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Resumo 

 

 A última fase do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é marcada 

pelo estágio, esse que ocorreu na Farmácia Garcia Largo 2 de Março, durante 4 

meses, e os restantes 2 meses no Hospital do Divino Espírito Santo. O presente 

relatório assenta sobre as diferentes experiências adquiridas durante este percurso. 

 Ao lado dos orientadores, adquiri vários conhecimentos, demonstrados pelo 

documento, em duas partes. A Parte 1, dividida na Secção A dedicado à Farmácia 

Comunitária, e na Secção B para a Farmácia Hospitalar. Nesta parte há a 

contextualização do estágio, com descrição das funções e atividades realizadas, assim 

como estão descritos pequenos projetos, que surgiram mediante os atendimentos para 

com os diversos utentes da farmácia, e algumas situações de curiosidade perante o 

conhecimento das diversas áreas hospitalares, uma vez que o estágio hospitalar foi 

mais observativo. 

A Parte 2, trata todos os temas de desenvolvimento. A Formação Interna com o 

tema “Diabetes e Insulinoterapia” incidiu sobre um esclarecimento da patologia, a 

apresentação das diferentes terapêuticas e apresentação das novas insulinas. Por 

grande parte dos utentes apresentarem problemas respiratórios, um outro tema trata 

os diferentes tipos de inaladores, funções e características na “Terapia Inalatória”. Por 

fim, uma vez que os serviços farmacêuticos, do Hospital do Divino Espírito Santo, 

tinham como objetivo implementar a “Consulta Farmacêutica”, foi sugerida a criação 

de um trabalho sobre a consulta em ambiente hospitalar. 
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PARTE 1 

SECÇÃO A – Farmácia Comunitária 

1.Contextualização do Estágio Curricular 

 

 A Farmácia Garcia Largo 2 de Março (FGL2M) acolheu-me durante o estágio 

curricular no âmbito da farmácia comunitária, durante um período de 4 meses, 

compreendido entre janeiro e abril de 2022. Encontra-se localizada na rua Largo 2 de 

Março 77, com o código postal 9500-152 em Ponta Delgada, um dos concelhos de 

São Miguel. Por estar situada na baixa da cidade e por ter fácil acesso, uma variedade 

de utentes, ainda que a maioria sejam habituais, além de estar situada próxima da 

Arrisca- Associação Regional de Reabilitação e Integração Sócio-Cultural dos Açores.  

 A FGL2M, em horário normal, está aberta das 9h até às 19h durante toda a 

semana, incluindo ao sábado, estando fechada ao Domingo e aos feriados. Em acordo 

rotatório com as restantes farmácias da zona, está responsável por ser a farmácia de 

serviço alguns dias por mês. Para mim, foi estipulado o horário das 10h até às 18h, 

com uma hora de almoço, desta forma completando as 7 horas diárias e as 35 horas 

semanais. A equipa conta com a Diretora Técnica atual, Dra. Rita Garcia, duas 

farmacêuticas e 6 técnicos de farmácia. 

 Disponibiliza uma variedade de serviços, além da regular dispensa e 

aconselhamento de medicamentos, como a preparação individual da medicação, 

medição de parâmetros, aconselhamento cosmético, recolha de resíduos de 

embalagens e medicamentos para a Valormed, administração de vacinas que não 

constam no plano nacional de vacinação, realização de testes rápidos de antigénio 

(TRAg) à COVID-19. 

Junto com a Farmácia Garcia Parque Atlântico (FGPA), a FGL2M faz parte de 

um composto de duas farmácias do mesmo proprietário. As formações e promoções 

acontecem em equipa. A FGPA é responsável por grande parte dos manipulados da 

área, especialmente a nível pediátrico. Numa fase inicial, tive a oportunidade de 

conhecer o seu espaço e realizar manipulados no pequeno laboratório que 

disponibiliza para o efeito.  
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2.Cronograma de atividades e respetiva explicação 

 

 Durante o tempo que estive na FGL2M, desenvolvi uma série de atividades que 

são necessárias ao conhecimento de um farmacêutico, as mesmas estão 

esquematizadas na Tabela 1.  

Tabela 1- Cronograma das atividades realizadas na farmácia comunitária. 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril 

Receção e confirmação de encomendas ✓  ✓  ✓  ✓  

Armazenamento dos medicamentos ✓  ✓  ✓  ✓  

Observação de atendimento ao público ✓     

Gestão do processo de testes à COVID-19 ✓  ✓  ✓  ✓  

Atendimento com supervisão ✓     

Atendimento autónomo  ✓  ✓  ✓  

Dispensa de MNSRM e outros produtos de 

saúde 

 ✓  ✓  ✓  

Preparação de manipulados ✓     

Verificação do receituário  ✓  ✓  ✓  

Determinação de parâmetros bioquímicos  ✓  ✓  ✓  

Preparação Individual da medicação  ✓    

Realização de encomendas   ✓   

Controlo de prazos de validade e stocks  ✓  ✓  ✓  

Formações  ✓  ✓  ✓  

Formação Interna – Projeto     ✓  

 

 Comecei a minha jornada pelo backoffice, com a receção e confirmação das 

encomendas que chegavam dos diferentes fornecedores, e o armazenamento da 

medicação nos diferentes setores. Toda a medicação é armazenada por ordem 

alfabética e segundo a FEFO (First Expired First Out), assim como é distribuída 

conforme o tipo de formulação e modo de conservação. Os medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), dispositivos médicos, medicação animal, 

estupefacientes e psicotrópicos compreendem ainda uma arrumação distinta e 

separada, para melhor gestão organizacional. Isto permitiu a que adquirisse maior 

noção dos diferentes fármacos e suas apresentações, como localizá-los no espaço e 

como funcionavam algumas bases do sistema informático (SI). 

Na primeira semana assisti a alguns atendimentos ao público para perceber 

como se processava todo o contacto humano, o acesso à ficha de cliente e o processo 



3 
 

de dispensa e aconselhamento farmacêutico. Quando mais confiante, comecei com 

atendimentos com supervisão, essencialmente dispensas de medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM), de forma a ganhar melhor conhecimento do SI do Sifarma. 

Num desafio e a partir do segundo mês de estágio, procedi aos atendimentos 

autónomos com a dispensa de MSRM, e MNSRM. Demonstrei alguma dificuldade 

inicial no aconselhamento dos últimos, pela grande diversidade existente no mercado. 

A partir deste momento, recorri a formações, maioritariamente sobre MNSRM para 

melhorar o meu conhecimento e familiarizar-me. 

Estive também responsável por toda a gestão relacionada com a grande 

afluência de testagem à COVID-19, desde o agendamento ao registo dos dados 

conclusivos no sistema responsável.  

No final de janeiro, surgiu a oportunidade de me deslocar à FGPA para 

acompanhar a minha orientadora, Dra. Ana Moura que estava responsável pelos 

manipulados existentes daquela semana. Segui o protocolo de realização de uma 

pomada de enxofre, enquanto percebia como funcionava a legislação, material de 

laboratório, a manipulação propriamente dita e o sistema de preços.  

A preparação individual da medicação é feita semanalmente e tem-se mostrado 

muito útil para os polimedicados ou para os cuidadores dos mesmos. Apesar de ser a 

PGPA a responsável por este serviço, é processado na FGL2M e por isso, fui capaz 

de assistir e participar, conhecendo tanto o mecanismo manual e o automático. 

A determinação de parâmetros biológicos não teve grande papel como na 

época pré-pandémica, pois a sala reservada a esse efeito, estava constantemente a 

ser utilizada para as testagens. Ainda assim, os parâmetros mais medidos foram a 

tensão arterial e a frequência cardíaca, onde havia espaço para perceber se o utente 

estaria a fazer bem a medicação ou se essa seria suficiente para controlar, por 

exemplo, a hipertensão.  

