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Resumo
De todas as áreas dentro das Ciências Farmacêuticas, a farmácia de oficina é
claramente aquela que mais oportunidades de emprego oferece, absorvendo uma boa
quantidade de recém-licenciados que todos os anos saem das faculdades de farmácia
do país. Assim sendo, o estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas constitui uma excelente oportunidade para adquirir novos conceitos,
quer profissionais, quer sociais, bem como consolidar os já aprendidos ao longo dos 5
anos de formação. O presente relatório, pretende ser um relato do estágio que foi
desenvolvido na farmácia Queija Ferreira, ao longo destes 3 meses. Este encontra-se
dividido em duas partes. A primeira parte consiste numa descrição personalizada do
normal funcionamento da farmácia e da minha experiência enquanto estagiário. A
segunda engloba uma forte componente científica, correspondente aos três projetos
desenvolvidos na farmácia. O primeiro a ser levado a cabo, foi o projeto de introdução
de um novo método de avaliação da hipertensão, seguido do sono e do alerta acerca
da disfunção erétil, onde a intervenção foi mais direta, com a entrega de panfletos
alusivos a essas temáticas. Globalmente, o estágio em Farmácia Comunitária, é a
oportunidade que o estudante tem, de aprender todos os conceitos e práticas
associados à profissão, bem como contactar pela primeira vez com a realidade do
mundo do trabalho, que de outra forma não conseguiria ter. O estudante chega então
ao final de um processo de aprendizagem contínuo compreendendo a importância da
constante renovação de conhecimentos, e do papel que o farmacêutico possui na
sociedade em que vivemos.
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I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO
ESTÁGIO
O meu estágio na farmácia Queija Ferreira (FQF) na vertente de farmácia
comunitária teve a duração de 3 meses e dois dias, desde o dia 21 de Maio até ao dia
24 de Agosto, em que o horário habitual foi das 9h00 até às 17h30 com interrupção para
almoço, das 13h até as 14h30.
Também tive oportunidade de, nos últimos dias de estágio, trabalhar ao fim de semana,
o que se revelou muito gratificante, atendendo à diversidade e afluência de novos
utentes à farmácia, que procuravam essencialmente um atendimento com mais
qualidade e completo. sem a habitual agitação que acontece durante a semana.
A opção pela FQF deveu-se. sobretudo, à grande oferta de serviços prestados, à
excelente localização, ao fato desta oferecer boas condições ao nível do espaço e
também à diversidade de produtos existentes.

O cronograma das atividades desenvolvidas encontra-se na tabela 1.

Tabela 1. Cronograma das tarefas realizadas ao longo do estágio
Atividades

Maio
(21 a 31)

Junho
(1 a 30)

Julho
(1 a 31)

Agosto
(1 a 24)

Receção de Encomendas
Armazenamento de Produtos
Gestão de prazos de validade
Medição de parâmetros bioquímicos e
pressão arterial
Atendimento com supervisão
Atendimento autónomo
Projeto I
Projeto II
Projeto III

1. Farmácia Queija Ferreira
1.1 História, localização e horário de funcionamento
A FQF, fundada em 1980, localiza-se na cidade do Porto, mais propriamente na
avenida Fernão Magalhães, número 1588, desde o ano de 2010, onde foi transferida
após 27 anos de serviço na rua Vasques de Mesquita na zona das Antas.
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Esta farmácia possui uma localização privilegiada, com excelentes acessos
rodoviários, possuindo duas paragens de metro num raio de 200 metros, tendo também
diversos serviços nas imediações como é o exemplo da loja do Cidadão, o estádio do
Dragão e o shopping Alameda Shop & Spot.
A FQF encontra-se aberta todos os dias do ano, exceção feita ao dia de Natal, sendo
que em dias úteis tem como horário de funcionamento das 8h30 às 22h00, e em dias
feriados e fim-de-semana, das 9h às 20h, sem interrupção para almoço, cumprindo o
pressuposto relatado na Portaria nº14/2013, de 11 de Janeiro. [1]

1.2 Descrição do espaço físico exterior
As principais características do espaço físico da FQF, pautam sobretudo pelo
estilo moderno e inovador implementado, sendo que com os seus 500m2, oferece aos
seus clientes e colaboradores, espaço e ferramentas suficientes para uma boa
experiência no ato farmacêutico. No exterior, a FQF é facilmente identificada conforma
a legislação em vigor, quer pela sua cruz verde luminosa, quer por todas as informações
personalizadas descritas na montra, tais como o nome do diretor técnico, o postigo para
atendimentos noturnos, o horário de funcionamento e as escalas de turnos de serviço
de todas as farmácias da cidade.

1.3 Descrição do espaço físico interior
Tendo como base o princípio que todas as farmácias devem possuir um espaço
seguro para a prática farmacêutica, a FQF possui várias zonas no seu espaço interior
conforme o estipulado pelo artigo nº29 do Decreto de Lei nº 307/2007, dividindo-se nas
seguintes áreas: [2] (Anexo 1)
•

Área de atendimento ao público: correspondente à primeira área a que os
utentes têm acesso. Aqui é realizado o atendimento, aconselhamento e a
dispensa dos medicamentos, nos 6 balcões existentes, existindo também
algumas cadeiras, gondolas e expositores de balcão para dar mais visibilidade
a alguns produtos, uma grande gama de produtos de cosmética e higiene
corporal (PCHC), puericultura e uma balança. Atrás dos balcões encontram-se
lineares, de acordo com as categorias de higiene oral, PCHC, medicamentos
não sujeitos a receita médica (MNSRM) e suplementos alimentares, existentes.

•

Gabinete de Boas Práticas: correspondente à área que permite um diálogo
privado com o utente e prestação de serviços farmacêuticos, como a avaliação
da glicémia, o colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG), bem como a medição da
pressão arterial (PA). Ainda nesta área, são administrados medicamentos
2
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injetáveis e vacinas. Além disso, e pontualmente, realização de formações
internas, rastreios e atividades promovidas pelos laboratórios.
•

Local de receção de encomendas: é o local onde se confere as encomendas, e
se encontra todo o material de apoio necessário (computador, impressoras, todo
o tipo de material de escritório e os vários telefones).

•

Armazém geral: onde se armazenam os medicamentos sujeitos a receita médica
(MSRM) em gavetas deslizantes, separados por forma farmacêutica e ordem
alfabética. Estes, são organizados por prazo de validade, sendo dispensados
primeiro os de menor validade, conforme a metodologia First expired, first out.
Existe, também, um frigorífico, no qual estão medicamentos que têm de ser
conservados entre os 2 e os 8ºC.

•

Armazém secundário: local secundário, onde se armazenam tudo aquilo que não
é possível de ser guardado no armazém geral

•

Laboratório: correspondente à área de produção e controlo de medicamentos
manipulados. Além do material laboratorial regulamentado, estão disponíveis as
fichas de preparação de medicamentos manipulados, os arquivos com os
boletins de análise de matérias-primas e as fichas de movimento de matériasprimas.

•

Gabinete de Podologia: local com todo o material necessário, onde a todas as
segundas feiras, se realizam consultas de podologia com um podólogo
certificado.

•

Gabinete de preparação de medicação individualizada

•

Escritório do Diretor Técnico

•

Instalações Sanitárias e cacifos para os colaboradores

Durante todo o estágio, tive acesso ilimitado a todos estes espaços, o que muito
contribuiu para a realização tanto dos projetos de estágio, como para a obtenção de um
conhecimento abrangente desta área da farmácia de oficina.

1.4 Recursos humanos e enquadramento do perfil de utentes
Devido à localização geográfica onde está inserida, a FQF, é conhecida por ser
uma zona onde vivem pessoas com um bom nível socioeconómico, sendo que também
se localiza relativamente perto de zonas com grande afluência de utentes, como as
estações de metro dos Combatentes e Estádio do Dragão, bem como o centro comercial
Alameda Shop & Spot. Por tudo isto, são muitos os utentes que visitam diariamente a
farmácia, não somente para a aquisição e aviamento de receitas médicas, mas também
3
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para um aconselhamento dermocosmético personalizado, havendo quer uma
fidelização crescente dos clientes, mas também uma quantidade grande de utentes
esporádicos, uma realidade que se acentua mais ao fim de semana.
A equipa de trabalho da FQF é constituída por 11 pessoas, lideradas pelo seu
diretor técnico e proprietário, o Dr. Carlos Queija Ferreira, para além de alguns
colaboradores externos, como a podologista e responsáveis pela limpeza do espaço.
O quadro farmacêutico é constituído, para além do Dr. Carlos Queija Ferreira,
pela Dr.ª Liliana Pontes (que ocupa o cargo de Farmacêutica-Adjunta), Dr.ª Eduarda
Azevedo, Dr.ª Inês Oliveira, Dr. Diogo Diniz, Dr.ª Margarida Silva, Dr.ª Catarina Pinto,
Dr.ª Rita Rodrigues e o Dr. Pedro Oliveira. No quadro não farmacêutico encontram-se
Filipe Dias, Odete Ferreira e Tiago Ferreira.
Desde o primeiro dia fui muito bem recebido por todos e, sendo uma equipa grande,
jovem e dinâmica, facilitou imenso o meu processo de adaptação à nova realidade, bem
como à aquisição de novos conceitos. Relativamente ao perfil de utentes que
diariamente visitam a farmácia, existe um pouco de tudo. Reparei com mais espanto
que, a maior parte destes, estão fidelizados há já muitos anos na FQF, havendo até um
ambiente descontraído e familiar na relação utente-farmacêutico, que vai muito contra
a prática comum das farmácias do Porto-centro.

2. Gestão em Farmácia de oficina
2.1 Sistema Informático
Tal como na maioria das áreas comerciais, o sistema informático revela-se uma
ferramenta indispensável para o funcionamento e gestão de uma farmácia. Na FQF o
software utilizado é o Sifarma 2000®, disponibilizado pela Glintt® (Global Intelligent
Technologies), estando ligado a todos os computadores da farmácia. Sendo um
software muito intuitivo e fácil de aprender, uma das suas grandes vantagens, para além
da componente administrativa de criação e receção de encomendas, devoluções,
gestão dos lotes de receitas médicas e das fichas dos próprios utentes, é a de possuir
uma forte e completa base de dados científica, tendo para cada medicamento,
informações de possíveis interações medicamentosas e a sua gravidade, a sua
posologia e indicação terapêutica base, bem como a sua disponibilidade a nível
nacional. [3]
Apesar de ter tido uma formação “flash” acerca do Sifarma 2000® na faculdade, foi
na FQF que realmente aprendi a trabalhar com o software, e principalmente na
componente do atendimento, na facilidade da consulta do histórico do doente, bem
como nas informações cientificas que valorizei e tomei consciência da importância
4
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crucial deste sistema no dia a dia de uma farmácia de oficina e na preciosa ajuda que
este fornece ao farmacêutico.

2.2 Gestão de Stocks
A gestão correta dos stocks assume uma relevância vital, para o sucesso e
apresentação de resultados de uma farmácia, principalmente nestes tempos de crise e
indefinição que afetaram o setor nos últimos anos. Por isso, é fundamental haver um
equilíbrio, para que a farmácia para além de produzir resultados, consiga garantir as
necessidades dos seus utentes, como indica as Boas Práticas Farmacêuticas para a
Farmácia Comunitária [4]. Desta forma para conseguir isso é necessário ter em conta
determinados parâmetros, tais como: a sazonalidade de cada produto, o perfil
terapêutico dos utentes, campanhas publicitárias a que possam estar sujeitos, o preço
e condições oferecidas pelo fornecedor, validades e principalmente a sua rotatividade.
Para isso, na FQF o sistema informático é utilizado de forma a que, determinado produto
possua um valor mínimo de stock (para evitar ruturas) e um valor máximo (para evitar
um excesso de produto, e consequentemente perda de dinheiro), tendo o próprio
sistema capacidade de gerar automaticamente uma encomenda, quando o valor mínimo
é atingido. Esta encomenda é então validada pelo farmacêutico responsável, passando
por ele o veredicto final, sendo a encomenda enviada ou não, conforme se justifique.

Na FQF todos os colaboradores estão familiarizados com este processo, tendo eu
próprio contribuindo para uma boa gestão de stocks, alertando e corrigindo algumas
situações fora do normal, tendo espírito critico e sugerindo a introdução de alguns
produtos mais desconhecidos na rotação diária, tendo em conta que eram muito
requisitados no atendimento.

2.3 Gestão de Encomendas
Todos os dias são geradas encomendas através do sistema informático Sifarma®,
sendo que os medicamentos e outros produtos farmacêuticos podem ser adquiridos por
determinados distribuidores grossistas, ou até mesmo diretamente do laboratório que
são produzidos.
Esta escolha é baseada quer no tempo de entrega dos produtos, no preço, na sua
disponibilidade de entrega e em certos casos até nas condições de devolução. Para isso
podem se realizar no sistema: encomendas diárias automáticas, quando como
referido anteriormente o SI cria um rascunho de encomenda com os produtos que
atingiram stock mínimo, encomendas diárias manuais, quando a própria encomenda
é toda ela feita pelo farmacêutico responsável, tendo em conta as faltas que o sistema
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não conseguiu assinalar, ou as encomendas instantâneas, podem ser realizadas quer
pelo SI, quer pelo telefone. Estas possuem um cariz mais urgente, sendo utilizadas
maioritariamente em produtos com pouca rotação, e que fazem mais falta ao utente,
pois no próprio ato do atendimento pode-se informá-lo do seu tempo de chegada à
farmácia e da sua disponibilidade, sendo uma vantagem muito grande e por vezes um
fator decisivo na compra de determinado produto. Recentemente foram criadas as
encomendas de Via Verde, resultantes de uma colaboração efetuada entre o
INFARMED e todas as classes profissionais associadas ao circuito do medicamento,
para fazer face à recente escassez e falta de medicamentos críticos à população por
parte de alguns laboratórios. A esta encomenda, tem de ser associada uma receita
médica válida, garantindo a disponibilização imediata do medicamento pelo titular da
AIM, num prazo máximo de 12 horas. [5]
Na FQF, o principal distribuidor grossista é a Alliance Healthcare ®, pois dispõe de
boas condições comerciais, segurança no transporte, facilidade de efetuar devoluções
e acima de tudo um grande e constante apoio quer presencialmente, quer via telefone.
Posto isto a OCP Portugal® e a Cooprofar® completam o leque, sendo armazéns
alternativos. O fato de possuir três diferentes distribuidores, faz com que haja uma maior
rapidez na entrega do produto ao utente, e na reposição de stocks da farmácia, havendo
também por consequência uma maior oferta de produtos ao utente na hora do
atendimento. Noutro âmbito, também é possível adquirir produtos diretamente aos
laboratórios farmacêuticos, que apresentam como vantagem o fato do preço ser mais
apelativo pois consegue-se evitar a margem do distribuidor grossista. Apesar disso, na
FQF, este tipo de encomendas é pouco utilizada, ficando reservada apenas para
aqueles produtos onde são necessárias grandes quantidades de stock.

