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RESUMO

O estágio curricular em farmácia comunitária representa o primeiro contato dos
estudantes e futuros farmacêuticos, com a realidade profissional, permitindo colocar
em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso académico.
Este relatório tem como finalidade a descrição das diversas atividades
desenvolvidas, assim como a abordagem de alguns temas desenvolvidos no decorrer
do período de estágio. Assim sendo, o relatório encontra-se dividido em duas partes: a
primeira parte é referente às diversas atividades realizadas ao longo do estágio, tais
como, preparação e receção de encomendas, gestão de stock, dispensa de
medicamentos e outros produtos, conferência de receituário, entre outras; a segunda
parte refere-se aos temas desenvolvidos durante o período de estágio, nomeadamente
a doença celíaca, a anemia e a avaliação do risco cardiovascular.
Este

estágio

permitiu-me

adquirir

diversas

competências

pessoais

e

profissionais essenciais para o meu futuro e possibilitou um maior conhecimento sobre
a responsabilidade e importância do farmacêutico comunitário enquanto profissional
de saúde.
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PARTE I

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA
COMUNITÁRIA

1.INTRODUÇÃO
O estágio curricular incluído no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
(MICF) corresponde à fase final do curso, sendo que no meu caso teve a duração de 6
meses em Farmácia Comunitária. O estágio foi iniciado a 23 de janeiro de 2017 e
terminou a 21 de julho de 2017, na Farmácia Holon Amial (FHA), sob orientação da
Dra. Inês Esteves.
Durante o estágio curricular tive a oportunidade de conhecer todos os
pormenores e diferentes responsabilidades do farmacêutico no âmbito da farmácia
comunitária, tais como, o atendimento ao público, gestão de stock e conferência de
receituário.
Este estágio permitiu-me não só aprofundar todo o conhecimento adquirido
durante o curso, mas também adquirir novas e importantes competências que não nos
são transmitidas durante o curso, talvez por serem específicas e referentes ao trabalho
em Farmácia Comunitária. O início do estágio é sempre uma experiência que traz
algum nervosismo a todos os alunos do MICF, mas que ao longo do tempo, se
transforma numa experiência entusiasmante, onde todos os dias é possível a
aprendizagem de algo novo, com o aparecimento de novos problemas para resolver e
novos pormenores para interiorizar.
A primeira parte deste relatório descreve de forma sucinta o funcionamento da
farmácia e as diversas atividades desenvolvidas no decorrer do estágio, tentando
sempre que possível recorrer a exemplos concretos e experiências pessoais.

2. APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA HOLON AMIAL
2.1. ENQUADRAMENTO
A FHA é uma farmácia pertencente às Farmácias Holon, sendo este grupo
constituído por uma rede nacional de farmácias, independentes e autónomas que
partilham uma mesma marca, imagem e forma de estar e ser de uma Farmácia.
O principal objetivo passa por otimizar a forma como as Farmácias
desenvolvem a sua atividade no dia-a-dia, nomeadamente o nível de serviço prestado
ao utente.
As farmácias Holon disponibilizam aos seus utentes vários serviços,
nomeadamente: nutrição, dermocosmética, podologia, reabilitação auditiva, serviço do
pé diabético, recolha de amostras biológicas, preparação individualizada da
medicação (PIM), consulta farmacêutica (CF), consulta do viajante e serviço de
cessação tabágica.

2.2 LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A FHA localiza-se na Rua do Amial nº1245, Porto. Quanto ao horário de
funcionamento, a farmácia apresenta um serviço permanente, encontrando-se aberta
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ao público 24H por dia e 365 dias por ano. O meu horário de estágio acordado com a
diretora técnica foi de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, com intervalo para
almoço.
A maioria dos utentes são pessoas idosas que residem na área próxima da
farmácia,

sendo

clientes

habituais,

e

possibilitando

assim

um

melhor

acompanhamento da farmacoterapia. No entanto, e por se encontrar próxima do
Hospital de São João, também apresenta alguns utentes vindos de atendimentos de
urgência.

2.3 RECURSOS HUMANOS
A equipa da FHA é constituída por oito elementos, estando a direção técnica a
cargo da Dra. Inês Esteves, de acordo com o enquadramento legal em vigor e
cumprindo o decreto-Lei nº307/2007 de 31 de agosto 1, sendo que cada elemento tem
a seu cargo uma área de responsabilidade, conforme indicado na tabela seguinte
(Tabela 1).
Tabela 1- Áreas de responsabilidade da equipa da FHA.

Colaborador

Função

Área de Responsabilidade

Inês Esteves

Farmacêutica

Diretora Técnica

Verónica Semblano

Farmacêutica

Sistema Gestão Qualidade

Mariana Colaço

Farmacêutica

Compras e Logística

Sara Silva

Farmacêutica

Serviços e Projetos

Mara Gonçalves

Farmacêutica

Atendimento

Catarina Gonçalves

Técnica de Farmácia

Marketing e Comunicação

Nádia Varela

Farmacêutica

Produtos Holon

Helena Monteiro

Farmacêutica

Intervenção Farmacêutica

2.4 ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAMENTO
2.4.1 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR
O espaço interior da FHA é profissional e moderno, permitindo assim um
atendimento e comunicação eficaz com os utentes, estando organizado de forma a
otimizar o espaço existente.
A FHA apresenta dois pisos que estão divididos da seguinte forma: uma zona
de atendimento ao público (ANEXO 2), um espaço amplo e organizado com três
postos de atendimento individuais e dois postos sentados; uma zona de receção e
verificação de encomendas; uma área de armazenamento de medicamentos (ANEXO
4); um laboratório (ANEXO 5); gabinetes de atendimento ao utente (ANEXO 3);
escritório e instalações sanitárias, garantindo assim os requisitos das áreas mínimas
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de uma farmácia comunitária, de acordo com o Manual de Boas Práticas de Farmácia
2

Comunitária .

2.4.2 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR
A FHA encontra-se num local visível e facilmente acessível a todos os utentes,
e tal como o seu interior apresenta um aspeto profissional e inovador, com uma
fachada onde consta o nome da farmácia, estando sinalizada com a cruz verde
permanentemente iluminada (ANEXO 1).
Em relação à montra, esta apresenta Mupis, que estão constantemente a ser
alterados, sendo utilizada para divulgação dos serviços existentes na farmácia, bem
como iniciativas e rastreios que decorrem em determinada altura do ano.

2.4.3 EQUIPAMENTOS
Existem diversos equipamentos presentes na FHA, que permitem a prestação
de muitos serviços com a qualidade e segurança necessários ao bom funcionamento
da farmácia, sendo eles: tensiómetros, balanças, espirómetro, Callegari CR 3000
(aparelho que permite a determinação de diversos parâmetros bioquímicos, tais como:
colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos, ácido úrico e glicemia). Também
apresenta diversos equipamentos imprescindíveis à administração da farmácia, tais
como:

computadores,

impressora,

telefone,

fax,

e

ainda

termómetros

e

termohigrómetros distribuídos por várias áreas da FHA, de modo a controlar a
temperatura e humidade dos espaços, garantindo o correto armazenamento e
conservação dos medicamentos.

3. GESTÃO DA FARMÁCIA HOLON AMIAL
3.1 SISTEMA INFORMÁTICO
O programa informático utilizado na FHA é o Winphar, um software simples,
prático e essencial na prática diária da Farmácia, contribuindo assim para uma melhor
gestão da mesma. Para além de ser muito intuitivo e de simples funcionamento, este
programa permite entre outras funcionalidades, facilitar o atendimento ao público,
tornando-o mais personalizado através da criação de fichas de cliente que permitam
aceder ao histórico de vendas dos utentes da farmácia.
Para além disso, permite executar tarefas, tais como: receção de encomendas;
devoluções; execução de vendas; gestão de produtos e stocks; realização de
reservas; controlo dos prazos de validade. Este sistema é muito importante na
dispensa de produtos ao público, possibilitando a consulta de informação científica dos
medicamentos, como por exemplo: Resumo das Características do Medicamento
(RCM), o Folheto Informativo (FI), entre outros, incluindo ainda para cada produto uma
ficha onde é possível verificar o nome, o fabricante, o stock mínimo e máximo, o
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código nacional de produto, o preço de custo e o histórico relativamente às compras e
vendas do mesmo.
Para aceder ao sistema, cada membro da equipa técnica tem um nome de
utilizador e uma palavra-passe.

3.2 FORNECEDORES E REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS
Na FHA, as encomendas são realizadas de formas diferentes, através dos
distribuidores ou diretamente pelos laboratórios. As encomendas realizadas pelos
distribuidores podem ocorrer de três modos: automaticamente, através do sistema
informático, tendo em conta a rotação dos produtos; por via modem, onde o sistema
sugere uma encomenda, tendo em conta os stocks mínimos e máximos; e as
encomendas diretas, que podem ser realizadas por telefone, ou através de sistemas
informáticos disponibilizados pelos armazenistas, como gadgets, permitindo assim a
encomenda de produtos de um modo simples e rápido, e ainda confirmar a sua
disponibilidade em armazém e a hora prevista de chegada à farmácia, melhorando
assim a satisfação do utente. Os principais fornecedores da FHA são: OCP Portugal;
Udifar e Alliance Healthcare.
O grupo Holon estabelece parcerias com os fornecedores que assegurem as
melhores condições comerciais para as farmácias, criando assim um portefólio de
medicamentos e produtos de saúde, comunicados mensalmente, onde é possível
selecionar os fornecedores privilegiados que disponibilizam os produtos a preços de
custo mais acessíveis, sendo estes a OCP Portugal e a Udifar.

3.3 RECEÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE ENCOMENDAS
A receção e a confirmação de encomendas são de elevada responsabilidade e
importância, uma vez que permitem verificar se os produtos entregues se encontram
nas devidas condições e se correspondem aos produtos encomendados. É também
nesta altura que se verifica se os medicamentos têm preço de venda a público (PVP)
já estabelecido ou se tem de ser colocado pela farmácia. No caso de ter de ser
colocado na farmácia, os fármacos e produtos devem respeitar determinadas
margens, nomeadamente, margem reduzida (15%), margem normal (28%) e margem
top (35%), existindo ainda exceções, como os leites infantis (5%) e papas e boiões
(10%). Nas farmácias Holon, existem ainda alguns produtos com PVP recomendado
pelo departamento de marketing, sendo que estes devem ser consultados no portal do
grupo e alterados no sistema informático aquando da entrada dos mesmos.
As encomendas são entregues na FHA respeitando horários definidos pelos
fornecedores e vêm acompanhadas de uma fatura em duplicado. Nessa fatura é
possível encontrar dados tais como: a identificação do fornecedor e da farmácia; o nº
da fatura; a data de faturação; o código dos produtos e a sua designação; o preço de
4

venda à farmácia (PVF); PVP; o imposto de valor acrescentado (IVA); o valor total da
fatura sem IVA; e o valor total da fatura incluindo o IVA. Quando se procede à entrada
de uma encomenda, faz-se a leitura ótica dos produtos e simultaneamente, confirmase o PVF, o prazo de validade e o PVP. Durante este processo verifica-se também o
número e condição das embalagens, sendo que na finalização é impresso um
documento com a receção da encomenda que é assinado e anexado à fatura. Por
outro lado, é preciso estar atento às reservas, pois quando estas existem, o sistema
informático emite um alerta de aviso e o produto é colocado de parte. Após a
finalização da encomenda, é emitido um talão de satisfação de reserva, que é
colocado em redor do produto, sendo o cliente contactado por telefonema ou
mensagem de que a sua reserva já se encontra presente na farmácia (ANEXO 6).
Durante o estágio, esta foi uma das primeiras tarefas que foi realizada
diariamente, o que me permitiu um contacto direto com os medicamentos e produtos,
proporcionando uma familiarização com os nomes comerciais, as classes terapêuticas,
os produtos mais vendidos, e com outras situações, tais como devoluções,
reclamações de produtos em falta/não pedidos, de forma a resolver os problemas.

