA aprovou Eucrisa® (crisaborole 2%), um tratamento tópico
para crianças com DA moderada a severa. Em mais de 10 anos, ainda não tinha sido aprovado mais
nenhum tratamento para DA, apenas tinham sido feitas reformulações de medicamentos já
existentes (49). Esta aprovação foi baseada em dois ensaios clínicos controlados por placebo
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(26).

O

crisaborole deve as suas propriedades anti-inflamatórias à inibição seletiva da fosfodiesterase 4
(PDE4), uma enzima envolvida na cascata inflamatória, resultando no aumento dos níveis de 3,5adenosina monofosfato cíclico (cAMP)

(49-51).

Desta forma, Eucrisa® demonstrou diminuir os

sintomas de DA (prurido, eritema, eczema, liquenificação, entre outros) e os pacientes que
receberam o tratamento alcançaram uma pele livre ou quase livre de lesões em apenas 28 dias.
Assim, este estudo mostrou que o crisaborole é eficaz em diminuir a inflamação e é bem tolerado
quando utilizado a longo prazo (26, 50, 51). Estudos in vitro demonstraram que o crisaborole, ao atingir
a circulação sistémica, é metabolizado em metabolitos inativos, o que limita a exposição sistémica
e a inibição sistémica da PDE4 (50).

1.9. Intervenção em farmácia comunitária
1.9.1 Métodos
Com o objetivo de transmitir aos pais os conhecimentos básicos sobre DA, nomeadamente
os seus sinais e sintomas, e de forma a facilitar o reconhecimento das diferentes fases da doença,
decidi elaborar panfletos informativos (figuras 28 e 29, anexo IX). Tal como demonstrado no anexo
IX, estes panfletos foram distribuídos por todos os balcões da FL. Informação sobre os cuidados a
ter com a pele dos bebés para prevenir exacerbações foi também incluída nos panfletos, referindo
inclusive algumas substâncias que devem ser evitadas nos produtos cosméticos. Embora estes
panfletos informativos sejam uma ótima ferramenta para informar os utentes, eles não substituem
um aconselhamento personalizado, pelo que o farmacêutico deve sempre optar, em primeira
instância, pelo aconselhamento direto ao utente. Como tal, a sensibilização para esta doença
também era feita nos momentos em que era solicitado algum aconselhamento farmacêutico nesta
área.
Adicionalmente, foi realizado um questionário online, de caráter informativo, com o objetivo
de apurar os conhecimentos da comunidade acerca da DA. Este questionário também incluiu
algumas perguntas cujo objetivo foi determinar a prevalência da doença entre os participantes, seus
progenitores e filhos (no caso de existirem), bem como a influência desta doença na qualidade de
vida dos mesmos. Em relação à população alvo, este questionário não impôs nenhuma limitação
em termos de faixa etária, sexo ou profissão.

1.9.2. Resultados e Conclusão
Esta intervenção na FL teve uma grande adesão, considerando que os utentes pegavam
nos panfletos expostos por iniciativa própria. Na minha perspetiva, isso deveu-se em grande parte
ao facto de o panfleto, esteticamente, ser bastante apelativo. Esta observação foi reforçada pelo
facto de o mesmo não acontecer com os demais panfletos expostos nos balcões de atendimento.
Como referi no inicio deste trabalho, muitos pais afirmavam que os seus filhos tinham pele atópica
sem, na verdade, saber o que isso significa. Muito menos estavam conscientes das implicações que
uma doença como a dermatite atópica pode ter na vida do bebé e deles mesmos. Foi principalmente
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nesses casos que pude notar a utilidade e benefícios da minha intervenção. No entanto, considero
importante salientar que em muitos momentos não me foi possível prestar o aconselhamento
pretendido uma vez que, nas últimas duas semanas do meu estágio curricular, permaneci mais
tempo no Back Office para substituir alguns colegas que se encontravam no seu período de férias.
Também por esta razão e devido à elevada afluência de utentes na FL especialmente nesta época,
o tempo de atendimento era, muitas vezes, bastante limitado, pelo que senti algumas dificuldades
em transmitir toda a informação necessária. Nesses casos, optava por motivar os utentes a levarem
consigo um panfleto e mostrava-me disponível para esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem
surgir posteriormente.
No caso do questionário online, foram registadas 250 respostas. De seguida, apresentamse as perguntas e os respetivos resultados.
1. Qual é o seu sexo?

2. Qual é a sua idade?

Figura 2. Distribuição dos inquiridos por faixa etária.

Figura 1. Sexo dos inquiridos.

4. Acha que ter Dermatite Atópica é o

3. Sabe o que é a Dermatite Atópica?

mesmo que ter pele atópica?

Figura

3.

Conhecimento

dos

inquiridos sobre Dermatite Atópica.

Figura 4. Conhecimentos dos inquiridos sobre a
diferença entre Dermatite Atópica e pele atópica.

5. Indique, se souber, alguns fatores que podem desencadear crises de Dermatite Atópica.
A esta questão, as respostas mais frequentes “Stress”, “Alergia”, respostas relacionadas
com temperaturas extremas, “Pele seca”, “Produtos Químicos” e dois inquiridos responderam “Não
sei”.
6. Indique, se souber, algumas medidas que podem prevenir crises de Dermatite Atópica.
.

As respostas mais frequentes foram “Hidratação”, “Uso de produtos cosméticos

adequados”, “Medicamentos”, respostas relacionadas com bons hábitos alimentares e “Não sei”.
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7. Tem ou teve Dermatite Atópica?

Figura

5.

Prevalência

de

8. Em que medida esta doença afetou a sua
qualidade de vida?

Dermatite

Figura 6. Influência da Dermatite Atópica na

Atópica entre os inquiridos.

qualidade de vida dos inquiridos.

9. Algum dos seus pais tem ou teve Dermatite

10. Tem filhos?

Atópica, Asma ou Rinite Alérgica?

Figura 7. Prevalência de Dermatite

Figura 8. Quantidade de inquiridos com

Atópica entre os pais dos inquiridos.

filhos.

11. Algum deles tem ou teve

12. Em que medida esta doença afetou a sua

Dermatite Atópica?

qualidade de vida do seu filho?

Figura 9. Prevalência de Dermatite

Figura 10. Influência da Dermatite Atópica na

Atópica nos filhos dos inquiridos.

qualidade de vida dos filhos dos inquiridos.