2.4 Receção e conferência de encomendas
Todos os produtos entregues à FQF têm de ser devidamente rececionados no
SI, atualizando informaticamente o stock e também alguns parâmetros existentes
nesses produtos, sendo uma das partes mais importantes do circuito do medicamento
na farmácia. Normalmente na FQF, são realizadas 3 encomendas diárias, uma por volta
da uma da tarde, outra por volta das dezassete horas, e por fim uma no final do dia, por
volta do fecho da farmácia. Aquando a entrega de qualquer encomenda, um responsável
necessita de assinar a confirmar a receção desta.
Todas as encomendas chegam acondicionadas em contentores de plástico ou
papel, devendo o responsável pela receção verificar se todos os produtos se encontram
num bom estado de conservação e segurança. Os contentores transportando produtos
com condições de temperaturas especiais, devem ter uma cor e uma capacidade de
6
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isolamento térmico diferente do contentor normal para uma rápida identificação.
Normalmente no interior destes contentores encontram-se duas faturas, uma original e
um duplicado, contendo o número da fatura, a identificação do fornecedor, da farmácia
a que se destina a encomenda e a identificação de todos os produtos faturados, bem
como os seus PVP (preço de venda ao publico) e PVF (preço de venda à farmácia). No
caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP), existe um controlo mais
restrito de todas as etapas, tendo a requisição dos mesmos ter que ser assinada pelo
farmacêutico responsável e também pelo fornecedor. Na FQF estas requisições são
enviadas no final de cada mês, tendo a farmácia que devolver um exemplar de
comprovativo de receção devidamente assinado, e guardar a outra, durante um período
de 3 anos. [6]
Para proceder à receção da encomenda propriamente dita, é necessário
selecionar no SI, qual queremos rececionar através do seu número de encomenda,
introduzindo inicialmente o número da fatura respetiva vinda do fornecedor, bem como
o valor total mais IVA da mesma. Depois começamos a introduzir, picando com o leitor
ótico, o código de barras de cada produto, ou caso não for possível, introduzindo o CNP
manualmente. Inicialmente dá-se prioridade aos produtos que requerem condições
especiais de armazenamento.
Ao longo deste processo deve-se comparar as informações do produto, com as
informações vinda da fatura, como por exemplo, para além do já referido CNP, a
dosagem indicada, a quantidade vinda e a quantidade que foi efetivamente pedida, o
PVP e PVF associados e o cumprimento de algumas condições comercias previamente
acordadas. No caso dos medicamentos com PIC (Preços Inscritos na Cartonagem),
deve-se ter um especial cuidado com as suas atualizações pois não são assinaladas
pelo sistema, sendo que na FQF existe um local próprio para colocar todos os produtos
com PIC, que sofreram alterações. No caso de serem produtos de venda livre é
normalmente calculado o PVP no imediato, respeitando quer as margens previamente
definidas pela farmácia para aquele produto, quer as margens máximas definidas pela
Portaria de 30 de Junho nº. 195-C/2015. [7]
Finalizando todo este processo, compara-se o valor obtido, com o valor total da
fatura, e se for igual, a encomenda fica rececionada no sistema e os produtos prontos
para serem armazenados. Todos aqueles destinados a serem expostos ao público, enão
tiverem inscrito o PVP na embalagem, deverão ser etiquetados com o CNP e o PVP
associados.
Relativamente ao controlo de validades, na FQF este não é feito no ato da
receção da encomenda, sendo feito o controlo posteriormente. No caso de haver alguma
inconformidade nos produtos enviados, como por exemplo, embalagens danificadas,
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produtos trocados e não encomendados, é feita uma reclamação via telefone ao
fornecedor, enviando um novo produto, ou emitindo uma nota de crédito à farmácia.
Esta foi uma das primeiras tarefas a realizar na FQF, onde sempre me propus a
ajudar os colaboradores neste processo, fazendo-o maior parte das vezes de forma
autónoma. Esta tarefa permitiu me desde logo, familiarizar-me com as diferentes marcas
e todo o circuito por onde passa o medicamento até chegar ao utente, bem como a
definição dos preços dos produtos, temática que sempre me despertou curiosidade, e
que fui aprendendo de forma gradual.

2.5 Armazenamento de produtos, matérias-primas e reagentes
Todos os produtos e medicamentos farmacêuticos devem ser armazenados em
condições de temperatura e humidade devidamente controlados, e na FQF existe essa
preocupação, havendo ar condicionado, desumificadores e monitores de temperatura
espalhados pela farmácia para um maior rigor na manutenção das condições ideais.
De uma forma geral, os produtos devem estar protegidos da luz direta, num local
fresco (a uma temperatura entre os 20-25ºC) e seco (humidade inferior a 60%). Todos
os produtos, (por exemplo, alguns colírios, injetáveis e insulinas) que requerem um
armazenamento em condições especiais, são colocados no frigorifico, com dispositivo
de alarme a uma temperatura entre os 2ºC e 4ºC. [5]
Um correto armazenamento tem uma importância acrescida pois permite ao
farmacêutico um melhor e mais rápido acesso ao produto, e o seu correto
posicionamento (por exemplo, em lineares ou mesmo nos balcões) podem otimizar e
potenciar certas ações de marketing.
A FQF possui no seu “back office” um corredor com gavetas personalizadas para
o armazenamento de medicamentos. Estes são arrumados conforme a forma
farmacêutica, conforme sejam em comprimido, ampolas, colírios ou solução oral, e a
sua função, havendo a distinção entre medicamentos de uso veterinário, de uso externo,
de administração retal/vaginal, anticoncecionais, protocolo de Diabetes ou antibióticos.
Dentro de cada compartimento, os medicamentos são arrumados por ordem alfabética
do nome comercial, ou no caso dos genéricos, através da denominação comum
internacional (DCI). Esta disposição obedece às regras FEFO (First Expired, First Out)
e FIFO (First In, First Out), sendo que são dispensados de forma prioritária os produtos
com um prazo de validade mais curto, estando normalmente num local de mais fácil
acesso em comparação com os restantes. Todos os produtos excedentários, que não
tenham lugar nos locais tradicionais, vão ser arrumados no armazém secundário,
seguindo o mesmo princípio que as gavetas dispensatórias. Alguns dos MNSRM com
maior rotação, estão colocados estrategicamente atrás do balcão, em gavetas muito
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próximas dos balcões, para facilitar e promover a dispensa dos mesmos pelos
colaboradores.
Todas as matérias-primas e reagentes, usados na conceção de medicamentos
manipulados, são armazenados corretamente e em segurança no laboratório da FQF.

2.6 Prazos de Validade e Correção de Stocks
Para além do controlo de validades feito aquando da receção de qualquer
encomenda, como foi referido anteriormente, na FQF é feita uma inspeção periódica
manual dos prazos de validade de todos os produtos. Este processo é feito através de
uma listagem que é fornecida pelo SI, onde se encontram todos os produtos cujo prazo
de validade expira nos 3 meses seguintes. Deste modo com recurso a esta listagem,
um colaborador para além de atualizá-la, identifica os produtos com um prazo curto,
assinalando-os com um marcador colorido, de forma a que sejam de venda prioritária
em relação aos outros. Porém, muitas vezes não é possível escoar o produto a tempo,
tendo que ser retirados do local onde estão armazenados, e feita a devolução ao
fornecedor respetivo, podendo ser aceite ou não, conforme as condições previamente
acordadas. Mais recentemente, também foi introduzido na FQF, uma inspeção periódica
a todos os produtos que estejam com o seu stock informático incorreto, sendo verificado
o stock real, e corrigido posteriormente no SI.
Ao longo do meu estágio, depois de ter assimilado os conceitos base
relativamente à gestão dos stocks, realizei esta tarefa de verificação de validades por
diversas vezes, corrigindo de seguida no SI. Também, mas mais na parte final do
estágio, sugeri a criação de uma listagem de produtos com stock errado, onde cada
colaborador após detetar que o stock real não coincide com o stock informático, possa
colocar lá os erros que verificou. Posteriormente essa mesma lista é verificada, produto
a produto, sendo depois corrigido o stock no sistema.

2.7 Devoluções
Uma parte importante do sucesso de uma farmácia, passa por garantir que a
gestão de devoluções seja corretamente realizada. São várias as razões para efetuar
uma devolução ou reclamação, desde embalagens que foram recebidas em mau estado
de conservação ou fora do prazo de validade, produtos faturados ou pedidos por
engano, até mesmo a possível desistência do cliente ao produto que encomendou.
Para se efetuar uma devolução, é necessário primeiro emitir uma Nota de
Devolução através do Sifarma 2000®, identificando a farmácia, o fornecedor, a
quantidade e os produtos que vão ser devolvidos, o preço e o motivo da devolução.
Estas notas são então impressas em triplicado, de modo a que o original e duplicado
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sejam enviados juntamente com o produto ao fornecedor respetivo, e o triplicado fique
na farmácia como comprovativo para posteriormente ser regularizada. Caso seja aceite
a devolução, é então enviada uma nota de crédito ou um novo produto à farmácia. Se
for recusada a devolução, o produto original é reenviado, sendo introduzido novamente
no stock e inserido no SI o motivo da recusa.
Dada a importância desta etapa, foram muito poucas as vezes que realizei
regularizações de devoluções na farmácia, e quando realizei, foi sempre um ato
supervisionado.

3. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos
A dispensa de medicamentos é talvez o ato mais importante desempenhado por um
farmacêutico em Farmácia Comunitária. Todos os anos de formação culminam no
processo de dispensa, onde o farmacêutico como profissional de saúde deve usar todo
o seu conhecimento científico, para não se limitar apenas ao ato de dispensa, mas sim
em aconselhar e dar toda a informação possível para assegurar o uso racional do
medicamento, e promover a adesão à terapêutica por parte do doente, como inscrito no
código deontológico da profissão. [8]
Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos de uso humano, encontramse divididos por duas categorias de classificação distintas, os medicamentos sujeitos a
receita médica (MSRM) e os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). [9]
Esta foi talvez a etapa que mais ansiava, e que mais me fascinava. O contato com
o utente e a responsabilidade que o ato da dispensa acarreta, foram perceções que fui
ganhando ao longo dos 3 meses de estágio. Primeiro numa fase de observação dos
colaboradores maisexperientes, seguida de um atendimento acompanhado até chegar
ao atendimento autónomo. Percebi também que é por esta vertente, que as farmácias
se podem destacar, sendo a FQF um grande exemplo disso, com um atendimento
rápido, eficaz e esclarecedor.

3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica
Todos os MSRM, são medicamentos de uso humano, que só podem ser
dispensados numa farmácia, consoante a apresentação de uma receita médica válida,
devidamente prescrita pelo médico, ou profissional de saúde habilitado para esse efeito.
[10]
Como mencionado no artigo n.º 114 do Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto,
estes medicamentos estão sujeitos a apresentação de uma receita médica válida,
devido a poderem serem alvo de uma utilização indevida ou sobredosagem, bem como
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haver o risco de aparecimento de efeitos secundários que poderiam por em risco a
saúde do utente. [11]
De uma forma geral uma prescrição médica deve conter o nome do doente, a
identificação do número de utente, a identificação do prescritor, o plano de
comparticipação, o prazo de validade da dispensa do medicamento (que pode ir de 1
até 6 meses) e a identificação de forma legível do nome do medicamento prescrito,
dosagem e quantidade, podendo também constar a posologia. Atualmente existem três
tipos de receitas médicas: as prescrições eletrónicas desmaterializadas (sem papel), as
receitas eletrónicas materializadas (com papel) e as receitas manuais.