Mensalmente, é feito o controlo dos prazos de validade e do stock existente, 

com o objetivo de detetar que produtos devem ser devolvidos aos fornecedores e 

outros, que não aceites, para retirar para a Valormed. A realização de encomendas é 

feita num determinado período diário, onde se verificam que produtos estão no ponto 

de encomenda e quais se devem reforçar sobre o stock existente ou o risco de 

esgotados. 

Nos dias 7,14 e 21 de abril, procedi à apresentação do projeto de parte 2 que 

desenvolvi, uma formação interna com o tema da “Diabetes e Insulinoterapia”. Foi 

dividida em 3 sessões, no período da manhã, para que todas as equipas de ambas as 

farmácias pudessem assistir.  
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3. Atividade 1: A contraindicação dos AINEs nos asmáticos 

  

 Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são contraindicados em 

algumas situações específicas. No dia 9 de fevereiro, uma utente dirigiu-se à farmácia 

com queixa de dores musculares como consequência de exercício físico intensivo. 

Teria pedido um Voltaren, porém, em conversa percebeu-se que esta sofria de asma e 

assim foi contraindicado o uso do fármaco.  

Os AINEs são responsáveis por muitas das reações de hipersensibilidade a 

medicamentos, em qualquer faixa etária. As reações são classificadas segundo os 

sintomas induzidos nas vias aéreas superiores e/ou inferiores, a quantidade de AINEs 

utilizada, e a presença ou ausência de comorbidades. A doença respiratória 

exacerbada por AINEs (NERD) é exemplo de uma reação de hipersensibilidade, e é 

caracterizada por exacerbações de asma e/ou rinite. A NERD é dependente da 

inibição da enzima cicloxigenase (COX) 1, que inibe a produção de prostaglandinas do 

ácido araquidónico (Dõna et al, 2018, Hermans et al, 2018, Kowalski et al, 2018). 

A COX é dividida em duas isoformas, nomeadamente a COX-1, expressa por 

células específicas como os trombócitos e células endoteliais, e a COX-2, induzida por 

mediadores pró-inflamatórios. Um bloqueio da primeira, em pessoas mais vulneráveis, 

pode causar uma inflamação do trato respiratório, pelo aumento relativo da síntese de 

cisteína-leucotrieno que cria um desequilíbrio entre as prostaglandinas e os 

leucotrienos pró e anti-inflamatórios. Se um AINE bloquear a COX-1, o desequilíbrio é 

mais acentuado pela produção mais pobre de prostaglandinas, com indução de 

broncoespasmo, derrame vascular, inflamação eosinofílica e a ativação de mastócitos 

(Hermans et al, 2018). 

A toma de um AINE poderá induzir uma exacerbação da asma, com episódios 

moderados a graves de obstrução respiratória, com possível angioedema (Hermans et 

al, 2018). 

Os sintomas manifestam-se nas vias aéreas, num período de tempo variável de 

30 a 180 minutos. Inicia-se, geralmente, por uma congestão nasal e/ou rinorreia, 

seguida de sibilos, por um estreitamento ou inflamação das vias, tosse e falta de ar. 

Para utentes com asma mais grave e/ou instável, os sintomas aparecem mais 

rapidamente, com possível broncoespasmo grave ou morte. Numa fração mais 

reduzida de pacientes, pode surgir urticária e/ou sintomas gastrointestinais como 

manifestações da hipersensibilidade (Kowalski et al, 2018). 

Assim sendo, em casos de intolerância e sensibilidade, deve haver cuidado na 

toma de AINEs, como o ácido salicílico e derivados, derivados do ácido acético 

(Indometacina), derivados do ácido propiónico (Ibuprofeno e Naproxeno), derivados do 
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ácido aril acético (Diclofenac) e pirazolonas (Nolotil e Metamizol). Deve ser investigada 

a tolerância do utente, especialmente se houver hipersensibilidade múltipla a AINEs. 

Além disso, os inibidores seletivos da COX-2 (Meloxicam, Celecoxib e Etoricoxib) 

costumam ser seguros, especialmente nos utentes que toleram o paracetamol 

(Hermans et al, 2018; Kolakowska, 2019; Wöhrl, 2018). 

O farmacêutico como profissional de saúde com grande vínculo à comunidade, 

deve ter o cuidado de aconselhar e apelar ao bom uso do medicamento e evitar 

possíveis reações adversas, pois os utentes nem sempre estão cientes das 

contraindicações. Nesta situação, uma vez que os AINEs podem ser intolerados por 

utentes com asma, é importante que o farmacêutico se certifique que não existem 

riscos na dispensa de medicação, especialmente em MNSRM. 

 

4. Atividade 2: Dermatite Seborreica 

  

 Durante o mês de março, uma utente recorreu à farmácia para ajuda 

com um problema dermatológico. Tinha o rosto ruborizado, com lesões descamativas 

amarelas. Mencionou que a cara “lhe parecia estar a rebentar” e que lhe causava 

prurido, intensificando-se os sintomas na zona da máscara cirúrgica que utilizava para 

prevenção da COVID-19. Suspeitou-se que a utente sofresse de dermatite seborreica, 

dados os sintomas, a extensão do rosto e algum couro cabeludo afetados. Deveria 

utilizar um creme especializado para o devido fim, assim como foram explicadas 

algumas medidas a ter em conta na higiene e em como deveria evitar produtos de pele 

oleosos. 

A dermatite seborreica (DS) é uma patologia inflamatória da pele, que se 

caracteriza pela morfologia papuloescamosa nas áreas ricas em glândulas sebáceas, 

como o couro cabeludo, face e dobras do corpo. Há dois tipos de DS: a infantil e a do 

adulto. Apesar de existirem variadas teorias sobre a causa, nenhuma está realmente 

comprovada. A flora microscópica da pele, especialmente a levedura Malassezia spp., 

aparenta ser a causa central, devido a uma resposta imune contra a composição 

lipídica da pele e a interação com os queratinócitos. (Tucker e Masood, 2020; Piquero-

Casals et al, 2019). 

A incidência da DS nas diferentes partes do corpo, são de cerca de 88% na 

face, 70% no couro cabeludo e 27% no tórax. Apresenta-se, geralmente, por uma 

erupção cutânea vermelha, placas de cor salmão foliculocêntricas com uma camada 

fina de escamas brancas e crosta amarelada, normalmente identificada como crosta 

gordurosa. As margens tendem a ser mal definidas, e com base na extensão da 

inflamação e descamação, pode ser considerada leve, moderada ou grave. O prurido 
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nem sempre está presente, sendo mais comum nas formas mais inflamatórias com 

sensação de ardor, principalmente no couro cabeludo, que por vezes pode ter a 

tendência de cair em fases transitórias (Adalsteinsson et al, 2020; Tucker e Masood, 

2020; Piquero-Casals et al, 2019). 

O tratamento tem como objetivo suprimir os sinais e sintomas da DS, de forma 

eficaz, ainda que não exista uma cura. Foca-se em três tratamentos principais: 

Queratolíticos, que evitam a descamação ou a formação de crostas e ainda ajudam na 

penetração dos fármacos; anti-inflamatórios, como os esteroides tópicos e 

imunomoduladores para a redução da produção e ação de citocinas pró-inflamatórias; 

e por fim, agentes antifúngicos para diminuir a Malassezia. A hidratação cutânea é 

importante para a proteção dos tecidos e para a normal proliferação dos 

queratinócitos, como a diferenciação epidérmica. Os produtos tópicos, para estes 

pacientes, devem ser cremes leves de óleo em água, uma vez que a pele é 

seborreica, com maior percentagem de triglicéridos e colesterol. Emulsões e géis são 

também boas opções de veículo. (Wikaramanayake et al, 2019; Piquero-Casals et al, 

2019). Uma lista sobre alguns constituintes de formulações e respetivas funções, está 

presente no Anexo I. 