Como se pode observar, a maioria dos participantes são mulheres e encontram-se na faixa
etária dos 20 aos 29 anos, sendo que as restantes faixas etárias apresentam uma distribuição
semelhante. 48% dos participantes sabiam o que era a dermatite atópica. Os restantes, dividiramse de forma idêntica entre o “Não” e o “Não sei”. Tendo em conta que as perguntas seguintes eram
relacionadas com a doença, a sua prevalência e impacto na qualidade de vida, apenas os
participantes que responderam a esta pergunta “Sim” ou “Não sei”, puderam continuar o
questionário. Em relação às duas questões seguintes, a maioria dos participantes respondeu
acertadamente, o que revela que, de facto, têm conhecimentos, mais ou menos específicos, acerca
desta doença. No entanto, importa referir que, tendo em conta que este questionário é online e que
foi divulgado nas redes sociais, uma parte dos participantes poderão ser colegas de curso, sendo
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previsível os seus conhecimentos sobre dermatite atópica. Este facto também poderá justificar a
predominância da faixa etária dos 20 aos 29 anos. À questão 7 responderam 184 participantes, dos
quais 36 (19,6%) têm ou já tiveram dermatite atópica. Destes, 22 (61,1%) têm história familiar da
doença, asma ou rinite alérgica. Além da prevalência nos progenitores, também foi estudada a
prevalência desta doença nos filhos dos participantes. Assim, dos 12 participantes que têm filhos, 6
desenvolveram a doença. A maior parte dos inquiridos refere que esta doença afetou um pouco a
sua qualidade de vida, ou a dos seus filhos, sendo a resposta mais predominante (80%) quando se
trata dos filhos.
Este questionário permitiu, tal como desejado, avaliar os conhecimentos dos inquiridos
acerca da dermatite atópica e, entre estes, a sua prevalência, história familiar e impacto na qualidade
de vida. De uma forma geral, considero que este inquérito se revelou útil principalmente devido ao
elevado número de respostas que permitiu acrescentar maior significância aos resultados. Foi
possível concluir que existe algum conhecimento sobre esta doença e sobre as principais medidas
a adotar de forma a evitar as suas exacerbações. Adicionalmente, e tal como esperado, existe uma
grande influência da história familiar de atopia no desenvolvimento de dermatite atópica entre os
inquiridos.
Embora não tenha sido concretizado, teria sido interessante, no final do inquérito,
apresentar aos participantes uma imagem ou documento com a descrição da doença, os seus
sintomas e medidas de controlo da mesma.
Relativamente ao projeto em geral, a extensa pesquisa bibliográfica realizada em volta deste
tema permitiu-me aprofundar os meus conhecimentos acerca do tratamento de afeções e reações
alérgicas cutâneas, nomeadamente com corticosteroides tópicos, os quais pude aplicar em
inúmeras situações ao longo do estágio.
Concluindo, considero que esta intervenção foi uma mais valia, não só para mim enquanto
estagiária e aprendiz, mas principalmente para os utentes da FL e restante comunidade envolvida.

3. TEMA II: Resíduos Farmacêuticos no Ambiente
3.1. Enquadramento e objetivos
O bem-estar do ambiente e os efeitos da atividade humana nos ecossistemas é um assunto
que desde nova me preocupa. De facto, há muito tempo que se tenta alertar os seres humanos para
os efeitos dos seus atos no Planeta, sensibilizando-os para a reciclagem e poupança de energia.
No entanto, muito pouco se fala e sabe acerca da libertação e gestão de resíduos farmacêuticos.
Fármacos, desreguladores endócrinos e poluentes orgânicos persistentes (POP) são classes de
substâncias muito investigadas devido, principalmente, aos seus efeitos no meio ambiente,
nomeadamente nos organismos expostos, mesmo em concentrações muito baixas

(52).

Um dos

principais atos preventivos que está ao alcance da comunidade é a entrega das embalagens vazias
e dos medicamentos fora de uso ou com prazo de validade expirado nas farmácias. No entanto, em
2016, apenas 12% dos portugueses entregaram as embalagens vazias e os restos de
medicamentos na farmácia para serem reciclados
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(53)

(figura 21, anexo X). Desta forma, o

farmacêutico tem um papel fundamental ao divulgar aos seus utentes a possibilidade de eles
entregarem na farmácia as embalagens vazias e os medicamentos que já não usam, o que
normalmente colocam no lixo comum.
O estudo da presença de resíduos farmacêuticos no ambiente começou em 1994

(54),

quando o ácido clofíbrico, um antidislipidémico, foi detetado em águas de superfície em Berlim, na
Alemanha

(52).

Atualmente, passados 23 anos, a situação é ainda mais grave e sabe-se que estas

substâncias, bem como os seus metabolitos, estão distribuídas pelos diferentes ecossistemas
(águas de superfície, águas subterrâneas, solo, ar, entre outros) e que têm efeitos na vida selvagem,
mesmo em pequenas quantidades (52, 54, 55). Apesar dos efeitos de alguns deles ainda serem quase
desconhecidos, os resíduos hormonais (dos contracetivos e da terapia hormonal de substituição) e
os antibióticos são duas classes de medicamentos cuja ação está bem estabelecida. As primeiras,
mesmo em quantidades reduzidas, têm efeito ao nível da reprodução e desenvolvimento de
organismos aquáticos, razão pela qual tomam o nome de desreguladores endócrinos. Já a presença
de antibióticos no ambiente promove o desenvolvimento e de microrganismos resistentes (54). Até à
data, foram bem identificados e documentados dois casos de fármacos com ação na vida selvagem,
o estinilestradiol e o diclofenac (55).
A legislação recente em matéria de farmacovigilância na União Europeia (UE) reconhece
que a poluição das águas e dos solos com resíduos farmacêuticos é uma questão ambiental
emergente (56).
Irrefutavelmente, os medicamentos são indispensáveis para a saúde humana e animal e
antes de serem comercializados, são extensivamente estudados aspetos referentes à sua
segurança e eficácia. Hoje conhece-se melhor o potencial eco-tóxico dos fármacos que são
introduzidos no ambiente nas fases de produção, consumo e excreção (55), bem como as vias pelas
quais essa introdução ocorre. No entanto, ainda há muito por saber acerca do que acontece quando
estas substâncias são eliminadas no meio ambiente, seja através do seu consumo ou na forma de
produtos não usados ou expirados

(56),

em que quantidades chegam ao ambiente e, muito

importante, qual a sua persistência ou degradabilidade. Este conhecimento é essencial para adotar
medidas a curto, médio e longo prazo de forma a reduzir a libertação destes resíduos no ambiente.
Reconhecendo o papel do farmacêutico comunitário da transmissão de informação aos
utentes, propus-me a organizar uma campanha de sensibilização (anexo XI) com o objetivo de dar
a conhecer a VALORMED®, entidade responsável pela gestão dos resíduos farmacêuticos em
Portugal e, assim, motivar o maior número de pessoas possível a entregar as suas embalagens
vazias e medicamentos fora do prazo nas farmácias.

3.2. Como é que os fármacos entram no ambiente?
Do ponto de vista ambiental, os principais passos no ciclo de vida de um fármaco são a
produção, o consumo e a gestão de resíduos

(56).

Graças às regulações das BPF, as emissões

ocorridas durante a produção têm sido consideradas como negligenciáveis

(54-56).

No entanto,

existem poucos dados e estudos realizados neste contexto. Pelo contrário, o consumo é o que mais
contribui para as emissões de fármacos no ambiente, nomeadamente através da inevitável excreção
humana (fontes domésticas e hospitalares) e animal, e também da incorreta eliminação destes
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produtos através de sanitários, pias e lixo doméstico

(52, 56).

Após ingestão e ação no organismo,

entre 30 a 90% da dose administrada é excretada como substância ativa na urina dos animais e
seres humanos, entrando no sistema de esgotos

(52, 56).

A concentração de fármacos nas águas

residuais hospitalares é naturalmente maior do que aquela existente nas águas residuais
domésticas

(54).

Posteriormente, estes resíduos chegam às estações de tratamento de águas

residuais (ETARs) onde as técnicas usadas são, muitas vezes, ineficazes na eliminação destes
produtos em específico. De facto, as concentrações de fármacos em águas de superfície rondam a
ordem dos ng L-1 a μg L-1 (0,000001 g por litro de água) e, por isso, são denominados de “micropoluidores”

(54).

A partir daqui os fármacos facilmente atingem águas subterrâneas, embora em

concentrações muito menores. Esporadicamente, são encontrados fármacos em águas de consumo
(52).

Os fármacos também podem atingir as águas subterrâneas através de solos contaminados.

Estes, por sua vez, são contaminados devido ao uso de fertilizantes e de produtos farmacêuticos
veterinários, os quais representam também um grande risco ambiental

(55).