3.4 ARMAZENAMENTO E CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE
O armazenamento dos produtos é sempre feito após dada a entrada das
encomendas no sistema informático, salvo os medicamentos que necessitam de frio,
pois são imediatamente guardados no frigorífico mal chegam à farmácia, registando a
sua quantidade, o PVP e o prazo de validade na fatura.

Para

além

destes,

os

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, dada a sua natureza, são prontamente
armazenados aquando a sua entrada no sistema informático.
Os medicamentos são armazenados de acordo com a sua natureza, a forma
farmacêutica, e o facto de serem medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou
medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Existem 3 zonas distintas
definidas pelo Sistema de Gestão de Qualidade na FHA sinalizadas por cores,
nomeadamente, a cor vermelha (não pode ser vendido), cor amarela (sujeito a
confirmação) e cor verde (pode ser vendido).
Em relação aos MNSRM, estes são expostos maioritariamente atrás do balcão
ou em expositores na área de atendimento ao público.
O armazenamento de medicamentos e produtos foi a primeira tarefa a ser
executada durante o estágio, o que me permitiu conhecer a localização dos diferentes
produtos, revelando-se muito útil numa fase posterior de atendimento ao público, pois
tornou o atendimento mais rápido e eficaz.
O controlo dos prazos de validade é de elevada importância, uma vez que
permite garantir a segurança, qualidade e eficácia dos produtos dispensados na
5

farmácia. Assim, todos os meses, é emitida uma lista a partir do sistema informático,
onde estão presentes os produtos cujo prazo de validade expira entre 4 a 6 meses,
para que sejam escoados antes da devolução ao armazenista, que ocorre 3 meses
antes do fim da validade. Existem determinados produtos que não podem ser
devolvidos ao armazenista, porque o laboratório não aceita, como por exemplo, os
laboratórios Pierre-Fabre.
De modo a corrigir possíveis erros entre o prazo de validade registado
informaticamente e o prazo de validade real, de três em três meses os prazos de
validade de todos os medicamentos e produtos são analisados manualmente e
corrigidos no sistema informático.

3.5 DEVOLUÇÕES
Uma devolução de um medicamento ou produto de saúde pode ocorrer
mediante variadas situações, entre elas: a retirada do mercado por parte do
INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) ou do
titular de Autorização de Entrada no Mercado (AIM); prazos de validade curtos;
receção de medicamentos danificados; produtos não encomendados ou pedidos por
engano; e ainda quando o preço de custo não está de acordo com o portefólio.
Para efetuar a devolução dos produtos é necessário emitir uma nota de
devolução com a notificação da autoridade tributária, impressa em triplicado, sendo
que duas das cópias acompanham o produto e a outra fica arquivada na farmácia. No
documento emitido está presente o fornecedor, o nome do produto, a quantidade a
devolver, o número da fatura na qual o produto deu entrada e o motivo da devolução.
Quando a devolução é aceite e para regularizar a situação, o fornecedor emite uma
nota de crédito.
Durante o período de estágio foi possível presenciar e efetuar diversas
devoluções.

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS
O ato de dispensa de medicamentos compreende uma parte importante de
tudo aquilo que aprendemos durante o curso e com elevada importância na atividade
farmacêutica junto da comunidade.
O farmacêutico comunitário estabelece um contato essencial com o utente, os
medicamentos e os cuidados de saúde básicos, sendo crucial no exercício da sua
profissão, o desenvolvimento de uma relação de confiança com os utentes 3.
O farmacêutico deve tentar estabelecer com o utente uma conversa, onde deve
utilizar uma linguagem simples e compreensível, adequada ao nível sociocultural de
cada pessoa, de modo a compreender as suas necessidades e, conseguir também
transmitir adequadamente a informação que pretende.
6

De acordo com o Estatuto do Medicamento (decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de
agosto), os medicamentos são classificados, quanto à dispensa ao público, em:
a) Medicamentos sujeitos a receita médica;
b) Medicamentos não sujeitos a receita médica;

4.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
Os MSRM só podem ser dispensados na farmácia mediante apresentação de
receita médica ou em casos específicos, devidamente justificados.
Segundo o Estatuto do Medicamento

3

estão sujeitos a receita médica os

medicamentos que preencham uma das seguintes condições:
a)Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo
quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância
médica; b)Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam
utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a
que se destinam; c)Contenham substâncias, ou preparações à base dessas
substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;
d)Destinem-se a ser administrados por via parentérica.
Os MSRM podem ser prescritos através dos seguintes tipos de receita médica,
de acordo com os modelos de receita aprovados pelo Despacho nº 15700/2012, de 30
de Novembro, sendo eles: receita médica materializada e guia de tratamento; receita
médica renovável materializada e guia de tratamento; receita pré-impressa ou manual;
receita sem papel (associada ao cartão de cidadão, e onde pode ser enviada uma
mensagem de telemóvel ao utente e emitido apenas a guia de tratamento). A receita
médica materializada apresenta uma validade de apenas 30 dias e destina-se à
prescrição de medicamentos usados em tratamentos de curta e média duração,
enquanto a receita materializada renovável tem uma validade de 30 dias ou 6 meses e
destina-se a prescrição de tratamentos de longa duração. Existe ainda a receita
manual, apenas usada em quatro situações excecionais (assinaladas na própria
receita): falência do sistema informático; inadaptação do prescritor, prescrição ao
domicílio e limite de quarenta receitas por mês. Este tipo de receitas não deve exceder
as quarenta prescrições por mês e necessita a colocação de vinhetas referentes à
identificação do prescritor e do local de prescrição. Em relação às receitas sem papel,
estas vieram facilitar e inovar o sistema de prescrição médica, na medida em que o
utente apenas necessita de apresentar na farmácia uma guia de tratamento emitida no
ato de prescrição ou da mensagem de telemóvel que recebe na mesma altura e nas
quais, existe um número da receita, código de acesso de dispensa e código de direito
de opção, com os quais é possível, através do sistema informático, aceder à lista de
medicamentos prescritos 4.
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Na cedência de medicamentos 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. O procedimento para a dispensa correta de medicamentos consiste
na:1.Receção da prescrição e confirmação da sua validade/autenticidade (verificar a
identificação do médico e do utente, data de validade da prescrição e entidade
responsável pelo pagamento);2.

Avaliação

farmacoterapêutica da prescrição,

indicação/automedicação pelo farmacêutico (necessidade do medicamento, posologia,
condições do doente/sistema para administrar o medicamento);3. Entrega do
medicamento/produto prescrito, indicado ou em automedicação (assegurar-se das
condições de estabilidade do medicamento e ainda verificar o estado da embalagem e
o prazo de validade);4. Conselhos que garantam que o utente recebe e compreende a
informação oral e escrita de modo a retirar o máximo benefício do tratamento;5. Oferta
de outros serviços farmacêuticos (educação para a saúde, farmacovigilância e
monitorização de parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos)

2,3

.

Numa fase inicial do estágio foi possível observar, todos os dias, estes
procedimentos, bem como me foram transmitidos todos os aspetos legais e práticos, e
conferida disponibilidade imediata a qualquer dúvida que surgisse. Numa segunda
etapa, foi iniciado o atendimento ao público, sendo que inicialmente esta atividade foi
desenvolvida com acompanhamento e, só posteriormente, aquando da aquisição de
alguma prática foi realizada de forma autónoma. No entanto, no caso de receitas
especiais, isto é, medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, a sua dispensa só
ocorreria com supervisão, dada a importância desta medicação.

4.1.1 COMPARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
O regime de comparticipação de medicamentos é determinado por escalões de
comparticipação definidos pelo Estado Português, com base no custo dos
medicamentos e tem subjacentes critérios de justiça social. Existem dois regimes de
comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS): regime geral e regime
especial (assinalado com a letra “R” nas receitas), que abrangem diferentes patologias
ou grupo de doentes.
Assim sendo, o Estado suporta parte do preço do medicamento, restando ao
utente o pagamento do restante valor em falta, de acordo com os grupos e subgrupos
farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de comparticipação. De
acordo

com

a

patologia

associada

aos

grupos

farmacoterapêuticos

dos

medicamentos, é aplicado um maior ou menor valor de comparticipação 5.
A

portaria

nº

195-D/2015

estabelece

os

grupos

e

subgrupos

farmacoterapêuticos que podem usufruir desta comparticipação. O escalão A
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corresponde aos medicamentos destinados a utentes que se encontrem em situações
de doença mais grave e/ou cronicidade associada, pelo que usufruem de
comparticipações mais elevadas, enquanto os medicamentos que se destinam a
patologias menos graves pertencem ao grupo D, ou não são de todo comparticipados.
Na Tabela 2 estão indicadas as percentagens de comparticipação de acordo com os
diferentes escalões 5.
Tabela 2- Percentagem de comparticipação de acordo com os diferentes escalões.

Escalão

Percentagem de comparticipação
Regime Geral

Regime Especial

A

90%

95% (Regime Geral+5%)

B

69%

84% (Regime Geral+15%)

C

37%

52% (Regime Geral+15%)

D

15%

30% (Regime Geral+15%)

Além destas comparticipações, existem situações especiais relacionadas com
doenças específicas, que contemplam um regime especial de comparticipação, que o
médico deve referir na receita, conforme a portaria aplicável 5.
O sistema de comparticipação do SNS é atualizado trimestralmente, no 15º dia
do último mês do trimestre, podendo ou não daí advir a alteração dos preços de
referência na comparticipação, pelo que, enquanto farmacêuticos, é necessário
estarmos a par destas alterações, de forma a informar corretamente os utentes.
Utentes que apresentem cartões de determinadas entidades, nomeadamente, SAMS,
Multicare, Sãvida e outras seguradoras, também têm direito a uma comparticipação
específica. Nestes casos é necessário tirar cópia do cartão associado a esse
subsistema e da receita, existindo duas faturações associadas à mesma receita, uma
no SNS e outra no organismo complementar correspondente a essas entidades.

4.1.2 PROCESSAMENTO DO RECEITUÁRIO
Todos os dias, é necessário conferir o receituário, com o objetivo de detetar
erros de aviamento que levam, consequentemente, ao não cumprimento da prescrição
médica. No que diz respeito à verificação técnica, esta deve ser feita o mais
rapidamente possível a seguir à dispensa do medicamento, de modo a ser possível
avisar o utente, pelo que se procede à respetiva correção. Na FHA são feitas 2
conferências e o farmacêutico deixa uma marca no canto da receita. No caso do
medicamento dispensado ter sido trocado, é importante impedir, atempadamente, a
toma do fármaco e registar o erro num impresso próprio.
Assim, sendo para que a receita seja válida é necessário verificar a presença
do número de utente, assinatura do médico, prazo de validade, organismo de
comparticipação, produtos cedidos e preços dos medicamentos.
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No final do mês, é necessário proceder ao encerramento dos lotes de receitas,
pelo que se procede à ordenação em lotes de 30 e a organização das mesmas por
plano e regime de comparticipação. A cada lote de receitas, associa-se sempre o
respetivo resumo geral, designado por verbete. No verbete é discriminado o nome e
código da farmácia, o plano de comparticipação, o número do lote, o número de
receitas, o número de produtos vendidos, por unidade, o valor de PVP, de
comparticipação e o valor pago pelo utente em cada receita.
O receituário do SNS juntamente com o verbete, a relação do resumo de lotes
e a fatura mensal dos medicamentos vendidos é recolhido na farmácia até dia 5 de
cada mês e enviado para o Centro de Conferência de Faturas. Relativamente aos
restantes organismos de comparticipação, tais como SAMS ou MULTICARE, estes
são enviados para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). Caso sejam detetados
erros, a entidade responsável pela comparticipação não suporta o valor da receita,
sendo assim devolvida de novo à farmácia, com a respetiva justificação 6.