Como medidas extra, deve haver um bom cuidado da pele e uma dieta rica em 

frutas, visto serem dois fatores que mostram menor incidência da DS (Adalsteinsson et 

al, 2020). É recomendada uma limpeza facial com sabonetes suaves duas vezes ao 

dia. Deve ser limpo o rosto com espuma de limpeza, seguida de uma aplicação de um 

gel ou creme, dependente do tipo de pele, e incluindo as orelhas. Também é 

aconselhada a utilização de um protetor solar com alto nível de FPS em formulação à 

base de água (Piquero-Casals et al, 2019). 

Para esta situação, foi recomendada a gama Kelual DS da Ducray, indicada 

especificamente para estes casos. O creme foi aconselhado por ser composto por 

substâncias ativas que lhe conferem atividade purificadora, queratolítica suave com 

remoção de pequenas placas da pele, e atividade redutora do excesso de sebo 

(Ducray, 2022). 

O aconselhamento dermatológico e os cuidados de pele, são uma vertente 

ampla e importante da farmácia. Cada vez mais, a estética é valorizada e procurada 

por uma diversidade de pessoas. O farmacêutico deve conhecer os diferentes tipos de 

pele e patologias, por ser muitas vezes o primeiro profissional a contactar com as 

situações. Neste caso em particular foi muito interessante ver que depois de 

encaminhada a utente com os devidos cuidados, retornou à farmácia para agradecer 

pelo produto e dicas, pois sentia que a sua pele estava mais leve e limpa. 
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5. Atividade 3: Melatonina nas crianças 

 

 Os pais procuram muitas vezes a farmácia para procurar aconselhamento 

sobre MNSRM para as suas crianças, uma vez que são um grupo mais vulnerável. No 

dia 18 de março, ocorreu um atendimento em que um pai procurava um produto que 

ajudasse uma criança de 6 anos a dormir melhor, pois seria um pouco ativa no período 

noturno e demorava a iniciar o sono. 

O sono é essencial para regular o corpo e obter qualidade de vida. De acordo 

com o patamar de vida que temos atualmente, envolto em stress e com a progressão 

da idade, a qualidade do sono é afetada numa diminuição e privação por grande parte 

da população, o que pode causar distúrbios fisiológicos e comportamentais. No 

mercado atual existe uma gama variada de fármacos, no entanto, os efeitos adversos, 

apesar de substanciais, influenciam a vida do indivíduo com sonolência diurna 

excessiva, baixa tolerabilidade à substância, comprometimento cognitivo, risco de 

dependência e abstinência. Assim sendo, tem surgido maior interesse nas abordagens 

não farmacológicas e em produtos farmacêuticos com menor impacto possivelmente 

negativo (Chen et al, 2018). 

Dois estados neurológicos diferentes compõem o sono, o movimento rápido 

dos olhos (REM) e o movimento não rápido dos olhos (NREM), em que o ciclo entre 

estes é regulado pelos neurónios do tronco cerebral e do hipotálamo. Estão ambos os 

estados envoltos em funções diferentes. Dentro do NREM, existem três subfases 

graduais da profundidade do sono: N1 (transição entre a vigília e o sono), N2 (sono 

leve) e N3 (sono profundo, de ondas lentas e de grande amplitude) (Bon, 2020; Chen 

et al, 2018). 

A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é produzida principalmente pela 

glândula pineal, e pode ainda ser produzida por orgãos e tecidos não endócrinos, 

como a retina, medula óssea, pele e outros. É produzida e libertada durante o período 

noturno, com a função de regular o sono (Fatemeh et al, 2022; Poza et al, 2020).  

Para que ocorra a síntese da melatonina, é preciso que o triptofano seja 

convertido em serotonina, através da hidroxilação e descarboxilação no sangue. A N-

acetiltransferase transforma a serotonina em N-acetilserotonina que é, em seguida, 

metilada para formar melatonina (Poza et al, 2020). 

Níveis elevados de melatonina sinalizam os tecidos e orgãos que é noite, 

regulando a homeostase do corpo, mas também está envolvida em outras funções 

biológicas, tais como o desenvolvimento sexual, regulação da temperatura, ciclo 

reprodutivo, proteção celular e possui ainda propriedades: antioxidantes, ao neutralizar 

espécies reativas de oxigénio e nitrogénio, interferir na reabsorção óssea e ao suprimir 
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a atividade enzimática pró-oxidante; oncostáticas, pela possível supressão de alguns 

tumores; imunoestimulantes, pela estimulação da atividade dos linfócitos e produção 

da interleucina-2 (Poza et al, 2020). 

A nível farmacocinético, a melatonina tem um perfil linear, em que é 

rapidamente absorvida e em 40 minutos atinge a sua concentração máxima, porém 

possui baixa disponibilidade devido ao efeito de primeira passagem. A ingestão de 

alimentos retarda a absorção. Então, a melatonina de libertação imediata, respeita o 

intervalo de tempo mencionado, 45-65 minutos. O aumento da dose de melatonina, 

retarda o pico de concentração máxima e aumenta o tempo de semi-vida, assim 

sendo, quanto menor a dose de melatonina, mais cedo deverá ser administrada. É 

mais indicada para a indução do sono. A melatonina de libertação prolongada, mais 

indicada para manter o sono, revela o atraso da concentração, para um tempo de 90-

120 minutos (Poza et al, 2020). 

Aquando da farmacodinâmica, a melatonina liga-se a dois recetores, 

nomeadamente MT1 e MT2. Ainda que não esteja bem estabelecida, acredita-se que 

o MT1 esteja ligado aos efeitos hipnóticos da melatonina, e o MT2 à regulação do 

ritmo circadiano e modulação da dor. A dose recomendada para o grupo em atenção 

encontra-se na Tabela 2 (Poza et al, 2020). 

Tabela 2- Dose recomendada para crianças e adolescentes, sem exceder 4 semanas 

(Poza et al, 2020). 

Lactentes e pré-escolares 1-3 mg/noite 

Idade escolar 2,5-5 mg/noite 

Adolescentes 1-5 mg/noite 

Foi recomendado o Melamil, que é um produto 99% de melatonina pura, para 

crianças maiores de 3 anos, com sabor agradável. A dose segura é de 4 gotas (0,17 

ml) que compreendem 1 mg de melatonina (Humana, 2022). 

 As crianças como sendo um grupo vulnerável, devem receber especial 

atenção e cuidado no aconselhamento. O sono é algo valioso, tanto para a regulação 

da criança, como para o tempo de descanso dos progenitores. O que pode ser 

alcançado com suplementação à base de melatonina, que é um composto natural, à 

partida sem riscos, desde que seja utilizado de forma correta.  
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6. Atividade 4: Síndrome Mãos-Pés-Boca 

 

 No mês de fevereiro, vários relatos da síndrome mãos-pés-boca 

(SMPB) estavam a surgir, como suspeita de um surto numa escola nos arredores da 

farmácia. No final do mês, dia 25, uma utente, acompanhada por uma criança, 

procurou a farmácia para auxílio das queixas do menor. Perda de apetite, aftas e 

dores na cavidade bucal foram os principais sinais relatados e expostos. Foi 

aconselhado um produto para as aftas da criança, assim como explicada a patologia 

para supervisão e controlo. 

A SMPB tem origem viral, da família dos enterovírus, e é uma patologia que 

causa feridas na boca, mãos, pés, nádegas e, por vezes, na zona genital. Afeta, 

principalmente, bebés e crianças com idade inferior a cinco anos, e há necessidade de 

detetar, especialmente em ambientes escolares e em creches pelo possível 

desencadear de surtos. A disseminação deste vírus é alta, sendo mais infeciosa na 

primeira semana. A transmissão, que pode ser passível até 4 semanas, é feita pessoa-

a-pessoa e pode ser por contato direto ou pelas gotículas da boca e nariz, através da 

via fecal-oral e através do fluido das bolhas criadas. A transmissão indireta também é 

possível, uma vez que continua viável à temperatura ambiente (Mortari et al, 2018; 

Cox e Levent, 2018; Schmidt, 2020).  

