L

Farmácia da Misericórdia de Braga
Joana Isabel da Silva Oliveira

2018-2019

1

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

Relatório de Estágio Profissionalizante
Farmácia da Misericórdia de Braga

Novembro de 2018 a Fevereiro de 2019

Joana Isabel da Silva Oliveira
Orientador: Dra. Ângela Daniela Marques da Ponte
Tutor: Professora Doutora Susana Casal

Abril 2019
i

Declaração de Integridade

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado
previamente noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As
referências

a

outros

autores

(afirmações,

ideias,

pensamentos)

respeitam

escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no
texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho
consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 01 de Abril de 2019

Joana Isabel da Silva Oliveira

ii

Agradecimentos
Gostaria de começar por agradecer à fantástica equipa da Farmácia da Misericórdia de
Braga que desde o primeiro dia me acolheu, sempre dispostos a ajudar em qualquer dificuldade
que surgisse.
De igual forma, agradeço à Dra. Daniela Ponte, diretora técnica da Farmácia da
Misericórdia de Braga, por ter possibilitado a realização deste estágio, por todo o
acompanhamento e orientação, pelos ensinamentos técnicos e científicos, pela simpatia e pela
disponibilidade demonstrada ao longo destes meses.
Agradeço à Joana Rodrigues, à Barbara Novais, à Nathalie Portelada, à Susana Ferreira,
à Ana Teresa e ao João Marques pela amizade, simpatia, boa disposição diária, pela companhia
e por todo o conhecimento transmitido. Agradeço também ao Carlos Machado e ao Sr. Anselmo
Ferreira pela simpatia e conhecimento sobre manipulados que me transmitiram. Agradeço à
Diana Sampaio pela simpatia e companhia nos últimos meses de estágio. E por fim, agradeço
ao Sr. Sérgio Vilaça, à Sr.ª Conceição Pinto e ao Sr. Manuel Lima pela boa disposição e
disponibilidade demostrada ao longo deste percurso.
Um agradecimento especial à minha família pelo apoio e confiança ao longo destes anos.
Aos meus amigos pela motivação e pelos momentos que guardo com carinho.
Agradeço à professora Susana Casal, minha tutora na Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto, pela disponibilidade e ajuda na realização deste relatório.
E por fim, um obrigada à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e à comissão
de estágios por esta oportunidade e pela ajuda disponibilizada durante este período.
A todos, um sincero obrigada.

iii

Resumo
O estágio curricular é o culminar de cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas que permite aos alunos um primeiro contacto com a atividade farmacêutica,
consolidando os conhecimentos técnicos e científicos até aqui adquiridos, aumentando desta
forma a sua preparação para um futuro exercício da profissão.
O presente relatório está dividido em duas partes, na primeira parte, pretendo, de forma
sucinta, descrever a minha experiência na Farmácia da Misericórdia de Braga, fazendo uma
breve alusão de todos os componentes da farmácia comunitária e das tarefas que desempenhei
durante esse período. Na segunda parte, encontram-se descritos os temas principais que abordei
durante este período com o objetivo de intervir de uma forma ativa no bem-estar e na qualidade
de vida dos utentes da farmácia.
O primeiro tema intitula-se “Doenças respiratórias, a importância do farmacêutico no
diagnóstico precoce e na correta utilização dos dispositivos”, englobando a participação num
rastreio com o intuito de avaliar a função respiratória dos participantes e ações ao nível do
atendimento ao balcão.
O segundo tema intitula-se “Queda capilar: aconselhamento farmacêutico” e tem como
objetivo facilitar e melhorar o aconselhamento sobre esta temática.
Tanto a nível profissional como pessoal, considero que foi uma experiência
enriquecedora, permitindo consolidar conhecimentos e aperfeiçoar as competências de trabalho
em equipa, organização e responsabilidade.
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO
1. Introdução
A Farmácia Comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma das portas de
entrada no sistema de saúde.
O meu estágio curricular decorreu entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de
2019 na Farmácia da Misericórdia de Braga (FMB) das 9h-17h30. Ao longo do mesmo, tive
oportunidade de passar pelos vários setores da farmácia como demostra a tabela 1.
Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas na FMB

Atividade

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Receção e conferência de encomendas
Armazenamento e reposição de stock
Prestação de cuidados farmacêuticos
Atendimento ao balcão
Preparação de medicamentos manipulados

*

Formações
Controlo dos prazos de validade
Tema I
Tema II

* 18-21 de janeiro e sempre que necessário após esse período

2. Farmácia da Misericórdia de Braga

2.1 Localização e Horário de Funcionamento
A FMB situa-se no Largo de Carlos Amarante, na freguesia de São João de Souto no
centro da cidade de Braga. Dada a sua localização privilegiada, apresenta grande afluência
durante todo o ano e uma grande diversidade em termos de tipo de utente que se dirige à
farmácia uma vez que está próxima de vários transportes públicos, diversos espaços comerciais,
várias unidades de saúde e de uma unidade hoteleira.
Relativamente ao horário de funcionamento, a FMB encontra-se aberta de segunda a
sexta-feira das 8h30 até às 20h00 e aos sábados funciona das 9H00 até às 13h00, encontrandose encerrada aos domingos e feriados. Realiza, ainda, os períodos de serviço permanente, em
rotatividade com as restantes farmácias do concelho de Braga, nos dias em que a farmácia se
encontra aberta 24h, o serviço noturno é realizado através de um postigo inserido na porta
principal.

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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2.2 Estrutura Externa e Interna
A entrada da farmácia não apresenta obstáculos, garantindo a acessibilidade a todos os
potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência e é facilmente
identificada através do símbolo da cruz verde, que caracteriza as farmácias portuguesas,
estando por isso de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária1.
O seu interior está organizado de uma forma simples, permitindo uma comunicação fácil
e eficaz com os utentes. A farmácia encontra-se dividida em zonas distintas: zona de
atendimento, constituída por 7 balcões devidamente equipados e uma área de expositores
contendo principalmente produtos de dermocosmética e medicamentos não sujeitos a receita
médica (MNSRM); zona de espera; sala de consulta farmacêutica para determinação dos
parâmetros bioquímicos e fisiológicos, incluindo a vacinação; uma zona de receção de
encomendas; laboratório; instalações sanitárias diferenciadas reservadas a colaboradores e a
utentes; vestiário; dois escritórios de administração; sala de reuniões; cozinha e salas de
atendimento personalizadas para utentes.

2.3 Recursos Humanos
A FMB é constituída por uma equipa de 13 dinâmicos profissionais, existindo 4
farmacêuticos, 7 técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), 1 administrativa e 1 técnico de
serviços gerais. Garantindo, desta forma, o funcionamento ótimo do serviço prestado ao utente.
O quadro técnico da FMB está estruturado segundo os requisitos do Decreto Lei n.º 307/2007,
de 31 de agosto, o qual prevê que uma farmácia aberta ao público deverá dispor de pelo menos
2 farmacêuticos auxiliados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente
habilitado2.

2.4 Utentes
Devido à localização central da FMB existe uma grande diversidade em termos do tipo
de utente que se dirige à farmácia, a maioria dos utentes são idosos, assíduos da farmácia, ou
de meia idade. No entanto, também existe uma percentagem de utentes mais jovens,
esporádicos ou turistas que estejam apenas de passagem pelo centro histórico. Visto ser uma
farmácia de referência na produção de medicamentos manipulados, muitos utentes dirigem-se
especificamente à farmácia por esse motivo.

3. Gestão da Farmácia

3.1 Programa Informático
O Sistema Informático (SI) disponível na FMB é o Sifarma 2000®, programa desenvolvido
pela Glintt com o apoio da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Um bom SI é imprescindível
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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para um bom funcionamento da farmácia, pois, por um lado, facilita o atendimento ao público e,
por outro lado, as atividade do backoffice como a gestão de encomendas e de stocks. No que
diz respeito ao atendimento ao público, o SI disponibiliza informação científica sobre a maior
parte dos medicamentos, permitindo ter acesso a informações como indicações terapêuticas,
posologia, contraindicações e precauções na toma de um determinado medicamento. Para além
disso, é bastante útil na receção e realização de encomendas, regularização de devoluções,
gestão de stocks, verificação dos prazos de validade (PV).
Cada profissional possui um número de trabalho e respetivo código de acesso,
permitindo rastrear facilmente todas as atividades diárias.
Todas estas facilidades contribuem para que no atendimento haja uma menor margem
de erro e maior eficácia no aconselhamento farmacêutico, conferindo a todos os colaboradores
uma maior qualidade e segurança no desempenho da sua profissão.

3.2 Gestão de Stock
Atualmente, numa farmácia, a gestão de stock de medicamentos e produtos de saúde
tem um papel fundamental e deve ser feita de forma ponderada para garantir um bom equilíbrio
da mesma. Por um lado, essa gestão deve satisfazer as necessidades dos utentes, mas por
outro lado, não deve gerar quantidades muito elevadas de forma a reduzir os custos e evitar
desperdícios. Neste sentido, a FMB realiza, uma gestão cuidada, tendo em conta diversos fatores
como o tipo de utente que se dirige à farmácia, patologias mais comuns, hábitos de prescrição
dos médicos, sazonalidade de algumas doenças, capacidade de armazenamento da farmácia,
condições de pagamento e bonificações dos armazenistas e capital disponível.
Nesta gestão cuidada o SI assume um papel preponderante, pois acompanha todas as
etapas do circuito, desde a compra até à venda, dos medicamentos e produtos de saúde
permitindo que os stocks informáticos sejam sempre o mais próximo possível da realidade. Para
além disso, estabelece os valores mínimos e máximos de stock pela análise de cada produto
quanto ao seu histórico de movimentações, propondo, para os produtos assinalados, uma
encomenda automática, evitando ruturas de stock.

3.3 Encomendas e Aprovisionamento
3.3.1 Realização de Encomendas
Na FMB a realização de encomendas de medicamentos e produtos de saúde é feita de
três formas distintas. Em primeiro lugar, são realizadas encomendas diariamente, duas vezes
por dia, através do SI, uma no final do turno da manhã e outra no final do dia de trabalho. O SI
efetua uma sugestão automática de acordo com as vendas efetuadas desde a última encomenda
realizada, tendo, no entanto, o farmacêutico ou TDT, que validar e, se necessário, adicionar ou
retirar produtos, no final a encomenda segue via informática para o fornecedor pré-estabelecido.
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No dia a dia, ao balcão de atendimento, surgem situações em que o produto que o utente
necessita não existe em stock. Neste caso, é necessário consultar a disponibilidade do mesmo
e, se possível, realizar a encomenda. Esta encomenda pode ser efetuada através do gadget do
fornecedor instalado nos computadores na área de atendimento e de armazenamento, por
encomenda instantânea ou por chamada telefónica diretamente com o fornecedor. No entanto,
nos casos em que os utentes necessitam do medicamento mais rapidamente, o pedido pode ser
efetuado a um fornecedor de Braga com várias entregas ao longo do dia.
Existem ainda encomendas que são realizadas diretamente aos delegados de
informação médica das respetivas indústrias farmacêuticas. Estes fazem visitas regulares, à
farmácia com o intuito de dar a conhecer novos produtos, auxiliar na gestão de compras,
oferecendo também condições de compra mais apelativas para a farmácia.
Ao longo do estágio, durante os meses que estive no balcão de atendimento, tive várias
oportunidades de realizar encomendas através do gadget do fornecedor, por encomenda
instantânea ou por telefone.

3.3.2 Receção e Conferência de Encomendas
A FMB é muito movimentada e como tal o volume de encomendas que, diariamente,
chega à farmácia é elevado.
A receção de encomendas é realizada, no interior da farmácia, numa área destinada a
esse efeito, sendo constituída por uma bancada e um computador onde se efetua a entrada dos
produtos. As encomendas são transportadas até à FMB em contentores próprios, característicos
de cada fornecedor, ou em caixas de cartão, devidamente seladas e são deixadas num local
destinado para o efeito. A pessoa responsável deve verificar sempre na nota de encomenda se
esta se destina à farmácia em questão e o fornecedor. De seguida, deverá verificar se existem
produtos que devem ser conservados no frigorífico e guardá-los o mais rapidamente possível.
Logo de seguida, efetua-se a entrada informática dos produtos que chegaram. Através
do SI é possível a importação da encomenda recebida, quando esta foi efetuada através do
sistema, ou a criação manual da encomenda, o que acontece, por exemplo, quando a
encomenda é realizada pelo telefone. Após introdução do número e do valor da fatura, dá-se
entrada, individualmente, de cada produto da encomenda através da leitura do Código Nacional
do Produto (CNP). Nesta etapa de receção, devem ser tidos em atenção alguns aspetos
importantes: verificar se o número de produtos entregue corresponde aos descrito na guia/fatura;
se os produtos se encontram em boas condições; os PV, caso o stock do produto seja nulo, no
momento da receção, é necessário retificar; o preço de venda faturado (PVF), o preço de venda
ao público (PVP) e, se aplicável, eventuais descontos. Nos produtos de venda livre, é colocada
uma etiqueta com o PVP, sendo este calculado a partir do PVF, da margem económica da
farmácia e do IVA.
Os produtos encomendados, mas que não chegaram, são transferidos para outro
fornecedor, de modo a poder ser realizada uma nova encomenda.
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, a sua receção faz-se sempre
acompanhar por uma requisição em duplicado, posteriormente assinada e carimbada pela
diretora técnica ou pela farmacêutica adjunta, sendo o duplicado devolvido ao armazenista e o
original arquivado na farmácia.
Na FMB, foi neste setor que iniciei o meu estágio, onde verifiquei, rececionei, etiquetei e
arrumei encomendas, inicialmente com supervisão, mas com o decorrer do estágio já realizava
estas funções mais autonomamente. Considero que é importante começar neste setor, pois
conseguimos ter uma perceção geral de todos os medicamentos e produtos disponíveis na
farmácia e onde estão guardados, o que facilita o nosso desempenho quando passamos para a
parte do atendimento ao balcão, para além disso, percebi que é um trabalho meticuloso, porém
da máxima importância para o bom funcionamento da farmácia.

3.3.3 Armazenamento
Após a receção da encomenda, a etapa seguinte é o armazenamento. Este deve ser
efetuado de um modo racional e prático, evitando perdas de tempo desnecessárias no momento
em que é necessário fornecer um medicamento ao utente.
Uma vez finalizada a receção de uma encomenda, os produtos rececionados passam a
estar sob a responsabilidade da farmácia, tendo esta a obrigação de garantir o seu correto
armazenamento, de forma a que, no momento em que um dado medicamento ou produto de
saúde for dispensado ao utente, o mesmo mantenha a qualidade com que foi produzido,
mantendo desta forma a sua segurança e eficácia.
Na FMB, os medicamentos e produtos de saúde são armazenados de acordo com a sua
forma farmacêutica e por ordem alfabética de nome comercial e obedecem à regra FEFO (first
expired, first out), ou seja, os produtos com PV mais curto são dispensados em primeiro lugar,
ficam à frente, de modo a evitar a dispensa de medicamentos com o PV quase a terminar e
também que estes sejam devolvidos ao fornecedor.
Na área de atendimento encontram-se dispostos produtos de venda livre, desde MNSRM
a suplementos alimentares e produtos de dermocosmética, dispostos em prateleiras com a
respetiva publicidade fornecida pela marca de modo a captar a atenção do utente.
Ao longo do meu estágio, sempre que necessário procedia ao armazenamento de
medicamentos e outros produtos.

3.3.4 Fornecedores e Devolução
Na escolha dos fornecedores é importante avaliar vários fatores como a proximidade
geográfica, condições comerciais, qualidade e frequência do transporte, condições de
pagamento e processamento do processo de devolução. A FMB tem como principais
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fornecedores a Cooprofar e o A. Sousa, tendo também como fornecedores a Empifarma e a
Alliance Healthcare aos quais recorre em casos pontuais.
Em relação a compras de produtos sazonais, produtos de elevada rotatividade, alguns
dispositivos médicos ou produtos de dermocosmética, são efetuadas encomendas diretamente
aos respetivos laboratórios, obtendo-se desta forma descontos, dado que o volume de
encomenda é, na maioria das vezes, significativo.
Por vezes, é necessário fazer devolução de produtos aos fornecedores. Estas
devoluções podem acontecer, por exemplo, se existirem produtos a expirar o PV, com
embalagem danificada, produtos retirados do mercado pela Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) ou pelo próprio detentor da Autorização de
Introdução no Mercado (AIM).
Para realizar a devolução é emitido no SI uma nota de devolução em triplicado, onde
constam informações como número da guia de transporte, identificação da farmácia, nome
comercial, código do produto, quantidade devolvida e motivo devolução. De seguida, o original e
o duplicado, são assinados e carimbados, sendo duas cópias enviadas ao fornecedor e o
triplicado fica arquivado na farmácia. Posteriormente, se o fornecedor aceitar a devolução, pode
enviar um produto em substituição ou emitir uma nota de crédito. No caso da devolução não ser
aceite, este envia o produto novamente para a farmácia, onde é colocado no ValorMed® para
abate.
Durante o meu estágio na FMB, tive oportunidade de realizar várias devoluções no SI.

3.4 Controlo de Validades
O controlo dos PV tem como objetivo principal evitar a venda de produtos cuja validade
termine enquanto os utentes os estejam a utilizar. Na FMB, este controlo, é realizado, de forma
periódica, através do SI, onde se retira uma listagem dos produtos cuja validade termina no
período que se pretende verificar (por ex. daqui a 3 meses). Após verificar que o PV está a
terminar, nos casos em que é possível, efetua-se a devolução dos produtos ao fornecedor.
Por outro lado, esta atividade permite perceber se os PV registados no SI estão de
acordo com os PV reais indicados nas embalagens, levando assim à correção de possíveis PV
desatualizados no SI, permite também verificar se os stocks informáticos estão de acordo com
os stocks reais.
Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar o controlo dos PV de medicamentos e
produtos de saúde cuja validade terminaria no prazo de 3 meses.