4.1.3 MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes constituem uma classe
terapêutica especial, pois atuam ao nível do sistema nervoso central, causando
alterações de comportamento, humor e consciência. Estes fármacos são utilizados
frequentemente no tratamento de doenças psiquiátricas e oncológicas, podendo
causar dependência física e/ou psíquica. Assim, de maneira a evitar o seu uso para
fins ilícitos, estes medicamentos são sujeitos a uma legislação especial durante todo o
seu percurso 2.
O INFARMED é a entidade responsável por fiscalizar e controlar estes
medicamentos, pelo que estes devem ser prescritos e aviados isoladamente, exceto
nas receitas sem papel. As receitas de medicamentos psicotrópicos carecem de uma
atenção especial, sendo obrigatório os seguintes elementos: identificação do médico e
identificação do utente (morada, sexo, idade, número de beneficiário do seu sistema
de saúde e do cartão de cidadão), a indicação do medicamento (nome, dosagem,
forma farmacêutica, posologia e número de embalagens) e, no caso de não ser o
próprio utente a deslocar-se à farmácia, deverão ser preenchidas as devidas
informações relativas ao adquirente 7.
No final da dispensa, são impressos os dados referentes à dispensa dos
medicamentos e os dados do adquirente na receita. De seguida, é emitido um
comprovativo, sendo anexado à receita. No tratamento das receitas materializadas, o
documento original é encaminhado para a entidade responsável pela comparticipação,
enquanto o duplicado deve ficar arquivado na farmácia por um período de três anos 7.
No caso das receitas sem papel, o documento impresso com os dados relativos à
10

dispensa e do adquirente, também assinados por este, são arquivados na farmácia
pelo mesmo período. De referir ainda, que quer os dados dos adquirentes, quer a
cópia das receitas manuais são enviados mensalmente, até dia 8 do mês seguinte
para o INFARMED.

4.2 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
Os MNSRM não preenchem qualquer uma das condições requeridas pelos
MSRM, no entanto, fazem também parte do sistema de saúde, e a sua utilização deve
limitar-se apenas a situações clínicas não graves, bem definidas e autolimitadas. Os
MNSRM são dispensados nas farmácias e nos locais de venda autorizados para o
efeito, sendo o seu PVP sujeito ao regime de preços livres, ou seja, fixado a nível dos
canais de distribuição e comercialização. Na cedência de medicamentos em indicação
farmacêutica, o farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de um MNSRM e/ou
aconselhamento de medidas não farmacológicas com o objetivo de aliviar ou resolver
um problema de saúde menor. Nestas situações o farmacêutico deve assegurar-se de
que possui informação suficiente para avaliar corretamente o problema de saúde
específico de cada utente, avaliar se os sintomas podem ou não ser associados a uma
patologia grave e, em caso afirmativo, o utente deverá ser aconselhado a recorrer a
uma consulta médica 2.
As Farmácias Holon possuem diversos protocolos de indicação farmacêutica
que estabelecem critérios de intervenção para medidas não farmacológicas e
preventivas, aconselhamento e referência ao médico ou a outro profissional de saúde
especializado. Esses protocolos abrangem diversos problemas de saúde menores, tais
como: gripes e constipações, insónia, piolhos, pernas cansadas, acne, distúrbios
gastrointestinais (diarreia, azia, garganta irritada) e problemas oculares (xeroftalmia,
conjuntivite alérgica). O acesso a estes protocolos foi extremamente útil, pois,
possibilitou adquirir diversas competências do ponto de vista prático e com
aplicabilidade no dia-a-dia.

4.3 PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL
Um produto cosmético e de Higiene Corporal define-se como “qualquer produto
que seja destinado ao contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano,
designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais
externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou
principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e/ou proteger, ou os
manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais” 8.
Durante o estágio pude constatar que são alguns os utentes que se deslocam à
farmácia com o intuito de procura de aconselhamento nesta área, dado cada vez mais
as pessoas se preocuparem com o seu bem-estar físico e com o seu aspeto. A FHA
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tem à disposição várias marcas, sendo as de maior relevância a Uriage®, Avène®,
Aderma® e Ducray®. De entre os vários produtos, os champôs, os cremes, os
produtos para higiene íntima, elixires e outros produtos bucais, foram procurados de
igual forma, durante todo o período de estágio. Os protetores solares, pós-solares,
anticelulíticos e adelgaçantes foram os que tiveram maior procura nos últimos meses
de estágio, no verão.

4.4 MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO
Os medicamentos de uso veterinário, tal como os humanos, poderão colocar
em causa a saúde dos animais, sendo responsabilidade do farmacêutico garantir a
segurança e o bem-estar dos animais, assegurando o uso racional do medicamento.
Na dispensa deste tipo de medicamentos o farmacêutico deve ter em conta o peso do
animal, para verificar a quantidade a administrar 9.
Durante o estágio, os produtos veterinários mais procurados pelos utentes
foram os anti-helmínticos e os desparasitantes externos de pulgas e carraças.

4.5 DISPOSITIVOS MÉDICOS
Um dispositivo médico define-se como “qualquer instrumento, aparelho,
equipamento ou material, que utilizado isoladamente ou em combinação é destinado
pelo seu fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico,
prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência,
para fins de estudo, de substituição ou alteração da anatomia ou de um processo
fisiológico ou para fins de controlo da conceção, e cujo efeito principal pretendido no
corpo humano não se alcança por meios farmacológicos, imunológicos ou
metabólicos, mas cuja atuação possa ser apoiada por esses meios” 10.
Ao longo do estágio foi grande a variedade de dispositivos médicos
procurados, nomeadamente, os materiais de penso, escovas de dentes, meias de
descanso, meias elásticas, pulsos e joelheiras elásticas, preservativos, seringas e
termómetros.

4.6 SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Um suplemento alimentar define-se como “uma preparação destinada a
complementar a dieta, fornecendo nutrientes, tais como vitaminas, minerais, fibras,
ácidos gordos essenciais, extratos de plantas e aminoácidos, que podem encontrar-se
em carência ou em quantidade insuficiente na alimentação”
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Assim sendo, na farmácia tive a possibilidade de aconselhar diversos produtos,
de acordo com o utente a que se destinam (existem gamas de criança, adulto e sénior
específicas para esforço intelectual/estudante, para esforço físico intenso/desportistas,
para queda de cabelo, para falta de apetite e entre outros). É importante que durante o
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atendimento, o utente seja alertado que os suplementos alimentares não substituem
um estilo de vida e alimentação saudáveis.

4.7 MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Segundo, o Estatuto do Medicamento, considera-se um medicamento genérico,
o “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias
ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de
referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” 3.
Estes medicamentos são identificados pela sigla MG no acondicionamento
secundário do medicamento. A AIM dos genéricos está sujeita às mesmas disposições
legais dos outros medicamentos. Está dispensada a apresentação de ensaios préclínicos e clínicos, desde que seja demonstrada a bioequivalência com base em
estudos de biodisponibilidade ou, quando tal não for possível, por equivalência
terapêutica com base em estudos de farmacologia clínica apropriados 12.
Durante o estágio percebi que os medicamentos genéricos são bem aceites
pelos utentes pela sua bioequivalência em relação aos medicamentos de marca, mas
essencialmente devido ao custo inferior comparativamente aos medicamentos de
marca.

4.8 MEDICAMENTOS MANIPULADOS E PREPARAÇÕES
EXTEMPORÂNEAS
Os medicamentos manipulados preenchem as necessidades dos utentes que
não podem utilizar os medicamentos disponíveis no mercado, como por exemplo, em
situações onde os pacientes apresentem alguma intolerância a um componente ou
então em medicamentos de uso pediátrico. Assim sendo, é necessário preparar os
medicamentos

para

estes

clientes,

sendo

denominados

de

medicamentos

manipulados. Os medicamentos manipulados definem-se como qualquer fórmula
magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um
farmacêutico. A prescrição de manipulados é da responsabilidade do médico, e a sua
prescrição é feita em receitas normais, com indicação do doente para o qual se
destina o medicamento. Estas receitas contêm apenas o nome da substância ativa,
estando muitas vezes presente a indicação: “F.S.A.” (fazer segundo a arte) 13.
A preparação de medicamentos manipulados deve ser realizada com o maior
rigor e cuidado, onde o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação e
verificar a segurança do medicamento, no que concerne às doses das substâncias
ativas e à existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento ou
à segurança do doente.
As matérias-primas utilizadas nas preparações de manipulados têm de cumprir,
obrigatoriamente, as exigências da respetiva monografia inscrita na Farmacopeia
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Portuguesa (FP). A elaboração do manipulado deve reger-se pelo Formulário Galénico
Português (FGP), sendo que, após a sua elaboração é sempre preenchida a respetiva
ficha de preparação (que contém quantidades das matérias-primas, lotes, fabricantes,
método de manipulação e assinatura do operador e do supervisor) 13.
De seguida, calcula-se o PVP, através de uma folha de cálculo automática,
respeitando as normas da Portaria nº. 769/2004, de 1 de Julho, que aprovam o regime
do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados. A rotulagem é feita
também de modo automático, sendo que, constam as seguintes informações: nome e
morada da farmácia, identificação do diretor técnico, data da preparação, fórmula do
manipulado com as respetivas quantidades de substâncias ativas usadas, lote, prazo
de validade e preço. Em alguns casos acrescentam-se indicações como por exemplo:
“Agitar Antes De Usar”; “Uso Veterinário”; “Uso Externo” 13,14.
Durante o estágio tive oportunidade de contactar com todo o processo de
preparação de manipulados, desde a encomenda de matérias-primas até à rotulagem
(ANEXO 7). As preparações extemporâneas mais comuns na farmácia comunitária
correspondem a pós para suspensão oral, de baixa estabilidade, nomeadamente,
antibióticos, preparados no ato da venda, mediante reconstituição com água
purificada. É muito importante informar o utente da estabilidade dos medicamentos e
realçar os cuidados de conservação dos mesmos.

4.9 PRODUTOS HOLON
As Farmácias Holon desenvolveram uma marca própria de produtos que
contém variados produtos, desde suplementos alimentares, produtos de higiene
dentária, de dermocosmética, para cuidado oftálmico, para cuidado do bebé, higiene
íntima, cuidados capilares, primeiros socorros, entre outros. O desenvolvimento dos
produtos Holon (ANEXO 8) é um importante reforço da imagem de marca das
Farmácias Holon, garantindo um produto único, sendo uma ferramenta importante
para a fidelização de clientes e um fator de diferenciação no mercado.
Durante o estágio foi possível o aumento de conhecimento e aprendizagem
sobre os diversos produtos disponíveis da marca Holon.