3.1.1 Prescrições eletrónicas, prescrição manual e validação
Desde a imposição do Despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro de 2016,
pelo Ministério da Saúde, apresentando uma priorização em todo o Serviço Nacional de
Saúde (SNS) da prescrição eletrónica não desmaterializada em detrimento dos outros
dois tipos de receita, que maior parte das receitas recebidas nas farmácias portuguesas
tem sido deste tipo. [12] Estas consistem numa receita eletrónica, enviada normalmente
através de uma mensagem para o telemóvel ou email do utente, sendo que nesta
contém o número da receita, o código de acesso e dispensa, e o código de direito de
opção. Junto com a mensagem e se for da vontade do utente, também é fornecida, em
papel, uma guia de tratamento, onde se encontram todos os códigos de acesso, para
além da descriminação do nome e quantidade de medicamentos, bem como a data de
validade da receita. Todos estes dados são pessoais e intransmissíveis, sendo que ao
contrário das outras, não devem ficar na farmácia.
Estas receitas possuem inúmeras vantagens, face aos modelos anteriores, pois
permitem um maior rigor na dispensa e redução de erros e falsificações, permitem aos
utentes uma maior portabilidade da receita, bem como uma melhor gestão na compra
dos medicamentos, pois deixa de existir a obrigatoriedade de aviar a totalidade dos
medicamentos da receita, podendo ser feita ao longo do tempo, até ao limite do prazo
de validade. O prescritor neste tipo de receitas pode receitar 2 ou 6 unidades do mesmo
produto, consoante for um tratamento contínuo, ou não. Estes medicamentos são
habitualmente receitados por DCI, havendo exceções, por exemplo no caso de não
haver um genérico ou similar, medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito
(exceção A) em casos de suspeita de intolerância, alergia ou reação adversa (exceção
B), ou quando o tratamento possui uma duração superior a 28 dias (exceção C), sendo
o farmacêutico obrigado a dispensar a marca sugerida pelo prescritor nas exceções A
e B, sendo que na exceção C é possível dispensar um outro medicamento que contenha
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o mesmo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) e
que apresente um PVP inferior ao igual àquele que foi prescrito. [13]
Contudo, e por ser relativamente recente, este novo modelo de receituário
também é suscetível a falhas, nomeadamente a falência de comunicações entre o
sistema central e a farmácia, que impede a dispensa do medicamento ao utente no
imediato.
No que diz respeito às receitas manuais, estas são apenas utilizadas em
determinados casos específicos. O prescritor deve justificar o motivo, pelo qual optou
por esta via podendo ser derivado a um caso de falência do sistema informático, o fato
de possui uma inadaptação fundamentada ou um volume de prescrição igual ou inferior
a 40 receitas por mês, podendo também haver casos aceites quando a prescrição é feita
ao domicílio. Nestas receitas, para além do nome e número do utente, é necessário
estar presente a vinheta e assinatura do prescritor, a vinheta do local onde foi prescrita
(se for aplicável) a data em que foi prescrita, o nome dos medicamentos por
denominação comum internacional (DCI) ou nome comercial, e o número de unidades.
Cada receita, para ser devidamente validada, deve conter no máximo 4 fármacos ou
produtos diferentes, 2 unidades do mesmo tipo, podendo conter 4 se o medicamento for
de toma única. Para além disso, constitui uma desvantagem para o utente o fato deste
tipo de receitas não serem renováveis, ao contrário das outras, tendo o utente no
máximo 30 dias para aviar a receita. Uma outra desvantagem encontra-se quando são
prescritos MEP, sendo que estes não podem constar na mesma receita materializada
ou manual, onde também estejam prescritos outros medicamentos ou produtos de
saúde, tendo que ser prescritos numa receita em separado. [14-15]
Neste tipo de receitas é crucial um total escrutínio por parte do farmacêutico pois,
sendo receitas manuscritas, é mais difícil a sua interpretação, sendo mais suscetível a
ocorrência de erros.
Por fim, as receitas eletrónicas materializadas, são muito semelhantes às
receitas manuscritas, diferenciando-se na possibilidade de poder-se facilmente
proceder à leitura dos produtos prescritos através do leitor ótico, facilitando o
atendimento e diminuindo em grande parte possíveis erros de interpretação. Estas
receitas podem ser renováveis até 3 vias (no caso de medicamentos prescritos para
tratamentos de longa duração, apresentando uma validade de 6 meses), ou receitas
não renováveis (no caso de medicamentos prescritos para tratamentos de curta
duração, apresentando uma validade de 30 dias). [15]
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3.1.2 Regimes de comparticipação
O regime de comparticipação do Estado Português foi criado para ajudar a que os
medicamentos

pudessem

chegar

a

todos

os

elementos

da

população,

independentemente da sua classe socioeconómica, promovendo assim a saúde pública.
[16] Este sistema do SNS, encontra-se dividido em dois regimes diferentes, um regime
geral de comparticipação, e um regime especial. No regime geral a comparticipação é
distinta, havendo 4 diferentes escalões que são divididos de acordo com a sua
classificação farmacoterapêutica:
1. Escalão A, que corresponde a 90% de comparticipação, onde estão incluídos
medicamentos utilizados em doenças crónicas;
2. Escalão B, que corresponde a 69% de comparticipação;
3. Escalão C, que corresponde a 37% de comparticipação;
4. Escalão D, que corresponde a 15% de comparticipação, em medicamentos
indicados para doenças consideradas menos graves.
No que diz respeito ao regime especial de comparticipação do SNS, este é
designado pela letra R, e é destinado aos pensionistas residentes em Portugal com
rendimentos anuais mais baixos, contribuindo com um acréscimo de comparticipação
de 5% para o escalão A, e de 15% para os restantes escalões. Determinadas patologias
mais específicas, apresentam 100% de comparticipação pelo SNS, usualmente
doenças crónicas, cujo preço da medicação seja elevado, como por exemplo, o lúpus,
a hemofilia, a psoríase e doença de Alzheimer, entre outras. Para terem acesso a esta
comparticipação, os doentes necessitam de uma receita válida, passada pelo médico
especialista e com a devida portaria associada. [16-17] Relativamente aos doentes
diabéticos, estes são também abrangidos por uma comparticipação especial, na
aquisição dos produtos para o controlo da doença, sendo que por exemplo, as tiras de
teste podem ser comparticipadas até 85% do PVP e as lancetas e agulhas chegam
mesmo aos 100% de comparticipação, ficando gratuito para o doente. [18]
Por fim, para além do SNS, existem outros subsistemas de saúde fornecidos por
algumas entidades privadas que comparticipam os medicamentos, e que funcionam
como um complemento à comparticipação do SNS. São exemplos os Serviços de
Assistência Médico-Social (SAMS), os CTT, a Multicare®, EDP-SAVIDA®, entre outros.

3.1.3 Dispensa

de

medicamentos

psicotrópicos

e

estupefacientes
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) requerem um cuidado
e controlo especial relativamente a todos os outros medicamentos. Estes como
apresentam propriedades sedativas e ansiolíticas, são facilmente passiveis de serem
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tomados de forma abusiva, e provocar dependência, sendo que, no ato da dispensa,
para além da devida receita médica, corretamente prescrita, é necessário a identificação
do doente e a sua morada completa, a identificação, idade, morada, e o Cartão de
Cidadão válido da pessoa adquirente. Após a introdução de todos esses dados, são
emitidos dois talões comprovativos da venda, tendo estes que ser arquivados e
guardados na farmácia durante 3 anos. No caso de uma receita manuscrita, deve ser
arquivado uma cópia da receita, ao respetivo comprovativo de venda impresso. Todos
os meses, é gerada uma listagem de saídas dos MPE, sendo posteriormente enviada
ao INFARMED. [16,19]

3.1.4 Conferência e entrega de receituário
No final de cada mês, é necessário proceder à conferência de todo o receituário,
verificando que tudo se encontra correto, para depois serem enviadas para a respetiva
entidade, o Centro de Conferência de Faturas (CCF). Este processo é realizado para a
farmácia ser ressarcida pelos valores de comparticipação dos medicamentos já
realizados ao utente. Graças à introdução das receitas eletrónicas desmaterializadas,
este processo é facilitado, sendo feito automaticamente pelo Sifarma 2000®,
comunicando os dados diretamente ao Serviço Partilhado do Ministério da Saúde
(SPMS).
Nas entidades diferentes do SNS, aquando a realização da comparticipação
complementar, é emitido um talão comprovativo que é assinado pelo utente, sendo
anexado em alguns casos o cartão de beneficiário. Contudo dado a existência de
receitas manuscritas, é necessário realizar para estas a conferência e envio das receitas
manualmente para o CCF. Na FQF, todos os colaboradores são responsáveis por
verificar as receitas manuais que foram aviadas, averiguando se estas se encontram
corretas pelas regras já definidas anteriormente. Se estiver tudo correto, o colaborador
deve assinalar a data na receita, assinar, carimbar e arrumar no respetivo lote. Estes
lotes estão organizados pelo seu respetivo número (de forma decrescente) e entidade
de comparticipação. [19]
Após estar completo e devidamente examinado, este lote é separado, juntando
a ele um documento designado “Verbete de Identificação de Lote”, devidamente
assinado, datado e carimbado pelo Diretor Técnico da farmácia. No final de cada mês,
e após o fecho de todos os lotes, é emitida a Relação de Resumo de Lotes, que detalha
a informação de todos os lotes, de todos os organismos bem como a fatura mensal final
da farmácia para cada entidade.
O receituário relativo ao SNS é enviado até ao dia 10 do mês seguinte, no caso
das receitas eletrónicas desmaterializadas este envio é feito de forma automático como
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já foi referido, sendo as restantes enviadas por correio registado, devidamente
acompanhadas pela Relação de Resumo de Lotes e pela fatura final. As receitas das
outras entidades, são enviadas para a Associação Nacional de Farmácia (ANF),
também até ao dia 10 do mês seguinte ao da faturação, cabendo depois à ANF gerir a
distribuição dos valores das comparticipações.
Em caso de irregularidades, as receitas visadas, são devolvidas, com o devido motivo
identificado, tendo a farmácia a oportunidade de corrigi-las e de realização uma nova
faturação. Contudo existem diversos casos, em que isso não é possível, ficando por isso
a farmácia lesada com a comparticipação em causa.
A organização de receitas por lotes foi uma das atividades que mais realizei,
dentro da FQF, ajudando no final de cada mês no processo. Esta etapa foi uma das
mais produtivas pois deu-me a conhecer todos os regimes de comparticipação, bem
como a forma de atuação em cada uma delas.

3.1.5 Medicamentos Manipulados
Um medicamento manipulado é todo aquele, que é preparado e aviado por um
farmacêutico responsável, segundo uma fórmula magistral (receita médica) ou oficinal
(farmacopeia ou formulário). [20]
No laboratório da FQF [Anexo 1], preparam-se alguns manipulados, mais
direcionados a algumas especialidades médicas, como a dermatologia e a pediatria. Os
exemplos mais requeridos são as cápsulas de arginina, soluções orais de Trimetoprim
e produtos para a queda do cabelo, como a solução de Minoxidil a 5%. A preparação de
manipulados na FQF, rege-se pelas Boas Práticas de Preparação de Medicamentos
Manipulados, tendo sempre como base ou a receita médica prescrita, ou as monografias
presentes no Formulário Galénico Português. Todos os medicamentos manipulados
preparados possuem a documentação necessária, sendo realizada uma ficha de
preparação aquando da realização de cada produto, onde está descrito, entre outros,
as matérias-primas e respetivo lote e validade, resultados do controlo de qualidade e o
PVP respetivo. O rótulo é realizado mais na parte final, e é onde está indicado a fórmula
do manipulado, o nome do médico e do utente, condições de conservação, prazo de
validade, posologia e via de administração, identificação da farmácia e do Diretor
Técnico. [21]
Durante o estágio, auxiliei e eu próprio realizei algumas preparações de manipulados,
sendo uma atividade diferente no dia-a-dia, onde pude usar os meus conceitos
aprendidos ao longo da minha formação.
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3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica
Os MNSRM, são medicamentos passiveis de serem automedicados, de acordo
com o estabelecido pelo INFARMED, em situações de patologias menores e transitórias,
sendo possível a sua aquisição, em locais para além da farmácia comunitária. [25]
Dentro desta classe de medicamentos existem também os Medicamentos Não
Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácias (MNSRM-EF), que se
tratam de medicamentos que podem ser dispensados sem prescrição médica se a sua
DCI constar na lista do Anexo I do regulamento dos medicamentos não sujeitos a receita
médica de dispensa exclusiva em farmácia (regulamento dos MNSRM-EF), e desde que
cumpram as condições previstas nos protocolos de dispensa do Anexo II do mesmo
regulamento. [26]
Devido à facilidade existente em obter estes medicamentos, cabe ao
farmacêutico, alertar para o seu uso racional, recolher o historial médico do utente, bem
como a duração e a intensidade dos seus sintomas, de forma a que o aconselhamento
seja o mais completo e correto possível. Sempre que possível, adicionalmente deve
promover medidas não farmacológicas, e em caso de dúvida ou diagnóstico dúbio,
encaminhar o utente para o médico.
Durante grande parte dos atendimentos que efetuei apercebi-me do uso
incorreto dos MNSRM por parte do utente, havendo mesmo casos de sobredosagem,
ou de toma injustificada. Tentei, em cada atendimento realizado, dar a conhecer
rapidamente todos os efeitos adversos úteis para a pessoa, adverti e inclusive escrevi
na própria embalagem do medicamento a posologia correta a adotar.
Para além dos medicamentos e serviços prestados, os restantes produtos de
saúde, tais como os produtos de dermocosmética, produtos de uso veterinário,
suplementos alimentares, entre outros, contribuem em grande parte para a faturação e
volume de vendas da farmácia. Existe muita procura por parte dos utentes da FQF,
muito devido ao bom aconselhamento do farmacêutico prestado neste espaço, bem
como a variedade de oferta que a farmácia dispõe.

3.3 Outros Produtos de saúde
3.3.1 Dispositivos médicos
Os Dispositivos médicos (DM), são definidos como qualquer instrumento, aparelho,
equipamento, software, material ou artigo utilizado quer sozinho ou em combinação,
para fins de diagnóstico, prevenção, controlo e tratamento de uma doença, atuando
através de meios físicos e não através de ações farmacológicas, metabólicas ou
imunológicas. [27]
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Na FQF, existem vários DM, tais como pensos, compressas, testes de gravidez,
seringas de todos os tipos, boiões para recolha de amostras biológicas e até mesmo
meias de compressão. Revelei mais dificuldade a vender as meias, pois é necessário
realizar corretamente a medição da perna, idealmente de manhã, e de acordo com as
medidas de referência da marca, tendo que pedir por diversas vezes ajuda, aos
colaboradores mais experientes da FQF.

3.3.2 Produtos de Uso Veterinário
Apesar de não ser uma área muito comum na maior parte das farmácias
portuguesas, na FQF encontram-se alguma variedade de produtos desta categoria,
desde desparasitantes externos e internos (Drontal®, Bravecto®, Frontline®, entre
outros) até antibióticos usados especificamente para animais. Estão separados em
gavetas próprias, cabendo ao farmacêutico questionar o utente, a razão para a toma,
bem como as características do animal, promovendo assim um uso racional deste tipo
de medicamentos.