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde
Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas “a cedência de medicamentos é o ato
profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de
automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável
para o correto uso dos medicamentos” 1.
Neste aspeto o farmacêutico assume um lugar de máxima importância, é o último
profissional de saúde a contactar com o doente antes deste iniciar a terapêutica e como tal deve
fornecer ao doente toda a informação acerca da indicação terapêutica, posologia, via de
administração, tempo de tratamento, precauções e contraindicações, e certificar-se que o utente
ficou esclarecido, evitando desta forma potenciais erros.

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica
Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), tal como o nome indica são
medicamentos que a sua dispensa requer apresentação de receita médica e devem preencher
uma das seguintes condições3:
✓ Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados
para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;
✓ Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes
daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde;
✓ Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja
atividade e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar;
✓

Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica.

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica
Segundo o INFARMED, há situações passiveis de automedicação, no caso de
transtornos menores e transitórios, competindo ao farmacêutico aconselhar e dispensar o
MNSRM adequado.
Atualmente, existe uma subcategoria de MSNRM, que são os de dispensa exclusiva em
farmácia, em que os medicamentos devem ser dispensados apenas na farmácia para promover
um uso racional dos medicamentos 5.
Ao longo do estágio, percebi que as situações em que os utentes mais recorriam a
MNSRM, incluem as dores musculares, obstipação, azia, diarreia, micoses, tosse. Tendo em
conta que o meu estágio decorreu durante o inverno muitos dos MNSRM destinavam-se ao alívio
dos sintomas da gripe/constipação.

4.3 Medicamentos Genéricos
Um medicamento genérico (MG) define-se por “um medicamento com a mesma
composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, a mesma forma farmacêutica e cuja
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de
biodisponibilidade apropriados” 6.
Os MG cumprem as mesmas normas de qualidade dos medicamentos originais, seja no
desenvolvimento, no fabrico, no controlo de qualidade ou nas condições de fornecimento, no
entanto, apresentam um preço inferior. Esta diferença deve-se ao facto dos MG não
necessitarem de ensaios pré-clínicos e clínicos, ensaios com custo elevado, para entrarem no
mercado desde que demonstrada a sua bioequivalência e equivalência terapêutica com o
medicamento original. Estes medicamentos devem apresentar sempre a sigla MG no seu
acondicionamento secundário 6.
Durante o meu estágio, consegui perceber que grande parte da população,
principalmente doentes polimedicados, já está a tomar um ou mais MG. No entanto, continuam
a existir dúvidas e desconfianças relativamente a este grupo de fármacos. Considero que os MG
são uma mais valia, possibilitando a diminuição dos gastos com a saúde, sem, no entanto,
prejuízo para a terapêutica e que o farmacêutico tem o dever de informar o utente sobre o seu
direito de optar pelo MG ou pelo medicamento original, ato que tentei por em prática ao longo do
estágio, e esclarecendo todas as dúvidas que iam surgindo.

4.4 Medicamentos Manipulados
O Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril define Medicamentos Manipulados (MM) como
“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado segundo as indicações compendiais
de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos
hospitalares e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico diretamente aos doentes
assistidos por essa farmácia ou serviço” 7.
Como referi anteriormente, a FMB é uma referência na preparação de MM na cidade de
Braga. Assim, possui um laboratório especificamente equipado, tendo em atenção as boas
práticas na preparação de MM, onde, diariamente, são preparados estes medicamentos, quer
para utentes particulares, quer para outras farmácias que o solicitam.
Para cada MM é elaborado uma ficha de preparação, onde constam todas as
informações referentes ao processo, bem como, nome e morada do doente, prescritor (caso
exista), número de lote atribuído e rubrica de quem preparou e supervisionou, desta forma, tornase mais fácil rastrear qualquer tipo de problema futuro, posteriormente estas fichas são
arquivadas durante 3 anos. O preço de venda ao público dos MM é calculado com base no valor
dos honorários de preparação, matérias-primas e materiais de acondicionamento 8.
Ao longo do meu estágio, tive oportunidade de aconselhar MM no balcão de atendimento
e produzir, no laboratório, diversas formas farmacêuticas, entre elas cápsulas, suspensões orais,
pastas e cremes. Tive também oportunidade de perceber todo o trabalho burocrático que é
necessário na preparação de MM, desde a entrada no stock das matérias primas, execução de
fichas de preparação, entre outros. Deste modo, consegui pôr em prática parte dos
conhecimentos adquiridos durante curso e também aprender com o Sr. Anselmo Ferreira e o
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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Carlos Machado, operadores do laboratório, e com a Dra. Daniela Ponte, responsável pelo
mesmo. Esta experiência foi muito vantajosa pois este tipo de medicamentos não são muito
comuns na maioria das farmácias, ampliando desta forma os meus conhecimentos na área.

4.5 Outros Produtos Farmacêuticos
4.5.1 Suplementos Alimentares
Os suplementos alimentares são géneros alimentícios destinados a complementar ou
suplementar o regime alimentar normal, constituindo fontes concentradas de certas substâncias,
nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, sendo comercializados de modo
doseado e destinados a ser tomados em quantidades reduzidas 9.
Hoje em dia, a procura por este tipo de produtos tem aumentado, no entanto, é
importante realçar que estes produtos devem apresentar um efeito benéfico para a saúde mas
não são medicamentos. Aliás, os suplementos alimentares estão sujeitos a uma legislação
distinta da legislação dos medicamentos, sendo regulados pela Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV) e fiscalizados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
Como tal, não podem mencionar propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou
seus sintomas 9.
Os suplementos alimentares então agrupados em três grandes grupos: vitaminas e
minerais, plantas e extratos botânicos e outras substâncias. No entanto, esta divisão por vezes
não é clara e pode existir alguma sobreposição. Por outro lado, considera-se ainda uma categoria
de produtos fronteira, isto é, compostos que podem estar, simultaneamente, definidos como
medicamentos e suplementos alimentares, por exemplo, melatonina, valeriana e Ginkgo Biloba10.
A intervenção farmacêutica nesta área é muito importante uma vez que muitos utentes
procuram frequentemente estes produtos por pensarem que, como são à base de produtos
naturais, são mais seguros, apresentando menos efeitos adversos. Assim, o farmacêutico deve
avaliar o tipo de utente com quem contacta, de modo a perceber qual o produto mais
aconselhado para as suas necessidades, alertando sempre, para o facto que este tipo de
produtos não devem substituir uma dieta variada e o seu consumo não deve ser indiscriminado.
No decorrer do estágio, detetei que a maioria dos utentes da farmácia procuram
suplementos alimentares para combater problemas de sono, melhorar a saúde mental e o
cansaço físico, melhorar a saúde das articulações, emagrecimento e também para combater
carências alimentares.

4.5.2 Produtos Fitoterápicos
Um medicamento fitoterápico é um produto à base de plantas, que tem exclusivamente
como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas ou uma ou mais
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preparações à base de plantas com uma finalidade benéfica para a saúde humana
Adicionalmente, estes produtos podem conter vitaminas e minerais na sua composição

6

.

11

.

A maioria destes produtos apresenta-se sob a forma de chás ou cápsulas e é indicado
para situações clínicas como emagrecimento, fadiga física e mental, obstipação, colesterol e
problemas digestivos. Tal como acontece com os suplementos alimentares, o consumo deste
tipo de produtos tem vindo a aumentar, no entanto, cabe ao farmacêutico alertar a população
para o uso racional deste tipo de produtos, pois eles também possuem contraindicações.
Ao longo do estágio, tive oportunidade de esclarecer algumas dúvidas dos utentes
quanto a esta classe de medicamentos e notei que, na FMB, entre os medicamentos fitoterápicos
mais procurados estão, por exemplo, Bekunis® (obstipação), Livetan® (valeriana, problemas de
sono), cavalinha (emagrecimento).

4.5.3 Dispositivos Médicos
Os dispositivos médicos estão definidos como qualquer instrumento, aparelho,
equipamento, software ou material destinado a ser utilizado para fins de diagnóstico ou
terapêuticos e cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios
farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses
meios. Têm como finalidade a sua utilização com vista ao diagnóstico, prevenção, controlo,
tratamento ou atenuação de uma dada patologia, lesão ou deficiência e ainda estudo,
substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção 12.
Durante o estágio na FMB, tive a oportunidade de familiarizar-me, quanto há sua função
e funcionamento, com alguns dispositivos médicos, entre eles: tensiómetros, sensores para
monotorização da glicemia, termómetros, material ortopédico, dispositivos para ostomia,
seringas, sacos de urina, material de penso, ligaduras, entre outros.

4.5.4 Nutrição Específica
No grupo de produtos de nutrição específica estão incluídos todos os produtos
destinados a serem utilizados numa alimentação especial, tendo como objetivo complementar a
alimentação em certas condições, nas quais o indivíduo requer um aporte nutritivo suplementar.
Esta necessidade especial pode surgir devido a desnutrição, anorexia, doenças oncológicas,
úlceras ou alguns problemas do metabolismo 13.
Estes produtos são essências para um bom aporte nutricional em determinados grupos
da população, tais como: pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontra
perturbado, pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e lactentes ou
crianças de pouca idade 13.
Durante o estágio tive oportunidade de familiarizar-me com alguns destes produtos,
nomeadamente, Fortimel® e Fresubin® e perceber a necessidade que os farmacêuticos
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apresentam de estar em constante formação, a fim de conseguirem fornecer as informações
necessárias sobre estes produtos aos doentes e aos seus cuidadores.

4.5.5 Produtos de Dermocosmética e Higiene Corporal
Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, estes produtos são definidos
como qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas
partes superficiais do corpo humano, com a finalidade, exclusiva ou principal, de os limpar,
perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores
corporais 14.
Atualmente, a venda deste tipo de produtos na farmácia representa uma importante fonte
de receita, uma vez que as margens comerciais são mais confortáveis comparativamente com a
dos medicamentos. Por outro lado, a quantidade de utentes que recorre à farmácia, para um
aconselhamento mais personalizado, seguro e profissional a nível de dermocosmética e higiene
pessoal é cada vez maior. Assim, é fundamental uma constante atualização dos farmacêuticos
e TDT, visto ser comum as marcas deste tipo de produtos lançarem anualmente produtos novos,
para garantir que conseguem fornecer o melhor aconselhamento possível aos utentes.
Na

FMB existem

diversas

marcas de

dermocosmética

e higiene corporal,

nomeadamente Filorga®, Lierac®, Phyto®, Vichy®, Avène®, La Roche Posay®, Uriage®,
Isdin®, Bioderma®, entre outros. No decorrer do estágio, consegui participar em algumas
formações das marcas Isdin® e Cantabria Labs® que me transmitiram informações importantes
sobre os seus produtos.

4.5.6 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário
Os medicamentos de uso veterinário são todas as substâncias ou associação de
substâncias que possuem propriedades curativas ou preventivas das doenças e seus sintomas
no animal, ou que possam ser utilizados ou administrados no animal com vista a estabelecer um
diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções fisiológicas 15.
Durante o estágio recebi várias solicitações e dúvidas sobre produtos de uso veterinário,
sendo de destacar os desparasitantes internos (nomeadamente, anti-helmínticos) e externos (ex:
coleiras e pipetas de uso externo). Na dispensa deste tipo de produtos é fundamental perceber
a que animal se destina e o peso do animal.

4.6 Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial
4.6.1 Estupefacientes e Psicotrópicos
Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias que carecem de um controlo restrito
por parte da entidade competente, INFARMED. Estas substâncias devido às suas propriedades
farmacológicas podem causar dependência física e/ou psicológica, o que leva muitas vezes a
abusos do seu uso se a dispensa não for extremamente regulada 4,16.
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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A encomenda destas substâncias é acompanhada por uma requisição dos mesmos em
duplicado, onde consta a designação da substância, quantidade, data do pedido, número da
requisição e número do registo interno. De seguida, o duplicado é enviado ao fornecedor
carimbado e assinado, permanecendo a requisição original arquivada na farmácia 16. Para além
disso, na FMB, o armazenamento destes medicamentos é de forma separada dos restantes e
fora do alcance dos utentes, a fim de aumentar a segurança e diminuir possíveis erros.
Na dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é obrigatório o
preenchimento de um documento informático com os dados do doente e, caso não seja o doente
a levantar a medicação, do utente adquirente, do médico prescritor, número da prescrição, nome
da farmácia e número de conferência de faturas, medicamento e quantidade dispensada e data
da dispensa. No momento de emissão da fatura/recibo são também emitidos dois documentos
de psicotrópicos, devendo estes ser guardados, por ordem de aviamento por um período de 3
anos. Caso a RM seja manual, os documentos deverão ser anexados à fotocópia da RM. Os
dados registados aquando da dispensa são comunicados à base de dados nacional de
prescrições, sendo o controlo destes medicamentos realizado informaticamente através da
consulta dos registos existentes na base de dados nacional de prescrições. Quando se trata de
RM manuais, a farmácia tem de enviar ao INFARMED a digitalização das mesmas receitas até
ao dia 8 do mês a seguir à dispensa, juntamente com o registo de saídas mensal 4,16.

4.6.2 Programa Nacional de Controlo e Prevenção da Diabetes
Mellitus
A diabetes mellitus é uma doença que afeta cada vez mais pessoas em todo o mundo
e Portugal não é exceção, para além do desconforto da própria doença, esta é responsável por
várias complicações que afetam a qualidade de vida das pessoas. Assim é necessário atuar ao
nível da prevenção, educação e autovigilância do controlo metabólico destes doentes 17.
Deste modo, foi criado o programa nacional de prevenção e controlo da diabetes mellitus,
através do qual os medicamentos e dispositivos médicos indicados para utilização na diabetes
mellitus têm uma maior comparticipação por parte do Estado Português. Assim, as insulinas e
dispositivos médicos para determinação da glicemia são comparticipados a 100%, sendo as tiras
reativas comparticipadas a 85%.17 Mais recentemente, foi aprovada a comparticipação em 85%
dos sensores para determinação da glicose intersticial para todas as pessoas com diabetes tipo
I 18 .

5. Papel do Farmacêutico – Relacionamento com o Utente e

Aconselhamento
O farmacêutico, sendo um agente de saúde, desenvolve, diariamente, atividades no
sentido da cedência, indicação e revisão da terapêutica, educação para a saúde e
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farmacovigilância, com o objetivo principal de promover um uso racional do medicamento,
salvaguardando a saúde do doente e da população em geral 1.
Destacando-se por ser o profissional de saúde de acesso mais facilitado para o utente,
o farmacêutico assume uma grande responsabilidade, uma vez que, frequentemente, é o
primeiro e também o último profissional de saúde a contactar com o utente quando este
apresenta algum problema e antes de iniciar a terapêutica.
Assim, a relação farmacêutico-utente é fulcral para o aconselhamento farmacêutico que
por definição é o “ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um
MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um
problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como
problema de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente
relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente”. Durante o
aconselhamento, o farmacêutico deve colocar algumas questões importantes para tentar
entender melhor qual o verdadeiro problema, tais como, há quanto tempo duram os sintomas, se
alterou recentemente algum aspeto na medicação habitual ou alimentação, entre outros. Após o
breve questionário, o farmacêutico deverá realizar o aconselhamento mais adequado e em casos
mais graves, sugerir a procura de indicação médica 1.
Ao longo do meu estágio na FMB, durante os meses que passei no balcão de
atendimento tive oportunidade de realizar vários aconselhamentos farmacêuticos e compreender
quais as principais patologias que levam os utentes a recorrer ao aconselhamento farmacêutico
(gripes/constipações, problemas gastrointestinais, alergias, infeções fúngicas, problemas
dermatológicos, fadiga/cansaço, entre outros). Frequentemente, aparecem erros, por parte dos
utentes, na utilização dos medicamentos e produtos de saúde, aos quais o farmacêutico deve
estar alerta a fim de os tentar modificar, como é o caso da utente A., do sexo feminino, com idade
entre os 50-60 anos que procurou ajuda na farmácia para solucionar uma pequena ferida que
tinha entre o nariz e o lábio superior e, em conversa com a utente A. pude perceber que,
possivelmente, se tratava de herpes simples, no entanto, a zona à volta estava bastante irritada
pois a utente A., erradamente, estava a colocar verniz antimicótico no local. Assim, alertei a
utente A. para o procedimento errado que estava a fazer, explicando também a diferença entre
uma infeção viral e fúngica.
Por outro lado, é essencial identificar situações, principalmente em doentes
polimedicados, em possam levar a eventuais erros, tentando sempre explicar e ajudar o doente
a perceber qual o esquema posológico mais adequado às suas necessidades.
Hoje em dia, com o acesso facilitado à informação, são frequentes os casos de
automedicação que o farmacêutico tem de enfrentar. Sendo uma prática corrente em Portugal,
é essencial perceber que esta prática tem de estar limitada a situações clínicas bem definidas e
efetuar-se de acordo com as especificações estabelecidas para aqueles medicamentos

19
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maioria das pessoas recorre à farmácia neste regime, devido à semelhança com situações
anteriores, no entanto, cabe ao farmacêutico avaliar a situação e perceber se esta prática é a
mais correta. Durante o meu estágio, atendi, por exemplo, o utente B., do sexo masculino, que
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apresentava sensação de mal estar/vómitos, uma pressão arterial 120/55 (determinada na
farmácia) e tonturas/fraqueza. Relatou que foi medicado anteriormente para um problema ocular,
nomeadamente no cristalino e que os sintomas eram os mesmos, então procurava algo com o
objetivo de lhe aliviar os sintomas. Imediatamente, sugeriu Betaserc® (beta-histina), medicação
que tomou anteriormente. Contudo, expliquei que este é um MSRM e que o problema atual
poderia não estar relacionado com o anterior e recomendei a procura de indicação médica.
Desta forma, é fundamental o farmacêutico estar constantemente atualizado para poder
prestar o melhor aconselhamento possível.