5. PROJETOS E SERVIÇOS
A Farmácia Comunitária é considerada um local de Cuidados Primários e o
farmacêutico enquanto agente de saúde tem uma responsabilidade acrescida na
promoção da saúde e prevenção da doença. Desde maio de 2008, com a publicação
da Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, as farmácias passaram a ser
reconhecidas como unidades prestadoras de serviços farmacêuticos, passando a
integrar na sua atividade serviços como a administração de medicamentos e primeiros
socorros, serviços ao domicílio, a prática de meios auxiliares de diagnóstico e
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terapêutica, a participação em campanhas de informação, e a disponibilização de
programas de cuidados farmacêuticos. Esta extensão da intervenção farmacêutica
implica, portanto, uma mudança na ética profissional, com a integração de todos os
serviços prestados pela farmácia e uma maior articulação e colaboração com outros
profissionais de saúde 15.
A FHA dispõe de diversos serviços, nomeadamente, Check Saúde;
Administração de vacinas e injetáveis; PIM (ANEXO 9); CF; Consulta de Cessação
tabágica; Consulta de Aconselhamento ao Viajante; Consulta de Nutrição; Consulta de
Podologia; Consulta do Pé diabético; Consulta de Dermofarmácia; Reabilitação
Auditiva e Recolha de amostras biológicas. Existe também, ao dispor dos utentes uma
balança que determina o peso, altura e o índice de massa corporal (IMC), e ainda o
Serviço Respirar Melhor Holon, onde é possível fazer a execução da espirometria. A
espirometria é um método de estudo da função respiratória que permite avaliar o
volume de ar que pode ser mobilizado, quer em valor absoluto, quer em função do
tempo (volumes e débitos das vias aéreas), mediante a realização de uma manobra de
expiração forçada, após uma inspiração máxima, constituindo mesmo um critério
obrigatório para o diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)
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Durante o estágio curricular tive oportunidade de proceder à determinação de
diversos parâmetros fisiológicos e bioquímicos (check saúde), nomeadamente,
pressão arterial, colesterol total (CT), glicemia, triglicerídeos, ácido úrico, seguidas
sempre de aconselhamento sobre medidas não farmacológicas e alterações no estilo
de vida, de acordo com o doente e a sua situação clínica.
O contato com os prestadores dos diversos serviços na FHA e a participação
em pequenas formações realizadas por estes foi muito importante para o
conhecimento sobre cada um dos serviços e a importância que têm na resposta aos
diversos problemas que surgem na farmácia.
Para além do contato com os diversos serviços disponíveis na farmácia, tive
também a possibilidade de participar em alguns projetos que decorreram durante o
meu estágio, nomeadamente: o Rastreio do Cancro Colorrectal, através da pesquisa
de sangue oculto nas fezes; Rastreio de Avaliação do Risco Cardiovascular no âmbito
do Dia Mundial da Saúde, feito no Centro Paroquial do Amial e nos Bombeiros
Voluntários de São Mamede de Infesta; Feira da Saúde, no âmbito do Mês do Coração
(Maio) em colaboração com outras farmácias, no Parque do Covelo, onde também
foram feitos rastreios de avaliação do risco cardiovascular.

6. VALORMED®
Os medicamentos depois de utilizados, bem como os seus resíduos,
constituem um perigo bastante acrescido para a população em geral. Para resolução
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deste problema, a indústria farmacêutica associou-se aos distribuidores e criou a
empresa VALORMED®, com um sistema autónomo de recolha e tratamento de
resíduos de medicamentos, bem como de embalagens de medicamentos e produtos
de uso veterinário. Quando o contentor do VALORMED® está completo, este é
fechado e pesado, e posteriormente, o contentor é recolhido pelos distribuidores de
medicamentos. A ficha presente em cada contentor do VALORMED® serve de
identificação, uma vez que contém o número da farmácia na ANF, o número do
distribuidor, a data, o peso do contentor e a assinatura do responsável pelo fecho e
pelo responsável do transporte 17.
Durante o período de estágio recebi alguns medicamentos de utentes para
colocar no contentor, o que indica que esta iniciativa é bem aceite pelos utentes.

7. SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
A FHA tem implementado um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), que
cumpre os requisitos da norma ISO 9001 de 2015 e tem como campo de aplicação
todas as atividades desenvolvidas pela farmácia. Este sistema tem como objetivos
principais, a melhoria contínua da qualidade dos serviços e cuidados de saúde
prestados, um máximo rigor nas atividades desenvolvidas, adequação dos serviços às
necessidades do cliente, envolvimento de todos os colaboradores com qualificações
adequadas e atualizadas, garantindo desta forma a satisfação dos clientes, dos
profissionais de saúde e da comunidade em geral.
No decorrer do estágio o contato permanente com o SGQ permitiu a
compreensão sobre a sua importância na melhoria da qualidade dos cuidados de
saúde e dos serviços, assentando num serviço de excelência alinhado com o modelo
proposto pela marca Farmácias Holon nos vários campos de atividade da farmácia
comunitária.

8. FORMAÇÕES
Ao longo destes seis meses de estágio tive oportunidade de assistir a algumas
formações que contribuíram para a minha formação enquanto profissional de saúde
(Tabela 3).
Tabela 3- Ações de formação assistidas durante o período de estágio.
Data

Formadora

Local

Horas

Atopia

02/02/17

Inês Carneiro

Pierre Fabre Porto

3,5

Rosto/ Hidratação

27/02/17

Inês Carneiro

Pierre Fabre Porto

4

Acne

01/03/17

Inês Carneiro

Pierre Fabre Porto

3,5

Ducray®

20/03/17

Inês Carneiro

Pierre Fabre Porto

8

Elancyl®

27/03/17

Inês Carneiro

Pierre Fabre Porto

3,5

16

PARTE II

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA
FARMÁCIA COMUNITÁRIA

DOENÇA CELÍACA
1. ENQUADRAMENTO
A abordagem à Doença Celíaca (DC) tornou-se pertinente pela curiosidade de
entender o aumento, dos últimos anos, de produtos isentos de glúten e lactose, bem
como o aumento drástico da oferta, levando a uma maior procura pelos consumidores
por esse tipo de produtos alimentares. A crescente tendência de consumo destes
produtos tem levado a que cada vez mais as empresas do sector agroalimentar optem
por incluir nos seus rótulos a menção “isento de glúten”, mesmo em produtos onde
dificilmente seria possível encontrá-lo. Este facto deve-se não só às pessoas que
seguem uma dieta sem glúten por necessidade médica (doença celíaca e
intolerância), mas também pelo aumento da associação entre dieta isenta de glúten e
perda de peso
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. Assim sendo, e quando me foi proposto, na FHA, a apresentação à

equipa de um tema à minha escolha, achei interessante e diferente abordar a DC, bem
como entender melhor a presença do glúten na alimentação da população.

2. INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES
Os alimentos são indispensáveis à vida pois fornecem as substâncias
necessárias para o normal crescimento e desenvolvimento e para a manutenção da
nossa atividade diária. No entanto, eles só podem ser utilizados pelo organismo após
terem sido digeridos e absorvidos pelo tubo digestivo. A digestão e absorção são,
portanto, funções fundamentais para a manutenção e bem-estar do indivíduo 19.
Existe, no entanto, algumas pessoas que não toleram determinados alimentos,
pois quando estes são ingeridos e entram em contato com a mucosa do intestino,
desencadeiam reações mais ou menos violentas que provocam lesões e perturbam o
seu normal funcionamento, nomeadamente no que diz respeito à digestão e absorção.
Assim sendo, estamos perante uma intolerância alimentar, na qual pode ocorrer contra
variados tipos de alimentos e manifestar-se por períodos mais ou menos longos da
vida destes indivíduos 19.

3. DEFINIÇÃO
A DC é uma doença autoimune que ocorre em indivíduos com predisposição
genética, causada pela permanente sensibilidade ao glúten. Nestes indivíduos, a
ingestão de glúten, mesmo em quantidades pequenas, leva o organismo a
desenvolver uma reação imunológica contra o próprio intestino delgado, causando
diversas lesões na mucosa que se traduzem pela diminuição da capacidade de
absorção dos nutrientes. A ingestão prolongada de glúten, além das lesões da mucosa
intestinal, pode levar a uma série de outras reações generalizadas por todo o
organismo, tais como a queda de cabelo, problemas articulares, anemia, infertilidade,
depressão e dermatites. A eliminação do glúten da alimentação permite que o intestino
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regenere por completo das lesões e o organismo recupere desta e de outras
patologias associadas à reação ao glúten. No entanto, se houver reintrodução do
glúten, as inflamações regressam e os sintomas voltam a aparecer 20.

4. O GLÚTEN
O glúten é uma macroproteína composta em 80% pela mistura das proteínas
gliadina e glutenina, que se encontram naturalmente na semente de muitos cereais,
tais como o trigo, a cevada, o centeio e a aveia. Enquanto o trigo, a cevada, o centeio
e a aveia têm de ser completamente eliminados da alimentação de um doente celíaco,
existem outros cereais, tais como o milho e o arroz que podem ser consumidos. Na
sua confeção, quando a água é adicionada à farinha de trigo, de cevada, de centeio ou
aveia essa mistura resulta na junção da gliadina e da glutenina, anteriormente
dispersas no endosperma. É assim que se forma o glúten, que tem como função tornar
a massa mais elástica para ser trabalhada e, ao mesmo tempo, mais resistente, como
acontece com o pão e as massas
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5. PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA
A nível Europeu a DC ocorre em, aproximadamente, 1% da população, ou seja,
1 em cada 79-200 indivíduos têm DC (1:200). Em Portugal, o único estudo efetuado na
região de Braga obteve uma prevalência de 1:134, pelo que se estima que 1 a 3% da
população portuguesa tenha DC. No entanto, existem apenas cerca de 10.000
celíacos diagnosticados, o que indica ser uma doença largamente subdiagnosticada,
que deve ser rastreada
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Atualmente, a incidência da DC em adultos é mais frequente que em crianças e
25% dos novos casos diagnosticados ocorre em indivíduos com mais de 60 anos 22.

6. SINTOMATOLOGIA
Esta doença pode surgir em qualquer idade desde que o glúten já tenha sido
introduzido na alimentação. O habitual é surgir pelo segundo ou terceiro semestre de
vida (entre os 6 e os 20 meses de idade), alguns meses após introdução das farinhas
na alimentação (papas, pão e bolachas). A criança começa a perder o apetite, deixa
de aumentar o peso, apresenta alterações de humor, as dejeções são mais
frequentes, moles e volumosas (diarreia) e o abdómen fica mais saliente e distendido.
Se o diagnóstico não for feito e a dieta isenta de glúten implementada, a situação
agrava-se, podendo levar a estados de malnutrição grave, vómitos e atraso no
crescimento. As manifestações da doença são geralmente mais intensas nos primeiros
anos de vida e tendem depois a diminuir de intensidade 23.
No adulto, os sintomas e sinas das doenças mais comuns, são a anemia, a
fadiga, a diarreia e perda de peso, podendo ocorrer também dores abdominais, aftas,
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osteoporose (consequência da má absorção de vitamina D e cálcio), sintomas
neurológicos (ataxia, epilepsia), infertilidade, dermatite herpetiforme (erupções
cutâneas dolorosas, nomeadamente nos joelhos, ancas e nádegas), depressão, entre
outros. Os idosos tendem a ser mais sensíveis ao aparecimento de doenças malignas,
distúrbios psiquiátricos ou doenças infeciosas 24.
Assim sendo as formas de DC dividem-se em típica ou clássica e atípica ou
não clássica (Tabela 4) 23.
Tabela 4 - Sintomatologia associada à Doença Celíaca.

Forma Clássica (Crianças)

Forma Não Clássica (Adultos)

Vómitos

Dores ósseas e cãibras

Distensão abdominal

Fadiga crónica

Diarreia crónica / prisão de ventre

Anemia e aftas recorrentes

Perda de peso

Dermatite Herpetiforme

Alteração de humor / Irritabilidade

Fertilidade Diminuída e abortos espontâneos

Atraso no crescimento

Irritabilidade e Depressão

7. DIAGNÓSTICO
A presença de sintomas não é o suficiente para fazer um diagnóstico, dado que
existem outras patologias com sintomatologia semelhante (síndrome do intestino
irritável, doença de Crohn, colite ulcerosa e infeções intestinais). Assim sendo, é
necessário um conjunto de análises que permitam conhecer as consequências das
perturbações da absorção intestinal. Na fase ativa da doença, por exemplo, são
frequentes a anemia e a diminuição da concentração de alguns componentes
habituais do sangue, tais como o colesterol, o ferro e as proteínas. Há, por outro lado,
vitaminas que também não são bem absorvidas, o que se traduz pela diminuição dos
seus níveis circulantes (ácido fólico) ou pelas consequências da sua falta (no caso da
vitamina K há alongamento do chamado tempo de protrombina e, no da vitamina D, há
alterações do cálcio e do fósforo ou até raquitismo). Pode ainda recorrer-se a provas
que avaliam a capacidade de absorção do intestino, e que dão assim uma ideia das
lesões aí existentes, como é o caso da prova de absorção da xilose
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Quando o celíaco não adere à dieta isenta de glúten aparecem, por vezes, na
circulação sanguínea, anticorpos contra os componentes do glúten que podem ser
analisados. Quando há presença destes anticorpos no sangue, há então uma suspeita
elevada de DC e o médico procede ao diagnóstico “gold”, através de uma endoscopia
digestiva alta com biópsia para análise citológica das lesões a nível intestinal 24.
Os testes serológicos utilizados no diagnóstico da DC são:
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Anti-transglutaminase (TTG) IgA e/ou IgG – apresentam uma ótima relação
sensibilidade/ especificidade;
Anti-gliadina (AGA) IgA e/ou IgG – indicado para crianças com menos de 4 anos, pois
estas não produzem anticorpos TTG;
Anti-endomísio (EMA) IgA – apresentam melhor especificidade, servindo para
confirmar o resultado positivo obtido nos TTG 24.