A contaminação dos

solos acontece também através dos medicamentos eliminados no lixo doméstico e que terão os
aterros como destino (52, 54). De entre os resíduos farmacêuticos veterinários encontrados dispersos
no ambiente, encontram-se (52), sendo a ivermectina (um antiparasitário) e as hormonas esteroides
também muito frequentes (55).
Por outro lado, a indústria pecuária também é uma grande fonte de poluição. De facto, foi
demonstrado que os produtos farmacêuticos são dispersos no ar no interior das instalações de
criação dos animais uma vez que são frequentemente aplicados na forma de pó. Este, juntamente
com as poeiras e bioaerossóis, é distribuído na área circundante. Assim, estas partículas podem
atingir a água e os solos e até depositar em plantas e entrar, potencialmente, na cadeia alimentar.
Adicionalmente, os aerossóis podem ser inalados e absorvido pelos animais e trabalhadores (52).
A aquacultura também é uma notável fonte através da qual os fármacos podem entrar
diretamente no ambiente. De forma a evitar o desenvolvimento de doenças e a melhorar o
desempenho do crescimento, os animais cultivados são expostos a diversos regimes de medicação.
Neste sentido, estudos detetaram níveis baixos e elevados de uma ampla gama de produtos
farmacêuticos, nomeadamente de hormonas, esteroides, antibióticos e desparasitantes em solos,
águas superficiais e águas subterrâneas (57).

3.3. Que moléculas são encontradas no ambiente e qual o seu destino?
Os pesos moleculares das moléculas químicas variam tipicamente entre 200 a 500/1000
dalton (Da), sendo chamadas de "pequenas moléculas". Estas são as mais estudadas e que mais
frequentemente se detetam no ambiente

(54).

Uma vez no meio ambiente, os medicamentos são

transformados e transferidos entre diferentes compartimentos, dependendo da natureza dos
compostos e das características do compartimento do hospedeiro

(56).

As características químicas

de moléculas pertencendo ao mesmo grupo químico podem ser muito diferentes, pelo que o seu
destino no ambiente também é diferente. Na sua maioria, os fármacos são ácidos ou bases mas em
condições ambientais

podem

assumir características neutras, catiónicas, aniónicas ou
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zwitteriónicas. Por esta razão, no que toca a questões ambientais, os fármacos não podem ser
estudados com base nos seus grupos químicos (54).
Como já foi referido anteriormente, foram detetados resíduos de medicamentos de várias
classes (hormonas, anticancerígenos, antidepressivos, antibióticos, entre outros) em todos os
compartimentos ambientais, incluindo água proveniente de esgotos, águas superficiais, águas
subterrâneas, solo, ar e biota(56). Embora haja algum conhecimento acerca de substâncias ativas
presentes no meio ambiente, ainda existem grandes lacunas sobre as ocorrências ambientais e o
destino dos seus metabolitos e produtos de transformação, dada a reduzida informação sobre a sua
persistência, degradação e comportamento de reativação. Quando introduzida no ambiente, uma
molécula pode sofrer diferentes alterações estruturais através de uma série de processos bióticos
(biotransformação, biodegradação) e não bióticos (fotólise, oxidação, hidrólise). Algumas dessas
alterações também podem resultar dos processos de tratamento de resíduos

(54).

Normalmente,

estas transformações são vistas como formas de diminuir a toxicidade de uma molécula. No entanto,
em alguns casos, a metabolização de um fármaco pode originar um composto ainda mais tóxico.
Relativamente

às

taxas

de

degradação

destas

moléculas,

estas

podem

ser

significativamente afetadas por fatores ambientais como temperatura, pH e tipo de solo
(principalmente na sorção, abordada na secção 3.3.1.), e a natureza do composto considerado (56).

3.3.1. Eliminação por adsorção e complexação
Uma importante via de eliminação de fármacos no meio ambiente é a sorção. O termo
sorção refere-se ao fenómeno de transferência de massa no qual moléculas passam de uma fase
fluida (líquida ou gasosa) e tornam-se associados a uma fase sólida ou líquida

(58).

Este fenómeno

pode ter um impacto sobre a dispersão e biodisponibilidade dos produtos farmacêuticos no ambiente
e a sua eliminação durante o tratamento de águas residuais.

Um exemplo disso são alguns

antibióticos, tais como as tetraciclinas, que são conhecidos por ter uma tendência acrescida em se
ligar a partículas do solo ou em formar complexos com iões. A ligação a partículas ou a formação
de complexos pode causar a perda de detetabilidade, bem como de atividade antibacteriana, tal
como foi demonstrado para um antimicrobiano usado em aquacultura que formou complexos com
magnésio e o cálcio presente na água do mar (54).

3.3.2. Biodegradação
Por sua vez, a biodegradação é considerada o processo mais importante de eliminação da
maioria dos fármacos

(59).

Bactérias e fungos são os dois grupos de organismos com maior

capacidade de degradar composto orgânicos. Os fungos são particularmente importantes nos solos,
mas geralmente não desempenham um papel importante no meio aquático. Portanto, em plantas
de tratamento de esgotos, as bactérias superficiais, terrestres e marinhas são assumidas como
responsáveis pela maioria dos processos de biodegradação de fármacos

(54, 59).

Os compostos

intermediários resultantes destes processos variam quanto à sua toxicidade e são, normalmente,
mais estáveis, tendo maior potencial para se acumularem no ambiente. No caso específico dos
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antibióticos, uma vez que estes são desenvolvidos para terem ação contra bactérias, é importante
testar a sua degradabilidade. Assim, assume-se que a degradação microbiana destes fármacos é
menor nas águas de superfície do que nos sistemas de esgotos, dada a menor densidade e
diversidade microbiana. A presença de antibióticos em ambientes aquáticos demonstra a sua
incompleta degradação e eliminação nos processos de tratamento de esgotos

(54).

3.4. Quais são os seus efeitos?
Quando libertados no ambiente, os resíduos farmacêuticos podem afetar a vida selvagem
e prejudicar a saúde dos ecossistemas, através de uma série de mecanismos. Alguns destes
mecanismos foram demonstrados em laboratório ou observados no terreno. Por exemplo, foi
demonstrado que o 17α-etinilestradiol sintético e o oxazepam afetam as características sexuais dos
peixes machos e o comportamento do peixe perca, respetivamente

(52).

No entanto, a maior parte

dos dados existentes dizem respeito à presença de fármacos em meios aquáticos, existindo pouca
informação acerca da sua presença no ar, cuja concentração é considerada negligenciável, ou no
solo pois existem maiores dificuldades técnicas em estudar a presença destes compostos neste
ambiente

(52, 54, 56).

Muitos destes estudos frequentemente analisam antibióticos e fármacos com o

diclofenac, ibuprofeno, carbamazepina e fluoxetina

(54).

Um caso bem conhecido de efeitos inesperados na vida terrestre ocorreu nos anos 90, na
India, onde populações de várias espécies de abutres morreram devido ao consumo de carcaças
de animais tratados com diclofenac. Este fármaco, um anti-inflamatório não esteroide, causa falha
renal e provocou a morte de 95% de uma população destes animais em apenas 10 anos

(52).

De

facto, este composto é detetado em efluentes de tratamento de águas residuais e no restante
ambiente aquático em muitos países da Europa. Sabe-se hoje que as técnicas usadas no tratamento
das águas residuais não são eficazes na total remoção deste fármaco e que o mesmo ameaça
muitas espécies animais para além daquelas já reportadas

(60).

O impacto dos resíduos farmacêuticos no meio aquático pode ocorrer através de uma série
de mecanismos e dependem de inúmeros fatores, quer sejam relacionados com as características
do próprio fármaco, quer com fatores ambientais (taxa de diluição, afinidade da molécula para
diferentes compartimentos, taxa de precipitação) que podem ter influencia na concentração dos
fármacos. Nos Países Baixos, por exemplo, a concentração ambiental de diclofenac e ibuprofeno
encontrada no inverno é 10 vezes maior do que aquela encontrada no verão

(56).

3.4.1. Compostos simples
Foi demonstrado num estudo, em 2006, que a presença de elevadas concentrações de
determinados fármacos no meio ambiente (na ordem dos g/L) tem efeitos agudos em alguns
organismos. No entanto, mesmo em testes usando baixas concentrações, foram demonstrados
efeitos em organismos como a Daphnia, algas e bactérias

(54).