6. Cuidados e Serviços Farmacêuticos
A FMB disponibiliza aos seus utentes um conjunto de cuidados e serviços farmacêuticos
muito importantes, principalmente no caso de doentes com patologias crónicas que necessitam
de uma monotorização mais apertada. Assim, na FMB é possível a avaliação da pressão arterial,
da glicemia capilar, do colesterol total, a realização de testes de gravidez e a administração de
medicamentos e vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação.
Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar a avaliação da pressão arterial e da
glicemia capilar e, menos frequentemente, a avaliação do colesterol total.

6.1 Avaliação da Pressão Arterial
As doenças cardiovasculares apresentam-se como a principal causa de morbilidade e
mortalidade em Portugal. Sendo a hipertensão arterial o principal fator de risco para o acidente
vascular cerebral, cerca de 51% das mortes, e um fator de risco importante para eventos
coronários, insuficiência cardíaca e renal, cerca de 45% das mortes, é essencial estabelecer
estratégias ao nível da população para o controlo desta patologia 20, 21.
A hipertensão arterial é uma doença que progride lenta e silenciosamente, o que torna
ainda mais importante o seu controlo, de forma a prevenir e atuar na fase inicial da doença, mas
também para avaliar se a terapêutica está adequada ou se é necessária alguma alteração 22.
Os valores de referência, atualmente aceites em Portugal, para a pressão arterial
sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), em mmHg, estão descritos na Tabela 2 20.
Tabela 2 – Classificação da Pressão Arterial [Adaptado de 20]

Categoria
Ótima

Sistólica

Diastólica

<120

e

<80

Normal

12-129

e/ou

80-84

Normal alta

130-139

e/ou

85-89

Hipertensão Grau 1

140-159

e/ou

90-99

Hipertensão Grau 2

160-179

e/ou

100-109

Hipertensão Grau 3

≥180

e/ou

≥110

Hipertensão Sistólica Isolada

≥140

e

<90
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A determinação da pressão arterial é gratuita na FMB, sendo realizada através de um
esfigmomanómetro manual com manómetro aneroide. A maioria das pessoas é medicada para
a hipertensão arterial e aproveitam a ida à farmácia para medir a pressão arterial, ficando com o
registo para, posteriormente, mostrar ao médico de família. No entanto, existe uma percentagem
de pessoas que vão medir a pressão arterial porque sentem alguma alteração que não
conseguem explicar (ex. fraqueza, agitação).

6.2 Avaliação da Glicemia Capilar
A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose
no sangue 23. Assim, a avaliação da glicemia capilar representa um meio de fácil monitorização.
É importante alertar a população para os principais sintomas da diabetes como poliúria,
polidipsia, polifagia e fadiga, que, caso não sejam controlados, podem despoletar várias
complicações como retinopatia nefropatia, hipertensão arterial, neuropatia, entre outras 23.
A fim de realizar uma correta avaliação, é necessário perceber-se o doente está ou não
em jejum e se o mesmo já tem um diagnóstico de diabetes. Da mesma forma, é necessário
perceber que os valores de glicemia normais, em jejum de 8 horas, variam entre 70-110 mg/dL.
Para valores ≥ 110 e <126 mg/dL, verifica-se um estado de hiperglicemia intermédia, e ≥ 126
mg/dL, de diabetes, sendo neste caso importante encaminhar o doente para o médico para
realizar exames complementares 23.

6.3 Avaliação do Colesterol Total
A avaliação do colesterol total na farmácia, tal como os outros parâmetros biológicos,
permite à população monitorizar, facilmente, eventuais patologias. Níveis elevados de colesterol
podem acarretar diversas complicações, principalmente a nível cardiovascular. Assim, os valores
normais são de < 190 mg/dL para o colesterol total 24.
Quando se verifica um valor acima do referido, o utente deve ser encaminhado para o
médico e encorajado a fazer mudanças no seu estilo de vida tais como, adoção de uma dieta
variada, prática de exercício físico regular, manutenção de um peso corporal normal, diminuir o
consumo de sal e álcool, cessação tabágica, entre outros.

6.4 Teste de Gravidez
Na FMB é possível a aquisição e realização de testes de gravidez. Quando esta prática
acontece, é necessário informar as utentes que o mais indicado é realizar o teste utilizando a
primeira urina da manhã, pois é quando a concentração da hormona em análise se encontra
mais elevada. Caso o resultado seja positivo devemos aconselhar a utente a procurar um médico
a fim de realizar todos os exames necessários.
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6.5 Administração de Medicamentos e Vacinas Não Incluídas no Plano
Nacional de Vacinação
Na FMB é possível a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de
Vacinação e injetáveis. Esta atividade é realizada por funcionários com formação específica.
Devido à época do ano em que decorreu o meu estágio, Influvac®, a vacina da gripe, era dos
produtos mais administrados, mas também o Lovenox®, Neurobion®, Relmus® e Voltaren®.

7. ValorMed®
A ValorMed® é uma sociedade sem fins lucrativos, que recolhe medicamentos fora de
uso e/ou validade, com o objetivo principal de diminuir o impacto negativo na saúde pública e no
meio ambiente 25.
Os contentores, devidamente identificados, são colocados nas farmácias aderentes
para a recolha de resíduos. Quando os contentores ficam completos, é preenchida uma ficha
com o nome e número de identificação da farmácia, peso do contentor e assinatura do
responsável que procedeu ao seu fecho

26

. Os contentores são recolhidos por um distribuidor

pré-definido, no caso da FMB é a Cooprofar e transportados para uma estação de reciclagem e
incineração.
Ao longo do estágio percebi que muitos dos utentes da farmácia já estão sensibilizados
nesta temática, dirigindo-se muitas vezes à farmácia apenas para entregar medicamentos que
já não usam ou estão fora do PV.

8. Formação Contínua
Hoje em dia, devido ao rápido progresso da atividade científica, há constante inovação
e a uma exigência cada vez maior por parte de um utente cada vez mais e melhor informado
obriga a que os farmacêuticos e TDT estejam em constante formação para poderem prestar um
serviço com maior qualidade e confiança.
Deste modo, a FMB tem regularmente formações proporcionadas pelas várias marcas
com quem trabalha, tendo como objetivo principal apresentar os mais recentes produtos
lançados para o mercado, assim como, esclarecer certas dúvidas sobre eventuais produtos já
existentes na farmácia.
Ao longo do estágio, tive oportunidade de participar em várias formações, sobre diversos
temas, como demostra a tabela 3.
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Tabela 3 – Formações em que participei durante o estágio na FMB

Marca/Laboratório

Data e Local

Objetivo

Arcopharma

05/11

Gama ARKOREAL®: suplementos alimentares

Laboratórios

FMB

com geleia real na sua constituição

Zambon®

08/11

Fluimucil® e Spidifen EF® (gripes/constipações)

Hotel Vila Galé - Braga

Edol®
Tricovel®
Generis ®

16/11

Gama de produtos para conjuntivite alérgica,

FMB

descongestionantes nasais, estancar hemorragias

23/11

Apresentar os seus suplementos destinados a

FMB

combater problemas capilares

23/11

Apresentar a gama de produtos

FMB

PharmaNord®

26/11

Coenzima Q10

FMB

Valdispert® e

11/12

Excilor®

FMB

GSK®

13/12

Problemas de sono/ Infeções fúngicas e verrugas

Gama de produtos

FMB

Isdin®

04/02

Gama de produtos

FMB

Cantabria Labs®

12/02

Gama de produtos

FMB
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PARTE II - TEMAS DESENVOLVIDOS
TEMA 1: Doenças Respiratórias, a Importância do Farmacêutico no
Diagnóstico Precoce e na Correta Utilização dos Dispositivos

1. Contextualização
Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), devido ao aumento da esperança média de
vida é expectável um aumento da morbilidade e mortalidade associadas às doenças
respiratórias. Em Portugal, estas doenças, em particular as doenças respiratórias crónicas, têm
tendência a aumentar a sua prevalência devido a variadíssimos fatores, destacando-se a Asma
e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 27.
Apesar de existirem esforços por parte da DGS para uma maior consciencialização, a
DPOC, comparativamente com outras doenças crónicas, ainda é desconhecida pela
generalidade da população e o acesso aos meios de diagnóstico apresenta alguma dificuldade.
De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, 64 milhões de
pessoas sofrem de DPOC e em 2030 esta patologia poderá ser a terceira principal causa de
morte em todo o mundo

28

. Em Portugal, estima-se que existirão 700 a 800 mil pessoas com a

29

doença .
O farmacêutico, no âmbito das doenças respiratórias, desempenha um papel fulcral, pois
por um lado facilita o acesso à informação por parte da população, alertando para possíveis
sinais e sintomas muitas vezes desvalorizados e por outro intervém ao nível do tratamento,
alertando para um uso correto dos dispositivos diminuindo possíveis complicações.
Posto isto, e tendo em conta que durante os meses de inverno (período em que decorreu
o meu estágio) aumentam as exacerbações da doença, sempre que surgia oportunidade ou que
se enquadrava num atendimento ao balcão alertava para os sinais e sintomas a ter em atenção
e sempre que necessário explicava e exemplificava a correta utilização dos dispositivos no caso
de doentes já medicados. Participei também num rastreio, organizado pela Generis®, com o
intuito de avaliar a função respiratória dos participantes e fazer os aconselhamentos necessários.

2. Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
Segundo a GOLD (Global Initiative For Chronic Obstrutive Lung Disease) a DPOC é uma
doença evitável e tratável caracterizando-se por sintomas respiratórios persistentes e uma
limitação progressiva do fluxo de ar em resposta a uma inflamação anormal do pulmão e das
vias aéreas provocada pela exposição a diversos fatores nocivos como gases e partículas
inaladas ao longo dos anos

30

. Esta limitação crónica, principal característica da DPOC, é

causada por uma mistura de doenças das pequenas vias aéreas (Figura 1) tais como, bronquite
crónica e enfisema, cujas contribuições relativas variam de doente para doente

30,31

. As

exacerbações e comorbilidades contribuem para a gravidade da doença.
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Figura 1 – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica: inter-relações [Adaptado de 31]

Como é possível perceber pela figura 1, a possibilidade de coexistência de várias
patologias dificulta o diagnóstico de DPOC

31

. A bronquite crónica é baseada na presença de

tosse persistente e secreção de muco na maior parte dos dias, ao longo de um período de três
meses, durante, pelo menos dois anos consecutivos. Por outro lado, o enfisema resulta da
destruição permanente dos espaços aéreos (parênquima pulmonar), distais aos bronquíolos
respiratórios, sem fibrose obvia, este pode ser classificado em vários subtipos baseados no
padrão de destruição. Por último, existem casos de sobreposição asma-DPOC, sendo ambas
doenças obstrutivas inflamatórias crónicas das vias aéreas, correspondendo normalmente a
doentes asmáticos fumadores que desenvolvem reversibilidade incompleta das vias aéreas, com
um declínio mais acelerado da função respiratória e com menor resposta a corticosteroides
inalados ou então a doentes asmáticos de longa duração com asma não controlada e que não
respondem adequadamente ao tratamento 31.

2.1 Fisiopatologia da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
A DPOC está associada, como referi anteriormente, a uma inflamação crónica que induz
destruição do parênquima, resultando em enfisema e destruição dos mecanismos fisiológicos de
defesa e reparação, resultando em fibrose das pequenas vias aéreas, retenção de ar e limitação
progressiva do fluxo de ar 31,32.
Afeta, predominantemente, as vias aéreas periféricas (bronquíolos e alvéolos), o
parênquima pulmonar, vias aéreas centrais e vasos pulmonares. Nas vias aéreas mais
periféricas verifica-se essencialmente um aumento do espessamento da íntima, proliferação do
músculo liso vascular e infiltração das paredes dos vasos por células inflamatórias (Figura 2) 32.
Estas alterações relacionam-se com o aumento da pressão vascular pulmonar, numa primeira
fase, só em exercício intenso e por fim até numa situação de repouso. Ao nível do parênquima
pulmonar verificam-se desequilíbrios entre protéases e antiproteases e fenómenos de stress
oxidativo que levam à sua destruição

33

.
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Figura 2 – Obstrução das vias aéreas na DPOC. [Adaptado de 32]

Após a exposição às partículas nocivas inicia-se uma resposta inflamatória, existe um
aumento de neutrófilos e macrófagos no lúmen das vias aéreas e um maior número de
macrófagos, linfócitos T e linfócitos B na parede e parênquima da vias aéreas. Estes mecanismos
envolvem as resposta imune inata e adaptativa ligadas através da ativação de células
dendríticas. Este padrão de inflamação é semelhante ao encontrado em fumadores sem
limitação do fluxo aéreo, no entanto, na DPOC este processo é amplificado por mecanismos
ainda não totalmente esclarecidos 34.
Em doentes com DPOC é frequente observarem-se as seguintes alterações patológicas:
Limitação do Fluxo de Ar
A obstrução das pequenas vias aéreas vai provocar uma diminuição do FEV1 e da
relação FEV1/FVC progredindo ao longo do tempo. A diminuição do volume das vias aéreas e a
perda dos anexos alveolares (enfisema) vai provocar um fecho prematuro durante a expiração
resultando num aprisionamento de ar nessa zona, hiperinsuflação. Este fenómeno piora com o
exercício (hiperinsuflação dinâmica), provocando dispneia ao esforço e redução da tolerância ao
exercício, comprometendo a qualidade de vida e o estado de saúde 32.
Alterações nas Trocas Gasosas
O enfisema vai provocar uma diminuição da área de superfície alveolar, prejudicando
desta forma as trocas gasosas que aí decorriam, podendo levar, eventualmente, a uma situação
de hipoxia 32.
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Hipersecreção de Muco
Em alguns casos verifica-se uma hipersecreção de muco devido ao aumento das células
produtoras (células calciformes) e também uma diminuição das células epiteliais ciliadas
responsáveis pelos mecanismos de limpeza das vias aéreas. Esta hipersecreção de muco
resulta num aparecimento da tosse produtiva. Por outro lado, este aumento de muco e da sua
viscosidade facilita a proliferação bacteriana, levando a infeções recorrentes 32,33.
Hipertensão Pulmonar
É a complicação cardiovascular mais importante e desenvolve-se em fases mais
avançadas da doença. A hipoxia, provoca vasoconstrição das artérias pulmonares podendo levar
a alterações da parede do vaso (íntima e músculo liso). Esta alteração resulta num
espessamento da parede com redução do respetivo lúmen, desta forma apresenta mais
resistência ao fluxo sanguíneo, aumentando a pressão arterial pulmonar. Esta sobrecarga pode
ainda afetar a função ventricular direita, levando a um fenómeno designado por cor pulmonale
(hipertrofia do ventrículo direito) 32,33.

Consequências Sistémicas
As consequências sistémicas da DPOC ainda não estão totalmente esclarecidas, no
entanto, sabe-se que elas existem principalmente em estados mais avançados ou durante as
exacerbações da doença, com o aumento de citocinas circulantes, quimiocinas e proteínas de
fase aguda 32,34. Estudos recentes, referem que a inflamação sistémica está associada a um risco
2-4 vezes maior de desenvolver doença cardiovascular, diabetes e cancro do pulmão. Outros
estudos utilizando marcadores inflamatórios revelam que 70% dos pacientes com DPOC
apresentam alguns componentes da inflamação sistémica e em 16% dos casos esta inflamação
é coincidente, com aumento da mortalidade e exacerbações 34.

3. Fatores de Risco
A DPOC é uma doença predominantemente evitável e por isso é essencial alertar a
população para os fatores de risco que lhe estão inerentes. Em todo o mundo, o tabagismo é o
fator de risco mais associado à DPOC, no entanto, uma vez que se tem verificado cada vez mais
casos de DPOC na população não fumadora existem outros fatores genéticos, constitucionais,
comportamentais, sociodemográficos e ambientais que podem aumentar o risco de
desenvolvimento e progressão da doença e devem ser tidos em consideração, tais como 30:
✓

Tabagismo: maior fator de risco e mais facilmente evitável, condiciona entre 80 a
90% o risco de desenvolver DPOC. Os fumadores apresentam uma maior
prevalência de sintomas respiratórios e uma maior taxa de mortalidade por DPOC,
mesmo entre fumadores esta taxa varia, duplicando entre fumadores ligeiros (pelo
menos 15 cigarros/dia) e fumadores mais pesados (mais de 25 cigarros/dia).
Relativamente ao fumo passivo na infância, não é certo que se relacione com o
aparecimento de DPOC na idade adulta mas estudos indicam que os filhos de pais
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fumadores apresentam mais queixas e alterações respiratórias em comparação com
filhos de pais não-fumadores;
✓

Exposição ambiental: exposição urbana (poluição do ar) e exposição doméstica
em resultado de sistemas de aquecimento ou de confeção culinária mal ventilados;

✓

Exposição ocupacional: poeiras, agentes químicos (vapores, produtos irritantes,
fumos);

✓

Fatores genéticos: deficiência em alfa-1-antitripsina (AATD), embora raro;

✓

Crescimento e desenvolvimento pulmonar: qualquer fator que perturbe o
desenvolvimento pulmonar durante a gestação e infância pode aumentar o risco de
DPOC (ex. baixo peso à nascença e infeções respiratórias);

✓

Género e idade: O envelhecimento e o género feminino aumentam o risco de
DPOC;

✓

Nível socioeconómico: este fator não é consensual, no entanto, níveis
socioeconómicos mais baixos estão mais facilmente associados a má nutrição,
maior prevalência de infeções e exposição a poluentes o que aumenta o risco de
desenvolver a doença;

✓

Asma e hiper-reactividade das vias aéreas: aumenta o risco de obstrução;

✓

Infeções respiratórias

4. Diagnóstico
O diagnóstico de DPOC geralmente é feito pelo médico de medicina geral e familiar nas
unidades de saúde primárias ou por um clínico da especialidade. No entanto, visto que os sinais
e sintomas da doença são muitas vezes desvalorizados, levando a diagnósticos tardios, é
importante uma consciencialização da população para esses aspetos, área onde os
farmacêuticos podem intervir.