Os anticorpos neutralizantes protegem contra a infeção, mas quando os níveis 

de imunidade estão baixos, o indivíduo torna-se suscetível (Mortari et al, 2018). 

É autolimitada e considerada “leve”, o aparecimento dos sintomas ocorre nos 

primeiros 3 a 5 dias, após infeção e desaparecem dentro de 7 a 10 dias. Podem iniciar 

com sensação de mal-estar, febre baixa e erupção cutânea, que pode ter pequenas 

manchas vermelhas, edema ou vesículas circundadas por um fino halo de eritema, 

que, se se romperem, formam úlceras superficiais de base amarelo-acinzentada com 

borda eritematosa. As crianças podem babar mais que o costume, pela dor causada 

pelas feridas na boca, e podem ainda recusar-se a comer ou beber. Outros sinais 

como dor de garganta, perda de apetite ou cansaço, podem ainda caracterizar a 

infeção (Cox e Levent, 2018; Guerra et al, 2022; Schmidt, 2020). 

Ainda que seja incomum, características atípicas, como a meningite assética 

concomitante pode aparecer. As infeções por enterovírus que provocam esta 

patologia, envolvem o sistema nervoso central e podem causar encefalite, síndrome 

poliomielite, mielite transversa aguda, síndrome de Guillain-Barré, hipertensão 

intracraniana benigna e ataxia cerebral aguda. (Guerra et al, 2022). 

Relativamente ao tratamento, na maioria dos casos não é necessária qualquer 

intervenção farmacológica e as bolhas devem secar naturalmente sem serem 
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perfuradas. A dor ou a febre podem ser aliviadas pela administração de paracetamol 

ou ibuprofeno, respetivamente. Não estão recomendadas algumas formulações 

tópicas para cobrir lesões orais e/ou aliviar a dor, tais como: gel oral de salicilato de 

colina, pelo risco de síndrome de Reye; anestésicos locais como lidocaína e 

benzocaína, que não devem ser administrados a crianças com idade inferior a 2 anos; 

enxaguantes bucais, pelo risco de deglutição. (Cox e Levent, 2018; Schmidt, 2020). 

Uma mistura de ibuprofeno líquido e difenidramina líquida podem ser utilizados para 

gargarejar e ajudar a revestir as úlceras. Nos casos mais graves a ribavarina, 

quinacrina e amatadina, são usadas como off-label (Guerra et al, 2022). 

Algumas medidas que podem ser adotadas para aliviar e ajudar a criança são: 

fornecer goles pequenos e frequentes de líquidos, para evitar a desidratação e ajudar 

com as feridas bucais; alimentos frios como gelados, que podem anestesiar a dor; 

alimentos macios, como sopa ou puré de batata, por serem mais fáceis de ingerir; 

evitar alimentos picantes, salgados e ácidos; evitar bebidas como refrigerantes ou 

frutas cítricas; enxaguar a boca com água morna e sal após as refeições, desde que 

seja seguro para a criança e que não tenha tendência a engolir. Também existem 

medidas para evitar a propagação, incluindo: lavagem regular das mãos com água e 

sabão, por pelo menos 20 segundos; limpeza e desinfeção das superfícies e itens que 

sejam compartilhados, em especial os brinquedos das crianças; não compartilhar 

utensílios, como os de refeição; evitar ou minimizar o contato direto/próximo com 

alguém que esteja com os sintomas (Cox e Levent, 2018; Schmidt, 2020). 

 Uma vez que as lesões da criança só se apresentavam na zona bucal, foi 

recomendado o Aloclair plus gel, que tem capacidade de formar uma camada 

protetora na cavidade oral, de forma a evitar irritações e dor. Além disso, a 

cicatrização é estimulada pela presença do ácido hialurónico e o alóe vera na 

formulação. A utente foi aconselhada a aplicar 1 a 2 gotas do gel sobre as úlceras, 

evitando o contacto direto com o aplicador. Além disso, a criança deveria evitar comer 

ou beber durante 1 hora (Recordati, 2022). 

 Apesar de ter sido aconselhada a frequentar o hospital para confirmação da 

situação da criança, o pânico da utente foi gerido pelo farmacêutico, este que é 

considerado a porta de entrada da comunidade ao serviço de saúde e assim, deve 

estar preparado para orientar os utentes de acordo com as condições clínicas que 

sucedem. 
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7. Atividade 5: Infeção Urinária 

 

No ínicio do mês de abril, uma adolescente recorreu à farmácia para relatar 

alguns sintomas que coincidiam com o início precoce de uma infeção urinária. Não 

queria recorrer a fármacos e procurava alguma informação sobre terapias alternativas. 

A infeção do trato urinário (ITU) é algo regularmente mencionado pelos utentes 

da farmácia, caracterizada por um estado inflamatório pela invasão bacteriana, e é 

quase sempre associada à presença de bactérias (bacteriúria) e de glóbulos brancos 

na urina (piúria) (Heidar et al, 2019). Causada, principalmente, por bactérias, mas 

também pode ser por fungos e vírus (Bazzaz et al, 2021).  

De entre os microrganismos responsáveis, a Escherichia coli é a bactéria mais 

frequente, presente entre 75-90% dos isolados, tanto em ambiente comunitário como 

hospitalar (Bazzaz et al, 2021).  

 Segundo a FDA, compreende sintomas como febre, mal-estar, dor nas costas, 

dor ou sensibilidade no ângulo costo-vertebral e dor lateral (Wagenlehner et al, 2020). 

E alguns fatores de risco para a ocorrência de uma infeção urinária passam pela 

anatomia feminina, idade, atividade sexual, uso de preservativo ou de espermicidas 

que alteram o pH da vagina e assim reduzem a população de lactobacilos, terapia 

antibiótica que modifica a flora vaginal,  história de um primeiro episódio infecioso 

antes dos 15 anos e menopausa (Bazzaz et al, 2021; Fernández et al, 2022). 

 Nos últimos tempos, a resistência bacteriana cresce como preocupação global 

de combate às infeções, mostrando a importância e o impacto positivo que pode ter a 

prevenção e o tratamento favorável e natural, não retirando da janela de tratamento as 

medidas farmacológicas quando necessárias (Bazzaz et al, 2021).  

 Uma vez que os farmacêuticos são profissionais de saúde qualificados a gerir a 

ITU, podem sugerir medidas não farmacológicas e de profilaxia, que passam pela 

ingestão de alguns fitoterápicos, a inclusão de minerais e vitaminas na dieta e ainda 

probióticos. Alguns exemplos são encontrados na Tabela 3 (Bazzaz et al, 2021; 

Fernández et al, 2022). 

Tabela 3: Exemplos de fitoterápicos, vitaminas e probióticos com propriedades positivas na ITU 

(Bazzaz et al, 2021; Fernández et al, 2022). 

Fitoterápicos  

Arando 

Vermelho 

Fruta constituída predominantemente por água, uma mistura complexa de ácidos 

orgânicos, frutose, ácido ascórbico, flavonóides, antocianinas, proantocianidinas, 

catequinas e triterpenóides. As antocianinas e proantocianidinas são polifenóis 

que ajudam a favorecer o sistema imunitário contra infeções por microrganismos. 
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Uva-Ursina Aprovada na Alemanha, pelas propriedades diuréticas que tem através do 

glucosídeo, assim como os taninos da sua composição podem potencializar a 

atividade dos antibióticos contra MRSA. 

Canela Atividade antioxidante e antibacteriana por compostos como trans-cinamaldeído, 

que em óleo essencial é capaz de inibir a formação de biofilme. 

Mirtilo Propriedades semelhantes ao arando vermelho, sendo aintiaderente contra 

bactérias. 