Para os fármacos analisados, a

concentração mínima com efeitos observados (LOEC, lowest observed effect concentrations) em
organismos de laboratório foi duas ordens de magnitude mais elevada do que as concentrações
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máximas encontradas nos efluentes de tratamento de esgotos com plantas. Para o diclofenac, o
LOEC para toxicidade em peixes estava na ordem das concentrações presentes nas águas
residuais, e para o propranolol e a fluoxetina, este parâmetro para zooplâncton e organismos
bentónicos estava próximo dessas concentrações (54). Já nas águas de superfície as concentrações
são menores e por isso o risco ambiental também é menor

(54).

Deve-se, no entanto, destacar que

para além da diluição inerente ao ambiente natural, as concentrações baixas detetadas podem ser
explicadas pela diluição que ocorre nas redes de esgoto e pela remoção de substâncias durante os
processos de tratamento de águas (56).

3.4.2. Misturas de compostos
No contexto ambiental, a maioria dos estudos de avaliação de risco são feitos para
compostos simples. No entanto, os fármacos não ocorrem no ambiente como substâncias isoladas
e puras, mas sim na forma de complexas misturas. Foi demonstrado que as misturas de compostos
podem ter diferentes efeitos no ambiente que os compostos isolados, no entanto o conhecimento
nesta área é limitado

(52).

Normalmente são raros os casos de sinergismo ou antagonismo no

contexto da toxicidade de misturas, no entanto a sua toxicidade é geralmente maior do que a
toxicidade de cada substância individualmente, pelo que a previsão do risco e perigo ambiental
devem ser adaptados (55).

3.4.3. Exposição humana
Os seres humanos são involuntariamente expostos a concentrações muito baixas de
medicamentos através da ingestão diária de água potável, vegetais, peixes, produtos lácteos e
carne (56) e que poderão ocorrer efeitos prejudiciais se os resíduos farmacêuticos forem transferidos
ao longo da cadeia alimentar

(52).

De facto, os fármacos podem-se bioacumular nos organismos,

seja através de contaminação direta (uso terapêutico como antibióticos e promotores de
crescimento) ou da contaminação do seu habitat (por exemplo, águas de superfície no caso dos
peixes) (56). Embora de menor importância, a exposição em atividades recreativas pode ser uma via
de contaminação. No entanto, acredita-se que as concentrações de produtos farmacêuticos na água
de consumo estão abaixo do limiar de perigo e não afetam a saúde humana, pelo menos para já
54, 55).

(52,

Desta forma, a situação mais típica é a exposição a misturas de vários fármacos em baixas

concentrações

(55).

Contudo, é de considerar os seus efeitos indiretos para a saúde humana, tal

como descrito de seguida.

3.4.3.1. Efeitos indiretos
A transferência de genes de resistência a antibióticos que entram no meio ambiente através
de ETARs e adubação e os efeitos adjacentes a esta transferências é o que têm preocupado mais
a comunidade científica (54). Normalmente, estes locais possuem uma elevada densidade bacteriana
e concentrações sub-terapêuticas de antibióticos, já que mais de 60% destes fármacos são
excretados por organismos tratados. Bactérias resistentes a antibióticos podem também ser
35

encontradas em zonas de criação de animais e em zonas de influencia antropogénica. De facto,
tem-se observado na última década o surgimento de bactérias multirresistentes, existindo um
elevado risco de, futuramente, haver falta de tratamentos eficazes para muitas doenças infeciosas
graves

(52, 56).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a

Organização Mundial de Saúde (OMS) e vários governos nacionais levantaram recentemente a
questão do uso irresponsável de antibióticos em todos os setores de produção, incluindo indústrias
de peixes, com especial preocupação com os potenciais riscos para a saúde pública

(56).

3.5. Perigo ambiental
3.5.1. Avaliação do risco
Desde 1993 que o potencial risco ambiental dos fármacos para uso humano e veterinário é
tido em conta antes da sua comercialização. No entanto, as guidelines atuais apenas foram
validadas em 2006 pelo que, antes desse ano, a avaliação do risco ambiental não era obrigatória
na UE

(52, 55).

Este processo, bastante complexo, envolve uma primeira fase em que se estima a

concentração do fármaco e dos seus excipientes no ambiente – determinação da Concentração
Ambiental Prevista (Predicted Environmental Concentration, PEC) - e, dependendo dos resultados,
uma segunda fase de avaliação do seu destino e dos seus efeitos no sistema trófico – cálculo da
Concentração Prevista de Não-efeito (Predicted no effect concentration, PNEC) (61). Atualmente, a
avaliação de risco é baseada nos efeitos individuais de cada substância, não sendo possível avaliar
este parâmetro para todas as possíveis misturas que ocorrem no ambiente (62), para além de que se
assume que os efeitos são iguais entre fetos, bebés, crianças, adultos e idosos

(54).

No entanto, foi

demonstrado que as pessoas mais velhas que tomam vários medicamentos simultaneamente, têm
um maior risco de sofrer efeitos adversos durante a terapia. A extrapolação de dados sobre a
ingestão, a curto prazo, de concentrações elevadas de fármacos para a ingestão, a longo prazo, de
baixas concentrações desta substâncias na água de consumo continua a ser um desafio no contexto
da toxicologia e ecotoxicologia (54). De facto, os riscos estão mais relacionados com possíveis efeitos
cumulativos das exposições a longo prazo de baixas concentrações do que aos efeitos agudos na
saúde

(56).

Não pode ser esquecido que o risco é uma combinação entre o perigo e a exposição,

dependendo por isso da natureza da substância e da duração da exposição

(56).

3.5.2. Gestão do risco
Tendo consciência da presença de fármacos no ambiente e dos seus efeitos nos
ecossistemas, na vida animal e, possivelmente na saúde humana, a implementação de medidas de
gestão que reduzam a sua libertação para o ambiente deve ser prioritária. De acordo com o principio
da sustentabilidade, o ciclo de vida de uma substância tem de ser tida em conta de forma a identificar
as oportunidades nas quais se podem aplicar medidas de gestão e redução do risco

(54, 55).

A gestão do risco e as medidas a aplicar podem ser feitas ao nível da produção e design de
novos fármacos, ao nível dos consumidores e técnicos que lidam diariamente com produtos
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farmacêuticos (pacientes, médicos, enfermeiros e farmacêuticos) e ao nível do tratamento de águas
residuais e esgotos

(54, 55).

Assim, é possível adotar medidas a curto, médio e longo prazo. Neste

capítulo será feita uma breve abordagem às medidas preventivas e corretivas que podem ser
adotadas de forma a diminuir a libertação de resíduos farmacêuticos no ambiente. Claramente, as
medidas preventivas devem ser prioritárias relativamente às ações de tratamento de águas uma vez
que estas últimas não são as que promovem resultados a longo prazo (52).

3.5.2.1. Produção Sustentável e Green Pharmacy
As medidas a este nível são as mais promissoras a longo prazo. O conceito Green
Pharmacy diz respeito ao (re)design de produtos farmacêuticos e de processos para eliminar e/ou
reduzir o desenvolvimento de substâncias prejudicais, prevenindo o seu impacto na saúde e
segurança ambiental (52, 55). Para este efeito, devem ser tidas em conta características da substância
que influenciem a sua persistência e impacto no ambiente, tais como a degradabilidade,
bioacumulação e ecotoxicidade da mesma e dos produtos resultantes da sua metabolização e/ou
transformação. Esta abordagem complica o processo de investigação e desenvolvimento (I&D),
diminuindo a lista de substâncias candidatas, que tenham as propriedades e características
desejadas do ponto de vista terapêutico. Por esta razão, esta medida é a menos considerada pela
indústria, além de que o desenvolvimento de fármacos com um perfil mais amigo do ambiente exige
mais tempo e processos técnicos mais complexos relativamente os convencionais (56).
Ainda neste setor, há que incentivar a diminuição das emissões nos estabelecimentos de
produção, principalmente nos países desenvolvidos, sendo esta uma medida a curto prazo

(52).