8. TRATAMENTO
Atualmente, o único tratamento existente consiste numa dieta isenta de glúten
durante toda a vida. A mesma deve ser rigorosa, saudável e equilibrada, devendo os
alimentos que contêm glúten ser eliminados e substituídos por outros, do mesmo
grupo alimentar, que não o contenham. Apenas a eliminação do glúten da alimentação
permite que o intestino regenere por completo das lesões e o organismo recupere.
Contudo, se houver reintrodução do glúten, as inflamações regressam e os sintomas
reaparecem 25.
O tratamento farmacológico não é necessário na maioria dos casos, uma vez
que os sintomas melhoram significativamente após a introdução de uma dieta isenta
de glúten. No entanto, alguns doentes podem apresentar doença refratária (7 a 19%),
ou apresentar uma “crise celíaca”, que se manifesta com diarreia severa, hipocalemia
e hipoproteinemia. Nestes casos, os doentes podem ser tratados com corticosteroides
como a prednisona, ou outros imunossupressores, como a azatioprina ou a
ciclosporina
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As necessidades nutricionais do indivíduo deverão ser de acordo com a sua
idade e asseguradas pela dieta, contudo existem alguns celíacos que podem vir a
necessitar de reposição de vitaminas do complexo B, ácido fólico, zinco, magnésio e
potássio através de suplementação alimentar. O seguimento por parte do paciente de
uma dieta isenta de glúten nem sempre é muito fácil, principalmente por parte de
adolescentes e de pacientes assintomáticos, visto significar uma mudança radical nos
hábitos alimentares, principalmente no Ocidente. A maioria das pessoas apresenta
melhoria dos sintomas após seguimento de 3 a 6 dias de um regime isento de glúten.
Outras opções terapêuticas possíveis podem passar pela interferência com a
resposta imunológica e vacinas que dessensibilizam os doentes às proteínas do
glúten, existindo atualmente alguns investigadores a dedicarem-se a este estudo 25,26.

9. ALIMENTAÇÃO DOS DOENTES CELÍACOS
A alimentação de um doente celíaco deve ser variada e equilibrada, havendo a
distinção entre os alimentos proibidos, os que podem conter glúten e os que são
permitidos por serem isentos de glúten; Alimentos proibidos: Farinhas e amidos de
trigo e variantes, de aveia, centeio, cevada e malte e extrato de malte; pão; bolos e
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bolachas; massas; iogurtes com cereais; pizza; lasanha; farinheira e alheira; Alimentos
que podem conter glúten: Broa de milho; queijos industriais; enlatados; iogurtes de
aroma/pedaços; patés; polpa de tomate; gelados; natas; manteigas; batatas fritas de
pacote; refrigerantes; sumos concentrados; Alimentos permitidos: Batata; arroz;
quinoa; milho; tapioca; carne; peixe; ovos; marisco; frutas; vegetais; leguminosas;
queijo fresco e requeijão; iogurtes naturais; azeite e óleos vegetais; água; vinho; chá;
café puro; especiarias; ervas aromáticas
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10. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA
A intervenção da Farmácia na DC deve ser sustentada e contínua, tendo como
objetivos principais: o fornecimento de informações e orientações à população em
geral, a promoção e identificação precoce de sinais e sintomas, fornecimento de
materiais educativos sobre a doença e promoção do Serviço de Nutrição Holon. É
importante fazer um diagnóstico precoce da DC e para isso é necessário que os
profissionais de saúde estejam bem preparados, treinados e consciencializados da
existência desta patologia. Para isto devem apresentar sensibilidade e "curiosidade"
de ir mais além do que a evidência, evitando assim que os pacientes sofram e passem
por determinadas fases desnecessárias, colocando por vezes em risco a sua saúde
física e mental. Perante a apresentação de sintomatologia sugestiva de DC, a equipa
da farmácia deve abordar o utente numa perspetiva de recolher informação relevante
para o enquadramento da situação e encaminhamento para o médico, através de uma
carta de referenciação
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Após o diagnóstico de DC, os profissionais de saúde na farmácia devem ser
capazes de informar os doentes quanto à progressão da doença (complicações
agudas e crónicas), como esta pode afetar diretamente os órgãos, bem como o
aconselhamento sobre fontes de informação onde o doente celíaco poderá obter mais
informação, nomeadamente a Associação Portuguesa do Celíaco (APC). O
farmacêutico deve sensibilizar o doente celíaco para a importância da adesão de uma
dieta isenta de glúten durante toda a vida, aconselhando sobre produtos sem glúten
(incluindo comida, suplementos e medicamentos), onde os doentes podem adquiri-los,
encontrando estratégias e motivação para a sua manutenção, referenciando também o
Serviço de Nutrição Holon. Tendo em conta que os doentes celíacos apresentam
maior suscetibilidade de deficiências vitamínicas e minerais, poderá ser apropriada
suplementação alimentar aconselhada na farmácia.
Tendo em conta a curiosidade sobre o tema e a consciencialização sobre a
importância das farmácias na transmissão de informação, aconselhamento e
sensibilização junto dos utentes sobre diversos temas, decidi, através de uma
apresentação em Powerpoint, transmitir algumas informações sobre a Doença Celíaca
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à equipa da Farmácia Holon Amial, sendo que esta se mostrou muito interessada e
recetiva ao tema apresentado. (ANEXO 10).

ANEMIA
1. ENQUADRAMENTO
A anemia é um problema de saúde pública que pode afetar tanto os países em
desenvolvimento como os países desenvolvidos, com impacto na saúde, bem como a
nível social, psicológico e económico. Pode ocorrer em qualquer idade, no entanto é
mais prevalente em grávidas e crianças 29.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia afeta cerca de
1.62 biliões de pessoas em todo o mundo, o que corresponde a 24.8% da população.
Esta patologia é mais prevalente em crianças com idade inferior a 6 anos (47.4%) e
mulheres grávidas (41.8%) e menos prevalente nos homens (12.7%)

30

. Assim sendo,

ao perceber que muitos utentes recorrem à FHA para comprar medicamentos e/ou
suplementos alimentares ricos em ácido fólico ou ferro para o tratamento desta
patologia, decidi aprofundar melhor o tema.

2. DEFINIÇÃO
A anemia é uma condição em que o número de glóbulos vermelhos (GV) e a
hemoglobina (HB) revela-se insuficiente para atender às necessidades fisiológicas,
que variam de acordo com a idade, sexo, altitude, tabagismo e gravidez. A nível
mundial, a deficiência de ferro é considerada a causa mais comum de anemia, embora
outras condições, como folatos, vitamina B12 e deficiências de vitamina A,
inflamações crónicas, infeções parasitárias e distúrbios hereditários também possam
ser causadores de anemia 31.
A HB é a proteína responsável por transportar 97% do oxigénio desde os
pulmões até aos restantes tecidos do organismo. Se os níveis de HB diminuem, como
acontece em estados anémicos, as células recebem uma menor quantidade de
oxigénio, o que conduz ao aumento de atividade do coração e pulmões de modo a
compensar esta diminuição 31. Os valores de HB para os quais é possível diagnosticar
anemia, segundo a OMS, estão representados na Tabela 5 32.
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Tabela 5- Valores de HB no diagnóstico da anemia.

População
(idade)

Níveis normais
(g/l)

Anemia
Ligeira (g/l)

Moderada (g/l)

Severa (g/l)

Crianças: 6-59
meses
Crianças: 5-11
anos
Crianças: 12-14
anos
Mulheres ≥15
anos
Grávidas

≥110

100-109

70-99

<70

≥115

110-114

80-109

<80

≥120

110-119

80-109

<80

≥120

110-119

80-109

<80

≥110

100-109

70-99

<70

Homens ≥15
anos

≥130

110-129

80-109

<80

A classificação quanto à cromaticidade está relacionada com a quantidade de
hemoglobina presente em cada eritrócito, e pode ser classificada em dois tipos:
Hipocrómica: quando os eritrócitos possuem quantidade de hemoglobina menor do
que o normal ou Normocrómica: quando os eritrócitos possuem quantidade de
hemoglobina normal 31,33.
A anemia pode ser classificada quanto à morfologia em três tipos: microcítica,
quando os eritrócitos têm tamanho menor que o normal; normocítica, quando os
eritrócitos possuem tamanho normal; macrocítica, quando os eritrócitos são maiores
do que o normal. As anemias hipocrómicas microcíticas são caraterizadas por
deficiência de ferro (pode ocorrer devido a hemorragia, dieta inadequada, absorção
alterada e aumento das necessidades), alteração na síntese de globina (talassemias e
hemoglobinopatias como a anemia falciforme), alteração na síntese de porfirina e do
grupo heme (anemia sideroblástica) ou outras alterações no metabolismo do ferro 33.
Em relação às anemias normocrómicas normocíticas, podem resultar de perda
recente de sangue ou expansão do volume plasmático (gravidez ou hiperhidratação),
doenças hemolíticas, hipoplasia da medula óssea (anemias aplásticas), infiltração na
medula óssea (leucemia ou mieloma), alterações endócrinas (hipotiroidismo ou
insuficiência adrenal) ou doenças crónicas 33.
As

anemias

macrocíticas

dividem-se

em

megaloblásticas

e

não

megaloblásticas, sendo que as megaloblásticas podem resultar de alterações na
síntese do ácido desoxirribonucleico (ADN), caraterizando-se por deficiência em
vitamina B12, deficiência em ácido fólico, alteração hereditária na síntese de ADN ou
alteração induzida por fármacos citostáticos. As não-megaloblásticas não envolvem
alterações na síntese do ADN e podem dever-se a eritropoiese (processo de produção
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de eritrócitos a partir da eritropoietina) acelerada ou aumento da superfície da
membrana dos glóbulos vermelhos
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3. ANEMIA FERROPÉNICA
A anemia por deficiência de ferro corresponde a 50 % dos casos de anemia, e
assim sendo decidi abordar com maior profundidade este tipo
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3.1 PROTOCOLOS DE DISPENSA DE MSRM
Na prática da farmácia comunitária, o farmacêutico desempenha um papel
fundamental na resolução de diversos problemas de saúde classificados como
sintomas ou transtornos menores, quer pela seleção de um medicamento não sujeito a
receita médica ou através da dispensa de um medicamento sujeito a receita médica
com indicação de medidas não farmacológicas e esclarecimento de diversas dúvidas.
Uma abordagem orientada através de protocolos técnico-científicos é uma
garantia de resultados mais satisfatórios no processo de cuidado do utente que
apresenta um determinado problema de saúde, comparativamente a uma abordagem
feita de uma forma isolada e sem um processo sistemático.
Assim sendo, as Farmácias Holon apresentam nas suas farmácias um conjunto
de protocolos de dispensa farmacêutica para orientação dos profissionais de saúde no
sentido de um melhor serviço à comunidade através de um aconselhamento
responsável. Estes protocolos estão organizados de uma forma prática e concisa,
estabelecendo

critérios

de

intervenção

de

aconselhamento,

medidas

não

farmacológicas e de prevenção, referenciação ao médico ou a outro profissional de
saúde especializado.
Tendo em conta a importância destes protocolos na melhoria da dispensa de
MSRM e aconselhamento de MNSRM, e verificando a inexistência no grupo Holon,
resolvi elaborar um protocolo de dispensa de MSRM sobre a Anemia. Foi ainda
elaborado um fluxograma de aconselhamento, para uma consulta mais rápida e com
indicação de produtos que podem ser aconselhados (ANEXO 11).