3.3.3 Produtos de Cosmética e Higiene Pessoal
Existe cada vez mais uma maior preocupação por parte da população, quer
masculina, quer feminina, no bem-estar e aparência física. Hoje em dia existe uma
panóplia gigante de marcas e produtos de cosmética e higiene pessoal (PCHP), fazendo
parte de uma indústria gigantesca, de vários milhões de euros.
Na FQF, os produtos mais procurados, inserem-se na categoria dos cremes
corporais e faciais, e também alguns produtos de lavagem, quer corporal, mas
principalmente na parte capilar e higiene íntima. Marcas de destaque na área dos
cosméticos como a Uriage®, Avéne®, Caudalie®, Lierac® e Isdin estão presentes na
farmácia.
Periodicamente são organizadas campanhas e promoções, tendo a FQF a
iniciativa de todas as semanas realizar uma promoção a seu cargo, chamada “Produto
da Semana”, em que, com a autorização da respetiva marca, reduz o preço do produto
a percentagens que podem chegar aos 50%. (Anexo 2).
Foi nesta área que. ao longo do meu estágio, senti mais dificuldade, tendo
realizado diversas formações “flash”, na própria farmácia para atenuar estas fraquezas.
Os próprios colaboradores da FQF ajudaram-me imenso a perceber todo este contexto
dos PCHP.
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3.3.4 Suplementos Alimentares
Com a vida agitada e com pouco tempo disponível no seu dia-a-dia, as pessoas por
vezes não conseguem as necessidades nutricionais suficientes e recomendadas pelos
especialistas. Aí e de forma apenas complementar, podem recorrer a este tipo de
produtos. Existe uma gama muito diversificada, desde produtos para a fadiga física e
mental, até produtos fortalecedores de cabelo e unhas.
Marcas como a Centrum®, Neuralex®, Mentalaction® e Sargenor 5®, são das mais
procuradas na FQF. É importante e cabe ao farmacêutico, explicar todos os constituintes
do produto, bem como a necessidade de um regime alimentar completo e variado, pois
estes produtos não substituem uma alimentação adequada.

4. Prestação de Serviços
Com o passar dos anos, as farmácias deixaram de ser apenas um sítio para aviar
prescrições para passar a ser um local multifacetado e com uma grande panóplia de
serviços oferecidos à população.
Os serviços farmacêuticos prestados encontram-se devidamente descritos na
Portaria nº1429/2007, de 2 de novembro e têm como principal objetivo a promoção da
saúde e a educação do utente [22]. A FQF dispõe de grandes espaços (Anexo 1),
totalmente dedicados à grande variedade de serviços que oferece, onde se destacam o
serviço de podologia, administração de injetáveis, medição da pressão arterial e
parâmetros bioquímicos (colesterol total, ácido úrico, glicémia e triglicerídeos), e mais
recentemente um serviço de preparação de medicação individualizada (PIM).
Existe uma grande preocupação na FQF, com o bem-estar do utente, e em oferecer
o maior conforto e o melhor aconselhamento possível, e ao longo do meu estágio, por
diversas vezes efetuei medições de tensão arterial e parâmetros bioquímicos, tendo
sempre no final, uma breve discussão dos resultados com o utente, tentando promover
e divulgar várias medidas não farmacológicas úteis para o seu problema.

4.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos
Na FQF, sempre existiu muita procura por parte da população para estes
serviços, muito devido à rapidez e facilidade de acesso para a medição. Para além da
pressão arterial, também são realizadas medições do peso e Índice de Massa Corporal
(IMC), bem como a aferição de alguns parâmetros bioquímicos, como a glicémia, ácido
úrico, colesterol total e triglicerídeos. (Anexo 3)
Todas estas medições são realizadas por um farmacêutico, que através da
medição destes parâmetros consegue uma maior aproximação ao doente, percebendo
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se o mesmo está a tomar a medicação corretamente e se promove habitualmente um
estilo de vida saudável.
A FQF possui também, vários farmacêuticos com habilitação para administrar
injetáveis, uma realidade recente nas farmácias portuguesas, desde 2007, e que a
farmácia oferece aos utentes, obtendo muita procura devido novamente à facilidade e
rapidez de acesso. [23]
Todos estes serviços são efetuados no gabinete de Boa Práticas da FQF, tendo
neste todo o tipo de material necessário para a realização dos testes. (Anexo 1)

4.2 Preparação individualizada de Medicação
A preparação individualizada da medicação (PIM), está aos poucos a ganhar
terreno, no negócio farmacêutico, e foi uma medida implementada recentemente na
FQF pelo fato de serem cada vez mais os protocolos de lares realizados, mas também,
para inovar e melhorar o serviço prestado aos antigos parceiros.
Foi adquirida um novo equipamento semiautomático de PIM, bem como todo o
material necessário, para garantir a segurança e qualidade da preparação. [24]
Esta preparação é feita por um farmacêutico responsável, que divide a
medicação a tomar pelo doente pelas diferentes alturas do dia conforme a posologia
indicada pelo médico, colocando os comprimidos em compartimentos exclusivos para
determinadas alturas do dia. (Anexo 3)
É sobejamente conhecido que os doentes idosos são mais vulneráveis a ter um
comportamento não aderente à terapêutica, visto que, as suas comorbilidades requerem
na grande maioria das vezes, polimedicação durante longos períodos de tempo, (em
Portugal cada utente consome em média cerca de 3 medicamentos simultaneamente)
existindo muitas das vezes dificuldades até no manuseamento de embalagens dos
medicamentos. [28,29]
O objetivo deste novo serviço é melhorar a adesão à terapêutica por parte do
doente, pois este não tem de se preocupar em saber a que horas e quando deve tomar
o medicamento, apenas tem de destacar o compartimento alusivo à altura do dia
(manhã, almoço, tarde, jantar e noite). Diminui também o risco de uma toma duplicada,
visto que os comprimidos estão devidamente separados pelos compartimentos.
Na FQF, e em consenso com a equipa, adotou-se o nome “Qpack” para definir
cada preparação individualizada, e após muita publicidade e a promoção certa, tem sido
um sucesso na farmácia, sendo cada vez mais as pessoas a aderir a este sistema, fácil
e seguro de toma da medicação diária.
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II – PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO
1. Novos métodos no controlo da hipertensão arterial
1.1. Enquadramento e objetivos
As doenças crónicas são responsáveis por 80% da mortalidade nos países
europeus, sendo que as doenças do aparelho circulatório são as principais. A
hipertensão arterial (HTA) continua a ser até aos dias de hoje um importante desafio no
que toca à saúde pública a nível mundial, e a sua prevenção, deteção, monitorização,
tratamento e controlo devem continuar a ser uma prioridade para os serviços e os
profissionais de saúde. [30,31]
Em Portugal, a HTA é um dos fatores de risco cardiovascular e afeta mais de um
terço da população (cerca de 36%) entre os 25 e os 74 anos de idade. [31]

Figura 1 – Prevalência da HTA a nível nacional e por grupo etário (2018) [31]

Desta percentagem de pessoas afetadas por HTA, estima-se que apenas 50%
esteja a par da sua patologia; apenas 25% estará devidamente medicado e apenas 11%
tem os valores de HTA controlados. Devido à elevada percentagem de pessoas que é
hipertensa, mas não está controlada nem medicada, a HTA continua a ser um dos
principais fatores de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares (DCV).
[31,32]
O risco inerente a valores de tensão arterial permanentemente elevados é real,
no entanto pode causar danos durante anos no nosso organismo até os sintomas se
manifestarem. A HTA pode provocar danos a nível das artérias, causando o seu
estreitamento, podendo provocar aneurismas; danos ao nível do coração, como a
doença coronária, angina de peito, arritmias, ataque cardíaco e insuficiência cardíaca;
danos ao nível do cérebro, como ataque isquémico transitório, acidente vascular
cerebral (AVC), demência de origem vascular; danos ao nível dos rins, podendo até em
casos extremos ou de comorbilidades provocar falha renal; danos ao nível dos nossos
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olhos, como retinopatias ou danos no nervo ótico; danos a nível do aparelho circulatório
que podem também originar disfunção sexual. [33,34,35]
A prevenção e a deteção atempada deste problema tornam-se assim de extrema
importância para evitar problemas ainda maiores. Existe uma série de fatores –
intrínsecos e extrínsecos – que influenciam a probabilidade de uma pessoa vir ou não a
sofrer de hipertensão, sendo que a maioria dos casos de HTA em Portugal é devido aos
nossos hábitos de vida, sendo por isso fatores de risco modificáveis. A incidência e a
prevalência da HTA são condicionadas por alguns fatores de risco, dos quais se
destacam: [31-35]
•

Excesso de peso e obesidade – O excesso de peso e a obesidade, para além
da patologia, são provavelmente os fatores de risco que mais contribuem para o
número de doenças crónicas da população e em Portugal são 5,9 milhões de
pessoas com excesso de peso. E apenas a título de exemplo, para cada 0,5 kg
de gordura a mais é necessário formarem-se mais 1,5 km de pequenos vasos
sanguíneos para abastecer o tecido adiposo, sendo preciso uma pressão
superior para bombear o sangue; a cada acréscimo de 20% do nosso peso, o
nosso risco de hipertensão aumenta cerca de cinco vezes. [31,34,35]

Figura 2 – Prevalência do excesso de peso por faixa etária (2018) [31]
•

Hábitos alimentares inadequados – Associado ao ponto anterior, existe também
um consumo de sal e de açúcar em excesso, para além de muitas vezes as
opções dos portugueses incidirem sobre alimentos ou modos de confeção pouco
saudáveis (doces, salgados, fumados, fritos). Segundo dados recentes, cada
cidadão consome em média, 3 g/dia de sal em excesso. Estes dados contribuem
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para que Portugal tenha atualmente uma das mais elevadas taxas de HTA na
Europa – 3 em cada 10 pessoas. [31]
•

Sedentarismo – Associado também à questão do excesso de peso temos o
problema do sedentarismo. Apenas 41,8% dos portugueses tem uma prática
regular de exercício físico [31]

•

Tabagismo - É uma das principais causas evitáveis de morte prematura por
várias doenças do foro oncológico, respiratório, cerebral e cardiovascular. Uma
em cada quatro mortes na faixa etária dos 50-59 anos é devido ao consumo de
tabaco. [31]

Figura 3 – Prevalência do consumo de tabaco, por faixa etária e sexo, em Portugal
(2018) [31]

Viver mais é uma conquista. Viver melhor é um desafio. Devemos por isso tentar
no dia-a-dia fazer escolhas mais saudáveis e tentar incluir o exercício físico na nossa
rotina diária, por exemplo. Relativamente a outros países da Europa, segundo
indicadores do ano passado, Portugal é um dos países onde os seus cidadãos vivem
mais (a esperança média de vida é superior a 80 anos, sendo mais elevada que a média
Europeia), mas por outro lado existe uma prevalência de comorbilidades depois dos 65
acima da média [31]
Assim, dada a propensão da população portuguesa em desenvolver doenças
cardiovasculares, onde a HTA tem um papel de destaque, a farmácia Queija Ferreira
decidiu desenvolver uma nova área para dar apoio e resposta a estes utentes e tentar
de alguma forma ajudar no controlo deste parâmetro e evitar problemas de saúde mais
graves no futuro.
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1.2. Métodos
Na FQF foi criada, durante o meu estágio, a Unidade de Assistência ao Hipertenso
(anexo 4), onde é feito um aconselhamento diferencial e personalizado com base nos
resultados medidos com o novo aparelho de uso exclusivo profissional da Omron 907,
validado pela Sociedade Europeia de Hipertensão (anexo 5).
Este aparelho permite minimizar o “efeito bata branca” uma vez que a máquina faz
a medição de uma forma autónoma sem necessitar da presença do farmacêutico
durante a medição. O farmacêutico entra no gabinete da unidade com o utente,
acompanhando-o, e é o farmacêutico que instala o utente na sala e coloca de forma
correta a braçadeira. Posteriormente é explicado ao utente que a máquina contempla
um período de descanso (cerca de 4 - 5 minutos) que permite normalizar os valores da
tensão do individuo. A máquina procede então à medição que consiste em três
medições distintas com os respetivos intervalos, e faz no final a média das três. No final
da medição, cerca de 5 a 6 minutos, o farmacêutico regressa à sala e anota os valores
dados pelo equipamento (as três medições distintas e a média das três), e conversa
com o utente sobre os resultados tentando contextualizar os mesmos.
Dos poucos meses que tive de experiência desde que instalamos o equipamento,
pude de facto comprovar que mesmo estando o farmacêutico ausente na medição, a
primeira medição que é feita é a que desvia sempre mais da média, justificando aquilo
que já expus acerca do "efeito bata branca”, que tentamos minimizar. Hoje em dia até
já existe o termo “hipertensão de bata branca”, que atinge cerca de 13% da população,
devido a este fenómeno em que são obtidos valores mais elevados do que os reais
justificados pela ansiedade que os utentes sentem quando o profissional de saúde está
presente. [32]
Para avaliação da recetividade e satisfação dos utentes face ao novo método de
avaliação da tensão arterial, decidi elaborar um inquérito que foi distribuído e preenchido
pelos utentes aquando da realização da medição. (anexo 6)
Este inquérito contém 5 perguntas de resposta rápida, foi distribuído durante o mês
de Junho com o objetivo de perceber o grau de prevalência da HTA na amostra
estudada, e o grau de recetividade por parte dos utentes à nova forma de atuação da
sua farmácia perante a doença .

1.3. Resultados
O inquérito que fiz foi utilizado na FQF durante os meses de junho, julho e agosto
de 2018 e foram obtidas 87 respostas. Das respostas obtidas pude constatar que a
grande maioria dos utentes que colaborou é do sexo feminino - 85% (n=74) – e apenas
15% é do sexo masculino (n=13). No que toca às idades dos utentes e à constituição
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da amostra, a grande maioria encontra-se entre os 60 e os 80 anos (43,8%), seguidos
dos 40 aos 60 (26,4%), dos 25 aos 40 (21,8%), dos acima dos 80 (6,9%), e finalmente
abaixo dos 25 (1,1%), como podemos ver na figura 4.

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA
POR FAIXA ETÁRIA
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Figura 4 – Distribuição da amostra dos inquéritos por faixa etária

Relativamente às respostas ao inquérito foram analisadas pergunta a pergunta,
como podemos ver nos resultados da figura 5, cujo detalhe será discutido abaixo.
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Figura 5 – Análise dos resultados dos inquéritos, por pergunta
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Questão 1 - Sofre de hipertensão?
Relativamente a esta questão, 49 pessoas responderam afirmativamente contra 38
respostas negativas. Esta informação traduz a realidade dos utentes da FQF uma vez
que temos vários utentes medicados e a ser monitorizados por problemas de
hipertensão, que no fundo são o público-alvo desta nova unidade que foi criada na
farmácia.

Questão 2 - Existe alguém com hipertensão na família?
Na questão nº2, apenas 31 pessoas responderam afirmativamente quanto a existir
histórico de HTA na família, contra 56 respostas negativas. Apesar de poder ser uma
conclusão precipitada, uma vez que muitas destas pessoas podem desconhecer os
problemas de saúde de outros familiares, existe de facto a probabilidade destes casos
de HTA se deverem a fatores modificáveis e extrínsecos aos utentes, como a grande
maioria dos casos de HTA. A prevenção é assim de extrema importância.