4.1 Sinais e Sintomas Respiratórios
Como o decurso da DPOC, em regra, é um processo lento, com exceção da deficiência
de alfa-1-antitripsina, que costuma desenvolver sintomas logo na adolescência, mas como referi
é uma deficiência rara, os sinais e sintomas são muitas vezes negligenciados, especialmente por
fumadores que atribuem os sintomas ao tabaco e não há presença de uma patologia. Um doente
com DPOC geralmente apresenta 34:

✓ Dispneia (dificuldade em respirar), geralmente quando um doente apresenta este
sintoma a doença já está num estádio avançado;

✓ Cansaço fácil mesmo ao realizar tarefas simples que se agrava ao longo do tempo
e com exercício intenso;
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✓ Tosse, que pode ser intermitente ou persistente e na maioria dos casos é produtiva.
Esta tosse pode ser acompanhada de alguma pieira;

4.2 Avaliação Clínica
A DGS tem desenvolvido, ao longo dos anos, mecanismos para um aumento da
consciencialização da importância de um diagnóstico atempado da DPOC.
O diagnóstico de DPOC é feito mediante um conjunto de evidências 35:
✓

Sintomas respiratórios crónicos e progressivos, tais como, tosse, expetoração,
dispneia, cansaço com atividade física, pieira;

✓

Exposição a fatores de risco, tais como, tabaco, poeiras e gases inalados;

✓

Obstrução ao fluxo aéreo, comprovado por alterações espirométricas (relação
FEV1/FVC inferior a 70% após broncodilatação);

Com base nas normas da DGS, após o diagnóstico de DPOC é necessário efetuar uma
avaliação combinada e multidimensional utilizando vários parâmetros, com o objetivo de
classificar a gravidade da doença, o impacto atual dos sintomas na vida do doente e o risco futuro
que este apresenta através da estratificação por quatro grupos de gravidade (A, B, C, D) (anexo
I).
A avaliação dos sintomas e da sua intensidade deve ser feita com base numa das
seguintes escalas: Medical Research Council modificada (mMRC) (Anexo II) ou COPD
Assessement Test (CAT) (Anexo III). Os doentes são então classificados em pouco sintomáticos
se mMRC<2 e/ou CAT<10 e em muito sintomáticos se mMRC≥2 e/ou CAT≥10 35.
A avaliação do risco futuro de eventos adversos tem em linha de conta a gravidade da
obstrução brônquica (resultado da espirometria) e a frequência de exacerbações no último ano.
Os doentes são então classificados em baixo risco se FEV1 ≥50% após broncodilatador e menos
de duas exacerbações no último ano, sem qualquer internamento por esse motivo e em alto risco
se FEV1<50% após broncodilatador ou pelo menos a presença de ≥2 exacerbações no último
ano ou pelo menos uma com internamento hospitalar 35.

4.3 Espirometria
A espirometria é reconhecida como o padrão de referência para o diagnóstico de DPOC,
traduzindo, desde muito cedo, a expressão clínica da mesma, geralmente muito antes dos
sintomas se tornarem relevantes para o doente. Para além de permitir o diagnóstico e
seguimento da doença, permite ter uma ideia do risco e da gravidade da DPOC.
É um método não invasivo de estudo da função respiratória que permite, através de um
espirómetro, avaliar o volume de ar expirado, em valor absoluto ou em função do tempo (volumes
e débitos das vias aéreas respetivamente) 36,31:
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Através de uma espirometria conseguimos obter os seguintes parâmetros: capacidade
vital forçada (FVC), volume expiratório forçado no 1º segundo (FEV1), e débito expiratório
máximo (PEF). A alteração de um destes parâmetros, por comparação com os valores de
referência, indica uma anomalia ventilatória, a relação entre eles vão determinar o diagnóstico.
No caso da DPOC, a redução do FEV1 em relação à FVC, ou seja, uma diminuição da razão
FEV1/FVC <70% é sinal de obstrução. No entanto, noutras patologias restritivas tais como,
doença intersticial do pulmão, debilidade muscular ventilatória a razão FEV1/FVC permanece
normal ou alta apesar da diminuição do FVC e FEV1 36,31.

4.3.1 Prova de broncodilatação ou teste de reversibilidade
brônquica
Após a realização de uma espirometria, em que o resultado final revelou a existência de
uma obstrução é necessário realizar uma segunda espirometria após a administração de um
broncodilatador de curta ação, de preferência através da câmara expansora. Os
broncodilatadores de curta ação, preferencialmente utilizados, são salbutamol 400 µg ou brometo
de ipratrópio 160 µg, no caso de o utente ter arritmia 31.
A prova de broncodilatação é considerada positiva, ou seja, com reversibilidade
brônquica se houver aumento de pelo menos 12% no FEV1 e variação de 200 mL na FVC.
Esta segunda prova tem como objetivo conhecer e quantificar o efeito do broncodilatador
inalado, desta forma é possível avaliar a variabilidade da obstrução das vias aéreas, dado
importante, principalmente para o diagnóstico diferencial entre Asma e DPOC, pois os efeitos
dos broncodilatadores são mais evidentes na Asma 31.

5. Prevenção
A prevenção primária das doenças respiratórias crónicas, nas quais se inclui a DPOC,
está relacionada com medidas de cessação tabágica e melhor qualidade do ar 27.
Por outro lado, ao nível da prevenção secundária, o diagnóstico precoce, através de uma
espirometria, e tratamento adequado de doenças respiratórias crónicas é de grande importância
pois permite reduzir os internamentos hospitalares sensíveis a cuidados de ambulatório 27.
A DGS, tem vindo, nos últimos anos, a desenvolver esforços no sentido da prevenção.
Assim, através da criação do Plano Nacional da Doenças Respiratórias, espera ser possível em
todas as unidades de cuidados de saúde primários a realização de espirometrias e tratamentos
de reabilitação respiratória. Até 2020, a DGS espera duplicar a percentagem de diagnósticos e
reduzir em 10% os internamentos por causas sensíveis a cuidados de ambulatório relacionadas
com a Asma e DPOC 27.
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6. Tratamento
A DPOC associa-se a várias comorbilidades que inevitavelmente agravam a doença,
assim devem ser investigadas e tratadas. Os principais objetivos do tratamento são aliviar os
sintomas, prevenir a progressão da doença, melhorar a capacidade de exercício, prevenir e tratar
as possíveis complicações e exacerbações e reduzir a mortalidade. Neste sentido, existem
medidas tanto farmacológicas como não farmacológicas que se devem adotar.

Tratamento não farmacológico
Como referi anteriormente, o hábito tabágico é o fator de risco com maior grau de
importância, assim a sessação tabágica deve ser amplamente incentivada. Os doentes com
DPOC devem fazer, anualmente, vacina da gripe e em alguns casos a vacina pneumocócica é
igualmente recomendada

35,37

. O exercício físico, adaptado às necessidades de cada doente, é

recomendado em todos os graus de DPOC e medidas de reabilitação respiratória nos estádios
mais avançados. É também recomendado uma alimentação saudável e hidratação ao longo do
dia, pois no caso da presença de secreções, vai ajudar na sua fluidificação 35,31.
Tratamento farmacológico
O tratamento farmacológico da DPOC varia em função do grau de gravidade da doença
que, tal como vimos anteriormente, depende dos sintomas, exacerbações e grau de obstrução.
Os principais grupos farmacológicos utilizados no tratamento são broncodilatadores inalados,
corticosteroides orais e antibióticos quando necessário 35.
✓ Grupo A: broncodilatadores inalatórios de curta duração de ação, beta agonista
(SABA), exemplo: salbutamol ou anticolinérgicos (SAMA), exemplo: brometo de
ipratrópio, em monoterapia, em SOS;
✓ Grupo B: broncodilatadores inalatórios de longa duração de ação, beta agonista
(LABA), exemplo: salmeterol, formeterol, ou anticolinérgicos (LAMA), exemplo:
tiotrópio, umeclidínio, em monoterapia;
✓ Grupo C: associação de corticosteroides inalados (ICS) mais LABA ou LAMA;
✓ Grupo D: associação de ICS mais LABA e/ou LAMA;
Quando se verificam exacerbações agudas da DPOC deverão ser utilizados
✓

35

:

SABA e/ou SAMA em doses mais elevadas e/ou mais frequentes, em casos mais
graves recorre-se à administração endovenosa de metilxantinas (teofilina ou
aminofilina);

✓

Corticosteroides sistémicos;

✓

Antibióticos quando as exacerbações apresentam purulência da expetoração ou
ocorre necessidade de ventilação mecânica, invasiva ou não-invasiva;
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7. Rastreio de Avaliação da Função Respiratória
A avaliação da função respiratória é um passo importante para a deteção de potenciais
patologias, visto que, como descrito anteriormente, os doentes desvalorizam os sinais e
sintomas, recorrendo ao médico, maioritariamente, numa fase avançada da doença.
Durante o meu estágio na FMB, surgiu a oportunidade de participar no Rastreio de
Avaliação da Função Respiratória em colaboração com a Generis®, com o intuito de avaliar a
função respiratória dos participantes e fazer os aconselhamentos necessários.
O rastreio decorreu no dia 31 de Janeiro de 2019, na FMB, entre as 10-19h, com uma
duração aproximadamente de 20 minutos por avaliação personalizada, tendo no total 24
participantes. O rastreio foi realizado por uma farmacêutica, Dra. Ana Rita Monteiro, e por mim
que auxiliava nas tarefas necessárias. Inicialmente, os participantes eram convidados a
responder a umas questões com base nas normas da DGS (Anexo IV) com intuito de perceber
a história clínica e tabágica, terapêuticas concomitantes e sintomas respiratórios de cada
participante, bem como alguns fatores de risco a que possam estar expostos. De seguida, era
explicado o princípio do teste e as indicações técnicas para a sua realização, onde também se
recolhia a informação sobre a altura e o peso de cada participante para introduzir no espirómetro.
O aparelho utilizado para aferição dos parâmetros foi um espirómetro digital SP-10 de bolso
(Anexo V), com uma boquilha descartável, que permitia obter a FVC, FEV1 e PEF. Após a análise
dos resultados da espirometria e em conjunto com os dados recolhidos eram feitos os
aconselhamentos necessários e, se necessário, preenchida uma ficha de aconselhamento
(Anexo V).
Neste caso, o objetivo da avaliação da função respiratória não era fazer o diagnóstico de
uma eventual patologia respiratória, como por exemplo DPOC ou Asma, pois para isso serão
necessários exames complementares e uma avaliação médica mais completa. No entanto,
pretende-se aplicar o princípio do teste (espirometria) para avaliar o estado dos pulmões e do
trato respiratório superior dos participantes devido à época das gripes e constipações, que num
dia habitual na farmácia apenas é possível pelos sintomas.

Resultados e Aconselhamento Farmacêutico
As respostas às questões colocadas aos participantes foram analisadas, via excel, com
o objetivo de caracterizar a população em que incidiu o rastreio e retirar algumas conclusões
(Anexo VI). De seguida, serão apresentadas as conclusões a que cheguei, bem como alguns
aconselhamentos realizados durante o rastreio. No entanto, é necessário realçar que devido ao
pequeno número de participantes não é possível chegar a conclusões mais significativas, e num
futuro, seria interessante realizar um estudo mais aprofundado da população.
A maioria dos participantes no rastreio eram do sexo masculino (58%) e apresentavam
mais de 60 anos (46%).
Como vimos anteriormente, o hábito tabágico é o principal fator de risco para o
desenvolvimento de patologias respiratórias. De acordo com os resultados, 12% dos inquiridos
eram fumadores, 17% já fumaram durante algum período da sua vida e a maioria, felizmente,
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71% era não fumadora. Sendo a exposição indireta ao fumo do tabaco também um fator de risco,
37% dos inquiridos demostrou estar exposto ao fumo de tabaco pelo convívio com fumadores
em casa ou no trabalho. A exposição à poluição ambiental também é um dos fatores de risco, e
só 8% da população é que demostrou estar exposto.
De modo a perceber se os participantes já apresentavam algum sinal de problemas
respiratórios, foram questionados quanto à presença de tosse, expetoração, “falta de ar” e
alguma dificuldade/cansaço ao realizar as tarefas domésticas, caminhar ou subir escadas, sendo
que 17% apresentava expetoração na maior parte dos dias, 25% apresentava tosse, 21%
revelava “falta de ar” e os mesmos 21% sentia cansaço/dificuldade ao realizar tarefas simples
como subir escadas e caminhar.
Por último, os participantes foram questionados quanto à sua história clínica e 25%
revelou ter alguma doença respiratória, tais como, asma, bronquite alérgica, sinusite, rinite e
DPOC. Cerca de 67% afirmou já ter realizado pelo menos uma espirometria, sendo que na
maioria das vezes era em contexto de medicina no trabalho. Os participantes foram também
inquiridos sobre o número de vezes que procuraram ajuda médica ou que recorreram às
urgências no último ano por queixas respiratórias, sendo que 75% negou ter necessitado de
ajuda médica, 21% recorreu pelo menos uma vez e só 4% precisou de ajuda mais que uma vez
no último ano.
Após a realização da espirometria eram obtidos três parâmetros, FVC, FEV1 e PEF, no
entanto, para o objetivo deste rastreio apenas foi utilizados os valores de FVC, onde FVC≥80%
era um resultado normal, 70%<FVC<80% parcialmente obstruído e FVC≤70% revelava uma
obstrução. A análise geral demostrou que a generalidade dos participantes (58%) apresentava
um resultado normal, 21% apresentava sinais de uma pequena obstrução e outros 21% revelava
a presença de uma obstrução marcada. O visor do espirómetro digital mostrava uma barra com
gradação de cores, desde o vermelho, passando pelo amarelo até ao verde que possibilitava, de
uma forma mais visual, explicar aos participantes o seu grau de obstrução (Anexo V).
Em seguida segue a descrição de alguns casos observados durante o rastreio:
Participante C., sexo masculino, 48 anos, artista plástico, fumador há mais de 20 anos,
sendo que nos últimos 4 anos fuma cigarros eletrónicos, para além disso também está exposto
ao fumo do tabaco em casa, não apresenta tosse nem expetoração, mas revela alguma
dificuldade em respirar e subir escadas.
Resultado da espirometria: FVC = 78%, ligeira obstrução.
Aconselhamento: Como não se verificou nenhuma obstrução ao nível do pulmão, só uma
ligeira obstrução ao nível do trato respiratório superior aconselhou-se a utilização de água do
mar de manhã e/ou à noite para ajudar a desobstruir as vias aéreas e ajudar na higiene diária.
Participante D., sexo feminino, 81 anos, reformada, ex-fumadora, não está exposta ao
fumo do tabaco em casa, mas mora perto de uma fábrica, não apresenta tosse, nem
expetoração, no entanto, revela alguma dificuldade em caminhar e nas tarefas domésticas. Não
apresenta nenhuma doença respiratória, mas revela ter tido uma constipação grave há pouco
tempo que a abrigou a procurar ajuda médica.
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Resultado da espirometria: FVC = 69%, obstruído.
Aconselhamento: Tendo em conta o resultado da espirometria concluímos que o trato
respiratório superior está obstruído e os pulmões apresentam alguma expetoração. Em
conversa, a participante D. revelou que tem em casa Pulmiben Lisina® (expetorante) receitado
quando se dirigiu às urgências, mas que interrompeu por já se sentir melhor. Deste modo,
aconselhamos a participante D. a continuar com o medicamento pelo menos mais 5 dias para
eliminar a expetoração que ainda tem a nível pulmonar.
Participante E., sexo masculino, 81 anos, reformado, ex-fumador, fumou durante mais
de 50 anos 1 a 2 maços por dia. Não apresentava sinais como tosse, nem expetoração na maior
parte dos dias, mas revelava sentir alguma dificuldade em realizar as atividade diárias e “falta de
ar”. Foi diagnosticado com DPOC há alguns anos e no último ano teve de recorrer ao médico por
problemas respiratórios.
Resultado da espirometria: FVC = 31%, obstrução.
Aconselhamento: Em conversa com o participante E. e, como se tratava de um utente
habitual da farmácia, após consulta do registo de vendas percebemos que a medicação habitual
era o DuoResp Spiromax® (160µg de budesonida/ 4,5µg de fumarato de formoterol di-hidratado)
na dose de duas inalações duas vezes ao dia 38. Conseguimos perceber que o utente não estava
a aderir corretamente à terapêutica e tentamos incentivar e demostrar a importância desta. Por
outro lado, explicamos a técnica para uma correta utilização do inalador em questão. Por último,
foi preenchida a folha de aconselhamento com o resultado da espirometria e visto que o
participante E. tinha uma consulta marcada na semana seguinte, aconselhamos a mostrar ao
seu médico o resultado.

8. Aconselhamento Farmacêutico
Durante os meses em que estive no balcão de atendimento procurei, sempre que surgia
oportunidade alertar e informar alguns aspetos importantes nas doenças respiratórias.