PROTOCOLO DE DISPENSA DE MSRM- ANEMIA

ENQUADRAMENTO
A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma
concentração de hemoglobina inferior a 13 g/dl nos homens com mais de 15 anos de
idade, inferior a 12 g/dl nas mulheres com mais de 15 anos de idade e inferior a 11 g/dl
nas grávidas 30.
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A hemoglobina (Hb) é a proteína responsável por transportar 97% do oxigénio
desde os pulmões aos restantes tecidos do organismo. Se os níveis de Hb diminuírem,
tal como acontece em estados anémicos, as células recebem uma menor quantidade
de oxigénio, o que conduz ao aumento de atividade do coração e pulmões de modo a
compensar esta diminuição 30.
É possível fazer o diagnóstico, assim como a caraterização do tipo de anemia
através de exame microscópico de esfregaço sanguíneo corado. A classificação
morfológica das anemias está representada na Tabela 6 33.
Tabela 6- Classificação da Anemia quanto à morfologia.

Para que sejam produzidos glóbulos vermelhos e hemoglobina em quantidades
normais, o organismo necessita de determinados nutrientes e vitaminas, tais como o
ferro, a vitamina B-12, os folatos, entre outros obtidos pela dieta
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O sintoma mais comum é a fadiga, no entanto, uma pessoa anémica pode
apresentar variados sintomas (Tabela 7), que resultam da falha de distribuição de
oxigénio pelo organismo
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Tabela 7-Sintomas e Sinais da Anemia.

Sintomas e Sinais da Anemia
Dor de cabeça

Taquicardia

Tonturas

Mãos e pés frios

Falta de ar

Dor no peito

Cansaço

Palidez da pele e mucosas

Fraqueza

Perda de apetite

A anemia pode ocorrer devido a carência nutricional, parasitoses intestinais, ou
durante a gravidez, o parto e a amamentação. Pode também ocorrer por perdas
expressivas de sangue, em virtude de hemorragias agudas ou crónicas por via
gastrointestinal ou como consequência de menstruações abundantes 31.
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ANEMIA FERROPÉNICA
As anemias por deficiência de ferro denominam-se anemias ferropénicas. É um
tipo de anemia hipocrómica, visto que, existe uma baixa quantidade de Hb nos
eritrócitos e microcítica, porque o volume dos eritrócitos é reduzido
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A causa mais comum de anemia é a falta de ferro. O ferro absorvido na
alimentação é usado para a produção da hemoglobina dos glóbulos vermelhos e
permite o transporte do oxigénio, necessário ao funcionamento de todas as células do
organismo 35.
A deficiência em ferro pode ser absoluta e/ou funcional. A deficiência em ferro
absoluta está relacionada com uma redução do armazenamento de ferro, enquanto a
deficiência em ferro funcional carateriza-se por valores de ferro armazenado normais,
no entanto, a chegada de ferro à medula óssea ocorre de modo ineficaz
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Diariamente, uma pessoa perde, aproximadamente 1-2 mg de ferro através da
menstruação, suor, descamação da pele e excreção urinária, não sendo assim o
suficiente a obtenção do mesmo através da dieta (limite de 1-2 mg/dia), pelo que a
absorção intestinal e a reciclagem do ferro (ex: reciclagem dos eritrócitos fora do
tempo de vida pelos macrófagos) são essenciais e devem ser bem controlados 34.
Em relação ao diagnóstico, o exame ideal consiste na determinação da ferritina
sérica, no entanto como esta proteína é de fase aguda, só está elevada em
inflamações agudas. Assim sendo, os estudos relativos aos níveis de ferro sérico,
capacidade de ligação da transferrina, saturação da transferrina e níveis séricos do
recetor da transferrina são essenciais

31,35

.

Normalmente, a anemia é assintomática, sendo diagnosticada apenas, após
determinação laboratorial da concentração de Hb. A falta de ferro afeta principalmente
as células epiteliais, causando secura, pele áspera, cabelo seco e danificado, levando
por vezes a alopecia. A anemia pode afetar física e psicologicamente o ser humano,
principalmente a nível da sua produtividade no trabalho e capacidade cognitiva, como
resultado do transporte de oxigénio insuficiente e da reduzida capacidade celular
oxidativa associada à deficiência em ferro
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Constituem grupos de risco para a anemia ferropénica, as mulheres em idade
fértil, grávidas, idosos, crianças e adolescentes em fase de crescimento, e indivíduos
submetidos a cirurgia de redução de estômago. No entanto, qualquer pessoa
pode desenvolvê-la, se não receber a quantidade adequada de ferro na dieta ou
tiver dificuldade de absorção 31,35.
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TRATAMENTO
São objetivos do tratamento da anemia ferropénica, a correção do valor de
hemoglobina e dos índices de eritrócitos, bem como a reposição das reservas de
ferro31.
A ferropenia mesmo sem anemia deve ser sempre corrigida. Esta correção é
importante, principalmente, nas grávidas e crianças dado que a ferropenia poderá
afetar

negativamente

a

longo

prazo

o

desenvolvimento

neurológico

e

o

comportamento, podendo alguns desses efeitos serem irreversíveis 36.
Na prevenção da anemia ferropénica é essencial uma alimentação rica em
ferro. O ferro obtido pela dieta pode ser ferro hemínico ou não hemínico. O ferro
hemínico (mais facilmente absorvido) encontra-se em alimentos de origem animal, tais
como: ovo, fígado, rins, coração, carne de vaca, aves, carnes vermelhas magras,
ostras e sardinhas. O ferro não hemínico (mais dificilmente absorvido) é mais
prevalente em alimentos de origem vegetal, como é o caso dos cereais integrais,
feijão, espinafres, fruta, amêndoas e sementes 36.
Todos os pacientes devem ingerir suplementos de ferro, com o objetivo de
corrigir a anemia e restaurar as reservas do mesmo, evitando que ocorram mais
perdas de ferro 37.
Na anemia ferropénica, a dose diária de ferro elementar para um adulto deve
ser de 100 a 200 mg. É importante não confundir dose de ferro elementar com a dose
do sal de ferro (como por exemplo o gluconato, o proteinosuccilinato, o sulfato)
presentes nos comprimidos, nas cápsulas, nas ampolas ou gotas. A dose de ferro
elementar contida nas várias formulações de ferro disponíveis no mercado português
está patente na Tabela 8. Em anemias mais graves, poderá ser necessário recorrer a
transfusões sanguíneas38.
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Tabela 8- Concentração de ferro por marca e substância ativa. (Fonte: INFARMED)

Substância
ativa

Marca

Forma
farmacêutica

Sal
de
Ferro
(mg/unidade)

Ferro
Elementar

Complexo
hidróxido
férricopolimaltose

Ferro Hausmann ®

Comprimido para
mastigar

357mg/comprimido

100mg/comprim
ido

Ferro Hausmann ®

Solução oral

178.6 mg/ml

50mg/ml
(1ml=18gotas)

Maltofer ®

Solução oral

Ferro-Gradumet ®

100mg/ampola
5ml
105mg/comprim
ido

247.25
mg/comprimido

80mg/comprimi
do

Fervit ®

Comprimido
libertação
prolongada
Comprimido
libertação
prolongada
Solução oral

357
mg/ampola
5ml
329.7
mg/comprimido

800 mg/15 ml

40mg/ampola
15ml

Fetrival ®

Solução oral

800 mg/15 ml

40mg/ampola15
ml

Legofer ®

Solução oral

800 mg/15 ml

40
mg/ampola15
ml

Ferinject ®

Solução injetável
ou para perfusão

50mg/ml

100mg/frasco
2ml
500mg/frasco
10ml
1000mg/frasco
20ml

Sulfato
ferroso

Ferro-Tardyferon ®

Proteínosucci
nilato
de
ferro

Carboximalto
se férrica

de

de

Embora o tratamento de escolha seja a reposição de ferro por via oral, existem
vários fatores que podem limitar a sua eficácia. A absorção insuficiente de ferro pelo
intestino e, principalmente, os sintomas gastrointestinais, como dor epigástrica,
náuseas, cólicas, diarreia e fezes escuras, podem levar a uma baixa adesão e
tolerância do paciente ao medicamento e, consequentemente a uma má resposta ao
tratamento. Dessa forma, a reposição de ferro por via parenteral, principalmente por
via endovenosa, pode ser outra opção para os pacientes que comprovadamente não
toleram ou não respondem ao tratamento oral 38.
Para os doentes que sejam intolerantes ao tratamento por via oral ou que
apresentem uma má absorção dos produtos de ferro convencionais, existem também
suplementos alimentares à base de pirofosfato férrico lipossómico, formulados
especificamente para satisfazer as necessidades do organismo deste mineral, que são
os seguintes: Fisiogen Ferro®: 30 cápsulas de 14 mg de Ferro, Fisiogen Ferro Forte®:
30 cápsulas de 30 mg de Ferro, Fisiogen Ferro Forte® granulado: 30 saquetas de 30
mg de Ferro 39.
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Fisiogen Ferro® é um suplemento adequado para colmatar as carências
ligeiras deste microelemento, principalmente durante a gravidez e o aleitamento,
quando se prevê um aumento das necessidades de ferro, enquanto Fisiogen Ferro
Forte®, está indicado em todos os doentes que apresentem anemia por carência de
ferro, perdas hemáticas ou crónicas, redução da absorção intestinal ou anemia
ferropénica devido a outras doenças. A presença de lipossomas (membranas esféricas
de natureza fosfolipídica, tal como as membranas celulares do nosso corpo, e por isso
podem fundir-se com estas) facilita a absorção pelo organismo, garantindo uma
melhor adesão ao tratamento, especialmente por períodos prolongados. A presença
de vitamina C nestes suplementos, também favorece a absorção e a mobilização dos
depósitos de ferro no organismo 39.
A concentração de hemoglobina deve subir cerca de 1-2 g/dl em 2- 4 semanas.
Caso isto não se verifique, deve ponderar-se a existência de má adesão à terapêutica,
hemorragia persistente, erro no diagnóstico ou má absorção 37.
Uma vez atingido o valor normal da hemoglobina, a terapêutica deverá
continuar durante mais 4-6 meses na tentativa de suprir as reservas de ferro até atingir
uma concentração de ferritina de 50 ng/ml e uma saturação de transferrina de 30%.
Após a recuperação total, a concentração de Hb e os níveis de eritrócitos dos
indivíduos devem ser monitorizados de 3 em 3 meses durante um ano. A
administração prolongada de grande quantidade de ferro pode causar hemossiderose.
Deve evitar-se assim, uma terapêutica por períodos superiores a 6 meses, exceto nos
casos de menorragias, nas gravidezes repetidas ou nos doentes com hemorragia
crónica
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES A TRANSMITIR AO UTENTE
Uma

vez

constatada

a

carência

de

ferro

no

organismo,

é

importante recomendar uma dieta rica nesse nutriente e prescrever suplementação de
ferro por via oral 35.
As preparações de sais de ferro formam complexos insolúveis com os
componentes dos alimentos, diminuindo assim a sua biodisponibilidade. A exceção a
esta regra ocorre com o hidróxido férrico polimaltose (Ferro Hausmann ® e Maltofer
®), cuja captação de ferro está aumentada pelos alimentos, pelo que se recomenda a
toma durante, ou imediatamente após as refeições. Nos restantes casos (FerroGradumet ®, Ferro-Tardyferon ®, Fervit ®, Fetrival ®, Legofer ®) para melhorar a
absorção e diminuir as interações com alimentos, as preparações devem ser
administradas 1 hora antes das refeições. Podem surgir efeitos indesejáveis a nível
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digestivo, que são minimizados passando a toma para depois das refeições,
prejudicando assim a absorção
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A absorção de ferro pelo organismo varia entre 1-40% dependendo da
presença de potenciadores e inibidores da absorção do ferro na refeição.
O modo como os alimentos são processados também influencia a sua
biodisponibilidade, isto é, a cozedura, fermentação ou germinação de cereais e
legumes pode aumentar a biodisponibilidade de ferro por redução do seu conteúdo em
ácido fítico 41.
A biodisponibilidade de ferro poderá ser melhorada alterando as práticas
alimentares, favorecendo os potenciadores da absorção e diminuindo o conteúdo em
inibidores (Tabela 9) 40-42.
Tabela 9- Potenciadores e inibidores da absorção de ferro.