Questão 3 - Este novo método de medição é mais preciso e rigoroso. A
relação custo/benefício parece-lhe justa?
Por ser feita a medição neste equipamento novo e por ser prestado um serviço
diferencial e personalizado, o custo do serviço foi também alterado. Daí ser importante
perceber a recetividade dos utentes ao mesmo. Assim, 52 pessoas acham a relação
custo/benefício do serviço justa contra uma minoria de 35 pessoas.

Questão 4 - Um dos objetivos deste método é reduzir o chamado “efeito
bata branca”. Sente-se mais relaxado/a e tranquilo/a com esta nova
metodologia?
De facto, muitas vezes a primeira medição que era feita no gabinete de atendimento
personalizado com a máquina antiga apresentava valores inflacionados e que não
traduziam a realidade dos valores de tensão arterial dos utentes. Isto deve-se
precisamente ao “efeito bata branca” provocando muitas vezes algum nervosismo, do
qual muitos utentes nem se apercebem. Com o novo aparelho esse efeito é minimizado
devido ao método de medição, como já referido anteriormente. Assim, quando explicava
esta questão aos utentes no momento de preenchimento do questionário, a grande
maioria percebeu de facto que era uma das grandes mais-valias deste tipo de medição.
Relativamente à questão obtive então 68 respostas positivas face a apenas 19
respostas negativas, que segundo pude apurar se deveram aos factos desses utentes
já se encontrarem nervosos/alterados independentemente do método escolhido para a
medição.
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Questão 5 - Irá utilizar novamente este novo serviço da farmácia?
A esta questão obtive uma esmagadora maioria de 81 respostas positivas contra 6
negativas (que se tratavam de utentes que foram apenas fazer uma medição ocasional).
Todos os utentes assíduos da farmácia e que fazem medições periódicas para vigiar a
tensão arterial mostraram-se satisfeitos com o novo serviço.

1.4. Discussão e conclusão

De um modo geral, apesar do novo aparelho representar um custo superior na
medição dos parâmetros, penso que os utentes estão satisfeitos com esta nova
metodologia e continuam a utilizá-la diariamente em vez do método antigo de medição.
A implementação destas novas medidas e deste novo projeto diferencia e destaca
não só a farmácia de outras no meio envolvente, mas também o papel da farmácia em
geral. Fico agradecido pela oportunidade que tive em ajudar a desenvolver o projeto e
participar na realização de ações e meios de divulgação do mesmo. Foi também feito
um rastreio cardiovascular no qual tive oportunidade de participar, onde utilizamos este
mesmo aparelho e tivemos uma adesão acima da média, quanto mais não fosse porque
as pessoas tinham alguma curiosidade.
Do ponto de vista da saúde pública penso que este projeto da FQF é ambicioso mas
é também um exemplo da importância que o papel do farmacêutico pode ter no
acompanhamento e monitorização da saúde dos seus utentes. O projeto tem também
uma importância fulcral na relevância dada ao serviço farmacêutico mas também na
qualidade de vida dos utentes pois permite reduzir a “hipertensão de bata branca”, obter
valores mais fidedignos e monitorizar de forma rigorosa o seu estado de saúde.
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2. Distúrbios do sono – A sua relação com a doença de
Alzheimer e a importância da higiene do sono
2.1. Enquadramento e objetivos
O sono pode ser definido como uma condição ou um estado que envolve o corpo e
a mente, que ocorre natural, periódica e recorrentemente, e que pressupõe a suspensão
temporária da consciência e o relaxamento e inatividade muscular. [36,37] É também
essencial à nossa saúde mental e ao nosso bem-estar e dependendo da faixa etária a
necessidade de horas de sono pode variar e vai decrescendo com a idade (ver tabela
2).
O sono é regulado pelo nosso ritmo circadiano, que funciona como uma espécie
de relógio interno e que influencia a produção de melatonina e de cortisol, ambos com
relevância no que toca a regular o nosso ciclo de sono, sendo que a melatonina é a
hormona que induz o sono, responsável por provocar sonolência e diminuir a nossa
temperatura corporal. [38]
Tabela 2 – Nº de horas de sono recomendadas para cada idade [36,37]
Idade

Nº de horas de sono recomendadas

4 – 12 meses

12-16 horas/dia

1 – 2 anos

11-14 horas/dia

3 – 5 anos

10-13 horas/dia

6 – 13 anos

9-11 horas/dia

14 – 18 anos

8-10 horas/dia

18 – 64 anos

7-9 horas/dia

65 + anos

7-8 horas/dia

Existem também diferentes tipos do sono: o sono REM (rapid eye movement) e
NREM (non-rapid eye movement), sendo que o NREM tem quatro fases distintas que
vão resultando, progressivamente, num sono mais profundo e reparador. Durante o
sono REM existe um aumento do nosso metabolismo – com aumento da frequência
cardíaca e respiratória - e por isso considera-se um sono sem descanso, já o sono
NREM é o que nos permite de facto descansar e daí ser o mais importante. [39,40]
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Os problemas de sono têm ganho relevo ao nível da saúde pública uma vez que
representam um risco acrescido no aparecimento ou agravamento de outras doenças
crónicas tais como:
•

Diabetes tipo II – Estudos comprovam que sono insuficiente está ligado a um
risco maior de desenvolver diabetes tipo II uma vez que a duração do sono
interfere com os níveis de Hemoglobina A1c, o que pode provocar um
descontrolo dos níveis de açúcar no sangue. [41,42]

•

Doenças cardiovasculares (DCV) – Pessoas com apneia do sono apresentam
um risco superior de desenvolver DCV, como HTA, arritmias, arteriosclerose
[41,42]

•

Obesidade – Um sono curto provoca alterações metabólicas que resultam num
excesso de peso devido às alterações provocadas pela privação de sono no
hipotálamo, que regula o apetite e o gasto energético. [41]

•

Depressão – Apesar de ser uma relação complexa, os distúrbios de sono já
foram documentados como uma das possíveis causas da depressão. [41]

O sono é também essencial para permitir que o nosso cérebro tenha tempo para
conseguir armazenar as nossas memórias e aprendizagens. [37]
Da mesma forma as pessoas com dificuldade em manter um sono durante as horas
necessárias apresentam um risco superior de declínio cognitivo precoce comparado
com as pessoas que conseguem manter o sono constante durante as horas
necessárias. Horas insuficientes de sono ou sono interrompido a longo prazo estão
também relacionados com o aparecimento precoce de Alzheimer. [37, 43] O papel do
sono na remoção de β-amiloide do cérebro está comprovado e por isso já foi
demonstrado em alguns estudos que a privação de sono a longo prazo resulta em níveis
mais elevados de β-amiloide e acumulação de proteínas tau (τ), que estabilizam os
microtúbulos e existem nos neurónios. [44,45]
A diminuição do sono NREM está diretamente relacionada com o aumento da
deposição de β-amiloide. [44] Na doença de Alzheimer a deposição de β-amiloide, por
ser insolúvel, é seguida da agregação intracelular de proteína τ e consequentemente
perda de células neuronais, diminuição de sinapses, atrofia cerebral e deficiência
cognitiva. [44,45] Esta acumulação começa a acontecer muito antes das primeiras
manifestações clínicas, que quando são finalmente detetadas por vezes já é demasiado
tarde para intervir com sucesso. [45] Por isso acredita-se que o estudo do sono pode vir
a ser utilizado no fundo como um marcador do aparecimento precoce da doença de
Alzheimer. [37,44,45]
Por reconhecer a importância que todos os processos do nosso sistema nervoso
envolvidos têm no

sono e o seu impacto no aparecimento de doenças
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neurodegenerativas, decidi focar-me durante o estágio em promover estratégias para
melhorar a qualidade do sono dos utentes com que contactei ao longo destes meses.
Existem vários tipos de distúrbios do sono mas o que parece motivar os utentes a
procurar ajuda quer no médico, quer na farmácia, é a insónia, que se caracteriza por
uma incapacidade de iniciar ou manter o sono ou acordar precocemente de manhã sem
conseguir adormecer novamente. [41]
Cedo no estágio fui confrontado com a procura massiva de soluções para estes
problemas relacionados com a privação ou inconsistência do sono de vários utentes, de
diferentes faixas etárias. A par desta procura existe também um aumento no consumo
dos chamados “medicamentos para dormir”, sobretudo no que toca à classe das
benzodiazepinas. O grande problema relacionado com este consumo crescente é que
nem sempre a sua utilização é supervisionada por um profissional de saúde habilitado
para o efeito o que pode resultar numa má utilização dos mesmos, em possíveis efeitos
adversos e dependência. A utilização das benzodiazepinas a longo prazo pode até
representar um problema e não uma solução. Sabe-se hoje em dia que o consumo
crescente de medicamentos deste grupo terapêutico de uma forma abusiva e muitas
vezes não supervisionada pode resultar em efeitos nocivos a longo prazo tais como
dependência e tolerância; risco de hipertensão arterial; perdas de memória; demência
e doença de Alzheimer; diminuição da líbido e impotência; tonturas, sonolência e um
retardamento psicomotor que podem estar na origem de quedas e acidentes. [46-50]
Na área farmacêutica também não estamos isentos de risco, uma vez que a falta de
sono ou de qualidade de sono é comum em homens e mulheres com atividades
profissionais que incluem trabalho por turnos rotativos, nomeadamente turnos noturnos.
[38-40] Os distúrbios que ocorrem no ciclo de sono dos trabalhadores pode ser o motivo
para o aumento da prevalência de distúrbios gastrointestinais e do desenvolvimento de
doenças neurodegenerativas como já visto acima. [37,40] Inclusivamente, relacionouse a privação de sono com o aparecimento de alguns tipos de cancro, nomeadamente
nas mulheres onde a probabilidade ou o risco de desenvolver cancro da mama é 30%
maior nas mulheres que trabalham por turnos. [51-53] Isto poderá ser justificado pela
disrupção do ritmo circadiano ou pela supressão de melatonina devido à exposição à
luz durante as horas de trabalho noturno. [37,38,39]
Assim, dada a importância que o sono tem e que nós muitas vezes negligenciamos
no dia-a-dia, o meu objetivo durante o estágio na farmácia foi sensibilizar os utentes
para esta temática aconselhando-os a utilizar várias estratégias para uma boa higiene
do sono. As medidas que tentei divulgar são de fácil acessibilidade a todos e espera-se
que com a sua prática se possa evitar a toma de medicação desnecessária ou diminuila para a mínima dose terapêutica necessária.
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2.2. Métodos
São vários os fatores que podem ter impacto no sono como a temperatura, a luz, o
horário das refeições que fazemos, a nossa rotina de sono e de exercício físico, uma
vez que todos estes fatores têm o seu efeito sobre o ritmo circadiano. Infelizmente, nos
dias que correm e com o pobre equilíbrio que muitas vezes é feito entre a vida
académica, profissional e pessoal, muitos destes fatores são afetados e por isso a nossa
qualidade de sono também o é. Já são vários os estudos que confirmam que a higiene
do sono está forte e intrinsecamente relacionada com a qualidade do sono. [43,54]
A higiene do sono pode ser definida como um conjunto de recomendações
comportamentais e ambientais que têm como objetivo promover a qualidade do sono.
[43,54] Por isso o meu trabalho na farmácia passou por pesquisar e recolher algumas
das medidas e recomendações que podem ser adotadas e alguns dos fatores que mais
têm impacto no sono. Desta pesquisa, para além do aconselhamento diferencial que foi
feito ao balcão, foi distribuído durante o mês de agosto, um panfleto sobre as boas
práticas da higiene do sono, tendo como objetivo principal, alertar a comunidade para o
uso excessivo e desnecessário de medicação, revelando alguns efeitos adversos
graves que esta pode ter, dando maior destaque a algumas das recomendações mais
importantes para quem apresenta dificuldade em regular o sono: (ver anexo 7)
•

Evitar a cafeína (café, chá, refrigerantes), pelo menos 6-8h antes de dormir
– A cafeína sendo uma substância psicoativa deve ser evitada devido às suas
propriedades estimulantes. A cafeína possui a capacidade de manter o sistema
em alerta e ter efeitos disruptivos no sono devido ao bloqueio dos recetores de
adenosina no hipotálamo. Os níveis plasmáticos atingem o seu pico passados
trinta minutos da sua administração via oral, e o seu tempo de semivida é de três
a sete horas, sendo que pode variar de pessoa para pessoa. Ainda assim, o
tempo de semivida aumenta com a idade, pelo que pessoas mais velhas,
sobretudo idosos, devem ter particular atenção no que toca à cafeína. [43,55]

•

Evitar a nicotina 4h antes de dormir – Tal como a cafeína, a nicotina é também
um estimulante do sistema nervoso, seja esta absorvida diretamente do cigarro
ou via oral ou via transdérmica. O uso de nicotina está também associado com
o despertar matinal precoce e a supressão do sono REM. No caso de um
fumador de longa data que está dependente do seu consumo, convém
considerar os efeitos da abstinência da nicotina. A curto prazo podem existir mais
queixas relativas à qualidade do sono, mas a longo prazo serão observadas
melhorias. [43]
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•

Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas 4h antes de dormir – O consumo de
bebidas alcoólicas antes de dormir tem influência de várias formas no sistema
nervoso (como por exemplo nos níveis de adenosina, da qual é antagonista) e
deve por isso ser evitado. Nas pessoas com problemas de dependência é
comum existirem problemas de sono crónicos que são normalmente
exacerbados durante uma tentativa de abstinência mas que poderão sofrer
melhoria a longo prazo. [43,55]

•

Praticar exercício de forma regular – A prática de exercício adequada é uma
recomendação comum para a higiene do sono, desde que não seja praticada
perto da hora de deitar. Tem uma ação benéfica no sono devido aos seus efeitos
na temperatura corporal, excitação e níveis de adenosina (os níveis de
adenosina vão aumentando durante o período em que estamos acordados; em
concentrações muito altas a adenosina inibe a excitação e causa sonolência,
sendo que os seus níveis diminuem durante o sono.) [43,55]

•

Ter em atenção os horários de refeição e os tipos de comida – Evitar
refeições pesadas, muito picantes ou doces, e privilegiar refeições mais leves à
noite poderá também ajudar pois a digestão será mais rápida, evitando
problemas como azia e/ou refluxo gástrico. [43]

•

Eliminar ruídos – Os ruídos externos são muitas vezes uma fonte de distúrbios
no sono pelo que devem ser minimizados. Contudo, os ruídos normais no
ambiente da pessoa têm por vez um impacto positivo e o organismo acostumase. [43]

•

Evitar possíveis fontes de stress – O termo stress está relacionado com algum
evento ou eventos que têm respostas de impacto agudo ou até crónico no nosso
organismo a nível fisiológico – aumento da tensão arterial e da pulsação – e a
nível psicológico – ansiedade. Além disso há uma produção de cortisol
associada a momentos de stress que interfere com a produção de melatonina e
dopamina. O stress é por isso um disruptor importante do sono e deve ser
minimizado através de atividades relaxantes (experimentar yoga, pilates, ou
meditação por exemplo) [43]
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•

Evitar sestas – Durante o dia os níveis de melatonina são mais baixos, por isso
para evitar a disrupção da homeostase do sono devemos evitar sestas que
ultrapassem os trinta minutos. [43,54]

•

Manter um esquema de sono regular – Apesar de nos dias que correm e
devido aos horários de trabalho de muitas profissões ser quase missão
impossível, devemos na medida do possível estabelecer horários fixos para
dormir e acordar, mesmo nos dias de descanso de forma a maximizar a sincronia
entre a vontade fisiológica de dormir, o ritmo circadiano e o período noturno de
descanso. Horários irregulares de dormir e acordar podem resultar numa
dessincronia com o ritmo circadiano endógeno.