Folha de 

Urtiga 

Rica em compostos ativos, com capacidade antimicrobiana. 

Folhas e 

Bagas de 

Zimbro 

Ricas em terpenóides, também foram relatadas pela atividade antibacteriana e 

diurética. 

Buchu Planta com compostos fenólicos com propriedades diuréticas e antisséticas. 

Cavalinha Compostos fenólicos, fitoesteróides, taninos, alcalóides e triterpenóides com 

atividade antimicrobiana, contra várias bactérias causadores de ITU. 

Terapia 

Nutricional 

 

Vitamina C Atividade antimicrobiana e antioxidante, uma vez que retarda a produção de 

radicais livres e a oxidação. Também acidifica a urina. 

Vitamina A e 

E 

Terapia antimicrobiana, e consegue melhorar os sintomas manifestados pela ITU 

e prevenir cicatrizes renais, nas situações de pielonefrite aguda. 

Vitamina D Pode fortalecer o revestimento da bexiga e restaurar o epitélio da mesma, assim 

como modular o sistema imunitário. 

Probióticos Em conjunto com os antibióticos conseguem aliviar os efeitos adversos 

intestinais e restaurar a flora microbiana para evitar um desajuste maior. Além 

disso, são capazes de inibir o crescimento e prevenir a aderência de 

microrganismos patogénicos do trato urinário. 

As infeções urinárias, pela prevalência que têm, são dos assuntos mais 

presentes em ambiente de farmácia e, para isso, os farmacêuticos devem estar 

informados tanto sobre as medidas farmacológicas, como as não farmacológicas para 

aconselhamento de diferentes alternativas de tratamento e tentativa de erradicar a 

possível infeção, antes que esta se instale realmente. 
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SECÇÃO B – Farmácia Hospitalar 

1.Contextualização do Estágio Curricular 

 

 O HDES é um hospital que pertence às Entidades Públicas Empresariais 

Regionais (E.P.E.R), situado na ilha de São Miguel, nos Açores. Localizado na 

Avenida Dom Manuel I, com o código postal 9200-370, em Ponta Delgada. É 

responsável pela prestação de serviços de saúde a toda a ilha, assim como é hospital 

de referência e de suporte a todos os outros do arquipélago. Também lhe cabe a 

responsabilidade de transferir utentes para o continente. 

 O estágio decorreu no mês de maio e junho nos serviços farmacêuticos (SF), 

onde acompanhei todo o circuito do medicamento nos diferentes serviços e funções 

dos farmacêuticos, com rotatividade semanal. 

 Os SF encontram-se divididos em vários setores, nomeadamente o serviço de 

Distribuição Tradicional (DT), o Ambulatório Interno (AI), Dose Unitária (DU), Farmácia 

Clínica (FC), Gestão, Farmacotecnia, Unidade de Preparação Citotóxicos (UPC), 

Ensaios Clínicos (EC), estando ainda os farmacêuticos presentes em diferentes 

comissões, sendo alguns exemplos, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA) e Comissão de Ética (CE).  

Conta com uma equipa variada, constituída por Farmacêuticos Hospitalares 

(FH), Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), Assistentes 

Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT), coordenados pela Diretora dos SF 

Dra. Ana Cristina Castanha, que também orientou o meu percurso. Para o SI, tem 

base na Glintt e tem ainda dois KARDEX, que são robots que facilitam o 

armazenamento e o alcance da medicação. Um localizado na DU e outro no AI. 
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2.Cronograma de atividades e respetiva explicação 

 

 O estágio no HDES permitiu que explorasse diferentes áreas todas as 

semanas, as mesmas esquematizadas na Tabela 4.  

Tabela 4- Cronograma das atividades realizadas na farmácia hospitalar. 

1º Dia Caracterização dos Serviços Farmacêuticos, Organização e Gestão. 

3-6 maio Sistema de Distribuição Tradicional, Circuito de Aquisição, Prescrição e 

Distribuição de Medicamentos Estupefacientes. 

9-13 maio Ambulatório Interno 

16-20 maio Distribuição Diária em Dose Unitária e Comissões. 

24-31 maio Farmácia Clínica 

1-9 junho Gestão e Farmacotecnia 

13-24 junho Unidade de Preparação de Citotóxicos, Comissão de Ética e Ensaios 

Clínicos 

27-30 junho Consolidação de Conhecimentos e Apresentação do Trabalho Final 

Proposto no Âmbito do Estágio 

 O estágio começou com uma introdução do que seriam os SF hospitalares, as 

suas competências, organização, missão, políticas e objetivos. Também conheci o 

espaço, a equipa e como se organizavam entre si. Foram-me explicados, pela Diretora 

dos SF, os planos de integração, horários, e como eram avaliados pelo desempenho. 

Além disso, e com recurso a alguns relatórios e manuais hospitalares, foram 

reconhecidos os procedimentos para um correto circuito do medicamento. 

 Na primeira semana, acompanhei o funcionamento da DT, serviço responsável 

pela distribuição de medicação e material farmacêutico para os diferentes serviços 

internos do HDES, como podem ser exemplo os pensos cirúrgicos, hemoderivados, 

antibióticos, e estupefacientes, que por sua vez seguem um circuito de aquisição, 

prescrição e distribuição diferentes, mais fechado e rigoroso. Os injetáveis de grande 

volume, os inflamáveis e os estupefacientes são armazenados em locais diferentes, 

separados dos demais fármacos, sendo os últimos isolados com maior segurança, 

onde apenas alguns farmacêuticos têm acesso. 

 Em seguida, e após leitura de dossiers informativos relativos a algumas 

doenças crónicas e respetiva legislação, segui para o AI. Área que dispensa e auxilia a 

dispensa de fármacos, a utentes com patologias crónicas. Os FH devem estar 

familiarizados com a legislação atual sobre que patologias o hospital cobre em relação 

ao custo da medicação, como devem saber aconselhar e detetar possíveis erros. O 

mesmo serve para os dadores de sangue. Para uma melhor gestão de trabalho 
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interno, a terapia hormonal oncológica e algumas classes farmacêuticas indicadas ao 

pós-operatório começaram a ser dispensadas no AI. 

Na DU há distribuição diária de medicação em dose individual para cada utente 

que esteja internado no HDES. O FH deve validar o perfil farmacoterapêutico no SI, 

conhecer o circuito de distribuição e acompanhar a preparação dos módulos dos 

carros de medicação. Deve haver especial atenção em relação a possíveis interações 

medicamentosas (IM), contraindicações e que dosagens são recomendadas de acordo 

com as características do utente. 

A FC é uma área dos SF cuja atividade fundamental é de avaliar o perfil 

farmacoterapêutico do utente, interagir com a equipa de saúde e com o utente, fazer 

recomendações terapêuticas específicas, monitorizar as respostas à terapêutica 

medicamentosa e fornecer a devida informação sobre medicamentos. Apesar de poder 

ser aplicada a todas as especialidades, apenas tem capacidade para acompanhar os 

Cuidados Intensivos e a Pneumologia. 

A gestão é a área responsável pela gestão de stocks e aquisição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos. É acompanhada por um gestor. Com o apoio 

do SI, o FH controla os pontos de encomenda e os preços de venda dos fornecedores, 

para que faça uma nota de encomenda e mantenha sempre um stock razoável de 

medicação que assegure todos os serviços.  

A farmacotecnia é feita dentro de um laboratório apropriado. Aqui, procedi à 

observação da manipulação de fármacos, pesagens e reembalagem. 

A UPC, situada num piso diferente das restantes, mais propriamente anexada 

ao Hospital de Dia de Oncologia. Estão destacados dois FH para este serviço, em que 

um mantém-se no exterior da sala limpa a interpretar e a validar as prescrições 

médicas, a elaborar as folhas farmacotécnicas que acompanham os tabuleiros com o 

necessário à manipulação, que seguem para dentro da sala limpa através de um 

“Transfer”. O outro FH está dentro da câmara, faz dupla validação de tudo o que lhe é 

entregue e faz observação da manipulação dentro da sala limpa. 