3.5.2.2. Educação e Sensibilização
Os efluentes hospitalares são os que menos contribuem para a libertação de fármacos no
meio aquático (54, 56), o que significa que as medidas de tratamento de efluentes neste caso não têm
um efeito relevante. No entanto, os hospitais podem contribuir de outra forma, nomeadamente
através da educação e sensibilização dos profissionais de saúde e pacientes.
Numa primeira instância, deve-se tentar combater a descarga de medicamentos fora de uso
ou com prazo de validade expirado. A falta de dados relativamente à frequência e quantidade com
que os fármacos se acumulam em ambientes domésticos, hospitais e lares tem impedido a
avaliação da significância desta acumulação e descarga como fonte de poluição

(54).

Atualmente,

uma perspetiva a longo prazo inclui a mudança nos padrões de prescrição e práticas médicas, cuja
relação entre pacientes e médicos têm uma grande relevância e deve ser usada como um meio para
informar e educar ambas as partes. De forma a ter ainda mais impacto e resultados com esta
intervenção, esta educação deve ser feita ao longo da formação do médico. Por exemplo, a
problemática da prescrição e consequente consumo excessivo de medicamentos também deve ser
tida em conta. Além disso, o acesso facilitado aos medicamentos, baixos custos, as estratégias de
marketing que estimulam o seu consumo, as relações entre pacientes e profissionais de saúde e a
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aceitação cultural dos medicamentos são fatores que estão na origem do consumo excessivo de
fármacos (54-56).
Fora do ambiente hospitalar, os farmacêuticos comunitários também têm um importante
papel na divulgação da informação aos pacientes dada a sua estreita relação com os mesmos. Nas
farmácias, os utentes podem entregar os medicamentos que já não usam ou cujo prazo de validade
foi ultrapassado para que possam ser devidamente reciclados, graças à VALORMED®, uma
sociedade que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e
medicamentos fora de uso em Portugal (21) – ver secção 3.5.2.

3.5.2.3. Tratamento de Efluentes
Os processos de tratamento de esgotos e águas residuais convencionais não garantem a
completa remoção dos produtos farmacêuticos

(56).

Tratamentos mais eficazes (quer em termos

técnicos quer em termos económicos) baseados em processos de oxidação capazes de oxidar
poluidores orgânicos tem atraído a atenção da comunidade científica

(63).

Outros processos

estudados para este propósito incluem a filtração, aplicação de carvão em pó
eletroquímicos
Fenton

(63)

(64),

tratamentos com recurso a fungos

(65),

(54),

processos

processos baseados no reagente de

entre outros. No entanto, todos estes processos têm desvantagens. De facto, além de

nenhum deles ter a capacidade de remover todos os compostos, a sua eficácia depende do tipo de
fármaco. Adicionalmente, foram encontradas propriedades mutagénicas e tóxicas nos produtos
resultantes dos processos de oxidação. Finalmente, existem limitações nestes processos inerentes
à capacidade dos reatores e das suas biomembranas, tempos de retenção das substâncias,
elevados custos e consumo elevado de energia

(54).

3.5.2. A VALORMED®
A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, cuja principal atividade
é a gestão de resíduos de embalagens através do SIGREM (Sistema Integrado de Gestão de
Resíduos de Embalagens e Medicamentos), encontrando-se devidamente autorizada e licenciada
para esse efeito pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente, IP) (21). Portugal é um dos poucos
países da UE com uma entidade gestora responsável pelo tratamento deste tipo de resíduos (53). De
acordo com o Despacho 9592/2015, de 24 de agosto de 2015, que atribuiu uma nova licença de
atividade, a intervenção da VALORMED® continua a compreender todo o território nacional para a
realização da gestão dos resíduos de embalagens de medicamentos de uso humano e veterinário,
produzidos pelos consumidores finais e recolhidos através de farmácias comunitárias, e pelos
resíduos de embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário recolhidos através de
Centros de Receção Veterinários (21).
A VALORMED® é constituída pelos diversos agentes da cadeia do medicamento,
nomeadamente pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), Associação
Nacional de Farmácias (ANF) e a Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos
(GROQUIFAR).
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No anexo XI está esquematizado o circuito do funcionamento do SIGREM e os fluxos dos
medicamentos e resíduos

(66).

3.6. Intervenção em Farmácia Comunitária
3.6.1. Métodos
Após a recolha de toda a informação aqui descrita associada à presença de resíduos
farmacêuticos no meio ambiente e os riscos que inerentes à mesma na saúde ambiental e humana,
propus-me a intervir no sentido de sensibilizar os utentes da FL para a reciclagem de medicamentos.
Através desta intervenção, pude constatar que alguns utentes procediam à entrega das
embalagens vazias e medicamentos fora do prazo diretamente ao balcão, uma vez que não existia
nenhum contentor exposto na farmácia para este efeito. Tendo consciência do papel do
farmacêutico comunitário neste contexto, organizei uma campanha de sensibilização durante os
meses de julho e agosto, para a qual solicitei o apoio da VALORMED®. Após contacto via e-mail,
esta associação rapidamente se prontificou a apoiar este projeto, contribuindo com o envio de
brindes como panfletos, lápis, caixas de medicamentos, sacos reutilizáveis, entre outros (figura 33,
anexo XII) que ajudassem na divulgação da prática de reciclagem de medicamentos. Durante o
atendimento, os farmacêuticos entregavam alguns destes brindes aos utentes, aproveitando para
dar a conhecer a VALORMED®. Muitas vezes, os utentes levavam consigo alguns dos brindes
expostos nos balcões de atendimento por iniciativa própria, oferecendo ao farmacêutico a
possibilidade de intervir e motivá-los a entregarem as suas embalagens da próxima vez que
voltassem à FL. Por outro lado, quando algum utente se dirigia à FL para medir a PA, glicémia ou
CT, eu aproveitava esse momento mais privado para os questionar acerca da forma como geriam
os seus resíduos farmacêuticos em casa. Em poucos casos as respostas foram positivas, não sendo
necessária uma intervenção da minha parte, mas na maioria deles foi possível constatar que as
embalagens dos medicamentos eram descartadas, normalmente, junto com o lixo doméstico.
Além dos brindes enviados pela VALORMED®, solicitei também o envio de um contentor para
medicamentos fora de uso ou de validade (figura 34, anexo XII). Este contentor foi estrategicamente
exposto no Front Office, à entrada da farmácia. Por último, e de forma a chegar ao maior número
de pessoas possível, esta campanha foi divulgada através das redes sociais, nomeadamente na
página oficial da Farmácia Lamar (figura 35, anexo XII).

3.6.2. Resultados e Conclusão
Apercebendo-se da presença do novo contentor ou tomando conhecimento do mesmo por
intermédio de um farmacêutico da FL, um maior número de utentes passou a entregar as suas
embalagens vazias na farmácia. Na minha opinião, esta foi uma das principais razões do sucesso
desta campanha, tendo feito uma grande diferença pelo seu impacto visual.
Antes desta campanha, era recolhido, em média, um contentor da VALORMED® por
semana. Após a campanha, o número de contentores recolhidos em algumas semanas foi maior,
sendo que na segunda semana de agosto foram recolhidos quatro contentores.
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Desta forma, foi possível abordar os utentes diariamente acerca da prática de reciclagem
de medicamentos e sensibilizá-los para uma problemática que é da responsabilidade de todos e
para a qual todos podemos contribuir. Fiquei muito satisfeita ao perceber que a maior parte dos
utentes se mostraram dispostos a ouvir e a mudar os seus hábitos.
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Anexos
Anexo I

Figura 11 – Farmácias de Serviço em São João da Madeira em 2017.