•

Manter o ambiente do quarto escuro – Com a dependência que existe nos
dias de hoje da tecnologia, existe o mau hábito de manter a televisão acesa, ou
o computador, tablet ou telemóvel por perto na hora de dormir. Contudo, a
utilização de aparelhos com ecrãs de luz azul pode perturbar a produção de
melatonina, devido à sua influência nos fotorrecetores, baixando os seus níveis
e aumentando a dificuldade em adormecer. [43,56]
Evitar passar demasiado tempo na cama – O ambiente para ajudar a
propiciar o sono deve ser confortável, escuro e estar a uma temperatura
agradável. Contudo, se passarmos lá demasiado tempo, começamos a ficar
impacientes por não adormecer, sendo assim preferível sair do quarto até o
sono voltar. [43]

Resultados, discussão e conclusão
Com a implementação destas medidas obviamente não se pretendia que as pessoas
descontinuassem a medicação já instituída. Pretendia apenas sensibilizar e alertar as
pessoas para o tema e acima de tudo promover o uso racional dos medicamentos.
Apesar de ainda ser pouca a experiência que tenho na área, cedo percebi em
conversa com os utentes que apenas a adoção destas estratégias em monoterapia não
seriam o suficiente ou não seria eficaz no tratamento da insónia. Ainda assim, quando
são adicionadas ao tratamento que os utentes já fazem ou quando aconselhadas ao
balcão num atendimento diferencial em conjunto com algum suplemento alimentar
(como é o caso dos que contêm melatonina), provam que uma boa higiene do sono
pode de facto minimizar alguns dos problemas de sono.
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Inicialmente até pensaria que esta intervenção não tivesse sucesso, mas na
realidade e pelo contrário a maioria dos utentes da FQF que sofrem com as insónias
revelaram estar sensíveis para a temática. Maior parte destes, estão dependentes de
fármacos sedativos para conseguirem adormecer, ou para terem uma noite de sono sem
interrupção, e por isso revelaram disponibilidade em ouvir os conselhos prestados ao
balcão, e vontade em saber mais sobre a temática, bem como recetividade em
experimentar alguns MNSRM como alternativa. Aqui também me apercebi da facilidade
com que se prescreve estes medicamentos, sendo muitas das vezes erradamente a
primeira linha de tratamento. Cabe-nos a nós farmacêuticos apelar ao tratamento não
farmacológico e esclarecer o utente sobre as melhores alternativas a estes fármacos.

3. Disfunção erétil
3.1. Enquadramento e objetivos
A disfunção eréctil (DE) tem repercussões não só na vida sexual do doente, mas
também no seu bem-estar e qualidade de vida.
O mecanismo fisiológico da ereção é um fenómeno complexo, que envolve fatores
neurovasculares e hormonais, mas também psicológicos, podendo ser iniciado através
de apenas estímulos visuais, olfativos ou mentais.
Vários transmissores estão envolvidos no controlo erétil, sendo o óxido nítrico (NO)
o principal. Este transmissor, ao sofrer estímulos externos, vai ativar a enzima
guanililciclase, que é responsável pela produção de monofosfato cíclico de guanosina
(GMPc). Este vai interagir com a proteína cinase G (PKG) desencadeando um aumento
da permeabilidade dos canais de cálcio e potássio, diminuindo os níveis de cálcio,
contribuindo para o relaxamento do músculo liso e dilatação dos corpos cavernosos,
que por sua vez, vão-se encher de sangue, aumentando de volume e produzindo a
rigidez característica deste mecanismo. [48,49]
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Figura 6 – Esquema do mecanismo da ereção.

A DE ocorre quando existe uma incapacidade recorrente ou constante de manter
e/ou conseguir uma ereção que permita um desempenho sexual satisfatório.
A DE é uma das perturbações masculinas mais usuais e, embora seja um sintoma
benigno, este pode ter importantes consequências físicas e psicológicas na qualidade
de vida dos doentes e dos seus parceiros, além de estar associada a alguns fatores de
risco comuns com doenças cardiovasculares, apresentando por isso um potencial
interessante na identificação de DCV e de outras situações clínicas que frequentemente
acompanham esta patologia. [57,58,62]
As disfunções sexuais masculinas atingem, segundo os resultados de um estudo
elaborado por Vendeira et al., aproximadamente 840 mil portugueses, praticamente
24% da população masculina adulta, sendo que 13% admitem mesmo ter algum grau
de perda da capacidade erétil. [57]
Adicionalmente, de acordo com um estudo de Teles et al., em Portugal existe uma
maior prevalência de DE em homens entre os 40 e os 49 anos (29%), sendo que este
valor aumenta com a idade, passando a 50% entre 50 e os 59 anos e para 74% dos 60
aos 69 anos, considerando estas faixas etárias mais suscetíveis aos fatores de risco da
doença. [58]

34
RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Os fatores que podem contribuir para o aparecimento da doença, tanto podem ser
de índole psicológica, como resultado do stress, depressão e ansiedade, ou de índole
biológica, como desordens nos vasos sanguíneos (colesterol, diabetes, pressão arterial
entre outros), problemas no sistema nervoso (lesões espinais, esclerose múltipla,
Parkinson), alguns medicamentos (tais como anti-hipertensivos (diuréticos tiazídicos e
β-bloqueadores), anti-depressivos tricíclicos, anti-androgénicos, anti-histamínicos H2 e
barbitúricos) ou mesmo problemas como o uso abusivo de álcool, o tabagismo, e
algumas lesões relacionadas com nervos associados ao pénis, podem contribuir para a
doença. [57,59,60]
Apesar de ser difícil e existirem muitas barreiras sociais sobre a doença, os doentes
com sintomas sugestivos de DE devem ser sempre avaliados por um urologista, não
bastando os conselhos que muitas vezes são fornecidos na farmácia.
O tratamento depende sempre da causa e gravidade da disfunção. Quando a DE é
de origem física, estes podem ser farmacológicos (hormonoterapia ou uso de inibidores
da fosfodiesterase-5), mecânicos (dispositivos de ereção por vácuo) ou cirúrgicos, ou
se for de origem emocional, existem métodos não farmacológicos.
Existem vários fármacos disponíveis no mercado, cuja forma de atuação se baseia
fundamentalmente no aumento do fluxo sanguíneo do pénis, responsável pela melhoria
na capacidade de atingir e manter uma ereção satisfatória.
Os inibidores da fosfodiesterase-5, são administrados por via oral, e como o próprio
nome indica vão interferir na produção da enzima fosfodiesterase. Esta enzima acaba
por metabolizar o GMPc, interrompendo assim o mecanismo de ereção. Existem
diversas marcas comercializadas em Portugal, tais como o Viagra®, o Cialis® e o
Levitra®, diferindo entre si apenas na duração do efeito pretendido. Existem alternativas
terapêuticas mais invasivas, em que o fármaco pode ser administrado por injeção intracavernosa ou até mesmo tratamento cirúrgico, utilizado principalmente em doentes
graves que não correspondem a nenhum tratamento. O tratamento cirúrgico mais
comum consiste na colocação de próteses penianas. [63,64,65,66]
O tratamento não farmacológico deve ser sempre a prioridade no aconselhamento
farmacêutico, e na DE não é exceção. A implementação de novos hábitos mais
saudáveis, como a prática de exercício físico, alimentação, controlo do stress e redução
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de álcool é determinante para diminuir os fatores de risco associados à DE, contribuindo
indiretamente para o tratamento da doença.
O aconselhamento psicológico e a terapia sexual são aconselháveis também como
complemento de outras formas de tratamento da DE, sobretudo quando existe stress,
ansiedade ou depressão associadas. [64,65]
Dado o impacto da disfunção eréctil na autoestima dos homens afetados, muitos
preferem não procurar ajuda, escondendo e preferindo não falar sobre o tema, o que
tende a agravar o problema. Na FQF por diversas vezes, fui abordado ao balcão com
perguntas relacionadas com a DE, tendo-me apercebido da completa falta de
informação que os utentes possuem, apesar de até muitas vezes, realizarem o
tratamento farmacológico, sem saber muito bem o porquê.

3.2. Métodos

Ao longo do meu percurso, e principalmente quando comecei o processo de
atendimento ao público notei uma especial e crescente procura da população masculina,
com respetiva prescrição médica, para medicamentos alusivos à disfunção erétil.
Sendo um assunto sensível e poucas vezes abordado tanto na farmácia como até
no consultório médico, decidi aprofundar mais este tema, bem como realizar uma
intervenção mais ativa na comunidade que frequenta a FQF.
Por ser um assunto sensível, muitas das pessoas nem sequer o abordam, apesar
de sentirem necessidade de o fazer. Por estes motivos decidi intervir na comunidade da
FQF com a elaboração de um panfleto informativo, onde inclui possíveis causas, e
sintomas, dando um pouco mais de relevância aos fatores de risco, de forma a alertar
os utentes que para além dos fatores físicos, os fatores psicológicos também contribuem
e muito para o agravar da doença. (Anexo 9)
De forma a estarem mais visíveis, coloquei os panfletos em todos os balcões da
farmácia, inclusive também dentro dos sacos dos utentes que levavam medicação para
esta patologia.

36
RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

3.3. Resultados, discussão e conclusão
A recetividade foi muito boa por parte dos utentes, com muitos homens, e também
mulheres interessadas pelo tema e por algumas das informações que constavam no
folheto, o que me surpreendeu pela positiva, dado a sensibilidade do tema.
Por vezes penso que é mais fácil quando a informação se encontra assim exposta
e ao alcance dos utentes, partindo deles a iniciativa de iniciar a comunicação com o
farmacêutico, sentindo-se assim mais relaxados e tranquilos relativamente à
abordagem. Com esta intervenção, penso ter alertado a comunidade de utentes da FQF
para esta temática, e aos poucos ter mudado algumas perceções e preconceitos que
inicialmente se manifestavam, sobretudo no momento do atendimento, abrindo
possivelmente uma porta, para que todos os doentes “silenciosos” se manifestem e
procurem ajuda.
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Considerações finais
Após o fim destes 3 meses de estágio, o sentimento é o de dever cumprido. Inicialmente,
o preconceito era forte, esta área comunitária das Ciências Farmacêuticas era talvez
das que menos me atraia a nível profissional, uma área onde nunca me imaginava a
trabalhar. Findo o período de estágio, a opinião não poderia ser a mais oposta. O contato
com os utentes, o trabalho de equipa realizado, o trabalho infindável no back office e
principalmente o sentimento que ainda há muito que aprender e melhorar, mudou
completamente a minha perceção.
O farmacêutico comunitário, é um profissional fundamental no SNS, sendo diferenciado
pela especificidade que reserva a cada utente, promovendo o uso racional do
medicamento.
Para terminar, só assinalar que o sucesso de uma farmácia, muito se deve a quem nela
trabalha, e o espirito de grupo que predomina na FQF, bem como a qualidade e
profissionalismo de cada serviço, destacam-na das restantes, sendo uma das melhores
farmácia do Grande Porto, e que muito orgulho de a ter representado nestes 3 meses.
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Anexos
Anexo 1 – Estrutura da farmácia Queija Ferreira
- Zona do Atendimento

- Zona do Atendimento
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- Armazém Secundário

- Armazém Secundário
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- Laboratório

- Armazém Principal

45
RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

- Gabinete de Preparação de “Qpack´s”

Anexo 2 – Produto da semana
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Anexo 3 – Qpack

Anexo 4 – Unidade de Assistência ao Hipertenso
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Anexo 5 – Aparelho medidor de tensão arterial de uso profissional – Omron 907
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Anexo 6 – Questionário sobre a unidade de Assistência ao Hipertenso
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Anexo 7 –Panfleto sobre a Higiene do Sono
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Anexo 8 – Panfleto sobre a Disfunção erétil
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Resumo

O percurso académico de cada estudante apoia-se numa base formativa
que só se encontra completa após a componente laboral. Neste intuito, o nosso
período de mobilidade teve como objetivo principal conhecer outras realidades,
outros contextos profissionais e assim conseguirmos obter uma melhor e mais
informada decisão, aquando da passagem para a atividade profissional. Neste
período, foi-nos possível aprimorar competências a nível das formulações
quimioterápicas, da nutrição parental e da dispensação de medicamentos a nível
de ambulatório, no Ospedale Villa Sofia – Cervello.
O presente relatório subdivide-se numa pequena parte introdutória, numa
descrição breve da farmácia do hospital, seguido do trabalho desenvolvido
aquando da nossa estadia. É dada uma descrição sobre a agência italiana do
medicamento (para traçar paralelismos entre as entidades de regulação e
supervisão de Portugal e Itália), sobre as diversas unidades médicas que o
hospital possui e as diversas formas em que entramos em contacto com o
medicamento.
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1. Introdução
A Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) é a entidade nacional responsável pela
regulamentação dos fármacos em Itália. É um organismo público que atua
autonomamente de acordo com critérios de custo-efetividade, sob a direção do
Ministério de Saúde e sob a vigia do Ministério de Saúde e Ministério da
Economia.
Tem como competências básicas:
•

Potenciar políticas farmacêuticas justas e que assegurem uma aplicação
consistente a nível nacional;

•

Avaliar

o

custo-benefício

dos

fármacos;

promover

pesquisa

e

desenvolvimento farmacêutico;
•

Permite a união do sistema farmacêutico de acordo com as autoridades
regionais; assegurar inovação, eficácia e simplificação dos processos de
autorização de marketing, de forma a garantir um rápido acesso a
fármacos inovadores e fármacos para doenças raras;

•

Reforça a relação com as agências de outros estados membros, com a
Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e com outros organismos
internacionais [1]

A 1 de setembro de 2009, houve uma reorganização de hospitais, unindo os
antigos hospitais Cervello, Villa Sofia-CTO, Casa del Sole em um, chamado
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, que veio proporcionar um serviço mais
adequado aos interesses da comunidade. O hospital Vincenzo Cervello foi criado
em 1909 com o propósito de curar doenças do trato respiratório e era dirigido
pelo farmacologista que deu nome à instituição. Com o passar dos anos e com
a ajuda de fundos recolhidos aos aristocratas sicilianos, em 1922 o hospital foi
considerado um ponto de referência de termos de diagnóstico de patologia.
Esta nova instituição é dirigida por um Direttore Generale, auxiliado por um
Direttore Amministrativo e um Direttore Sanitario, responsável pela toma de
decisões relacionadas com as políticas de saúde. A Direzione Amministrativa é
responsável pela administração e contabilidade, ambos necessários para o bom
funcionamento do hospital. A Direzione Sanitaria supervisiona as atividades
1
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relacionadas com a higiene de cada unidade hospitalar e dos serviços de
diagnóstico [2]
O Hospital Cervello é constituído por 8 serviços, como é estruturado na figura 1.