Os EC, apesar de estarem atualmente inativos, desde o começo da pandemia, 

foi-me possível explorar a pequena sala destinada ao arquivo de alguma 

documentação e proceder à leitura dos procedimentos. 

Por fim e na última semana, tive a oportunidade de tirar dúvidas sobre as áreas 

e passar mais algum tempo no AI. No último dia, apresentei à equipa dos FH, o meu 

trabalho sobre a “Consulta Farmacêutica”, proposto pela orientadora e as 

farmacêuticas do AI. 
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3. Atividade 1: Sildenafil e Hipertensão Pulmonar 

  

 No tempo que estive no AI, deparei-me com vários fármacos, indicados 

para vários fins. Um dos quais me despertou alguma curiosidade sobre outra 

finalidade à que estaria habituada na farmácia comunitária. O sildenafil para 

tratamento da hipertensão pulmonar. 

A hipertensão pulmonar (HP) surge como uma complicação associada a duas 

principais patologias, nomeadamente a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e 

a doença cardíaca do lado esquerdo. Acarreta um grande peso de morbidade e 

mortalidade mundial. Limita a tolerância do utente ao exercício físico, podendo 

contribuir para a doença cardíaca pulmonar, com insuficiência cardíaca e possível 

morte. A HP surge devido à hipertensão venosa pulmonar devido ao aumento da 

resistência da artéria pulmonar. Ocorrem alterações dos vasos pulmonares, 

manifestadas por hiperplasia da artéria íntima pulmonar, que resulta da proliferação 

das células mesenquimais, deposição de colagénio e disfunção endotelial (Hao et al, 

2020; Ram et al, 2019).  

A fosfodiesterase 5, presente em altas concentrações nos pulmões, degrada o 

monofosfato cíclico de guanosina (cGMP) que é produzido pela ligação do óxido 

nítrico (NO) à guanilato ciclase solúvel. O aumento dos níveis de cGMP, ativa a cGMP 

cinase e leva a uma conformação positiva dos canais de potássio (K+) e inibição dos 

canais de cálcio (Ca2+). Isto traduz-se numa menor concentração de cálcio intracelular 

com vasodilatação do músculo liso (Bhogal et al, 2019; Ram et al, 2019).  

O sildenafil, inibidor da fosfodiesterase 5, aumenta a disponibilidade do cGMP, 

com a capacidade de vasodilatar e inibir o crescimento do músculo liso. Tem sido 

utilizado como tratamento de primeira linha, com progressos clínicos importantes, além 

de ser uma medicação acessível. Uma vez que a disfunção endotelial é relacionada à 

diminuição da expressão de NO sintase, diminuição de prostaglandina I2 sintase e ao 

aumento da expressão de angiotensina, o fármaco, caracterizado pela influência que 

tem sobre a via do NO, prostaciclina e recetores da endotelina, pode contrariar isto 

pelo aumento dos níveis de NO, quebra de cGMP, relaxamento do músculo liso da 

artéria pulmonar e aumento da contratilidade do miocárdio ventricular direito. Assim, o 

sildenafil, consegue reduzir a dispneia, melhorar a resistência e a qualidade de vida 

dos utentes, como ainda retarda o progresso da patologia (Graaf et al, 2019; Hao et al, 

2020). 

O fármaco em foco é rapidamente absorvido por via oral e atinge a 

concentração plasmática máxima dentro do espaço de 1 hora, ainda que a 

biodisponibilidade seja afetada em 40% pelo efeito de primeira passagem. Tem um 
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tempo de semi-vida de 4 horas, metabolizado pelo fígado e essencialmente pelo 

sistema CYP3A4 (Bhogal et al, 2019). 

 Os fármacos podem ser indicados para determinado fim, ou ainda serem 

utilizados como off label. O farmacêutico, como especialista do medicamento, deve 

procurar estar atualizado. A HP pode ser bem gerida com o recurso ao sildenafil, 

considerado acessível e económico. 

 

4. Atividade 2: Biossimilares 

 

 Durante todo o estágio hospitalar, o termo “biossimilares” encontrou-se 

sempre presente, especialmente no AI e na UPC. Existiu, por parte dos FH, alguma 

dificuldade na explicação do que seriam os mesmos, o que criou a oportunidade de 

pesquisa. 

Os medicamentos biológicos (MBs) apresentam, atualmente, um grande 

alicerce para o tratamento ambulatório de doenças inflamatórias imunomediadas, 

como é exemplo a doença de Crohn, artrite reumatóide e psoríase. Os biossimilares 

(BS) são também MBs, e surgem como uma opção mais económica aos biológicos de 

referência (BR), uma vez expirados os direitos de exclusividade. Desta forma, 

contribuem para a melhor economia do serviço de saúde, assim como o melhor 

acesso dos utentes aos tratamentos (Barbier et al, 2020; Kim et al, 2020). Contudo, a 

decisão dos profissionais de saúde sobre que biológico utilizar, não deve resumir-se 

apenas ao custo (Halimi et al, 2020). 

De acordo com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), biossimilar é “um 

biológico que contém uma versão da substância ativa de um medicamento biológico 

original já autorizado no Espaço Económico Europeu. A semelhança com o 

medicamento de referência em termos de características de qualidade, atividade 

biológica, segurança e eficácia com base em um exercício abrangente de 

comparabilidade que precisa de ser estabelecida”. Estes fármacos têm uma 

variabilidade intrínseca inerente, pelo que não conseguem ser cópias do BR (Barbier 

et al, 2020). 

Caracterizam-se por serem moléculas grandes, complexas e heterogéneas, e 

são criados através de sistemas vivos, como linhagens de células. O desenvolvedor 

dos BS não tem acesso ao processo de produção, pelo que terá de recriar através de 

métodos de engenharia reversa, em que a seleção do sistema de expressão é 

fundamental para determinar o número e natureza de impurezas, como pode afetar as 

modificações translacionais e pós-traducionais (Bellinvia e Edwards, 2020; Kim et al, 

2020). 
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Atributos de qualidade, como estrutura, função e outras propriedades 

analíticas, devem ser definidos durante o desenvolvimento. São ou não aprovados, de 

acordo com as evidências reunidas sobre a comparabilidade ao BR, com recurso a 

estudos recomendados pela EMA e a Food and Drug Administration (FDA). O termo 

“atributo de qualidade crítico” é atribuído àquele que tem peso diretamente sobre a 

eficácia ou segurança, e deve ser avaliado rigorosamente (Kim et al, 2020). Um 

biossimilar aprovado é semelhante em eficácia, segurança e qualidade, quaisquer 

diferenças são consideradas clinicamente irrelevantes (Barbier et al, 2020). 

A aprovação dos BS difere num caminho mais curto que afeta o custo. Um 

biológico demora, aproximadamente, 12 anos até que atinja a fase 3. Inicia-se por um 

pedido de novo medicamento investigacional para entrar em fase 1, onde será 

determinada a segurança e dosagem. Se com sucesso, decorre a fase 2, com 

determinação da eficácia e efeitos colaterais. Se tudo conforme, a fase 3 aprofunda o 

estudo à eficácia e monitoriza populações maiores para possíveis reações adversas. 

Por outro lado, como são como cópias dos biológicos com atributos conhecidos, 

encurtam o processo para 8 anos, ou menos, ao saltarem a fase 2 e necessitar de 

menos pesquisa entre as fases (Agbogbo et al, 2019). 