Intervenção farmacêutica no uso correto dos dispositivos e adesão à terapêutica
Segundo estudos anteriores cerca de 60% dos doentes com DPOC não adere
corretamente à terapêutica e a nível europeu 50% dos pacientes com DPOC apresenta um uso
incorreto dos inaladores 39.
Na DPOC, a técnica de inalação e a adesão à terapêutica são altamente importantes no
tratamento, uma vez que são pré-requisitos essenciais para alcançar o efeito terapêutico
completo nos pacientes 39. Estudos realizados anteriormente, demonstraram que a educação da
técnica inalatória leva a uma melhor técnica de inalação, e que os farmacêuticos comunitários
estão numa posição importante para fornecer essa informação, uma vez que são profissionais
de saúde facilmente acessíveis 40.
Na FMB realizei várias exemplificações da técnica inalatória, destacando, o utente F.,
sexo masculino, 79 anos, diagnosticado com DPOC há alguns anos, dirigiu-se à farmácia para
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comprar a medicação habitual Anoro Ellipta® (55µg de umeclidínio e 22µg de vilanterol) e relata
alguma dificuldade na utilização do dispositivo.
Assim, com o auxílio das imagens fornecidas pelo próprio folheto informativo do
medicamento expliquei a melhor técnica inalatória.

Figura 3 – Exemplo da técnica inalatória utilizando o Anoro Ellipta® [Adaptado de 41]

Inicialmente o inalador tem 30 doses visíveis no mostrador na parte inferior;
O primeiro passo é deslizar a tampa para baixo até ouvir um “clique”, para preparar a
dose, enquanto isso o doente deve expirar até se sentir confortável;
De seguida, deve colocar o aplicador bocal entre os seus lábios e fechar os lábios
firmemente à volta dele, nesta fase é importante não bloquear o ventilador com os seus dedos;
Respirar fundo uma vez, de forma estável e prolongada. Suster a respiração durante o
tempo que for possível (pelo menos 3-4 segundos);
Remover o inalador da boca e expirar lenta e suavemente 41;

Intervenção farmacêutica no diagnóstico precoce e na prevenção
Para além do impacto que o farmacêutico comunitário tem na correta utilização dos
dispositivos de inalação, a sua ação também é importante no diagnóstico precoce e na prevenção
das exacerbações da doença, diminuindo os custos com a saúde e melhorando a qualidade de
vida dos doentes.
Em relação ao diagnóstico precoce, fundamental para a terapêutica, os farmacêuticos
comunitários devem estar atentos a eventuais sintomas e sinais como vimos aos longo do
documento, tais como, tosse, a presença ou não de expetoração, dificuldade em realizar algumas
atividades diárias, entre outras.
No entanto, é ao nível da prevenção das exacerbações que o farmacêutico comunitário
tem um papel fulcral. As exacerbações caracterizam-se pelo agravamento dos sintomas
respiratórios, para além da variação habitual diária, com o aumento da dispneia, tosse e da
produção e/ou purulência da expetoração, levando a um aumento da medicação diária ou até à
necessidade de medicação suplementar. Para além disso, levam a um declínio mais acelerado
da função pulmonar, nem sempre permitindo o regresso à condição clínica inicial especialmente
quando são repetitivas. Levam a uma maior morbilidade e risco de internamento, diminuição da
qualidade de vida e aumentando os custos com a saúde 39,40,42.
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Assim, o farmacêutico, tendo em conta que os meses com maior risco de exacerbações
são entre outubro e fevereiro, deve prestar alguns conselhos aos utentes da farmácia.
✓ Sempre que possível devem evitar o contacto com poluentes domésticos e
ambientais, vulgo tabaco, detergentes de limpeza, fumos de exaustão, gases;
✓ Emoções fortes, tal como o stress e a ansiedade podem piorar as exacerbações,
devem tentar desenvolver técnicas de relaxamento;
✓

As alterações bruscas da temperatura devem ser evitadas;

✓

Devem aderir à vacinação como uma medida preventiva;

✓ Praticar uma dieta variada e sobretudo com a ingestão de pelo menos 1.5L de
água por dia;
✓ Praticar, diariamente, alguma atividade física;
✓ Reforçar, junto dos utentes, que, muitas vezes, a causa da exacerbação é a
interrupção da terapêutica habitual;

9. Conclusão
O farmacêutico, integrado numa rede de cuidados de saúde, apresenta um papel
importante no diagnóstico precoce, alertando os utentes para alguns sintomas muitas vezes
desvalorizados e aumento da adesão e qualidade terapêutica no que diz respeito à correta
utilização dos medicamentos.
Vários estudos demostram que os farmacêuticos comunitários podem ter um impacto
positivo no tratamento da DPOC, especialmente na educação da técnica inalatória e na adesão
à medicação

43

. No entanto, o seu papel ainda não é totalmente reconhecido nesta área,

principalmente em Portugal 43.
Por outro lado, a verificação periódica da técnica de inalação seria uma medida
preventiva vantajosa, tendo em conta que ao longo do tempo, especialmente em doentes de
idade mais avançada, essa técnica vai-se deteriorando. Contudo, são necessários mais estudos
nesta área, para determinar a frequência ideal dessa avaliação.
Considero ainda, que os rastreios de avaliação da função respiratória em locais de fácil
acesso para dos doentes, como a farmácia, são uma mais valia em termos de diagnóstico
precoce e monitorização da terapêutica.
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TEMA 2: Queda Capilar: Aconselhamento Farmacêutico
1. Contextualização
Atualmente, vivemos numa sociedade em que a imagem é muito valorizada, deste modo,
a queda de cabelo apresenta um impacto social significativo, mas também emocional e
psicológico. Este processo, de origens variadas, afeta tanto homens como mulheres, sendo um
processo stressante e com impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Segundo a
American Hair Loss Association, nos Estados Unidos, anualmente, são gastos cerca de 3,5
biliões de euros em tratamentos para a queda do cabelo 44.
Durante o meu estágio na FMB, percebi que existe uma elevada procura de produtos,
quer para tratamento, quer para prevenção da queda capilar. Os utentes procuravam vários
produtos, desde champôs, ampolas, suplementos alimentares e em especial os manipulados de
minoxidil (cápsulas e solução) produzidos no laboratório da FMB.
Devido ao elevado volume de vendas destes produtos, decidi elaborar um panfleto sobre
queda capilar com o objetivo de aprofundar os meus conhecimentos sobre o tema e facilitar a
transmissão de informação ao doente que na maioria das vezes desconhecia as causas que
estariam a provocar a sua queda capilar.

2. O Cabelo
O cabelo pode crescer individualmente ou em grupos entre duas a cinco unidades,
designando-se por unidade folicular. O cabelo é constituído por duas estruturas principais: o
folículo piloso, a parte não visível, e a haste capilar, a parte visível do cabelo 44,45.
A haste capilar é constituída por 3 camadas: medula, córtex e cutícula. A medula é a
camada mais interna, contem células anucleadas com vacúolos ricos em glicogénio e grânulos
contendo citrulina. O córtex, é uma estrutura intermédia, constituída por uma proteína altamente
estruturada, a queratina e por lípidos estruturais. Nesta estrutura estão presentes as células
córneas, produtoras de melanina, sendo a quantidade e distribuição destas células responsável
pela cor do cabelo. Por último, a cutícula é um conjunto de células mortas, planas e sobrepostas
entre si, que se encontram revestidas por uma pelicula hidrolipídica, responsável pelo brilho e
resistência

44

. O folículo piloso, é constituído pela papila dérmica, bulbo capilar, istmo e

infundíbulo.

Ciclo Capilar
O processo de crescimento capilar é complexo, dinâmico, cíclico e depende da
conjugação da atividade de diversas hormonas e citoquinas, do local de crescimento do cabelo
e de outros fatores individuais como a idade, hábitos alimentares, exposição solar 44,45,46.
O ciclo de crescimento capilar pode ser dividido em três fases (figura 4): anagénese,
catagénese e telogénese. A anagénese tem uma duração variável, podendo atingir vários anos
em alguns folículos pilosos e corresponde à fase de crescimento ativo durante a qual o folículo
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piloso adquire a sua forma característica e produzem-se fibras capilares. A fase seguinte,
catagénese, corresponde à fase de regressão durante a qual o crescimento capilar está
completo e o bolbo piloso se separa da papila, esta fase pode durar até 3 semanas. Por último,
temos a telogénese que corresponde à fase de recessão podendo durar entre algumas semanas
e oito meses. Após esta fase, o cabelo entra novamente na fase de crescimento, iniciando um
novo ciclo.

Figura 4 - Fases do ciclo capilar [Adaptado de 46]

Como referi anteriormente, a exposição solar pode afetar o ciclo capilar, isto porque o
aumento da exposição à luz solar, vai fazer variar os níveis de melatonina e prolactina. A junção
destas duas hormonas vai promover a queda capilar nos meses seguintes, daí se verificar uma
queda capilar superior nos meses de Outono 47,48.

3. Queda Capilar: fisiopatologia
A queda capilar é um processo fisiológico normal, que aumenta com o envelhecimento.
Estima-se que me média um adulto perde cerca de 40 a 100 cabelos, nos dias em que não lava
o cabelo, e cerca de 200 a 300 cabelos, num dia de lavagem. Contudo, quando se ultrapassam
estes valores, este processo torna-se anormal, isto é, a queda é superior ao crescimento de
novos cabelos, estando perante uma patologia, designada alopecia. Neste caso, existe uma
alteração no ciclo do crescimento do cabelo e/ou alterações no folículo piloso 49.

3.1 Causas
Este processo anormal pode ter várias origens e por vezes difíceis de identificar. Assim,
é necessário conciliar a observação física com o historial clínico e familiar a fim de entender qual
a origem da patologia. Por outro lado, é importante perceber se a queda capilar se desencadeou
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rapidamente, isto é, devido a alguma alteração, por exemplo, na alimentação ou estilo de vida,
ou se foi um processo lento e gradual, neste caso, provavelmente terá uma causa genética 49-51.
A queda capilar pode ter várias causas, tais como 49-51:
✓ Problemas Genéticos, sendo de destacar a alopecia androgenética;
✓ Stress e problemas psicológicos: depressão
✓ Nutrição: alterações na dieta ou má alimentação, deficiência proteica, excesso
de vitamina A, deficiência em zinco e ferro, excesso de selénio;
✓ Problemas endócrinos: híper e hipotiroidismo, depois do parto e na menopausa
há uma diminuição dos níveis de estrogénios que causam queda capilar;
✓ Fármacos: anticoagulantes, anti-hipertensores, fármacos para tratamento da
artrite, depressão, problemas cardíacos, contracetivos orais, esteroides e quimioterápicos;
✓ Infeções: infeções fúngicas, HIV, hepatite C;
✓ Doenças: micose do couro cabeludo, anemia;
✓ Produtos Capilares: todos os produtos que possam ser agressivos para o cabelo,
tais como, secadores, elásticos, géis, sprays, entre outros;

4. Classificação
A alopecia pode ser dividida em focal ou difusa, em função do seu padrão de
distribuição no couro cabeludo. Por outro lado, é possível classificar como cicatricial, quando
há uma lesão irreversível ativa dos folículos pilosos e a sua substituição por tecido fibrótico ou
não cicatricial, quando se verifica uma redução ou disfunção do ciclo capilar, mas o folículo
piloso não apresenta danos irreparáveis 52.

Alopecia difusa não cicatricial
•

Alopecia Androgénica (AAG)
A alopecia androgenética (AAG) é o tipo de alopecia mais frequente, pode ser difusa ou

apresentar um padrão específico progredindo para a calvície total. A AAG afeta de cerca 30%
dos homens a partir dos 30 anos, passando para os 50% a partir dos 50 anos e chega aos 80%
a partir dos 70 anos. A população chinesa, japonesa e africana apresenta uma prevalência menor
quando comparado com os caucasianos 50,53.
A AAG resulta de fatores genéticos, afeta tanto mulheres como homens, embora a sua
prevalência seja maior nos homens e geralmente apresenta padrões diferentes. No homem, tem
início na puberdade e ocorre uma perda bitemporal e na linha frontal do cabelo, num padrão em
M ou perda na região occipital. Por outro lado, na mulher, tem início, geralmente, após a
menopausa e verifica-se a perda capilar na área central da região parietal, sem perdas na linha
frontal 50,53.
A

base

desta

patologia

parece

estar

na

conversão

de

testosterona

em

dihidrotestosterona (DHT), pela 5-alfa-redutase, ou a alteração do gene do recetor de
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androgénios provocando a diminuição do folículo piloso. Deste modo, verifica-se uma alteração
na dinâmica do ciclo capilar, diminuindo gradualmente a duração da fase anagénica e aumento
da fase telogénica, tornando os cabelos mais finos e curtos 50,53.

•

Eflúvio Telógeno
Neste tipo de alopecia verifica-se uma perda de volume e queda capilar repentina,

geralmente 1 a 6 meses após o fator desencadeante. Este fenómeno deve-se ao aumento do
número de cabelos que entra, prematuramente, na fase telogénica. No entanto, a pele do couro
cabeludo não apresenta cicatrizes nem inflamação 50,54.
Os fatores desencadeantes podem variar, desde determinados fármacos, stress,
disfunção da tiroide, deficiência nutricional, entre outros. É uma patologia auto-limitada, em geral
de 6 meses, e é reversível após supressão do fator desencadeante 50,54.

•

Eflúvio Anágeno
O eflúvio anágeno ocorre quando os cabelos em fase anagénica param de crescer

abruptamente, devido a algum fator que impede a atividade mitótica e metabólica do folículo
piloso, resultando numa haste capilar enfraquecida

50,54

. Este tipo de queda capilar é causado,

maioritariamente, por quimioterapia e radioterapia, contudo pode ter outras causas, como
elementos químicos tóxicos e até alopecia areata. Verifica-se uma perda de cabelo grave e
extensa, já que a maioria dos cabelos (cerca de 85%) estão em fase de crescimento
anagénica50,54.
Após a cessação do fator despoletante, o crescimento do cabelo é visível entre 1 a 3
meses 50,54.

Alopecia focal não cicatricial
•

Alopecia areata
A alopecia areata (AA) é a segunda causa de alopecia não cicatricial mais frequente.

Caracteriza-se por padrões clínicos de perda de cabelo irregular muito distintos, o padrão mais
comum é uma pequena lesão arredondada ou irregular, geralmente no couro cabeludo ou na
barba, que pode evoluir, embora pouco frequente, para perda total de cabelo (alopecia total) e
perda total de cabelo e pelos no corpo (alopecia universalis) 50,55.
O fator causal da AA é desconhecido, no entanto, sabe-se que esta doença apresenta
uma vertente autoimune e causa frequentemente recidivas. Desta forma, a AA está muitas vezes
associada a diversas doenças, tais como, depressão, ansiedade, distúrbios da tiroide, lupus
eritematoso, vitiligo, psoríase, artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal 55.
A presença de cabelos em forma de “ponto de exclamação” (tipo de cabelo distrófico),
sem inflamação cutânea é um dos principais achados na AA. A nível histopatológico verifica-se
a presença de um infiltrado de células T inflamatórias concentrado na região bulbar dos folículos
pilosos em fase anagénica, que passam precocemente a catagénese
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capilar não se consegue segurar e acaba por cair. No entanto, as células estaminais do folículo
não são destruídas, permitindo ao folículo manter a sua capacidade de regeneração 55.

•

Tinea Capitis
Este tipo de alopecia tem origem numa infeção fúngica, afetando principalmente

crianças. Os principais agentes causais são Trichophyton tonsurans e Microsporum audouinii, e
é uma doença contagiosa 50.
Caracteriza-se pela queda de cabelo irregular com sinais de inflamação do couro
cabeludo, eritema e descamação, embora possa envolver todo o couro cabeludo 50.

•

Tricotilomania
A tricotilomania afeta cerca de 4% da população, com maior incidência na infância e

adolescência. Este tipo de alopecia tem origem psiquiátrica e caracteriza-se pela compulsão em
arrancar pelos e cabelos, consciente ou inconscientemente, resultando num couro cabeludo
irregular e com cabelos assimétricos 50.

5. Diagnóstico
A farmácia, sendo um local de fácil acesso, é muitas vezes o primeiro sítio onde os
utentes recorrem em busca de uma solução para o seu problema capilar. Desta forma, é
essencial que os farmacêuticos e TDT estejam devidamente informados de modo a prestar os
melhores esclarecimentos possíveis.
Num primeiro contacto com o utente, é importante recolher algumas informações
essenciais para perceber a possível causa da patologia e se possível tentar revertê-la. Assim, o
profissional de saúde deve questionar o utente sobre o número de cabelos perdido por dia, o
início da queda capilar e a sua distribuição, o início dos sintomas, duração, historial clínico,
historial familiar, alguma alteração recente na alimentação, terapêutica farmacológica, produtos
capilares que utiliza, profissão, hobbies, hábitos capilares, menstruação, gravidez e menopausa.
Para além disso, é essencial analisar o couro cabeludo, presença ou não de inflamação e
cicatrizes e a forma global do cabelo. No entanto, devido ao facto desta patologia apresentar
uma elevada variabilidade, por vezes, torna-se difícil fazer um possível diagnóstico só com as
informações recolhidas no balcão da farmácia, nestes casos é importante encaminhar o utente
para um dermatologista 49,50,56.
Para além do exame visual, existem outros métodos usados atualmente no diagnóstico
da queda capilar, tais como o pull test que consiste em puxar uma mecha de cabelos, em vários
locais, e verificar a quantidade perdida, a biopsia, método mais invasivo, e a tricoscopia, que
consiste numa análise ampliada do cabelo e couro cabeludo 56,57.
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6. Tratamento
O primeiro passo para o tratamento da queda capilar é identificar a sua origem,
conciliando a observação física, o historial clínico e familiar.
O tratamento divide-se em farmacológico e não farmacológico. Contudo, nem sempre é
necessário recorrer ao tratamento farmacológico. Em qualquer um dos casos, é importante
alertar os utentes para o facto deste ser um processo, geralmente, lento e que necessita no
mínimo de 3 meses para resultados visíveis.