Dipartimento Materno-Infantile

Ortopedia Pediatrica, Neonatologia UTIN,
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia,
Pronto Socorro Pediatrico ed
Accettazione

Especialidades
Hospital Cervello

Dipartimento di Chirugia

Dipartimento di Ematologia e
Oncologia

Ematologia con UTMO, Ematologia e
Malattie Rare del Sangue e degli Organi
Ematopoietici, Medicina Trasfusionale e
Oncologia Medica

Dipartimento di Emergenza e
Neuroscienze

Anestesia e Rianimazione Iº

Dipartimento Cardiovasculo –
Respiratorio

Cardiologia, Chirurgia Toracica,
Malattie Apparato Respiratorio 1 e
2

Dipartimento di Medicina

Nefrologia e dialisi, Medicina
Interna 2, Malattie Infettive,
Gastroenterologia, Endocrinologia
e Farmacia.

Staff Direzione Aziendale

Staff Direzione Sanitaria

Figura 1- Especialidades do Ospedale Cervello
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2. Descrição da farmácia
No início do nosso estágio, a farmácia encontrava os seus serviços divididos
em dois pisos do edifício A. O primeiro piso estava encarregue pela preparação
de sacos de nutrição parentérica, que eram necessários para o hospital Villa
Sofia, e para suprimir as necessidades do próprio hospital Cervello. Encontravase também, neste piso, a sala de armazenamento de fármacos quimioterápicos,
que eram enviados para o hospital Villa Sofia, pois apenas eram administrados
neste. O rés-do-chão dispunha das restantes componentes, o ambulatório, o
armazém dos fármacos, o local de preparação dos esquemas quimioterápicos,
secção dos dispositivos médicos e os serviços administrativo. Contudo, no final
do estágio, as obras foram concluídas e todas as componentes da farmácia
ficaram no rés-do-chão. A sua estrutura atual pode ser visualizada no Anexo 1.
Assim, as funções desta farmácia passavam por:
•

Distribuição de medicamentos ao público, no ambulatório,
compreendendo medicação crónica e para doentes no primeiro ciclo de
terapia, em recuperação nos primeiros 30 dias após alta hospitalar;

•

Elaboração, receção e sistematização de encomendas;

•

Farmacovigilância de reações adversas medicamentosas (RAM);

•

Armazenamento e aprovisionamento de dispositivos médicos;

•

Preparação de sacos de nutrição parentérica;

•

Preparação de formulações galénicas;

•

Participação nas comissões de ética, do bom uso do sangue, de infeções
hospitalares, entre outras;

•

Fornecimento de fármacos aos serviços do hospital;

•

Elaboração de esquemas de preparação de fármacos quimioterápicos e
verificação do estado de preparação destes.

3
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3. Ambulatório
Assim

como vigora

a

lei 405/2001, em termos de

ambulatório,

nomeadamente âmbito hospitalar, são dispensados medicamentos nos
seguintes contextos [3]
3.1 Receita Ficheiro F
Doentes que após alta hospitalar, têm direito ao primeiro ciclo de terapia,
totalmente comparticipado pelo SSN, denominados medicamentos fascia A.
Estes medicamentos são dispensados no máximo para 30 dias, se a duração do
tratamento for superior fica a encargo do utente e os restantes medicamentos
têm de ser adquiridos numa farmácia comunitária. Há também os medicamentos
fascia C, que não são dispensados no hospital, como os novos anticoagulantes
orais, como é o caso do apixabano (figura 2) [4].
Adicionalmente, em alguns casos, o médico prescritor deve incluir na receita
as notas AIFA, de forma a limitar e direcionar a isenção do pagamento deste tipo
de fármacos de fascia C. São exemplos disso os inibidores da bomba de protões
como o omeprazol e pantoprazol, que devem apresentar a nota 1 no caso de
prevenção de complicações graves do trato gastrointestinal superior ou nota 48
no tratamento de úlceras superior a 4 semanas. No caso de hipercolesterolemia
familiar, são prescritos inibidores da HMG CoA redutase, como a atorvastatina,
na presença da nota 13. No âmbito do tratamento de infeções graves do trato
respiratório, do trato urinário, tecidos moles, intra-abdominal, obstétricoginecológico, ossos e articulações, são usados antibióticos injetáveis como a
ceftriaxona que além da nota 55, devem apresentar o seguinte documento como
é ilustrado na figura 3 [5]. No caso de profilaxia de trombose venosa profunda,
são usados anticoagulantes injetáveis como a nadroparina cálcica, enoxaparina
sódica fondaparinux sódico, em que a nota vem na forma de um anexo
denominado allegato A (figura 4).
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Figura 2- Exemplo de Receita Ficheiro F

Figura 3- Anexo necessário à dispensa
de antibióticos injetáveis

Figura 4- Anexo allegato A
5
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3.2 Receita Ficheiro H
Abrangem os fármacos de dispensa exclusiva em hospital, que
necessitam maior controlo, vigilância e de acompanhamento farmacêutico, de
forma a também assegurar a adesão à terapêutica. A grande maioria dos
fármacos dispensados representam fármacos anti-retrovirais para pacientes com
VIH. Estes fármacos têm de ser acompanhados de um plano terapêutico
contendo as informações do paciente e da terapia, sendo renovável a cada 2
meses. [6]
Os fármacos para a Hepatite C, que dado, principalmente, ao seu perfil
farmacoeconómico, também estão sujeitos a monitorização AIFA. Além da
receita ficheiro H, os utentes devem também entregar um esquema terapêutico.
Os fármacos disponíveis são o Epclusa® (Sofosbuvir+velpatasvir), Zepatier®
(Elbasvir+grazoprevir), Exviera® (dasabuvir) e Viekirax®
(ombitasvir+paritaprevir+ritonavir), de prescrição mensal, e duração de
tratamento 12 ou 16 semanas. Em março foi introduzido o Maviret® que é uma
associação do pibrentasvir, um inibidor da proteína NS5A, com glecaprevir, um
inibidor da protease NS3/4ª. Desta forma vão atuar em fases fulcrais do ciclo
replicativo do vírus da Hepatite C, condicionando a progressão da inflamação e
necrose hepáticas, devido à inibição da formação de viriões viáveis. Isto advêm
de que ainda subsiste a replicação viral, mesmo no âmbito de infeção crónica.
Em termos de perfil farmacoterapêutico, é comparável com os existentes.
Contudo, o custo com esta terapêutica é inferior às alternativas e a duração de
tratamento pode ser apenas de 8 semanas [7]
Há também casos que fármacos que são fascia A, mas podem ser
prescritos com receita do ficheiro H, como os anticoagulantes orais Brilique®
(ticagrelor) e Effient® (prasugrel), que em utentes com síndrome coronária
aguda dispõe de encargo por parte do SSN, acompanhados de um plano
terapêutico, que inicialmente é prescrito com duração para um mês [8]. Em
seguida, é prescrito semestralmente, e em ambos os casos só podem ser
dispensadas ao utente duas caixas (de 28 comprimidos) de cada vez. Outro caso
de fármaco fáscia A, dispensado em hospital, são os quelantes de ferro como o
Exjade® (deferasirox e Ferriprox® (deferiprona), usados no tratamento das
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talassemias. A sua dispensa era muito comum e regular no nosso dia-a-dia, dado
que a prevalência desta patologia na Sicília é de 8% (figura 5) [9].

Figura 5- Exemplo de Receita Ficheiro H
Os registos dos fármacos submetidos à monitorização AIFA, desenvolvidos em
2005, representam um instrumento para a gestão dos gastos farmacêuticos e
da adequação da prescrição. Fica a cargo do farmacêutico responsável pelo
ambulatório, fazer o registro informático no portal AIFA [1].
Lista de fármacos sujeitos à monotorização AIFA
Afinitor® (everolimus)

Revolade® (eltrombopag olamin)

Bosulif® (bosutinib)

Signifor® (pasireotide)

Giotrif® (afatinib)

Sprycel® (desatinib)

Iclusig® (ponatinib)

Sutent® (sunitinib

Iressa® (gefitinib)

Tarceva® (erlotinib)

Imbruvica®(ibrutinib)

Tasigna® (nilotinib)

Imnovid® (pomalidomide)

Temodal® (temozolomide)

Jakavi® (ruxolitinib)

Votrient® (pasopanib)

Nexavar® (sorafenib)

Xgeva® (denosumab)

Nplate® (romiplostim)

Xtandi® (enzalutamide)

Revlimid® (lenalidomide)

Xtandi® (enzalutamide)

Xtandi® (enzalutamide)

Zytiga® (abiraterone acetate)
7
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4. Unidade Farmacêutica Antitumoral
A fração correspondente aos anticancerígenos, consequentes diluições e
terapia suplementar surgem sob o nome de UFA (Unità Farmaci Antiblastici) que,
com uma relação estrita com esta unidade do hospital adjacente (Villa Sofia),
servem vários serviços hospitalares [10,11]. Destes, descansam-se os serviços
de Hematologia, Oncologia, Radiologia e Urologia.
4.1.1 Hematologia I
O departamento de hematologia apresenta três áreas de maior relevo no
que diz respeito a patologias de carácter sanguíneo (hemato-oncológico):
Linfomas, Leucemias e Mielomas.
Para além do carácter oncológico, serve propósitos de imunodeficiências
congênitas (ADA-SCID e síndrome de Wiskott-Aldrich), doenças auto-imunes
(por

exemplo,

esclerose

múltipla)

e

doenças

neurodegenerativas

de

armazenamento lisossomal [12]
4.1.2 Hematologia UTMO
Esta unidade hospitalar oferece um número elevado de transplantes a
nível medular, tendo em 2015 contado com 26% das pessoas com cancro desta
área a efetuar ciclos quimioterápicos com um intuito preparativo para
transplante. Neste caso específico, é sempre requerido uma folha de
acompanhamento.
4.1.3 Hematologia II
A hematologia II dedica-se ao diagnóstico e tratamento de talassemias e
síndromes falsémicos, onde a medicação é fornecida pela farmácia de
ambulatório. No entanto, uma fração dedica-se ao tratamento da púrpura
trombocitopénica, uma vez que existem pacientes refratários a corticoides e à
esplenectomia que apresentam contantes fenómenos hemorrágicos. Assim os
esquemas farmacoterápicos debruçam-se sobre o uso da azatioprina, da
ciclofosfamida e vincristina.

4.2 Oncologia Médica
8
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Dentro da oncologia médica é importante ressalvar que este é o
departamento de maior impacto global pelo número de pacientes que apresenta,
tendo em consideração que o departamento trata displasias de órgãos muito
diversos. No Hospital Cervello, aquando do momento da nossa entrada, estavam
listados pacientes com carcinoma pulmonar, colo-retal, mama, cólon, pâncreas
e fígado.
4.3 Urologia
A Azienda Ospiladera Cervello faz a preparação de receitas, folha de
preparação, diluição e preparação da área oncológica do departamento de
urologia do Ospidale Villa Sofia.
4.4 Radiologia
Quando o cancro hepático é localizado, a equipa cirúrgico-oncologica
poderia optar pela indicação de injeção/perfusão pelo uso de farmorrubicina®
(epirrubicina). A dose é dependente da superfície corporal e os intervalos de
repetição (geralmente de 21 dias) eram posteriormente avaliados pelo
farmacêutico após indicação médica.
Aquando da preparação da posologia, a dose correta/dias de tratamento
era naturalmente dependente do tipo de cancro, mas também do estado de
saúde do paciente, da idade, da sua altura e peso, da função hepática, de outras
doenças e de tratamentos em simultâneo que estejam a acontecer.
4.5 Legge 648/96 e a sua aplicação
A lei 648/96, aprovada em dezembro de 1996, tutela o esforço
governamental com o intuito de comparticipar a medicação prescrita, baseado
numa atividade conjunta entre o SSN e a CUF (Comitê Técnico Consultivo
Científico da AIFA – CTS) [13].
A lei incorpora fármacos que não têm alternativa terapêutica válida,
medicamentos inovadores que estão incorporados no mercado de outros países,
como o Blincyto® (blinatumomab), medicamentos ainda não autorizados que se
encontram no processo de ensaios clínicos, medicamentos a serem empregues
numa utilização terapêutica diferente da habitual e usualmente autorizada e
medicamentos usados mesmo quando há uma alternativa terapêutica válida (em
conjunto com a lei 79/2014 [14].Toda a medicação, se for devidamente justificada
9
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para determinado fim, pode ser utilizada desde que tal indicação seja conhecida
e entre em conformidade com estudos realizados dentro da comunidade
científica, seja nacional ou internacional, ressalvando os encargos económicos
para o governo local.
Se estes medicamentos adquirirem um parecer favorável do CTS são
incluídos em uma lista com as indicações terapêuticas relativas e todas as
referências para que a inclusão seja a melhor.
Ao longo dos últimos 12 anos o Hospital Cervello tem recebido um apoio
monetário

crescente,

apesar

do

investimento

díspar

da

insularidade

relativamente ao continente e das sanções europeias aplicadas à Sicília [15].
Após problemas de carácter marcado na câmara de fluxo laminar (purificação do
ar) e com a instabilidade de temperaturas que surgiu no sistema de refrigeração
em Fevereiro de 2015, que afetou cerca de cinquenta pessoas, o sistema de
armazenamento foi reformado e criou-se uma sala temporária (junto ao
departamento da nutrição) onde foram colocados todos os fármacos de carácter
anticancerígeno

[16].