Anexo II
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Figuras 12 a 18 – Front Office e Back
Office da Farmácia Lamar, onde são
visíveis os balcões de atendimento,
gabinetes

de

atendimento

personalizado, medidor automático de
pressão

arterial,

frigorífico

e

deslizantes.

Anexo III

Figura 19 e 20 - Porta lateral da Farmácia Lamar através da qual se recebem as
encomendas e se realiza o atendimento nos dias de Serviço Permanente.
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Anexo IV

Figura 21 – Exterior do Robot.

Figura 22 – Interior do Robot, onde é
visível o braço robótico, tapete de
reposição e prateleiras.

Anexo V

Figura 23 – Cartão de Levantamento de Medicamentos.
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Anexo VI

Figura 24 – Contentor VALORMED®

Figura 25 – Campos a preencher no fecho de um
contentor VALORMED® (nome e número da farmácia,
peso do contentor e rubrica do responsável pelo fecho,
número de armazenista, data de recolha e rúbrica do
responsável pela recolha).

no Back Office.

Anexo VII

Figura 26 – Sintomas de DA antes dos 12 meses de idade, com predominância das lesões na
face (28).

Figura 27 - Sintomas de DA após os 12 meses de idade, com predominância das lesões em
zonas de pregas, como nos joelhos (28).
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Anexo VIII

Tabela 2. Corticosteróides tópicos e respetiva classificação e nomes comerciais.
Classe / Potência

Princípio Ativo

I / Fraca Potência

Hidrocortisona
Butirato de Clobemetasona

II / Moderada Potência

Butirato de Hidrocortisona
Dipropionato de
Aclometasona
Acetonido Fluocinolona

III / Potente

Dipropionato de
Betametasona
Valerato de Betametasona

IV / Muito potente

Nome Comercial
(exemplo)
Hidalone®, Pandermil®

Emovate®
Locoid®
Dexaval®

Synalar®
Diprosone®
Betnovate®

Halometasona

Sicorten®

Propionato de Clobetasol

Dermovate®

Anexo IX

Figura 28 – Capa do folheto informativo sobre Dermatite Atópica.
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Figura 29 – Conteúdo do folheto informativo sobre Dermatite Atópica.

Figura 30 – Folhetos Informativos expostos nos balcões de atendimento.
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Anexo X

Figura 31 – Noticia online da Associação Zero sobre resíduos de fármacos no ambiente alertando
para a baixa percentagem de portugueses que entregaram as suas embalagens de medicamentos
nas farmácias no ano de 2016.

Anexo XI

Figura 32 - Circuito do funcionamento do SIGREM e os fluxos dos medicamentos e resíduos.
(Adaptado de Valormed, Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Relatório de
Atividades - Resumo, 2016)
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Anexo XII

Figura 33 – Brindes VALORMED® dispostos nos
balcões de atendimento.
Figura 34 – Novo contentor da
VALORMED® à vista dos utentes.

Figura 35 – Divulgação da Campanha de sensibilização na página oficial do Facebook da
Farmácia Lamar.
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1. Introduction
As part of the Master’s Degree in Pharmaceutical Sciences of the Faculty of
Pharmacy of University of Porto (FFUP), I spent a three-month period of internship at
the pharmacy of Molinette Hospital, in Turin, Italy. The present report aims to explain
in what consisted this internship, along with the main activities I have performed there.
Also, the Hospital history will be herein considered. An explanation on the pharmacy
departments and activities there developed will also be given.

Table 1. Schedule of activities developed each month of the internship in Hospital Pharmacy.
Activities Performed / Internship Month

January

February

March

April

Galenic Preparation/Quality Control
Citostatic drug preparation and management/Clinical
Trials
Direct Distribution
Warehouse and distribution of medicines to the hospital

2. Molinette Hospital
Azienda Ospedaliero - Universitaria (A.O.U.) Città della Salute e della Scienza
di Torino is one of the biggest University Hospitals in Europe. On the 1 st of July of
2012, a regional act unified four important Regional Hospitals and formed the City of
Science and Health composed by Molinette Hospital, were my internship took place,
Sant’Anna Hospital, Regina Margherita Hospital and CTO (Centro Traumatologico
Ortopedico). Molinette Hospital is the oldest of Turin, the biggest in Piedmont Region
and the third largest in Italy. This hospital is associated with smaller hospitals like Oldage home, a Dental School and San Vito.
Within the Molinette Hospital, there is the hospital pharmacy that holds a very
large area and operates in a very organised, complex and well-structured way. The
pharmacy operates with the aim of rationalize the management of financial resources
for the acquisition of pharmaceuticals and ensure the quality of the assistance,
proposing it as an interface between health and administrative services (1). There, the
medication is managed through both clinical activity (pharmacist department, clinical
trial, pharmacovigilance, information to healthcare providers) and management
activities (budget management, warehouse and logistics). Additionally, the pharmacy
1

participates in the identification of risk factors that are potentially present in the
hospital processes and in the daily activities of healthcare providers by implementing
preventive strategies to minimize error during the clinical care pathway (2).
In the departments where present, the pharmacist has developed a
multidisciplinary approach to the drug, structured in several phases, which has
allowed to intervene on the two basic aspects of the "government" of the drug in a
health reality (2):
• Prescriptive appropriateness, defined as a measure of the adequacy of drug
therapies to treat a specific pathological condition;
• Rationalization of economic resources by promoting the use of the drug-based
pharmaco-economic criteria.
During the three months of internship, I was given the chance to know and
integrate in all the departments of Molinette’s pharmacy, from logistic and
management activities to clinical trials, direct distribution of medication, and
cytotoxics and galenic drugs preparation.
The pharmacy is divided in four main departments: the first is where the quality
control and galenic laboratories, secretary, pharmacovigilance and pharmaceutical
offices are; the second, the cytotoxic drugs laboratory, is where the management and
preparation of anti-tumoral drugs and the management of clinical trials take place; the
third, in the ground floor, where all the medicines such as galenic drugs and medical
devices are storaged, supported by Bertello system; and finally, the fourth department
that concerns the direct distribution, where patients can get their medicine, mainly
oral chemotherapy and anti-viric drugs.

2.1. Description of the Pharmacy departments and activities developed
In order to get to know all the operation areas of Molinette’s hospital
pharmacists, I was suggested a plan of rotating activities throughout the hospital’s
departments. Some of these rotating activities were carried out simultaneously.

2.1.1. Logistics
Pharmacists are actively involved in all product selection processes
(programming, planning and purchasing)

(2).

They organize and supervise logistical

flows (preparatory activities for the supply of managed materials), monitor
consumption and information flows. Continuous monitoring of demand and
2

consumption allows the identification of the pharmacy real needs, to meet the
demand of the company's healthcare facilities. The aim of the logistics department is
to optimize logistic processes with reduced time and increased quality supplies, as
well as manage the medicine in real time throughout the chain distribution up to the
user. The presence of procedures for logistic processes also guarantees risk
management in the drug and medical devices pathway. On the other hand, the
pharmacists' activities are focused on the selection and subsequent purchase of the
medical products with the best evidence in terms of appropriateness, effectiveness,
safety and cost-effectiveness.