6.1 Tratamento Farmacológico
Atualmente, existem vários fármacos aprovados para o tratamento farmacológico da
alopecia, mas o mais reconhecido é o minoxidil.
O minoxidil, inicialmente, era utilizado como fármaco anti-hipertensor, no entanto,
verificou-se que provocava hipertricose (crescimento dos pelos corporais) na maioria dos
utilizadores. Posteriormente, foi aprovada pela Food and Drug Admnistration (FDA) a solução
tópica de minoxidil a 2% para mulheres e a 2% ou 5% para homens no tratamento da AAG 50.
Este fármaco é metabolizado, pelas sulfotransferases, a sulfato de minoxidil (metabolito
ativo), que induz a abertura dos canais de potássio, e tem um efeito vasodilatador. O seu
mecanismo de ação não está totalmente esclarecido, mas pode ser justificado pelo aumento do
fluxo sanguíneo e do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), ambos promotores do
crescimento capilar. Para além disso, alguns estudos sugerem também que aumenta a produção
de prostaglandinas E2 na papila dérmica 50,59.
O tratamento recomendado é a aplicação 2 vezes ao dia de 1 mL no couro cabeludo
seco, observando-se efeitos após 6 meses. Contudo, visto que este fármaco não vai inibir o
processo biológico de queda, quando há cessação do tratamento, após 3 a 4 meses a queda
recomeça 50.
A finasterida, outro fármaco aprovado para a queda capilar pela FDA, também utilizado
em terapia combinada com minoxidil, inibe a enzima 5-alfa-redutase humana tipo 2, impedindo
a transformação de testosterona em DHT, aumentando assim os níveis de testosterona. A dose
aprovada é de 1 mg/dia, via oral e o tratamento deve ser contínuo. O uso em mulheres é
controverso, estudos realizados em mulheres pré e pós-menopausa revelou resultados
incoerentes e pode ter efeitos teratogénicos. Para além disso, pode ter como efeitos adversos,
humor depressivo, disfunção erétil e diminuição da libido 50,59.
A dutasterida apresenta um mecanismo de ação muito semelhante ao da finasterida,
mas neste caso inibe da enzima 5-alfa-redutase humana tipo 2, mas também a enzima 5-alfaredutase humana tipo 1, diminuindo os níveis de DHT em 90% em comparação com os 70% da
finasterida. No entanto, a sua utilização para o tratamento AAG só foi aprovada em alguns
países, tais como o méxico e a coreia. Na dosagem de 0,5 mg é usado na hiperplasia benigna
da próstata e pode ser usada off label na AAG, verificando-se resultados em 6 meses 50,58,59.
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A espironaloctona é um fármaco da classe dos diuréticos poupadores de potássio, que
apresenta uma atividade contrária à dos androgénios, pois diminui a sua produção e inibe a
ligação entre a DHT e o recetor andrógeno. É utilizada off label no tratamento da AAG numa
dose entre 50-200mg/dia 50,59.
Os corticosteroides são também utilizados, principalmente na AA, com o objetivo de
diminuir o processo inflamatório no bulbo capilar. Desta classe, os mais utilizados são a
suspensão de triancinolona acetonida, administrada via intradérmica, e o propionato de
clobetasol a 0,05% de aplicação tópica 50,55.
O cetoconazol, um antifúngico, tem como indicação principal o tratamento da dermatite
seborreica, pitiríase versicolor e pitiríase capitis. No entanto, também é utilizado como
coadjuvante na AAG, o seu mecanismo de ação não se encontra totalmente esclarecido, mas
pensa-se que se deve às suas propriedades anti-inflamatórias e de diminuição dos níveis de
DHT 50,59.

6.2 Tratamento Não Farmacológico
Hoje em dia, existem muitas opções relacionadas com o tratamento não farmacológico
da queda capilar, muito procurado pelos utentes da farmácia, e que por si só, podem ser
suficientes para resolver o problema me questão.

6.2.1 Suplementos Alimentares
Como vimos anteriormente, a queda capilar pode estar relacionada com problemas ao
nível da alimentação. Os nutrientes, vitaminas e minerais, desempenham um papel importante
na renovação celular, interagindo com o ciclo normal dos folículos capilares. Assim, por vezes é
necessário suplementação para combater um problema de queda capilar ou até mesmo ao nível
da prevenção.
O papel da nutrição e dieta no tratamento da queda capilar representa uma área
dinâmica e em crescente investigação, é essencial que os profissionais de saúde saibam
identificar qual o suplemento mais indicado para cada caso, que pode ser utilizado isoladamente
ou em combinação com a restante terapêutica.
Desta forma, destacam-se alguns constituintes dos suplementos alimentares que podem
contribuir para o combate desta problemática 60,61:
Biotina – cofator das enzimas de carboxilação, aumenta a síntese de proteínas e DNA
nos folículos pilosos. Também fortalece as unhas.
Vitamina C (ácido ascórbico) – elevada atividade antioxidante, muito importante na
AAG e AA, aumenta o fluxo sanguíneo no couro cabeludo.
Ferro – mecanismo de ação não é bem conhecido, mas esta deficiência é das mais
relevantes na queda capilar. Importante na regulação do ciclo capilar.

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira

37

Relatório de Estágio | Farmácia da Misericórdia de Braga

Zinco – mineral essencial a diversas enzimas (metaloenzimas) e cofatores que regulam
a expressão genética e desta forma o processo de síntese proteica e divisão celular. Estimulante
imunitário e do crescimento capilar.
Ácidos Gordos – o ácido linoleico e alfa-linolénico, promovem a inibição da enzima 5alfa-redutase, tendo uma ação semelhante à finasterida. Para além disso, o ácido araquidónico
favorece a proliferação celular e o crescimento capilar.
Vitaminas do complexo B – protegem o cabelo e o couro cabeludo do dano oxidativo,
por outro lado aumentam o fluxo sanguíneo.
Vitamina E (tocoferol) – importante antioxidante. No entanto, excesso de
suplementação pode provocar hipervitaminose E, aumentando o risco de hemorragia e
diminuição da produção de hormonas da tiroide.

O Selénio é um elemento controverso, sabe-se que é essencial para prevenir danos por
stress oxidativo no folículo piloso, no entanto, existem alguns estudos em que a toxicidade devido
a suplementação excessiva com selénio está bem documentada. Esta toxicidade pode levar
perda de cabelo generalizada, assim como lesões cutâneas, sintomas gastrointestinais e
dificuldade de memória 60,61.

6.2.2 Outros Procedimentos
Atualmente, existem outras opções válidas para indivíduos em que o tratamento
farmacológico não surtiu efeito.
Sobretudo em casos onde se verifica uma perda substancial de cabelo, o transplante
capilar é uma solução. Existem vários tipos de transplantes capilares, sendo os mais comuns o
transplante de unidade foliculares e a extração de unidades foliculares. Para além disso, existem
outros procedimentos que embora necessitem de estudos mais aprofundados, já têm
demonstrado alguns resultados como as injeções de plasma rico em plaquetas, a terapêutica
com laser de baixo nível e o microneedling 59.

7.

Panfleto: Aconselhamento Farmacêutico
Como referi no início do tema, devido ao elevado volume de pedidos para combater a

queda capilar decidi aprofundar os meus conhecimentos sobre esta temática. Ao longo do tempo,
percebi que na maioria das vezes os utentes desconheciam os fatores despoletantes da queda
capilar. Assim, com o objetivo de prestar uma informação completa decidi elaborar um panfleto
sobre o mesmo tema que foi colocado nos balcões de atendimento da farmácia.
A FMB é bastante movimentada, o que muitas vezes não permite transmitir toda a
informação necessária aos utentes, assim, um panfleto sobre queda capilar facilita a transmissão
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da informação ao utente e por outro lado, permitia ao utente levar uma informação mais
detalhada para casa, onde poderá ler com mais atenção.
O panfleto (Anexo VII) foi direcionado ao público em geral, deste modo, usei uma
linguagem simples e de fácil compreensão. Apresentava uma breve informação sobre a
composição do cabelo, as várias fases do ciclo capilar, classificação da queda capilar e possíveis
causas. No verso do panfleto, eram descritas as informações que deveríamos perceber antes do
possível diagnóstico e alguns mitos e dicas que deveriam seguir para uma melhor saúde capilar.

Aconselhamento farmacêutico
Ao longo do estágio realizei alguns aconselhamentos sobre problemas capilares que iam
surgindo no balcão de atendimento.

Utente F., sexo feminino, cerca de 30 anos, apresenta descamação difusa, caspa no
couro cabeludo e na zona das sobrancelhas e algum prurido ocasional. Pretende algum champô
para lhe aliviar os sintomas, mas revela que está a tentar engravidar.
Após a análise do couro cabeludo e perante o padrão característico, deduzi que se
tratava de dermatite seborreica. A utente foi aconselhada a levar Cystiphane Biorga® Champô
Anticaspa Intensivo DS, indicado no tratamento de estados descamativos moderados do couro
cabeludo, secos ou gordurosos.

Utente G., sexo feminino, cerca de 50 anos, revela alguma queda capilar difusa e cabelos
mais finos, procura especificamente, por indicação de um familiar, uma solução para a queda
capilar feita na FMB.
Perante a descrição da utente G. percebi que se tratava da solução de minoxidil a 5%
feita no laboratório da FMB. Aconselhei a utente G. a colocar uma pipeta cheia no couro
cabeludo, cerca de 30 minutos antes de dormir e massajar suavemente. Alertei a utente para
utilizar em cabelo seco e que o tratamento deve ser feito durante um período mínimo de 3 meses
O minoxidil vai fortalecer o cabelo que já existe e estimular o crescimento de novos.

8. Conclusão
A queda capilar e os problemas relacionados com o couro cabeludo, apesar de por vezes
serem desvalorizados, têm um grande impacto na sociedade e influência diretamente a vida dos
indivíduos ao nível emocional e psicológico.
Por outro lado, devido ao grande avanço na investigação, estão sempre a aparecer
novidades no mercado, quer sejam medicamentos, suplementos alimentares ou produtos de
dermocosmética, que ajudam a combater esta temática. Desta forma, o farmacêutico necessita
de estar em constante atualização.
Assim, o farmacêutico tem um impacto direto na qualidade de vida da população,
podendo atuar ao nível da interpretação da possível causa para o problema capilar, aconselhar
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o melhor tratamento e os cuidados necessários para uma boa saúde capilar. Tem ainda impacto
na adesão à terapêutica, devendo explicar que nenhum tratamento é imediato, no mínimo só ao
fim de 3 a 6 meses é que se observam resultados, incentivando à não interrupção do tratamento.
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Conclusão Final
Ao longo do meu período de estágio, consegui compreender melhor a realidade de um
farmacêutico comunitário e todos os desafios que ele enfrenta. A farmácia comunitária, engloba,
cada vez mais serviços e diferentes produtos, o que incute ao farmacêutico uma constante
evolução.
A FMB apresenta uma equipa bastante ativa e dinâmica de farmacêuticos e TDT, que
me incluiu em todas as tarefas, permitindo que as realizasse de forma autónoma. Esta integração
permitiu-me melhorar as minhas capacidades de trabalho em equipa e comunicação. Para além
disso, permitiu-me por em prática os conhecimentos técnicos que aprendi durante os cinco anos
de curso.
O farmacêutico, além de ser o profissional de saúde com mais responsabilidade em
termos da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, desempenha também um papel
social muito importante na vida da população, especialmente pessoas mais idosas ou mais
solitárias que procuram uma palavra de conforto.
A abordagem dos temas descritos ao longo do relatório permitiu-me aprofundar os
conhecimentos nestas áreas, tornando o meu contacto com o utente mais vantajoso. Considero,
ainda, que este tipo de ações, ao nível da comunidade, por parte dos farmacêuticos e TDT é da
máxima importância, contribuindo ativamente para uma melhor saúde das populações.
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Anexos
Anexo I: Avaliação Combinada da DPOC
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ANEXO II: Questionário para Avaliação do Grau de Dispneia (Adaptado da Versão
Modificada do Medical Research Council - mMRC)
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Anexo III: Questionário Destinado a Avaliar o Impacto que a DPOC tem no Bem Estar
e no Quotidiano (COPD Assessment Test - CAT)
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Anexo IV: Questionário Utilizado no Rastreio da Função Respiratória
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Anexo V: Espirómetro Digital SP-10 de Bolso e Ficha de Aconselhamento
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ANEXO VI: Resultados do Rastreio da Função Respiratória
•

Caracterização da população

•

Exposição a fatores de risco

Fumador, Ex-fumador ou não fumador

Exposição ao fumo do tabaco em casa/trabalho

Proximidade com fábricas ou outras fontes de
contaminação do ar

•

Sintomas

Presença de tosse na maior parte dos dias
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Dificuldade/cansaço em realizar tarefas domesticas, subir
escadas, entre outros

•

História Clínica

Sofre de alguma doença respiratória

•

Costuma sentir “falta de ar”

Já realizou alguma espirometria

Quantidade de vezes que foi ao médico por queixas respiratórias
(último ano)

Resultados da espirometria
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Anexo VII: Panfleto sobre Queda Capilar
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Resumo
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Durante este período, tive oportunidade em participar nas tarefas realizadas pela farmacêutica,
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1. Introdução
Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
(INFARMED), “Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais,
assegura a terapêutica medicamentosa dos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos
medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação
científica e de ensino” 1 .
Assim, o farmacêutico hospitalar, para além de integrar uma equipa multidisciplinar de
profissionais de saúde, está diretamente envolvido na aquisição, gestão, preparação e
distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos, prevenindo e resolvendo os problemas
que possam surgir em qualquer uma das etapas.
O meu estágio curricular decorreu nos meses de setembro e outubro de 2018 nos
Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Braga, com uma grande componente prática,
onde consegui participar nas atividades diárias de um farmacêutico hospitalar.

2. O Hospital Privado de Braga
O Hospital Privado de Braga (HPB) está localizado no Lugar da Igreja, em Nogueira
(Braga) e integra uma vasta rede de unidades hospitalares que constituem o Grupo Trofa Saúde
(GTS), do qual também fazem parte o Hospital Privado de Alfena, o Hospital Privado da Trofa, o
Hospital Privado da Boa Nova, o Hospital Privado Braga Centro, o Hospital Privado de Gaia, e
mais recentemente, o Hospital Privado de Vila Real, bem como os Hospitais de Dia de Famalicão,
Maia e S. João da Madeira 2,3 .
O HPB é constituído por 5 pisos e abrange mais de 800.000 pessoas na sua área de
influência, apresenta uma equipa polivalente liderada pelo Dr. Carlos Gomes (Diretor Clínico) e
o Dr. Rui Correia (Administrador) e disponibiliza um serviço de urgência 24h/365 dias, várias
especialidades médicas, blocos operatórios, unidade de neonatologia, maternidade com várias
salas de parto, internamento e cuidados intermédios, medicina física e de reabilitação, consultas
externas com várias especialidades clínicas e um conjunto de diversos meios complementares
de diagnóstico3 .

3. Os Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Braga
Os Serviços farmacêuticos (SF) do HPB englobam todas as atividades que dizem
respeito à seleção, preparação, armazenamento, manipulação e distribuição de medicamentos
e produtos de saúde dentro do HPB, assim como o aconselhamento e esclarecimento de dúvidas
aos utentes e a outros profissionais de saúde sobre o uso seguro, eficaz e eficiente de
medicamentos e produtos de saúde, seguindo um conjunto de procedimentos internos
elaborados com base no Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar da Ordem dos
Farmacêuticos 4 .
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3.1 Organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de
Braga
Os SF do HPB, tal como os SF dos restantes hospitais do GTS, são da responsabilidade
de um farmacêutico hospitalar que está sob supervisão da farmacêutica coordenadora, Dra.
Patrícia Moura, que trabalha na Farmácia Central (FC) situada no Hospital Privado de Alfena. A
FC funciona como fornecedor interno de todos os hospitais do grupo e é constituída pela
farmacêutica coordenadora, responsável por todo o processo de encomenda, controlo e
distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos e por dois auxiliares (Iolanda Silva e
José Silva) que ajudam em todo o processo. Durante o estágio no HPB tive oportunidade de
visitar a FC e ficar a conhecer mais de perto todo o processo.
No HPB os SF são da responsabilidade da Dra. Rita Lima que coordena todo o circuito
dentro do HPB garantindo uma receção, armazenamento, controlo, devolução, distribuição,
fracionamento e reembalagem de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos
em conformidade com todos os procedimentos internos do GTS.
De modo a facilitar a coordenação da farmácia com os restantes serviços do HPB, os SF
seguem um plano operacional diário conhecido por todos os serviços. Ao longo do estágio, tive
oportunidade de seguir esse plano, permitindo uma melhor perceção das tarefas realizadas pelos
SF e um conhecimento geral de todas as áreas do hospital. No entanto, verifiquei que o plano
operacional que estava afixado na farmácia já se encontrava um pouco desatualizado, assim,
com base no anterior e nas tarefas que efetuei durante o estágio elaborei um novo plano
operacional diário (Anexo I).

3.1.1 Estrutura Interna, Horário e Programa Informático
A farmácia do HPB é um espaço amplo e está localizada no piso -1 do hospital, local de
fácil acesso interna e externamente. Na entrada da farmácia encontra-se um manual de fácil
acesso para todos os profissionais de saúde que explica a divisão do espaço em seis zonas
distintas: zona de atendimento e validação das prescrições, constituída por um computador e
material informativo, zona de reembalagem e fracionamento de comprimidos, zona de
preparação da distribuição individualizada diária em dose unitária (DIDDU) e dos pedidos dos
serviços clínicos, zona de armazém, zona de receção e de expedição de encomendas (Anexo
II).
A zona de armazém está subdividida em quatro áreas devidamente assinaladas com o
objetivo de promover um acesso fácil e rápido aos medicamentos e produtos de saúde, área de
armazenamento dos soros de grandes volumes, área de armazenamento de detergentes e
desinfetantes, área onde está localizado o cofre e o frigorífico e área de armazenamento dos
medicamentos e outros produtos organizada nas seguintes secções: comprimidos, ampolas,
cremes/pomadas, formulações orais e retais, nutrição parentérica, material de penso, regime
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ambulatório,

oftalmologia,

otorrinolaringologia,

marcação/reserva,

fisioterapia,

gases

anestésicos, métodos de diagnóstico, imagiologia, gastroenterologia, dentária.
Durante o meu estágio tive oportunidade de repor todas estas áreas e percebi que esta
organização é fundamental para uma otimização do tempo e bom funcionamento de todo o
circuito.
O programa informático utilizado nos SF é o CPC/HS (Companhia Portuguesa de
Computadores – Healthcare Solutions) desenvolvido pela Glintt® que permite uma gestão dos
stocks, realização de encomendas, validação de prescrições, entre outros, tornando o serviço
mais eficiente, permitindo um contacto em tempo real não só com os outros serviços do HPB
mas também com os restantes SF do grupo.
Os SF do HPB estão disponíveis de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00 com
interrupção de 1h de almoço, durante o fim de semana estão encerrados. No entanto, encontrase disponível o contacto telefónico do farmacêutico responsável no caso de surgir alguma
urgência durante o período de encerramento.

4. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos
Médicos
A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é um
conjunto de procedimentos realizados pelos SF com o intuito de garantir um uso adequado e
uma dispensa de medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital. Este processo
tem várias fases, iniciando com a seleção e aquisição de medicamentos, armazenamento,
distribuição e por fim a administração ao doente 1 .

4.1 Seleção e Aquisição
A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos
no HPB é feita com base no Formulário Hospitalar do GTS, que tem como base o Formulário
Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), elaborado pela farmacêutica coordenadora dos
SF e pelos diretores clínicos do GTS, respeitando as necessidades terapêuticas do hospital e os
stocks informáticos 5 .
No HPB a Dra. Rita Lima, com base nos stocks ideias pré-definidos e nos consumos
semanais, efetua o pedido semanal à quinta-feira no programa informático (CPC/HS).
Posteriormente, esse pedido e os dos outros hospitais do grupo são analisados pela farmacêutica
coordenadora na FC, que faz um único pedido em Intranet até às 15h00 de sexta-feira. De
seguida, o pedido prossegue para o departamento de compras que entra em contacto com o
fornecedor e efetua a encomenda 5 .
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4.1.1 Pedido de Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes
As benzodiazepinas, os psicotrópicos e os estupefacientes são uma classe de fármacos
que requer controlo especial, desde o momento da sua encomenda até à dispensa final ao
doente 6 .
O pedido é realizado mensalmente, na primeira semana de cada mês, de acordo com os
stocks ideais definidos pelo farmacêutico diretor técnico de cada unidade hospitalar consoante
os consumos mensais dos mesmos. Este pedido é acompanhado pelo anexo VII do INCM
(Imprensa Nacional da Casa da Moeda) devidamente numerado e preenchido com o código
interno, forma farmacêutica, dosagem, quantidade pretendida e assinado pelo farmacêutico
responsável. Tanto o original como o duplicado são carimbados. Por uma questão de controlo, é
fotocopiado o anexo e arquivado até receção do original, que é enviado para a FC 6 .

4.1.2 Pedido de Medicamentos de Autorização de Utilização Especial
Os medicamentos comercializados em Portugal apresentam obrigatoriamente uma
Autorização de Introdução no Mercado (AIM), no entanto, existem medicamentos que o hospital
necessita para determinadas patologias que não são comercializados em território nacional e por
isso necessitam de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) concedida pelo INFARMED.
O requerente, neste caso a farmacêutica coordenadora, deve apresentar anualmente, durante o
mês de setembro, um pedido único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico
bem reconhecido, para vigorar no ano seguinte. Este pedido deve ficar arquivado por um período
não inferior a 5 anos e ser facultado ao INFARMED sempre que solicitado 7 .

4.1.3 Pedido de Medicamentos Extra-formulário
Os medicamentos autorizados no HPB estão descritos no Formulário Hospitalar do GTS.
Contudo, existem situações clínicas em que o médico pode prescrever medicamentos não
incluídos nesse formulário hospitalar. Nestes casos, o médico deve justificar a prescrição do
medicamento em causa à Comissão de Farmácia e Terapêutica, preenchendo o documento de
justificação de receituário de medicamentos. Posteriormente, esta comissão analisa a frequência
das justificações e decide se deve ou não incluir os medicamentos em causa no formulário
hospitalar.

4.2 Receção
Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são rececionados por
uma funcionária, no Serviço de Aprovisionamento do GTS que se situa na FC, que dá entrada
das faturas/guias dos produtos e satisfaz os pedidos via Intranet. Excecionalmente, os soros são
entregues diretamente pelos transportadores no HPB, bem como nas outras unidades de saúde,
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consoante o pedido semanal. Essa funcionária, analisa o pedidos de cada uma das unidades do
grupo e distribuí os pedidos consoante as necessidades. Os pedidos chegam às várias farmácias
do grupo, diariamente, através de um sistema de distribuição interno, assegurado pelo
Departamento de Logística 5 .
No HPB, quando os produtos chegam são colocados na área destinada à receção de
encomendas. De seguida, é da responsabilidade da farmacêutica verificar alguns parâmetros:
✓

Destinatário da encomenda;

✓

Produto recebido: designação, dosagem, forma farmacêutica, quantidade, prazo de
validade e estado de conservação;

✓

Aspeto físico, integridade, embalagem e rotulagem;

✓

Guia de transporte: verificar se os produtos recebidos estão de acordo com o descrito
na guia;

✓

Confirmar, caso os produtos necessitem, as condições especiais de armazenamento
(ex. medicamentos que necessitam de conservação no frio) 8 ;

Sempre que é detetada alguma anomalia, tanto pelos SF como pelos serviços clínicos
do HPB, é necessário proceder à sua devolução a nível informático e o medicamento ou produto
em questão é enviado devidamente identificado para o Armazém de Distribuição Central do
GTS9.
Após a verificação, é efetuado o registo de entrada dos produtos no sistema informático.
Durante o meu estágio tive oportunidade de observar e conferir todos este parâmetros
e proceder ao armazenamento dos produtos.

4.2.1 Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes
A receção das benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes é feita obrigatoriamente
pela farmacêutica que deve conferir as quantidades recebidas de cada medicamento, com as
quantidades descritas no anexo VII do INCM e na guia de transferência. Deve, também,
assegurar que o transporte foi realizado nas melhores condições, para garantir a integridade da
medicação e registar em ficheiro próprio todas as entradas destes fármacos na data em questão
e a quantidade atual de cada medicamento. Após este processo, deve confirmar fisicamente os
stocks de forma a compará-los com os stocks informáticos 6,8 .
Por fim, a guia de transporte datada e assinada pelo farmacêutico responsável é
arquivada, juntamente com o anexo VII que é devolvido, devidamente preenchido, pela entidade
fornecedora 6,8 .
Ao longo do estágio, tive oportunidade de perceber a importância do controlo especial
desta classe de fármacos e proceder à sua receção e registo informático sempre sob supervisão
da Dra. Rita Lima.
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4.2.2 Medicamentos Manipulados
No HPB não se preparam medicamentos manipulados (MM), exceto a solução de formol,
estes medicamentos são preparados na FC e distribuídos para todas as farmácias do grupo. A
sua receção é efetuada se estes se fizerem acompanhar pela sua ficha de preparação, onde
consta a data de preparação, forma farmacêutica, quantidade preparada, lote, validade, matérias
primas utilizadas e assinatura do farmacêutico diretor técnico responsável pela preparação. De
seguida, estes parâmetros são comparados com a informação presente no rótulo do manipulado
e o produto é rececionado.

4.2.3

Medicamentos Antineoplásicos

A preparação de medicamentos antineoplásicos para administração parentérica requer
instalações e pessoal especializado, assim estes produtos são preparados na Unidade de
Preparação de Medicamentos Citotóxicos na FC e depois distribuídos pelos restantes hospitais
do grupo conforme a necessidade.
A preparação de um ciclo é efetuada de forma individualizada e imediatamente antes do
tratamento do doente, caso este reúna as seguintes condições: prescrição médica em sistema
informático e validação da realização do tratamento, no próprio dia, pelo médico 10 .
O transporte das soluções preparadas é efetuado, por um motorista do Departamento de
Logística do GTS, em malas fechadas e devidamente identificadas com o símbolo de material
citotóxico, com monitorização de temperatura, especificas, homologadas e exclusivas para o
transporte de preparações de medicamentos antineoplásicos 10 .
No momento da receção, o farmacêutico responsável deve verificar:
✓

Características físicas das preparações:
- Integridade das preparações;
- Rótulo com as seguintes informações: identificação do doente (nome, número do

processo e serviço), data de preparação, fármacos e dosagens prescritas, volume
preparado, estabilidade, lote, data de validade, tempo de perfusão, via de
administração, soluções de diluição dos respetivos fármacos e respetivas
concentrações;
- Existência de sistema de proteção de luz;
- Existência de etiqueta com indicação de “citotóxico”;
- Confirmação da não violação dos limites de temperatura (2-8°C);
✓

Mapa de produção devidamente assinado pelo farmacêutico que prepara e pelo

farmacêutico que valida a preparação;
De seguida, o farmacêutico procede à validação informática da prescrição médica. Esta
validação deve ser realizada no momento da verificação dos rótulos das preparações recebidas
e do mapa de produção que acompanha as preparações, de forma a ocorrer o cruzamento dos
dados 10 .
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Durante o meu estágio no HPB não presenciei nenhuma receção de medicamentos
citotóxicos, apenas tive oportunidade de ver o local da sua preparação e todas as regras de
segurança quando visitei a FC.

4.3 Armazenamento
O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos
deve ser realizado de forma a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura,
humidade e segurança. Assim, todos os locais onde sejam acondicionados estes produtos
devem respeitar os seguintes procedimentos gerais:
✓

A temperatura e humidade devem ser monitorizadas e registadas continuamente

com um sistema de alerta (temperatura <25°C, proteção contra a luz solar direta e
humidade < 60%);
✓

Devem ter dimensões adequadas para que os produtos estejam armazenados

em prateleiras e armários, nenhum produto deve estar assente diretamente no chão;
✓

Armazenamento de forma ordenada e devidamente identificado, segundo ordem

alfabética em estruturas apropriadas e destinadas a esse fim;
✓

Armazenamento segundo o princípio “fist expired, firs out” (FEFO), ou seja, o

produto com data de validade mais curto deve ser o primeiro a ser consumido e deve
estar no local de mais fácil acesso 11 ;
No HPB, ao nível do armazenamento, desenvolveram estratégias para diferenciar os
medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike), isto é, medicamentos com nome ortográfico e/ou
fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos uns com os outros, originando
facilmente troca entre medicamentos, estando de acordo com as orientações da Direção Geral
de Saúde. Assim, optou-se por alterar a identificação dos medicamentos nos locais de
acondicionamento, através da inserção de letras maiúsculas, negrito e sublinhado (Anexo III) 12.

4.3.1 Situações Especiais de Armazenamento
Alguns produtos, devido a especificações técnicas e legais, necessitam de condições
especiais de armazenamento:
✓ Medicamentos termolábeis: devem ser armazenados em frigoríficos, com
sistema de controlo e registo de temperatura, com alarme automático (intervalo 28°C);
✓ Medicamentos fotossensíveis: armazenados em embalagem apropriada (ex.
protegidos com folha de alumínio) e num local ao abrigo da luz (Anexo III);
✓ Medicamentos estupefacientes: armazenados em cofre com fechadura de
segurança, separados e rotulados devidamente 11 ;
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4.3.2 Monitorização de Temperatura e Humidade
A farmácia do HPB não deve exceder os 25°C de temperatura e os 60% de humidade
relativa. Estes parâmetros são monitorizados constantemente e o seu registo e controlo é da
responsabilidade do serviço de manutenção. Caso seja detetado um valor fora dos limites
estabelecidos é emitido um alerta para o serviço de manutenção e SF. Os registos detalhados
são enviados, semanalmente, pelo serviço de manutenção aos SF e nestes, devem constar todos
os valores medidos e o gráfico resumo semanal. Após a análise dos registos, todos os picos
devem ser justificados e verificados pela farmacêutica responsável e os registos devem ser
arquivados em pasta própria durante no mínimo 5 anos 11 .
Ao longo do estágio, tive oportunidade de visualizar estes registos e arquivá-los no local
adequado.

4.3.3 Controlo de Stocks e Prazos de Validade
No HPB o controlo dos stocks e prazos de validade dos medicamentos e produtos
farmacêuticos é da responsabilidade da farmacêutica responsável, no caso dos dispositivos
médicos, essa responsabilidade é partilhada entre o enfermeiro coordenador e a farmacêutica
responsável 11 .
De forma a evitar que se acumulem quebras ou acertos nos vários serviços clínicos, a
contagem do stock é feita semanalmente pela farmacêutica, permitindo um controlo regular dos
medicamentos. Caso sejam observadas inconformidades de stock essa informação é transmitida
ao enfermeiro coordenador que tomará as medidas necessárias (Anexo IV) 11 .
O controlo dos prazos de validade é feito mensalmente e efetuado o seu registo. Caso
surjam medicamentos com prazo de validade inferior a 3 meses, são etiquetados com os alertas
“Atenção prazo de validade a expirar” e “Utilizar primeiro”, para evitar perdas desnecessárias de
medicamentos 11 .
Ao longo do meu estágio no HPB, tive oportunidade de realizar contagem nos vários
serviços do HPB e proceder ao seu registo informático, controlo dos prazos de validade,
etiquetagem com os alertas de prazo de validade a expirar e, sempre que possível, recolha e
substituição por produtos com prazos de validade superiores.
Nas últimas duas semanas de estágio, uma vez que o hospital ia ser alvo de uma
auditoria interna, consegui perceber toda a dinâmica de preparação de uma auditoria. Assim, tive
a oportunidade de participar em algumas tarefas, tais como, verificar os prazos de validade dos
constituintes dos carros de emergência do hospital e das malas contendo as soluções utilizadas
nos testes epicutâneos, testes de diagnóstico de alergia de contacto (Anexo V).
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4.3.4 Controlo de Gases Medicinais
O controlo dos gases medicinais é da responsabilidade dos SF, em articulação com os
serviço de manutenção, que devem garantir zonas seguras de armazenamento e supervisionar
o cumprimento das normas, de modo a garantir a segurança, e por assegurar que os profissionais
responsáveis pelo controlo dos cilindros e reservatórios seja pessoal informado e com
experiência. Os gases medicinais consumidos no hospital são: Ar Medicinal (Azoto 79% +
Oxigénio 21%) L50, Dióxido de Carbono B5 e B50, Pulmo S10 (Hélio 9.5% + Monóxido de
Carbono 0.26% + Oxigénio 21% + Azoto), Protóxido de Azoto B50 e os mais utilizados Oxigénio
B5 e B50 13 .
O acondicionamento é feito numa sala exterior à farmácia, onde os gases se encontram
dispostos em duas rampas, esquerda e direita, cada uma composta por 7 garrafas e por uma
rampa de emergência com duas garrafas. Sempre que uma rampa termina, a outra entra
automaticamente em funcionamento.
O sistema de manutenção tem a responsabilidade de entregar à farmacêutica a guia de
remessa referente às garrafas dos gases que chegam aos hospital e substituir e reportar, aos
SF, toda a informação referente ao processo, rampa, lote e quantidade de garrafas que saíram
de funcionamento, assim como, rampa, lote e quantidade de garrafas que foram colocas e que
entraram em funcionamento. Quando recebe essas informações, a farmacêutica preenche um
documento especifico arquivado na pasta de Gases Medicinais e valida todo o processo.
Durante o estágio, tive oportunidade de visitar a sala de acondicionamento dos gases
medicinais e receber explicações sobre todo o processo de gestão, bem como, de preencher o
documento específico dos Gases Medicinais que validam todo o processo.

4.4 Distribuição
A distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos aos
vários serviços do hospital pelos SF seguem o plano semanal (Anexo I) e têm como objetivo:
✓

Garantir o cumprimento da prescrição;

✓

Racionalizar a distribuição de medicamentos;

✓

Garantir a administração correta do medicamento;

✓

Diminuir os erros relacionados com a medicação (ex. erros de dose);

✓

Monitorizar a terapêutica;

✓ Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e
manipulação de medicamentos;
✓ Racionalizar os custos com a terapêutica 14 ;
A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos no HPB pode ser dividida em:
distribuição clássica, distribuição individualizada diária em dose unitária (DIDDU), distribuição a
doentes em regime de ambulatório e distribuição de substâncias controladas 14 ;
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4.4.1 Distribuição Clássica
Todos os serviços clínicos do HPB têm um stock fixo, acordado entre a farmacêutica e o
enfermeiro responsável, baseado nas suas necessidades semanais.
A distribuição clássica consiste na reposição semanal, por parte dos SF, desse stock no
internamento, bloco operatório, urgência, imagiologia, fisioterapia e consultas conforme o
descrito no plano operacional dos SF (Anexo I). Os pedidos são gerados automaticamente no
sistema informático, quer pelos SF, quer pelo enfermeiro responsável e é da responsabilidade
da farmacêutica a sua satisfação. No HPB, a entrega dos pedidos e a sua reposição é feita pela
farmacêutica nos serviços de urgência, internamento e bloco operatório (exceto os soros e as
embalagens vazias). Nos restantes serviços, a farmacêutica deixa o pedido no cais que
posteriormente será levantado por auxiliares de ação médica 14 .
Ao longo do estágio, tive oportunidade de preparar vários desses pedidos e proceder à
sua reposição nos serviços ou entrega no cais (Anexo VI). Considero que este contacto próximo
entre os SF e outros serviços do hospital permitiu-me perceber melhor como funcionam os
diversos serviços e a importância de uma boa comunicação entre todos.
Quando algum serviço necessita de algum medicamento com urgência, contacta os SF
para fazer o pedido. De seguida, a farmacêutica faz a transferência informática do medicamento
em causa para o serviço e este é levantado por uma auxiliar de ação médica. Caso isto aconteça
fora do horário de funcionamento dos SF, um enfermeiro tem de pedir ao serviço de manutenção
para abrir a farmácia e regista a sua identificação, medicação que foi levantar, quantidade,
serviço ou doente no Registo de Levantamento de Medicação que se encontra na entrada da
farmácia 14 .
A comunicação com a farmacêutica acontece também no caso de ser necessária alguma
medicação fora do habitual, como aconteceu, por exemplo, a um doente internado, há mais de
um ano, no HPB, que para além de outras patologias apresentava uma infeção grave, resistente
a alguns antibióticos já administrados ao paciente. Neste caso, o diretor clínico do hospital, após
observar o exame bacteriológico do paciente (Anexo VII), em conjunto com a farmacêutica
decidiram que o antibiótico mais indicado era colistimetato de sódio. Este antibiótico, pertence
ao grupo das polimixinas, utilizado para tratar infeções graves provocadas por Pseudomonas
aeruginosa15 . Como esta medicação não é habitual nos SF do HPB, a farmacêutica, uma vez
que o doente necessitava de iniciar a medicação no próprio dia, entrou em contacto com as
farmácias dos outros hospitais do grupo para verificar se alguma delas possuía a medicação em
questão.