Devido

ao

carácter

diminuto

do

espaço

e

à

disfuncionalidade logística (a nutrição encontra-se no primeiro andar, ao
contrário da farmácia que está no piso 0) irá-se criar um novo espaço (que se
encontra em obras) dentro da farmácia e junto à zona de cargas e descargas
para este espaço primar pela operatividade. Esta remodelação já acontece há
mais de dois anos e neste intervalo o Hospital Cervello “apenas” recebe os
fármacos, prefaz diluições nas receitas e reencaminha toda esta medicação para
o Hospital que a requer. Apesar disso, este trabalho continua a assumir um
carácter crucial, que entre estes serviços o farmacêutico assume a verificação
da terapia escolhida, faz os esquemas de preparação de acordo com as receitas,
averigua (a partir do registo) se a sequência e a dosagem se encontram dentro
dos conformes e conferencia com o médico pelo circuito fechado de telefone do
hospital caso não concorde com o prescrito.
Após o término do nosso estágio recebemos a informação que esta nova
unidade já se encontra devidamente operacional e que a dinâmica de grupo no
seio desta mudança melhorou substancialmente (figura 1)

10
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4.6 O trabalho do farmacêutico hospitalar
O nosso trabalho enquanto estagiários consistia na formulação de
receitas, diluições e verificação de stock para encomenda. O farmacêutico
recebe a prescrição dos fármacos antineoplásicos através de fax (oncologia
médica e urologia), e as restantes prescrições através do programa Euristic
(anexo 2)
De seguida, deve-se proceder à verificação de prescrição, que engloba
confirmar com o médico caso haja alguma alteração anormal relativamente à
terapia previamente efectuada (anexo 3) e se a posologia é a indicada para o
paciente em questão, calculável através da superfície corporal. Assim, após a
verificação do código fiscal do paciente (para fins de reembolso estatal perante
o hospital) procede-se à prescrição propriamente dita. Uma vez que a
Tachipirina® (paracetamol) e o Trimeton® (antihistamínico feniramina) não são
anticancerígenos, apenas o MabThera ® (rituximab) deverá ser alvo de análise
e conforme o tipo de leucemia e superfície corporal, deve-se ajustar a dosagem
(entre 300-900 mg/m2), com excepção da administração subcutânea. (anexo 4).
O rituximab é um anticorpo monoclonal quimérico de ratinho/humano
produzido por Engenharia Genética que representa uma imunoglobulina
glicosilada com IgG1 humanos, com regiões constantes e sequências variáveis
de regiões de cadeias leves e pesadas de ratinho. O anticorpo é produzido por
uma cultura de células de mamífero em suspensão (células do ovário do Hamster
Chinês), e purificado por cromatografia de afinidade e troca iónica, incluindo
inativação viral específica e procedimentos de remoção. [17] Este tem indicação
para Linfoma não-Hodgkin (LNH), Leucemia linfocítica crónica (LLC), Artrite
reumatoide e Granulomatose com poliangite e poliangite microscópica, sendo
que através da figura 2 é possível verificar que este fármaco se encontra bem
direcionado para o diagnóstico em questão. Dentro do RCM do medicamento é
possível verificar que o rituximab deve ser sempre administrado com prémedicação de antipirético e anti-histamínico (por exemplo, paracetamol e
difenidramina), facto sempre verificado pelo farmacêutico, o que se verificou em
pleno durante o nosso estágio. A dose recomendada de MabThera ®, em
associação com quimioterapia, em doentes não tratados previamente e em
recidiva/refratários é de 375 mg/m2 de área de superfície corporal, administrada
11
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no dia 0 do primeiro ciclo de tratamento, seguida de 500 mg/m2 de área de
superfície corporal, 5 administrada no dia 1 de cada ciclo subsequente, num total
de 6 ciclos. Este cálculo é sistematicamente efetuado pelo farmacêutico, porém,
a dose recomendada da formulação subcutânea de MabThera ® utilizada em
doentes adultos é uma injeção subcutânea com uma dose fixa de 1400 mg,
independentemente da área de superfície corporal do doente, como é possível
ver no caso clínico abaixo apresentado (figura 6). A primeira toma será sempre
subdividida, com o intuito de verificar hipersensibilidade ou possíveis efeitos
adversos.

Figura 6- Preparação de medicação anticancerígena

Como referido anteriormente, nesta fase (A) deve-se procurar dentro da
base de dados a medicação necessária para o paciente (neste caso o
MabThera),

seguido

da

dosagem.

Alguns

medicamentos

devem

ser

introduzidos, após solicitação, a entrada no grupo de medicamentos de inserção
648, como é o caso da Bendamustina (C).
Aquando a solicitação de inclusão medicamentosa no elenco estabelecido
nos termos da lei nº 648/96 é necessário enviar um e-mail para a agência do
fármaco Italiana (AIFA) com os seguintes critérios:
Um relatório de carácter científico relacionando a patologia com a
ausência de uma alternativa válida terapêutica e que represente a gravidade de
não se usar esta alternativa. Para além disso, é necessário dados clínicos
(estudos de fase I e II) que apoiem o tratamento proposto, juntamente com o
12
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plano terapêutico propriamente dito (dosagem, duração da terapia, critério de
inclusão e exclusão), estimativa de gastos para o tratamento proposto,
estimativa do número de pacientes que possam usufruir e beneficiar do
tratamento a nível nacional e respetiva informação relativa a ensaios clínico em
curso.
Esta solicitação é avaliada em primeira instância pelo Secretariado de Apoio,
Coordenação e Experimentação Clínica e, de seguida, pelo Comitê Consultivo
Técnico-Científico (CTS) que pertence à AIFA e remete o parecer final.
De seguida, seleciona-se dentro das opções disponíveis no hospital, a
medicação com a concentração correta para fins de elaboração da preparação
e de registo de stock (D). Finalmente, procede-se à seleção da preparação (E)
e da hora de toma (F). Esta preparação incide sobre as diluições efetuadas
conforme a bibliografia aprovada sobre o fármaco, de forma ao paciente tolerar
a medicação dentro da concentração desejada. Aqui, destaca-se o uso de soro
fisiológico, glucose a 5% (para aumentar estabilidade), seringa e o elastómero.
Dentro dos protocolos existentes, usados na elaboração suprarreferida,
destacamos o FOLFOX, o FOLFIRI e o ABVD, de utilização a nível
internacional. Estes regimes quimioterápicos são designações abreviadas da
sua constituição – FOL (ácido Folínico – leucovorina), F (fluorouracilo – 5-FU) e
OX (oxaliplatino – Eloxantina).
Este protocolo, em particular, é usado no tratamento do cancro do colo-rectal,
sendo que há variações conforme o estágio do cancro respectivo. [19]
De destacar que após a preparação das receitas, estas eram conferidas
pelos profissionais de saúde e fazia parte da nossa rotina selecionar os
fármacos necessários (em quantidade e qualidade) (anexo 5), que se
encontravam subdivididos pelos que se encontravam na câmara refrigeradora,
os conservados à temperatura ambiente e os de protocolo (anexo 6 e 7),
pautado sempre por um bom ambiente.
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5. Nutrição Parentérica
Este serviço é prestado pela unidade de preparação de sacas de nutrição
parentéricas, do hospital Villa Sofia Cervello. A unidade, que é constituída por
uma equipa de dois enfermeiros e um farmacêutico responsável, tem como
objetivo responder às necessidades nutricionais de todos os doentes que
apresentam presença, risco de má nutrição ou onde a alimentação oral/enteral
não é possível, insuficiente ou contraindicada. [3]
A preparação nutricional difere de paciente para paciente, mas de forma
geral esta é constituída por: um aporte calórico normalmente calculado através
de uma proporção 60% glucose e 40% lípidos; uma mistura de aminoácidos
completos ou só de aminoácidos essenciais no caso de pessoas com patologias
renais, e eletrólitos (sódio, potássio, cloro, fósforo, cálcio e magnésio). Vitaminas
também podem ser integradas quando necessário (figura 7).

Figura 7- Exemplo de uma ficha de prescrição de um paciente com necessidade
de suporte nutricional.
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O método de administração destas sacas é definido pela osmolaridade,
sendo que se esta for superior a 800 mOsm/l deve ser utilizada a veia central e
se for inferior deverá ser utilizada a veia periférica.
A

máquina

de

preparação

das sacas está

dividida

em

dois

compartimentos, um da parte constituída pela glicose, lípidos, água e
aminoácidos e outro pela parte não proteica constituída pelos eletrólitos (figura
8). Todo o processo de enchimento das sacas parentéricas é validado e assinado
pela pessoa que o prepara.

Figura 8- Máquina de preparação de sacas parentéricas do Ospedale Villa Sofia
Cervello
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6. Farmacovigilância
A farmacovigilância compreende uma série de atividades voltadas para a
avaliação contínua de todas as informações relacionadas com a segurança dos
medicamentos garantindo, para todos os medicamentos no mercado, uma
relação risco/benefício favorável para a população. Os dados sobre a segurança
dos medicamentos são obtidos de diferentes fontes: notificações espontâneas
de suspeitas de reações adversas, estudos realizados, literatura científica,
relatórios enviados por empresas farmacêuticas, entre outros.
No caso italiano, os relatórios espontâneos de RAM são recolhidos e
analisados pela Rede Nacional de Farmacovigilância (RNF). Esta rede, ativa
desde novembro de 2001, é composta pela AIFA e pelas 21 regiões italianas
compostas por: 204 unidades de saúde locais, 112 Hospitais, 38 IRCCS
(Institutos de Pesquisa Científica e Cura) e 561 Indústrias Farmacêuticas.
Através desta rede, os profissionais de saúde relatam à AIFA as suspeitas de
reações adversas observadas em toda a Itália. [8]
Os RAM são uma importante fonte de informação para as atividades de
Farmacovigilância,

pois

permitem

detectar

possíveis

sinais

de

alerta

relacionados ao uso de todos os medicamentos disponíveis no território nacional.
A farmacovigilância envolve toda a comunidade em diferentes níveis e o relato
pode ser feito não apenas pelo profissional de saúde, mas também pelos
cidadãos, preenchendo os formulários específicos agora também disponíveis
online (figura 9). [8]

Figura 9- Exemplos de formulários RAM
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7. Estupefacientes
A distribuição deste tipo de substâncias é sujeita a um controlo muito
rigoroso, sendo o seu uso exclusivo do hospital. As Unidades Operativas do
Hospital que necessitam deste tipo de fármaco devem efetuar um registo de
entrada e saída obrigatório conforme o modelo aprovado pelo Ministério da
Saúde Italiano, que deve sempre ser concluído e que deve ser feito sem qualquer
transcrição, rasura ou outras falhas. [2] Para se fazer a requisição destes
fármacos é necessária uma receita própria. Este modelo (figura 10), está divido
em três partes que devem permanecer em diferentes unidades: a primeira
permanece no departamento que solicita o fármaco, a segunda parte permanece
na farmácia e a terceira seção é para os serviços administrativos. [3]

Figura 10- Capa e modelo de registo de entradas e saídas de
fármacos estupefacientes
17
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8. Conclusão
Após concluir este período de estágio, o sentimento presente é
extremamente gratificante, uma vez que nos foi possível desenvolver
competências práticas e também sociais num país que nos era novo, mas que
também apresenta muitos paralelismos na profissão farmacêutica relativamente
a Portugal. O programa Erasmus+ permitiu-nos compreender os paralelismos
dentro da a nossa profissão em Portugal e Itália, e por outro lado as diferenças,
de onde destaco o desafio em particular que foi a barreira linguística, pois os
trabalhadores do hospital não falavam Inglês nem Português. Com as alterações
que estavam a ser efetuadas na infraestrutura do hospital a nível da câmara de
fluxo laminar, a preparação de medicamentos encontrava-se limitada e assim foinos pedido um esforço logístico extra ao trabalho do dia a dia, levando a que
fossemos nós a recolher as substâncias ativas para preparação da medicação,
fazendo com que percecionássemos o trabalho desempenhado pelo armazém e
pelos estafetas. Este trabalho em Itália numa área hospitalar com as
especificidades que encontramos, permitiu desenvolver competências que com
toda a certeza nos tornarão mais preparados para enfrentar o futuro. Com as
competências adquiridas no nosso estágio, somos hoje estudantes mais
competentes e futuros profissionais mais habilitados. Só nos resta agradecer ao
programa de mobilidade pela oportunidade.
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10. Anexos
Anexo 1- Planta da farmácia

A- Nova unidade de preparação de anticancerígenos
B- Fármacos de ambulatório e para suprimir as necessidades do hospital
C- Gabinete da direção da Farmácia Hospitalar
D- Gabinetes Administrativos
E- Zona de dispensação de fármacos de ambulatório
F- Gabinetes Administrativos
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Anexo 2- Receita de preparação quimioterápica recebida no programa Euristic

Anexo 3- Prescrição no programa Euristic
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Anexo 4- Exemplo de etiqueta-resumo de prescrição individualizada.

Anexo 5- exemplo de fármaco selecionado para terapia
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Anexo 6- Armário de refrigeração de fármacos

Anexo 7- Armário para armazenamento de fármacos
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