Os ensaios clínicos dos BS, ao contrário dos demais genéricos, visam a 

estabelecer a equivalência farmacocinética e de eficácia em relação ao biológico de 

referência, assim como comparar a semelhança dos perfis farmacodinâmicos, 

imunogenicidade e segurança. Os orgãos reguladores recomendam que se incluam 

nos ensaios, uma comparação direta de farmacocinética e farmacodinâmica, seguida 

por comparação direta, randomizada, de grupos paralelos de eficácia e segurança. Por 

vezes, é justificável a inclusão de ensaios para perceber se o BS não é superior ou 

inferior ao de referência, ainda que, em alguns casos, ser inferior possa ser vantajoso 

quando a dose está perto da saturação (Kim et al, 2020). 

Para um utente bio-naive, aquele que ainda não iniciou qualquer tratamento 

biológico, não existem entraves ao início terapêutico com um BS, além daqueles que o 

BR já tem. Já na situação em que um paciente já está a utilizar determinado biológico, 

a troca por um BS é um pouco questionada entre os profissionais de saúde, uma vez 

que pode acontecer um aumento da imunogenicidade pela exposição a conjuntos de 

epítopos potencialmente diferentes, como da segurança e até pode haver perda de 

eficácia. (Barbier et al, 2020; Cohen et al, 2018). 

Foi possível, com a pesquisa, reconhecer o que seria a definição de um BS e o 

quão semelhante e diferente consegue ser de um biossimilar original. A maior 

vantagem sendo a diferença económica que cria em ambiente hospitalar, não devendo 
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ser essa a única preocupação na escolha, mas a exposição do paciente a uma troca 

de epítopos, para evitar uma recaída, ou um aumento de imunogenicidade.  

 

5. Atividade 3: Doença de Pompe 

 

 Durante a sexta semana de estágio, enquanto permaneci na UPC, a maioria 

das patologias presentes seriam do foro oncológico. No entanto, recebemos um utente 

com a doença de Pompe no hospital dia de oncologia. A preparação da medicação 

deveria ser feita numa Unidade de Preparação de Estéreis, mas uma vez que o 

hospital não tem, é preparada na UPC e administrada no hospital dia polivalente. 

A doença de Pompe, também conhecida por "Doença do armazenamento de 

glicogénio tipo II” e “Deficiência de maltase ácida”, é uma doença neuromuscular rara, 

que afeta gravemente o metabolismo, derivada de mutações no código genético, e que 

afeta a enzima responsável, alfa-glicosidase ácida (GAA), pela degradação do 

glicogénio no meio ácido do lipossoma. Com isto, há uma acumulação de glicogénio 

em vários tecidos, sendo os músculos cardíacos e esqueléticos, os mais afetados (Do 

et al, 2019; Kohler et al, 2018; Peruzzo et al, 2019). 

 O glicogénio, fonte de energia em jejum, é formado por um conjunto de 

resíduos de glicose ligados em cadeias lineares e ramificações. A síntese e a 

degradação são reguladas por um conjunto complexo de enzimas e proteínas 

reguladoras, que são afetadas por mutações genéticas. A enzima é sintetizada por um 

precursor ligado à membrana (Taverna et al, 2020). 

 Os sintomas clínicos variam consoante a idade de início, grau de gravidade e o 

envolvimento dos orgãos. O decurso clínico da patologia, é dependente do tipo de 

mutação envolvido e o grau de atividade residual da enzima em questão. As 

mutações, maioritariamente encontradas em indivíduos autossómicos recessivos, 

afetam variadas funções, como a síntese de proteínas e maturação lipossomal (Kohler 

et al, 2018; Peruzzo et al, 2019). 

 Doença de Pompe clássica infantil, é a forma mais grave da patologia, surge 

nas crianças com 1 ano ou menos, caracterizada por cardiomiopatia hipertrófica 

rapidamente progressiva, obstrução do ventrículo esquerdo, hipotonia, fraqueza 

muscular e desconforto respiratório com perda progressiva de ventilação. A não 

clássica categoriza os pacientes com um quadro clínico semelhante, mas com 

cardiomiopatia menos grave. A Doença de Pompe de início tardio, acontece após os 

12 meses de idade e tem uma influência grave sobre o sistema cardíaco e, ainda que 

seja de progressão lenta, ocorre uma fraqueza muscular profunda com possível 
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dependência de cadeira de rodas e insuficiência respiratória (Kohler et al, 2018; 

Peruzzo et al, 2019). 

Na atualidade, existem duas terapias disponíveis, a terapia de reposição 

enzimática (TRE) e a terapia genética (TG). A TRE, administrada por via intravenosa, 

surge com a descoberta da via de captação da enzima lisossomal com o recetor 

manose-6-fosfato que pode levar a uma correção cruzada. Os outcomes clínicos desta 

terapia são positivos e benéficos, como as funções cardíacas, respiratórias e 

especialmente no aumento da sobrevida dos utentes. Ainda que não haja cura ou 

reversão da patologia, a terapia consegue retardar os sintomas clínicos. Os principais 

entraves são a resposta negativa dos músculos esqueléticos à GAA, a eficácia 

limitada pelo pobre alcance do medicamento ao músculo, ser frequentemente 

associada ao desenvolvimento de respostas imunológicas, e ainda a acumulação de 

autofagossomas com glicogénio não ser resolvido pela terapia (Do et al, 2019; 

Taverna et al, 2020).  

A TG consiste num vetor de entrega genético, às células do utente, que podem 

ser administrados na corrente sanguínea, para atingir o músculo, fígado ou outros 

tecidos. Ou, podem também ser injetados no músculo ou nos ventrículos cerebrais, 

diretamente. Os resultados foram positivos com uma eficiente depuração do 

armazenamento do glicogénio no músculo, como melhora as funções musculares, 

cardíacas e respiratórias. A principal limitação é a utilização de altas doses de vetor, 

podendo ainda desenvolver anticorpos anti-GAA com possível imunotoxicidade 

(Taverna et al, 2020).  

 Com a breve pesquisa bibliográfica, foi possível compreender melhor a Doença 

de Pompe, a sintomatologia e, apesar de não haver uma cura, que tratamentos 

existem para a mesma. O FH deve ter o devido conhecimento para uma apropriada 

validação da prescrição médica.  
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PARTE 2 - Temas de Desenvolvimento 

1. Projeto 1: Diabetes e Insulinoterapia 

1.1 Introdução 

A Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico crónico que requer bastante 

atenção pelo número de pessoas que afeta a nível global e pelo peso que tem na 

saúde pública por ser uma das dez principais causas de morte com uma prevalência 

cada vez maior, segundo o Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes 

(IDF). É importante rastrear os níveis de açúcar no sangue, uma vez que ainda uma 

grande percentagem (50%, segundo a IDF) dos adultos diabéticos não estão 

diagnosticados e, uma glicémia alta atinge os vários órgãos e tecidos, aumentando o 

risco de vida. Apesar de complexa, a DM distingue-se em três tipos: Diabetes Mellitus 

1, Diabetes Mellitus 2 e Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) (Hu e Jia, 2019; Padih et 

al., 2020). 

A DM1 caracteriza-se como uma doença auto-imune. Afeta as células B 

pancreáticas com possível destruição total ou parcial das mesmas pelo sistema 

imunológico, prejudicando a produção de insulina. A DM2 é a mais comum ao 

acarretar 90% dos casos totais. Incide a nível genético e pelo estilo de vida do utente, 

que leva a surgir a incapacidade das células pancreáticas absorverem insulina para 

posterior utilização. Neste tipo, as taxas de complicações são mais críticas, tendo a 

massa corporal do indivíduo grande influência sobre o quadro clínico. Por último, a 

DMG surge no período de gravidez da mulher em que há uma mudança hormonal que 

pode afetar as células de maneira que fiquem mais resistentes à insulina (Hu e Jia, 

2019; Padih et al., 2020). 