4.4.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária
A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste na dispensa, a partir
da interpretação da prescrição por parte da farmacêutica, das doses de medicamentos
necessários para cada doente, por um período de 24 horas 14 .
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Inicialmente, a prescrição é feita pelo médico no programa informático CPC/HS. De
seguida, a farmacêutica é responsável pela interpretação e aferição da conformidade da
prescrição quanto à obrigatoriedade de identificação da substância prescrita por DCI (dominação
comum internacional), dosagem, forma farmacêutica, posologia e adaptação terapêutica. Caso
a terapêutica não esteja conforme, a farmacêutica em conjunto com o clínico prescritor tentam a
respetiva adaptação. Após a validação da prescrição pela farmacêutica, inicia-se a preparação
individual da terapêutica em módulos com gavetas individualizadas e identificadas com o nome
do doente, número do processo GTS, serviço/unidade, quarto e cama. As malas prontas são
entregues, nos serviços de internamento, pelos SF 14 .
Após a utilização das malas de DIDDU, estas retornam aos SF, no entanto, existem
medicamentos que, por algum motivo, não foram administrados, desencadeando-se um
processo denominado estorno de saída. A devolução pode dever-se à não utilização do produto,
uma vez que a prescrição pode prever que o uso será feito somente se necessário (SOS), alta
hospitalar, alteração da prescrição posterior à DIDDU ou óbito. A devolução informática destes
medicamentos é imperativa para que seja efetuado o controlo de stock dos SF, diminuindo os
custos do hospital 16 .
A DIDDU e a validação das prescrições foram das tarefas que, em conjunto com a
farmacêutica, realizei diariamente durante o estágio. Estas tarefas permitiram-me uma maior
proximidade tanto com o doente, como com outros profissionais de saúde e perceber quais os
medicamentos mais utilizados em determinadas patologias e cuidados a ter.

4.4.3 Distribuição em Regime de Ambulatório
A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório compreende a dispensa, em
situações especiais devidamente regulamentadas, de produtos farmacêuticos a título gratuito 17.
Esta distribuição permite uma redução dos custos relacionados com o internamento
hospitalar, diminuição dos riscos inerentes a um internamento (ex. risco de infeções hospitalares)
e possibilita aos doentes um maior conforto com a continuação do tratamento em ambiente
familiar. Para além disto, esta distribuição permite um maior controlo e vigilância em
determinadas terapêuticas, com efeitos secundários graves, por parte do farmacêutico e
assegura uma adesão à terapêutica por parte do doentes 1 .
Após avaliação do paciente, o médico, entra em contacto com a farmacêutica, que deve
garantir, a entrega da medicação em questão atempadamente. O utente poderá levantar a
medicação na receção, apresentando a respetiva receita médica. A farmacêutica, deverá debitar
e proceder ao registo na ficha do doente, assim como, prestar os esclarecimentos necessários
ao utente acerca da medicação e terapêutica em questão.
Durante o meu período de estágio, infelizmente, não tive oportunidade de realizar este
tipo de distribuição.
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4.4.4 Distribuição de Substâncias de Controlo Especial
As benzodiazepinas, psicotrópicos, estupefacientes e hemoderivados são alguns
exemplos de fármacos cuja distribuição, devido às suas características, se encontra legislada e
obedecem a um controlo mais rigoroso por parte dos SF.

4.4.4.1

Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes

As benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes, como disse anteriormente,
necessitam de um controlo especial, devido à possibilidade de dependência física e psicológica.
Posto isto, estes medicamentos só são dispensados com o preenchimento do anexo X do INCM
(Anexo VIII). No momento da administração, cada enfermeiro, deve registar nesse anexo o nome
do doente, número do processo, quantidade administrada, rubricar e datar na folha
correspondente ao medicamento em questão. Assim que a folha esteja completa e devidamente
confirmada pelo diretor de serviço ou substituto legal, deve ser entre nos SF 6 .
Após a receção do anexo, a farmacêutica deve aferir o correto preenchimento do mesmo,
confirmar a quantidade fornecida, numerar (consoante o ficheiro excel) e assinar na zona a si
designada. Deve também, no ficheiro de excel, identificar cada requisição pelo seu número,
indicando o medicamento em questão, quantidade de saída, serviço requisitante, rubrica e
atualizar o stock remanescente do mesmo no interior do cofre 6 .
De seguida, a farmacêutica efetua a transferência informática da mesma quantidade do
medicamento em questão para o serviço requisitante, imprimindo a respetiva guia de
transferência, e dirige-se ao serviço onde entrega os medicamentos ao enfermeiro responsável.
Nesse momento, entrega também os anexos X, após assinatura no local de “Entregue por:”. O
enfermeiro responsável deve conferir as quantidades entregues com as quantidades descritas
no anexo X, assina na zona do “Recebido por:” de cada anexo, arquivando em capa própria o
duplicado de cada anexo, e guarda os medicamentos no cofre da sala de enfermagem. O original
vem com a farmacêutica e é arquivado nos SF, juntamente com a guia de transferência, em capa
própria, por ano civil 6 .

4.4.4.2

Hemoderivados

Os hemoderivados, medicamentos derivados do sangue e plasma humano, possuem
risco biológico, exigindo desta forma, um circuito especial já que são passíveis de constituírem
veículos responsáveis pela transmissão de certas doenças infeciosas por via sanguínea 18 .
A distribuição destes medicamentos exige o preenchimento do modelo nº1804 do INCM:
“Medicamentos Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração”. Este documento é
constituído pelo original (“Via Farmácia”), que é arquivado, durante 5 anos, nos SF e pelo
duplicado (“Via Serviço”) que é anexado ao processo clínico do doente, no serviço requisitante.
Cada requisição diz respeito apenas a um tipo de produto e a um doente, os quadros A e B
devem ser preenchidos pelo médico, o quadro C pelo farmacêutico e o quadro D é preenchido
pelo enfermeiro responsável (Anexo IX) 18 .
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O hemoderivado é enviado ao serviço requisitante, após o preenchimento do documento
pelo médico e pelo farmacêutico 18 .
Caso a medicação não seja administrada é possível a sua devolução aos SF num prazo
de 24 horas. Este controlo rigoroso permite uma maior facilidade em rastrear produtos no caso
da deteção de doenças infeciosas, bem como um maior controlo na administração 18 .

4.4.4.3

Medicamentos Antineoplásicos

Os medicamentos antineoplásicos são entregues diretamente ao enfermeiro, do serviço
de oncologia, responsável pelo tratamento do doente, e em conjunto com o farmacêutico
verificam novamente os rótulos e medicação prescrita, por comparação com a folha de prescrição
informática, diminuindo desta forma a possibilidade de erros. O enfermeiro deve assinar a folha,
posteriormente, arquivada pelo farmacêutico 10 .
A mala com a medicação é mantida fechada até ao momento imediatamente antes do
início da administração ao doente, desta forma, as preparações estão nas condições ideias de
acondicionamento durante o maior período possível 10 .

4.4.4.4

Sugamadex

O Sugamadex é um fármaco, muito utilizado a nível cirúrgico, para reverter o efeito de
relaxantes musculares (ex. brometo de rocurónio e brometo de vecurónio). Este fármaco
apresenta uma ação similar à neostigmina, apresentando como vantagem ser mais rápido e
eficaz na recuperação muscular 19 .
Devido ao seu custo de aquisição elevado e ao aumento da sua utilização, no HPB, à
semelhança dos outros hospitais do grupo, foi desenvolvido um sistema de controlo rigoroso à
circulação deste fármaco. Assim, sempre que o Sugamadex é utilizado, o médico anestesista
tem de preencher obrigatoriamente a “Folha de Justificação de Utilização do Sugamadex”,
assinar e entregar à farmacêutica (Anexo X). A reposição deste fármaco é feita consoante o
número de justificações entregues nos SF 19 .
Ao longo do estágio, assisti a algumas entregas de justificações de utilização de
Sugamadex e posteriormente, à sua reposição no bloco operatório.

4.5

Preparação de Medicamentos
4.5.1 Formas Farmacêuticas Não Estéreis
A preparação de formas farmacêuticas não estéreis é realizada apenas na FC, onde

estão presentes todas as condições para a produção destes produtos, de forma a cumprir as
“Boas Práticas de Fabrico”, garantindo desta forma, a qualidade e segurança dos mesmos.
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Todas as segundas-feiras, a farmacêutica do HPB, à semelhança dos outros hospitais
do grupo, realiza o pedido de manipulados e a técnica da FC é responsável por compilar os
pedidos dos vários hospitais e iniciar a preparação dos mesmos.
Os manipulados devem apresentar obrigatoriamente uma ficha de preparação, onde
consta a composição, data de preparação, forma farmacêutica, técnica de preparação e
quantidade preparada. No final, devem ser rotulados com data de validade, número do lote e
outras informações relevantes 20 .

4.5.2 Nutrição Parentérica
Atualmente, não existe no GTS uma unidade de preparação de bolsas parentéricas, visto
que as necessidade dos doentes de cada serviço não o justificam. Assim, na farmácia do HPB,
existe apenas stock de bolsas parentéricas pré-fabricadas: N4( via periférica) e N7 (via central,
que possuem uma solução de glucose, uma solução de aminoácidos e uma emulsão lipídica 21 .
De acordo com as necessidades nutricionais de cada doente, pode ser necessário
suplementação com vitaminas e oligoelementos. Nestes casos, e uma vez que nos hospitais do
grupo não estão reunidas as condições para a aditivação das bolsas, a administração destes
suplementos deve ser realizada, por via intravenosa, em paralelo com a bolsa de alimentação
parentérica, durante o período de administração da mesma 21 .

4.5.3 Medicamentos Antineoplásicos
A preparação de medicamentos antineoplásicos, como mencionado anteriormente, é da
responsabilidade da farmacêutica coordenadora e é realizado de forma centralizada na Unidade
de Preparação de Medicamentos Citotóxicos na FC.
Este processo é de grande responsabilidade e deve ser realizado numa câmara de fluxo
laminar vertical, numa sala com pressão negativa e o operador deve estra protegido com
vestuário e acessórios adequados, a fim de evitar potenciais riscos mutagénicos, carcinogénicos
e teratogénicos 22 .

4.5.4 Fracionamento Reembalagem
No HPB, o fracionamento de medicamentos só é realizado caso não exista nenhuma
dosagem alternativa, no formulário hospitalar, para cumprir a prescrição médica.
Caso isto aconteça, o fracionamento é feito na farmácia apenas para consumo diário e
o medicamento fracionado deve ter as mesmas características do medicamento que lhe deu
origem. A bancada e os equipamentos utilizados no processo devem ser todos desinfetados com
álcool a 70° antes, durante e após o procedimento, a fim de evitar contaminações cruzadas. Após
o fracionamento, o medicamento deve ser reembalado e rotulado com: DCI, dose inicial, dose
final atribuída à fração, lote, forma farmacêutica, data de validade final atribuída (6 meses a partir
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto I Joana Oliveira
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do dia de fracionamento ou validade inicial caso esta seja menor) e designação da fração
correspondente ao medicamento original. Posteriormente, a farmacêutica deve preencher a folha
de Registo de Fracionamento com: data de fracionamento, identificação do medicamento a
fracionar, validade final atribuída, identificação do operador e supervisor e cópia do rótulo do
medicamento fracionado (Anexo XI) 23 .
O processo de reembalagem de medicamentos, normalmente é realizado na FC num
aparelho automático, quando a embalagem primária não possui a informação do prazo de
validade e lote para cada comprimido, impedindo desta forma a sua utilização individual. Após a
reembalagem, estes medicamentos são distribuídos diariamente pelos hospitais do GTS
facilitando a sua utilização na reposição dos vários serviços e na DIDDU 23 .
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5. Conclusão
Integrado numa equipa multidisciplinar, o farmacêutico hospitalar assume um papel
preponderante e indispensável para a segurança, qualidade e eficácia de todos os serviços
prestados ao doente nas várias valências do hospital.
Uma vez que durante o curso tive oportunidade de realizar um estágio extracurricular
num hospital público, após ponderação, decidi escolher um hospital privado para realizar o meu
estágio profissionalizante a fim de ficar com uma visão mais alargada do funcionamento dos SF
nos dois setores e das possíveis diferenças entre eles.
Ao longo do estágio no HPB, tive oportunidade de conhecer, acompanhar e realizar as
diferentes tarefas desempenhas por um farmacêutico hospitalar, que me permitiu ficar com uma
ideia clara do funcionamento dos SF.
Posto isto, considero que este estágio, com grande componente prática, foi uma
experiência enriquecedora e desafiante, tanto a nível pessoal como profissional, que me incutiu
ferramentas essências para a minha futura vida profissional.
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Anexos
ANEXO I: Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPB
Plano Diário
Manhã

Tarde

- Verificar se houve levantamento de medicação

- Validar PM + Preparar malas de unidose para INT 3/4 +

na farmácia + Debitar/Transferir

Levar malas ao INT

- Validar prescrições médicas (PM)

- Reverter medicação do dia anterior + Debitar
unidose
- Verificar e arrumar a encomenda

2ª feira
Manhã

Tarde

- Debitar medicação unidose de Domingo

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos INT 3/4

- Fazer pedido semanal de manipulados à FC

- Satisfazer pedido soros/embalagens vazias INT 3/4

- Satisfazer pedido GASTRO e deixar no cais
-

Gerar

e

satisfazer

pedido

medicamentos

- Satisfazer pedido CEXT
e

soros/embalagens vazias URG

3ª feira
Manhã

Tarde

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos e soros

- Satisfazer pedido CEXT

BLOCO

- Satisfazer pedido FISIO

- Satisfazer pedido embalagens vazias BLOCO

- Fazer contagem do stock do INT3 e/ou 4

- Repor estupefacientes BLOCO
- Levar medicamentos ao BLOCO

4ª feira
Manhã

Tarde

- Gerar e satisfazer pedido BLOCO DE PARTOS

- Satisfazer pedido ESTERELIZAÇÃO

- Efetuar consumos aos serviços
- Fazer contagem do stock da URG
- Reunião de alinhamento operacional

5ª feira
Manhã

Tarde

- Satisfazer pedido medicamentos e soros/embalagens

- Satisfazer pedido CEXT

vazias URG

- Satisfazer pedido DENTÁRIA

- Repor estupefacientes URG

- Satisfazer pedido IMAGIOLOGIA

- Satisfazer pedido soros/embalagens vazias INT 3/4

- Efetuar pedido semanal à FC + Pedido de soros

6ª feira
Manhã

Tarde

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos BLOCO

- Preparar malas unidose para Sexta, Sáb e Dom

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos INT 3/4

- Gerar mapas para fim de semana
- Debitar unidose Sexta e Sábado

Legenda: INT 3 – Internamento 3; INT 4 – Internamento 4; GASTRO – Gastroenterologia; URG – Urgência;
CEXT – Consulta Externa; BLOCO – Bloco Operatório; FISIO – Fisioterapia;
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ANEXO II: Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Braga

Figura 1 – Farmácia do Hospital Privado de Braga

Figura 2 – Área de armazém e preparação dos pedidos e DIDDU

Figura 3 - Frigorífico
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ANEXO III: Estratégias Desenvolvidas no Armazenamento de Alguns Fármacos

Figura 5 – Informação sobre medicamentos LASA presente na farmácia do HPB

Figura 6 – Armazenamento de Esomeprazol 40 mg, pó
para solução injetável.
Como este fármaco, no local de armazenamento deve estar
protegido da luz, uma das estratégias desenvolvidas na farmácia
do HPB foi proteger a embalagem primária com folha de alumino
até à sua utilização.
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ANEXO IV: Controlo Semanal de Stocks pelos Serviços Farmacêuticos

Figura 7 – Documento excel utilizado para controlo dos stocks e prazos de validade do serviço de internamento 4.
Semanalmente os stocks dos vários serviços são contabilizados e forma a verificar a existência de quebras e acertos nos mesmos.
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ANEXO V: Atividades Realizadas na Preparação de uma Auditoria

Figura 8 – Carro de emergência

Figura 9 – Soluções para realização de testes epicutâneos
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ANEXO VI: Pedido de Reposição de Stocks da Urgência
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ANEXO VII: Exame Bacteriológico de um Paciente do HPB
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ANEXO VIII: Documento Necessário para a Distribuição de um Estupefaciente
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ANEXO IX: Documento Necessário para a Distribuição de um Hemoderivado
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ANEXO X: Justificação de Utilização de Sugamadex
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ANEXO XI: Folha de Registo de Fracionamento de Comprimidos
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ANEXO VII: Exame bacteriológico de um paciente do HPB
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