2.1.2. Cytostatic and Clinical Trials Department
I started my internship in the cytostatic department, where I stayed for about
three weeks. On average, about 150 daily preparations and 60.000 preparations a
year take place in this hospital. Cytotoxic drugs or cytostatics (also called cytotoxic
chemotherapy) are drugs used to destroy cancer cell. Though the role of these drugs
to treat cancer had slightly decreased with the development of drug therapy, they
continue to be widely used (3).
This department consists of two physical areas: one for the pharmacists to stay
and do all the bureaucratic work involved in the preparation of cytostatics, and the
other where the laboratory for medication preparation takes place. Essentially, the
role of the pharmacist in this area involves the logistics, acquisition, storage, control
and dispensation of the drugs. It is up to the pharmacist to validate the medical
prescriptions and send the authorization to the laboratory to prepare the drugs. There,
specialized nurses accomplish the preparation of chemotherapy, in exclusive access
areas. After its preparation, the pharmacist checks for the colour, presence of
particles, type of filter, solution, as well as confirm the name of the patient who will be
taking the chemotherapy. Thereafter, it authorizes its transportation to the patient. To
avoid errors, a second pharmacist must confirm the drugs, quantities, and batches.
The centralization of antitumoral drug preparations guarantees product quality,
operators safety and economic resources rationalization.
At the same department, there is the management of several profit and non
profit clinical trials, which corresponds to 10% of the daily activity. These clinical trials
are involved in the UFA (Unità Farmaci Antiblastici) at the Città della Salute e della
Scienza di Torino – Presidio Molinette (4).
3

In this area, several activities take place, all followed by the Clinical Trial
Quality Team (CTQT) (2):
•

Experimental sample management;

•

Participation in Ethics Committee;

•

Clinical Trials Monitoring Activities.
With the aim to ensure there is any loss of important information, periodic

meetings are organized so clinical and pharmacological, as well as farmacoeconomic and management aspects of the company are discussed.
At the Molinette Hospital, clinical trials are carried out in the field of oncology,
dermatology, neurology and haematology, only for subcutaneous and intravenous
drugs. All documentation related to the clinical trials is organized in "Pharmacy
Binders", which contains all the information related to it (name of the protocol, the
protocol itself, principal investigator, drug, study phase, among others) and must
remain in the hospital for at least seven years. Although the nurses are responsible
for drug preparation, only pharmacists have access to the drugs destined to the
clinical trials and only they can authorize their preparation. Between 2011 and August
2016, were authorized 40 profit and 18 non-profit trials and most of them were for
Multiple Myeloma and Non Hodgkin Lymphoma (4).

2.1.2.1. Log80 Software
The management of cytotoxic drugs, which follows the course of the drugs
from the moment of their prescription to the arrival to the patient, as well as the clinical
trials, is done using the Log80 software. Through this software, it is possible to obtain
an electronic prescription and protocol and to calculate the drug dose required. This
allows greater screening and a lower clinical risk, which is considerably inevitable
when it comes to the preparation and administration of cytotoxic drugs. Although the
use of a computer system is essential, it requires user training and a high level of
concentration, since it does not completely eliminate the human error. Additionally,
Log80 is used to control the occupational exposure. According to the International
Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) Standards of Practice, a
hazardous drug is defined as an agent that presents a danger to healthcare personnel
due to its inherent toxicity (5). This include antineoplastic and cytotoxic agents, some
hormonal agents, immunosuppressants, among others. Every facility at all relevant
working places that provides drug preparation and administration services should
4

have a list of hazard drugs that require special handling (5). Occupational exposure is
a reality and must be reduced. In fact, dermal contamination can arise from cytotoxic
drug contamination of the outside of vials

(6).

Studies have showed that most work

surfaces in areas that handle cytotoxic drugs are contaminated with them

(5).

So,

employers should not only implement necessary administrative and engineering
control over this but also guarantee that workers use sound procedures for handling
hazardous drugs. Furthermore, employees can help minimise their potential
exposure to these agents by staying current on the knowledge of the occupational
risk posed by these agents and by ensuring that their work practices follow the best
current recommendations. These standards represent an international consensus on
steps to prevent occupational exposure to hazardous drugs in healthcare settings

(5).

It cannot be forgotten that safe receiving and transport measures must also be taken.
All receiving-dock workers should receive training in the proper handling of cytotoxic
drugs, and has the responsibility to check the integrity of the external packaging upon
receipt (7).
The existence of a software like the one used in Molinette Hospital is essential
and clearly facilitates this control.
The approximately two weeks I stayed in this department, I was given the
chance to only observe the drugs preparation but, on the other hand, I have validated
the prescriptions and issued the authorization to prepare these medicines a few
times. Additionally, I was given the task of register some aspects of the clinical trials
included in the pharmacy binders, namely the protocol name, principal investigator,
study phase and study drug.

2.1.3. Direct Distribution
The direct distribution department is where the patient can get their medication
and is separated from the other departments of the pharmacy, being in a place of
easier access to the patients. This space consists of a room where three patients are
treated at a time (Attachment I).
My rotation activity in this department took two weeks.
In similarity to Food and Drug Administration (FDA), Italy has the Italian Drug
Agency – AIFA – that defines the system of reimbursement, distribution and price of
the medicines. The drugs are classified in different groups based on the entity that
prescribes them. For example, if prescribed by the National Pharmaceutical
5

Formulary of Medicines and reimbursed by the National Health Service (NHS), they
are classified in group A. However, if these drugs are issued through the hospital
channel and dispensed in hospitals, they become part of group H. NHS reimburses
medicines for the treatment of chronic diseases, which depends on the therapeutic
indication authorized. In some cases, that reimbursement is limited for some of those
indications, through an AIFA Note. Therefore, the class A drugs whose therapeutic
indications are not included in these Notes are charged to the patient. Therefore, it is
possible to identify different ways of medicine delivery in the NHS to patients.
Moreover, drugs can be prescribed either through prescriptions by general
practitioners or through treatment plans given by medical specialists working in public
hospitals. In the first case, the dispensation of the drugs involves contracted
pharmacies and, in the second case this process is undertaken directly by health
facilities and hospitals through direct distribution

(8).

Among others, at Molinette

Hospital the directly distributed drugs are the following (2):
• Medicines for the first cycle of therapy (7 days) following specialist or outpatient
visit;
•

Immunosuppressive drugs;

• Off-label drugs, whose prescription is special and must be previously approved
by the hospital ethics committee;
• Medicines prescribed for normal hospital discharge (first cycle of therapy)
included in the PTA (Therapeutic Company Prescription) and reimbursable by the
NHS;
•

Immunotherapies;

•

Chemotherapy;

•

Anti-viral drugs.

Depending on the medication prescribed, the patients are followed by a
Therapeutic Plan or a "normal" prescription. Therapeutic Plans (Attachment I) are
required for the delivery of drugs for severe specific diseases often with pronounced
economic impact, of recent marketing, or whenever it is necessary to carefully monitor
the risk/benefit profile of the drug. All Therapeutic Plans are archived in alphabetically
ordered covers, and contains patient and medication information (drug, dosages,
number of capsules/pills), and date. In any case, the patient’s and pharmacist’s
signature always follow the dispensing of the medication and it should always be
taken a copy of the list of prescribed drugs and the one that contains the signatures.
6

I was given the task of preparing an information leaflet to give to the patients in
direct distribution. This leaflet included some measures to be taken in order to handle,
store and take medications safely.

2.1.4. Galenic and Quality Control Laboratory
The laboratory of galenic and quality control is used for the preparation of
personalized drugs and medicinal formulations. In total, I spent about a month in
these two departments.
The manipulation of personalized doses and medicinal formulations ensures
the availability of non-commercially drugs that are not available or whose price is not
advantageous in real time. Therefore, galenic production may be the only way some
patients receive the drugs they need. Along with the professionalism of the staff, the
use of modern equipment, the compliance with the Good Manufacturing Standards
(BNP) provided by the Italian Official Pharmacopoeia allows the preparation of high
quality galenical preparations. In fact, hospital pharmacists can solve clinical
problems regarding drugs and guarantee patient care by preparing specialised
products that cannot be obtained commercially, as established by the Italian 11th
Official Pharmacopoeia

(9).

In Italy, all trade products regularly authorised for

distribution on home territory are provided free of charge (under law 279/2001)

(9).