Diminuem absorção

Alimentos

Fármacos

Leite (cálcio);
Cereais e legumes (fitatos);
Chá e café (taninos)
Antiácidos, alumínio, magnésio,
zinco, cálcio, inibidores da bomba
protões, antagonistas dos recetores
de histamina, tetraciclinas,
penicilinamina, levodopa, bifosfonatos
e quinolonas.

Aumentam absorção

Salada; Citrinos

Ácido Ascórbico

A ingestão simultânea de fontes de ferro de ambas as origens (animal e
vegetal) e o consumo de alimentos ricos em vitamina C, tais como: laranja, goiaba,
morango, limão, pimentão, vegetais verdes), e alimentos amargos (como a alcachofra
e agrião) favorecem a absorção de ferro 42.
O chá, o café, as bebidas gaseificadas, os derivados da soja, o cacau, fosfatos,
fitatos (presentes no trigo, aveia e cereais integrais), fibras vegetais em excesso e o
cálcio (suplementos, alimentos ou antiácidos) são produtos que devem ser evitados
porque inibem a absorção de ferro pelo organismo 43.
Para a prevenção da anemia é essencial adotar uma dieta equilibrada e
saudável, onde se incluam carne, peixe, frutos e vegetais verdes. Existem fases da
vida onde ocorre maior necessidade de ferro (gravidez, aleitamento, infância,
adolescência) e requerem especial atenção, de modo a que seja possível evitar danos
que se podem revelar graves e irreversíveis. Nestes casos, o aporte alimentar não é
suficiente, sendo importante a toma de suplementos de ferro, de acordo com as
recomendações médicas. Durante a gravidez, as necessidades de ferro aumentam,
não sendo a dieta o suficiente para as suprimir. Assim sendo, todas as grávidas
devem tomar suplementos de ferro e continuar após o parto, de modo a adquirir
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reservas de ferro adequadas. Em relação às crianças, estas necessitam de elevados
níveis de ferro, uma vez que estão em fase de crescimento
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4. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA
O papel do farmacêutico é extremamente importante na orientação dos utentes
quanto ao uso correto dos medicamentos, fornecendo informações úteis e adequadas
relativamente à patologia.
Este deve ser capaz de reconhecer os sintomas típicos e, caso considere
necessário, encaminhar os utentes para a realização de exames laboratoriais que
possam dar informações precisas sobre a condição clínica do utente, assim como
incentivar a monitorização em utentes que tenham recuperado de uma anemia
recentemente. É importante ter em consideração medidas preventivas não
farmacológicas, pois a anemia pode levar a outras complicações, principalmente em
indivíduos com problemas cardíacos
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES – AVALIAÇÃO DE RISCO
CARDIOVASCULAR
1. ENQUADRAMENTO
As doenças cardiovasculares, nomeadamente, o acidente vascular cerebral
(AVC) e o enfarte agudo do miocárdio (EAM), representam a principal causa de morte
em Portugal e no Mundo, encontrando-se também entre as principais causas de
morbilidade, absentismo e perda de anos potenciais de vida. De acordo com a OMS
mais de 17 milhões de pessoas morrem, por ano, de doenças de origem
cardiovascular
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Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), apesar de se manterem como
principal causa de morte na população portuguesa, as doenças do aparelho
circulatório têm evidenciado uma redução progressiva do seu peso relativo, nos
últimos anos (ANEXO 12) 46,47.
Ainda assim, estas continuam no topo das prioridades no que se refere ao
planeamento em saúde, sendo a prevenção a melhor estratégia para a redução
significativa da mortalidade e morbilidade cardiovasculares
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A elevada prevalência destas doenças está naturalmente associada à elevada
prevalência de doenças crónicas com forte impacto ao nível do sistema
cardiovascular, nomeadamente, da hipertensão arterial, da hipercolesterolemia, da
diabetes mellitus e da obesidade. Os estilos de vida não saudáveis constituem uma
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elevada importância neste domínio, especialmente, a alimentação desequilibrada, com
desvirtuamento da tradicional dieta mediterrânica, o consumo excessivo de bebidas
alcoólicas, o tabagismo, o sedentarismo e o stress 45.
Dada a aproximação da farmácia à comunidade é necessária a intervenção,
através de iniciativas de sensibilização, que visem simultaneamente a deteção
precoce de fatores de risco e a implementação de estratégias para o seu controlo
efetivo,

através

da

integração

dos

utentes

nos

programas

de

cuidados

multidisciplinares de saúde disponibilizados.
Tendo em conta que Maio é o mês do Coração, a FHA em conjunto com outras
farmácias organizou uma Feira de Saúde, onde tive oportunidade de fazer alguns
rastreios cardiovasculares, utilizando posteriormente os dados dos inquéritos feitos por
mim, para cálculo do risco cardiovascular.
2. DOENÇAS CARDIOVASCULARES
As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um grupo de distúrbios do
coração e dos vasos sanguíneos, sendo que incluem: Doença cardíaca coronária
(doença dos vasos sanguíneos que fornecem o músculo cardíaco); Doença
cerebrovascular (doença dos vasos sanguíneos que fornecem o cérebro); Doença
arterial periférica (doença dos vasos sanguíneos que fornecem os braços e pernas);
Doença cardíaca reumática (dano no músculo cardíaco e válvulas cardíacas de febre
reumática, causada por bactérias); Doença cardíaca congénita (malformações da
estrutura cardíaca existentes no nascimento); Trombose venosa profunda e embolia
pulmonar (coágulos sanguíneos nas veias das pernas, que podem desalojar e moverse para o coração e os pulmões)
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A causa mais comum para o aparecimento destas doenças é a aterosclerose,
que é caraterizada pelo depósito lento e progressivo de colesterol, lípidos, cálcio e
outras substâncias encontradas no sangue nas paredes internas dos vasos
sanguíneos que irrigam o cérebro e o coração. Ao longo do tempo, a placa
aterosclerótica endurece e as artérias ficam mais estreitas, influenciando o fluxo
sanguíneo e prejudicando a chegada de oxigénio aos diversos órgãos do organismo. A
causa da aterosclerose ainda não é conhecida, no entanto existem diversos fatores
que podem aumentar o risco para a doença
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3. FATORES DE RISCO
As DCV estão associadas a um conjunto de fatores de risco, onde alguns não
são modificáveis, tais como a hereditariedade, a história familiar, o sexo e a idade,
enquanto outros podem ser modificados através da alteração de estilos de vida ou
medidas farmacológicas. Os principais fatores de risco cardiovascular modificáveis são
32

os seguintes: hipertensão arterial (HTA), tabagismo, dislipidemias, diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), obesidade e sedentarismo
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3.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL
A circulação do sangue tem como função atingir todos os tecidos e células do
organismo, e como tal, implica que haja alguma pressão sobre as paredes das
artérias. Esta pressão, que é normal e até essencial para que o sangue atinja o seu
destino, é denominada de “pressão arterial”. Existem, no entanto, uma série de fatores
(genéticos ou ambientais), que podem fazer com que esta pressão sobre as paredes
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das artérias aumente de forma excessiva, originando uma situação de HTA .
A pressão arterial é quantificada em dois números: o valor mais elevado é
denominado de pressão arterial sistólica e corresponde à pressão que o sangue
exerce nas paredes das artérias quando o coração contrai; o valor mais baixo é
denominado de pressão arterial diastólica e consiste na pressão que o sangue exerce
nas artérias quando o coração está em diástole (relaxamento). A pressão arterial pode
ser classificada em diferentes graus, de acordo com os valores obtidos na sua
medição (Tabela 10) 51,52.
Tabela 10-Classificação dos diferentes graus de pressão arterial.

Classificação

Pressão Sistólica (mmHg)

Pressão Diastólica (mmHg)

Ótima

<120

<80

Normal

<130

<85

Normal-Alta

130-139

85-90

HTA grau 1

140-159

90-99

HTA grau 2

160-179

100-109

HTA grau 3

≥180

≥110

HTA sistólica isolada

≥140

<90

3.2 TABAGISMO
Segundo a OMS, o consumo de tabaco, na Europa, é responsável por cerca de
1 milhão e 200 mil mortes anuais, número que tende a ascender aos 2 milhões. Em
Portugal, o consumo de tabaco atinge cerca de 20 a 26% da população, com
predomínio no sexo masculino. O tabagismo representa um problema de saúde
pública, visto ser responsável pela diminuição da qualidade e duração de vida. O
tabaco é um fator de risco para DCV, visto provocar o desenvolvimento de fenómenos
isquémicos e impulsionar o processo de aterosclerose
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3.3 DISLIPIDEMIAS
As dislipidemias correspondem ao conjunto de anomalias quantitativas ou
qualitativas dos lípidos (gorduras) presentes no sangue, tais como: os triglicerídeos
(TG), colesterol LDL, colesterol HDL e colesterol total (CT). Tendo em conta que
constituem um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de
aterosclerose, qualquer tipo de dislipidemia representa um fator de risco para DCV.
Assim sendo, é importante a adoção de medidas de prevenção, de modo a
manter os níveis de lípidos no sangue de acordo com os valores recomendados
(Tabela 11) 54,55.
Tabela 11- Valores recomendados para os lípidos presentes no sangue.

Valores Recomendados (mg/dl)
Colesterol Total (CT)

<190

Colesterol LDL

<115

Colesterol HDL

> 45 (mulher)

Triglicerídeos (TG)

> 40 (homem)
<150

3.4 DIABETES MELLITUS TIPO 2
Na DM2, o pâncreas é capaz de produzir insulina, no entanto o organismo
apresenta resistência ao seu desempenho, causando um estado de hiperglicemia e
deterioração dos vasos sanguíneos, pela acumulação de glicose. Assim sendo,
estima-se que os doentes com DM2 apresentem um maior risco de DCV e a taxa de
mortalidade seja quatro vezes superior, nomeadamente no sexo feminino 50.

3.5 OBESIDADE
A obesidade define-se pela acumulação excessiva de gordura no organismo.
Considerada pela OMS como uma epidemia, a obesidade afeta a longevidade e a
qualidade de vida. É responsável por favorecer doenças como a DM2, a HTA ou as
dislipidemias, provocando um importante aumento do risco cardiovascular. Estima-se,
por exemplo, que a HTA seja 2,5 vezes mais frequente nos indivíduos obesos do que
em pessoas com peso normal 50,53.