There is always a responsible pharmacist and a Galenic technician in the
galenic department. The role of the pharmacist is to ensure the quality and
management of the manipulated drugs, while the technician prepares them.
Moreover, the pharmacist documents the quality and quantity of the products used,
the correctness of the operations performed and the exact compliance with the
procedures established in accordance with the preparation codes accredited by the
Federation of Italian Pharmacists' Orders (FOFI). Most of the manipulated
preparations were semi-solid preparations, such as creams, ointments and gels, and
a small part of solids (capsules) and solutions (for example mouthwashes). Taking
this into account, the pharmacy laboratory must be adequate to ensure the correct
preparation, packaging, labelling and quality control of medicines, plus the amount of
preparations that are being prepared (Attachment II).
In what concerns raw materials, these are kept following the directions
provided by the supplier - in general in a cool and protected place, protected from
light and moisture.
7

Finally, there is also a reagents laboratory, where solutions for use in the
hospital itself and its laboratories are prepared, for example antiseptic and lysant
solutions. The quality control of solutions prepared in the laboratory of the galenic is
also performed in the reagents laboratory (for example: microbiological control,
titrations, among others).
Frequently, I assisted the preparation of such solutions and/or galenic
preparations, but also performed the execution of the respective protocols and
labeling of final products (Attachment II). These were the laboratories where I spent
more time during my internship, and the activities I performed were the ones I enjoyed
the most given its practical component. In addition, these were the activities where I
felt that I was able to apply many of the knowledge acquired during the course in
Pharmaceutical Sciences, namely in the disciplines of Pharmaceutical Technology.

2.1.5. Pharmacovigilance
The aim of pharmacovigilance is to ensure proper and safe use of medications.
This discipline allows to define the tolerability profile of each drug in its actual
conditions of use and in a number of patients sufficiently high. Hospital pharmacists
can play a significant role in reporting adverse drugs reactions (ADR) since most of
them occur in hospitals. Besides that, ADRs are the reason of many hospital
admissions

(10).

In Molinette’s pharmacy, the pharmacist responsible for

pharmacovigilance is the same responsible for galenic laboratory. For this reason,
during the time I was in this laboratory, I had the opportunity to observe some
procedure performed in this context.

2.1.6. Medical Devices Vigilance
Molinette Hospital has also a Medical Devices Surveillance System (MD). The
main purpose of this system is to improve the health and safety of patients and
operators by reducing the likelihood of an accident occurring in different
circumstances. This is possible by sharing information between users, the Ministry of
Health and Manufacturers. Moreover, the assessment of reported incidents and the
spread of security alerts, can help prevent the occurrence of such accidents

(2).

However, I have never had contact with any procedure or measure taken in this
context.

8

2.1.7. Warehouse
The warehouse is the department where all the medicines are stored until
requested by hospital services. The magazine was where I spent the last three weeks
of internship. This department possess a very large area divided into ground
distribution area (DS), automatic distribution (eighteen systems of automatic rotative
shelves - Eurot – two of them refrigerated - Vertimag) and lung storage area (PM)
(Attachment III). In such spaces equipment for the handling of loads (pallets, forklift
trucks) and individual protection equipment are available for use. Four computers are
also available for the preparation of product selection and discharge lists. The
warehouse logistics coordinator is entrusted with the supervision of the distribution
as well as the list of activities. There was also another division where the narcotics
are stored and only the coordinator pharmacist can manage and distribute them. The
administrative staff of the magazine department have the following roles

(11):

• Identification of the type and destination of all products;
• Logging and posting of the transport document in the administration and
accounting application;
• Acceptance or rejection of goods to be received after approval;
• Signalling the pharmacist responsible upon the arrival of narcotics;
• Manage return processes;
• Archiving of transport documents;

Regarding warehouse operators, they have the following roles

(11):

• Physical receipt of the products;
• Check the congruity number of the transport document and packages received;
• Quality and quantity control and of received merchandise (for products destined
for storage in warehouse);
• Receiving temperature-controlled storage and relative storage in a refrigerated
cabinet;
• Collaboration with narcotic storage operations.
Finally, the pharmacist is responsible for the following (11):
• Supervise received merchandise;
• Advise and guide the operators in case of deformation of the received product;
• Store and distribute narcotics;
9

• Signal nonconformities at any stage of the process;
• Coordinate staff;
• Manage human resources.

2.1.7.1 Medication request
When the doctor prescribes the medication, the drug may not be in the department
store or may have expired. In this case, the nurse creates an Urgent Request, which
the nursing coordinator confirms and the doctor validates. The Urgent Request is
received by the pharmacist manager and, if necessary, he can replace the drug
requested for another with the same active ingredient or propose a different one. In
any case, the pharmacist checks the theoretical availability of the drug and, if
available, he sends the request to the warehouse. Finally, the real availability of the
drug is checked in the warehouse and, if available, it is sent. The nursing coordinator
verifies the received medication to confirm if it really is the one requested. If not,
another request must be re-submited (1).

2.1.8. Teaching Hospital
Finally, the pharmacy is home to training and teaching. In fact, the hospital has a
teaching place where many graduates in Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry and
Technology make internships and/or graduate theses, and many specialists in
Hospital Pharmacy complete their training (2). There are also lectures for the different
university courses in healthcare for a variety of health professionals (pharmacists,
doctors,

nurses).

Also,

it

is

of

note

the

pharmacy’s

commissions/working groups, such as (2):
•

Good Blood Use Committee;

•

Interethnic Ethics Committee;

•

Hospital Therapy Committee;

•

Internal Pharmaceutical Commission;

•

Evidence Base Medicine Group;

•

Medical Equipment Repertoire Committee;

•

Working Group Merchandise Classes and Budget Subtasks;

•

Comfortable Use Commission;

•

Hospitals Infection Committee;
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participation

in

•

Hospital without pain;

•

Regional Oncology Commission;

•

Regional Clinical Risk Group;

•

Oncology Network Piedmont-Valle d'Aosta;

•

Regional network of rare diseases.

3. Conclusion
This internship allowed me to contact with a very important actuation area of
pharmaceutics, where the role of these professionals is essential for the good
management of drugs and, consequently, for the health and safety of patients.
Although the only contact the hospital pharmacists have with patients is
through the direct distribution of drugs, all the work done in the back office is of an
extreme responsibility. Besides, it aims at patients well-being and safety, as well as
the rational use of medicine in the hospital environment. Moreover, the fact that I took
this internship in such a large hospital showed me how important it is to know how to
work in a team and the importance of be organized and focused in every task that is
being performed. Furthermore, managing a pharmacy of the size of Molinette’s
hospital pharmacy is really challenging.
In addition to the possibility to develop my technical and scientific skills, this
internship gave me the opportunity to learn a new language and to know a different
culture. Thus, I was able to improve my communication skills and ability to relate with
other people, both in a personal and professional environment. The fact of being
abroad also helped me to overcome some obstacles I have never faced so far.
In conclusion, this internship was a very positive experience that prepared me
better for future challenges.
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5. Attachments
Attachment I – Direct Distribution

Figure 1 and 2 – Area of direct distribution.

Figure 3 - Shelves and drawers for medication storage.

Figure 4 – Example of a Therapeutic Plan.
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Attachment II - Galenic and Quality Control Laboratory

Figures 5 to 8 – Galenic Laboratory and Illustration of some of the main procedures
in a galenic preparation (in this case a cream).

14

Figure 9 – Example of a Preparation Sheet for the preparation of a hydrophilic cream
base, with indication of quantities, batch and expiration date of the raw materials and final
preparation, and operator and pharmacist’s signature. Also, it is attached the preparation
label.

Attachment III – Warehouse

Figures 10 and 11 – Distribution area (DS) and lung storage area (PM).
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Figures 12 to 14 – Bertello System (Automatic Distribution Area).
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