3.6 SEDENTARISMO
A inatividade física constitui um

dos maiores fatores de risco no

desenvolvimento de doenças cardíacas. Neste contexto, Portugal faz parte dos países
com menores índices de atividade física da Europa, tornando a população portuguesa
muito exposta aos riscos das doenças cardiovasculares. Assim sendo, a prática de
atividade física revela-se importante, pois, além de diminuir outros fatores de risco
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como a obesidade, HTA e dislipidemias, mantém a saúde e bem-estar físico e
psíquico, diminuindo o risco de DCV

50,56

.

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A Feira da Saúde foi realizada no dia 27 de Maio e foram feitos diversos
rastreios cardiovasculares com determinação de diversos parâmetros bioquímicos,
nomeadamente a tensão arterial e colesterol, bem como algumas questões, anotadas
numa folha de inquéritos, elaborada pelas farmácias Holon (ANEXO 13). Os utentes
também assinaram um consentimento informado necessário para autorização do uso
dos seus dados (ANEXO 14). Como estagiária da FHA, tive a oportunidade de realizar
15 inquéritos. Após tratamento dos dados, verificou-se que 60% (9 utentes) eram
mulheres e 40% (6 utentes) eram do sexo masculino. Em relação às idades dos
utentes, estas variaram entre os 27 e os 82 anos, sendo mais prevalente a faixa etária
dos 35 aos 50 anos e dos 50 aos 65, com igual percentagem (33%) (Figura 1).

13%

›65

40%

50-65

33%

35-50

33%

20-35

20%
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60%

MASCULINO

0

2

4

6

Figura 1-Distribuição dos utentes por género e por idades.

Após a realização dos inquéritos foi possível contabilizar o número de
fatores de risco que os utentes apresentavam, e como podemos observar 40% dos
inquiridos (6 utentes) apresentavam 3 fatores de risco, havendo apenas 13% que não
apresentava nenhum fator de risco (Figura 2).
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0
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Figura 2-Distribuição do número de fatores de risco.
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Relativamente à prevalência de cada um dos fatores de risco, podemos
verificar que 53% dos inquiridos apresenta hipertensão arterial, sendo as mulheres as
mais afetadas (62%) (Figura 3).
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Figura 3-Prevalência da HTA nos utentes inquiridos, homens e mulheres.

Relativamente às dislipidemias, verificou-se que 33% dos utentes apresenta CT
elevado, sendo mais prevalente no sexo feminino (Figura 4).
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Figura 4- Prevalência do CT nos utentes inquiridos, homens e mulheres.

Em relação aos fatores de risco tabaco e sedentarismo, verificou-se que 47%
dos inquiridos (7 utentes) são fumadores e 53% (8 utentes) revelam-se sedentários
(Figura 5 e 6).
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53%

47%
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Figura 5- Prevalência do tabagismo nos utentes inquiridos.

SIM

47%

53%

NÃO

Figura 6- Prevalência do sedentarismo nos utentes inquiridos.

5. AVALIAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR
O risco cardiovascular é definido como a probabilidade de um utente
desenvolver um evento cardiovascular num determinado período de tempo. O seu
cálculo faculta uma estimativa do efeito sinérgico derivado da concomitância dos
diversos fatores de risco individuais, sendo importante para definir estratégias de
intervenção, com cumprimento de medidas modificadoras de estilos de vida e
farmacológicas 57.
Para avaliação do risco cardiovascular, nos adultos entre os 40 e 65 anos de
idade, deve recorrer-se às tabelas SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation)
(ANEXO 15), que consistem no cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento
cardiovascular fatal nos 10 anos seguintes, baseado nas variáveis género, CT,
pressão arterial sistólica, idade e tabagismo. Para adultos com idades inferiores a 40
anos deve ser utilizada a tabela de risco relativo (ANEXO 16) 57.
Dos 15 inquéritos realizados foi possível o cálculo do risco cardiovascular
através das tabelas SCORE de 9 utentes, pois apresentavam idades entre os 40 e 65
anos de idade, enquanto para 4 utentes, com idades inferiores a 40 anos, foi calculado
o risco relativo. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela seguinte
(Tabela 12).
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Tabela 12- Avaliação do risco cardiovascular absoluto e relativo.

Utente

Sexo

Idade

Pressão
arterial

Colesterol

Tabaco

Risco absoluto

Risco
relativo

1

M

65

167/83

170

NÃO

6%

2

F

57

115/70

171

NÃO

1%

3

M

32

126/70

220

SIM

4

F

46

147/74

215

NÃO

5

F

39

121/82

202

NÃO

1%

6

M

27

127/83

169

SIM

2%

7

F

54

135/86

171

SIM

1%

8

M

45

113/67

224

SIM

<1%

9

F

51

142/105

115

SIM

1%

10

F

56

146/95

169

NÃO

1%

11

M

45

154/84

184

SIM

1%

12

F

30

99/62

154

NÃO

13

M

45

144/75

150

SIM

3%
<1%

1%
1%

De acordo com as Normas da DGS, 1 utente apresenta risco cardiovascular
elevado, pois a avaliação SCORE é igual ou superior a 5% mas inferior a 10%, 6
utentes apresentam risco cardiovascular moderado, visto a avaliação SCORE ser igual
ou superior a 1% mas inferior a 5% e apenas 2 utentes apresentam risco
cardiovascular baixo, pois a avaliação SCORE é inferior a 1%.
Em relação aos utentes não abrangidos pelo SCORE, o cálculo do risco
cardiovascular deve ser realizado a cada 5 anos (nos adultos com idade inferior a 40
anos), enquanto nos utentes com idade superior a 65 anos, a monitorização deve ser
feita de forma individual, segundo critérios clínicos baseados no custo-benefício de
cada intervenção, tendo em atenção a presença dos fatores de risco (tabaco,
obesidade, história familiar prematura de DCV) 57.
Apesar destes resultados não serem conclusivos, visto a amostra recolhida ter
sido demasiado pequena, é importante realçar a necessidade de sensibilização da
população para o controlo dos seus parâmetros bioquímicos e modificação dos estilos
de vida, como forma de prevenção das DCV, com base em alguns estudos já
efetuados

58,59

.

6. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA
O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, apresenta uma maior
proximidade ao doente, tendo assim, um papel determinante na promoção da saúde e
prevenção destas doenças. Em relação às DCV, o farmacêutico comunitário deve
focar-se na prevenção primária, através da redução do número de fatores de risco por
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utente, com uma consequente diminuição da incidência de doença cardiovascular na
população em geral

60

.

A adoção de medidas de prevenção revela-se essencial, nomeadamente, a
cessação tabágica, a prática de exercício físico, a adesão a uma dieta mediterrânea,
com predominância no consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e pão com baixos
teores de gordura, redução do consumo de sal e ingestão de carnes magras e peixe.
A prevenção secundária consiste na deteção precoce das doenças cardiovasculares, e
para isso, a intervenção farmacêutica baseia-se na realização de diversos rastreios e
inquéritos à população, com medição de diversos parâmetros bioquímicos 61,62.
Assim sendo, é da responsabilidade do farmacêutico sensibilizar os utentes em
relação às alterações na alimentação, exercício físico e estilos de vida, bem como
aconselhar os doentes sobre a medicação prescrita, realçando a importância da
monitorização dos resultados clínicos desejados para os diversos fatores de risco, de
modo a prevenir as DCV

63,64

.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje em dia, o farmacêutico é direcionado a cumprir o seu papel perante a
sociedade, responsabilizando-se pelo bem-estar do doente e contribuindo para uma
melhoria da sua qualidade de vida. O compromisso que o farmacêutico comunitário
assume perante a sociedade passa pelo aconselhamento de todas as pessoas que
procuram ajuda, assim como, deve também estar orientado para a educação na
saúde, atendimento aos utentes e o acompanhamento farmacêutico aos mesmos. O
farmacêutico deve ter um papel pró-ativo na medida em que apoia no registo da
terapêutica, parâmetros, medição e avaliação dos resultados.
O estágio curricular em farmácia comunitária permitiu estabelecer o primeiro
contato com a realidade profissional. Foi possível colocar em prática os meus
conhecimentos e começar a desenvolver e aperfeiçoar o contato pessoal com os
utentes, contribuindo drasticamente para a minha evolução como futura farmacêutica e
também, como pessoa.
A equipa da FHA contribuiu muito para esta evolução, pois estiveram sempre
presentes para esclarecer todas as minhas dúvidas e ajudar quando assim o
necessitava. Foi-me dada a oportunidade também de poder frequentar variadas
formações, ajudando a aprofundar os meus conhecimentos em várias áreas,
nomeadamente na dermocosmética.
Após alguma reflexão acerca da minha experiência de seis meses de estágio
na FHA, posso afirmar que as dificuldades sentidas durante as primeiras semanas se
foram dissipando com as atividades que, gradualmente, fui executando. De todas as
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atividades desenvolvidas, devo salientar o contato com os utentes, o aconselhamento
prestado a cada um e o esclarecimento das dúvidas, que tornaram o meu dia-a-dia
sempre imprevisível e, ao mesmo tempo, tão empolgante e gratificante!
Assim, perante todas as experiências vividas, concluí que a farmácia e os
farmacêuticos são extremamente importantes para a população, dada a proximidade
que têm com os utentes e pela grande confiança que estes depositam neles.
Considero que adquiri uma excelente base de conhecimento para o meu futuro e esta
passagem pela FHA foi sem dúvida nenhuma uma experiência enriquecedora e fulcral
para a minha formação como futura farmacêutica.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Tabela 13- Cronograma das tarefas desenvolvidas ao longo do estágio.

Atividades
desenvolvidas

01/17

02/17

03/17

04/17

05/17

06/17

07/17

Ambientação à
farmácia e rotina
diária
Armazenamento de
medicamentos e
outros produtos
Receção e
conferência de
encomendas
Determinação da
pressão arterial
Controlo de prazos
de validade
Determinação de
parâmetros
bioquímicos
Conferência de
receituário
Atendimento ao
público
Formações
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ANEXOS

ANEXO 1

FIGURA 1- Exterior da Farmácia Holon Amial.

ANEXO 2

FUGURA 2A- Zona de Atendimento ao Público.

FIGURA 2B- Zona de Atendimento ao Público.

ANEXO 3

FIGURA 3A- Gabinetes de Atendimento ao Público.

FIGURA 3B- Gabinetes de Atendimento ao público.

ANEXO 4

FIGURA 4- Áreas de armazenamento de medicamentos.

ANEXO 5

FIGURA 5- Laboratório.

ANEXO 6

FIGURA 6- Armazenamento de reservas pagas e não pagas.

ANEXO 7

FIGURA 7A- Preparação de manipulados.

FIGURA 7B- Rotulagem e armazenamento de manipulados.

ANEXO 8

FIGURA 8- Produtos Holon.

ANEXO 9

Figura 9- Preparação Individualizada da Medicação (PIM).

ANEXO 10

Farmácia Holon Amial
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ANEXO 11
FLUXOGRAMA DE ACONSELHAMENTO

Diagnóstico de Anemia Ferropénica confirmado laboratorialmente com hemograma,
reticulócitos e parâmetros do metabolismo do ferro

Cross-selling
-Acompanhamento no
serviço de Nutrição
Holon

Já tem receita de Ferro Oral?

-Outros suplementos
adjuvantes, tal como:
Vitamina C

(Ferro Hausmann ®, Maltofer ®,
Ferro-Gradumet ®, Ferro-Tardyferon
®, Fervit ®, Fetrival ®, Legofer ®)

NÃO

Fisiogen Ferro ®
Fisiogen Ferro Forte ®
SIM
Dispensa do Medicamento

Aconselhamento de
medidas não
farmacológicas

Aconselhamento relativo à correta
utilização dos medicamentos
prescritos e medidas não
farmacológicas


Resolução dos sintomas e Hb 1-2g/dl após
2-4 semanas?

SIM

Continuar o tratamento

NÃO

Referência à consulta
médica

ANEXO 12

FIGURA 12- Peso das causas de morte na mortalidade total em Portugal entre 1988 e 2013.
Fonte-DGS
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