Uma das formas mais eficazes de evitar as complicações da DM passa por 

controlar os valores de glicémia para que se situem dentro da janela terapêutica 

aceitável e satisfatória. Quando este controlo falha, aparecem progressivamente os 

problemas macrovasculares, microvasculares e neuropáticos que projetam risco de 

vida, e que se podem traduzir em neuropatia, retinopatia, distúrbios alimentares, 

ataque cardíaco, infeções, problemas cardiovasculares, entre outros, que irão diminuir 

a qualidade de vida (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

Um estudo elaborado na área, relata que para um controlo glicémico 

satisfatório recorrendo a insulina, são eficazes percentagens de 30-40% numa dose 

diária, com um menor risco de episódios de hipoglicemia (HG) entre refeições e jejum 

noturno. Sendo estes episódios a principal complicação adjuvante da insulinoterapia 

(Radin, 2018). 

Consequências físicas e emocionais, tais como sudorese, falta de 

concentração, confusão mental, convulsões, coma, ansiedade, stress, entre outros, 
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provêm da HG nos doentes com DM que limitam uma boa adesão e um bom controlo 

terapêutico. Estes sintomas são resultado da ação contra regulatória do sistema 

nervoso autónomo e do decréscimo dos níveis de açúcar que levam a um défice da 

entrega de energia ao sistema nervoso central. Apesar das insulinas serem uma 

grande opção terapêutica, grandes quantidades podem levar a estas complicações 

(Radin, 2018). 

 

1.2 Classes Terapêuticas 

Para controlar a DM surgem os medicamentos antidiabéticos, podem ser 

administrados em monoterapia ou em combinação. As abordagens são escolhidas de 

acordo com a presença de comorbidades, preocupações de segurança ou estado de 

saúde (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020; Robinson et al.,2020) 

Fazem parte de diferentes categorias, nomeadamente as sulfonilureias, 

biguanidas, Metiglinidas, tiazolidinedionas, inibidores da alfa-glicosidade, miméticos de 

incretinas, agonistas do recetor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1), 

dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), inibidores do co-transportador sódio-glicose 2 (SGLT-2) 

e insulina (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

Metformina 

A metformina foi a única aprovada da classe das Biguanidas e ainda é 

considerada tratamento de primeira linha, em especial para utentes de sobrepeso (Hu 

e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

 O mecanismo de ação ainda não está totalmente compreendido, porém 

considera-se que a metformina atue sobre a sensibilidade das células hepáticas à 

insulina, de forma a reduzir a produção de glicose pela inibição da atividade das 

mitocôndrias do complexo I, o que cria um aumento da AMP/ATP e ADP/ATP, com 

ativação da proteína-cinase que afeta o metabolismo energético. O aumento da razão 

AMP/ATP também irá bloquear a enzima frutose-1,6-bifosfatase que impede a 

gliconeogénese e aumenta a glicólise (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

Uma ação intestinal por esta biguanida contraria ainda o metabolismo a nível 

intestinal ao aumentar a utilização da glicose por aumentar a secreção de GLP-1 e 

ainda alterar a microbiota intestinal. Tem grande importância pelo facto de diminuir a 

massa corpórea dos indivíduos, reduzir a mortalidade e as complicações, o que 

aumenta a qualidade de vida dos utentes. Para este medicamento, as reações 

adversas com maior presença são os distúrbios gastrointestinais (Hu e Jia, 2019; 

Padih et al., 2020). 

Sulfonilureias 
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É um secretagogo da insulina, cuja ação é mediada pelos canais de potássio 

dependentes da adenosinatrifosfato (KATP) que irão libertar insulina das ilhotas 

pancreáticas. Esta classe de fármacos ao ligar-se à primeira subunidade do recetor da 

sulfonilureia nas células beta, podem inibir os canais KATP, criando uma 

despolarização e uma abertura consequente dos canais de cálcio dependentes da 

voltagem. Com a entrada de cálcio intracelular, há a estimulação da secreção da 

insulina (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020; Hussien, et al., 2018). 

As sulfonilureias separam-se em três gerações, as últimas com o intuito de 

obter um efeito mais potente, duradouro, rápido, com tempos de semi-vida mais curtos 

e com menos reações adversas que a primeira, no entanto, aumentam a massa 

corporal e o risco de HG, sendo mais notória nas de ação prolongada (Hu e Jia, 2019; 

Padih et al., 2020; Hussien, et al., 2018). 

Glinidas 

Tal como as sulfonilureias, são secretogogos da insulina, mas do tipo de jejum. 

As duas classes, contrariamente às biguanidas, atuam diretamente na secreção de 

insulina. Aqui, há uma produção de insulina que mimetiza a fase inicial endógena que 

leva a um melhor controlo da glicose pós-prandial. As glinidas possuem uma atividade 

insulinotrópica mais rápida, sendo essa a razão pela qual reduzem principalmente a 

glicemia pós-prandial com a grande vantagem de terem uma incidência rara de HG 

(Hu e Jia, 2019; Padih et al, 2020). 

Tiazolidinedionas 

As tiazolidinedionas vão aumentar a sensibilidade à insulina, essencialmente a 

nível periférico, por atuarem como agonistas do recetor gama dos proliferadores de 

peroxissoma (PPAR-y). Promovem a captação e uso da glicose no músculo 

esquelético e podem ainda impedir a morte celular das células beta das ilhotas e 

proteger a sua função, de modo a retardar a evolução da doença diabética, ainda que 

também possam ser indicadas para casos de obesidade (Hu e Jia, 2019; Padih et al, 

2020). Apesar de toda a sua extensa aplicação, grande poder no controlo lipídico e a 

nível hipoglicemiante, existe risco de problemas cardiovasculares, sendo a 

rosiglitazona uma exceção a este risco (Hu e Jia, 2019; Padih et al, 2020). 

Agonistas dos recetores GLP-1 e inibidores da DPP-4 

A homeostasia da glicose é influenciada por uma hormona denominada 

incretina. Quando há ingestão de alimentos, a GLP-1 é secretada pelas células L do 

intestino. Tem como ação a diminuição da glicose com o aumento dos níveis de 

insulina pancreática dependente da glicose, pela diminuição de glucagon com 

retardamento do esvaziamento gástrico e aumento da saciedade. Os agonistas dos 
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recetores da GLP-1 são análogos sintéticos (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020; Silver 

et al., 2018). 

São um avanço importante por permitirem um bom controle glicémico, 

reduzindo tanto o peso como o risco de hipoglicemia. As guidelines mais recentes 

aumentaram a prioridade do tratamento por estes agonistas em utentes com DM2 e 

doença cardiovascular aterosclerótica, com risco cardiovascular alto ou até mesmo 

para reduzir o mesmo (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020; Robinson et al., 2020). 

No entanto, a enzima DPP-4 consegue degradar rapidamente a GLP-1 

endógena e a fim de impedir esse processo, são inseridos os seus inibidores que 

favorecem o papel hipoglicemiante. Sendo assim, a combinação destas duas classes 

diminui significativamente o jejum e o pós-prandial, com uma ação segura, tolerável e 

um risco baixo de HG pela dependência da glicose para o seu efeito. Tal como a 

metformina, os distúrbios gastrointestinais são as reações adversas mais frequentes 

relatadas para os agonistas dos recetores da GLP-1, diminuindo com o avançar do 

tratamento, enquanto a nasofaringite é comum para os inibidores da DPP-4 (Hu e Jia, 

2019; Padih et al, 2020). 

Inibidores da SGLT2 

A excreção aumentada de glicose no rim causada por estes inibidores 

essenciais à homeostasia da glicose, reduz a hiperglicemia. Os SGLT dividem-se em 

SGLT1 e SGLT2, sendo o último unicamente expresso na região proximal dos túbulos 

renais responsáveis pelo transporte do enantiómero D da glicose, responsáveis por 

uma taxa de reabsorção de glicose da urina em 90% (Hu e Jia, 2019; Padih et al, 

2020). Indivíduos diabéticos sofrem de uma sobreexpressão de SGLT2 no túbulo 

mencionado, o que faz com que haja uma maior reabsorção de glicose causando 

então a hiperglicemia, assim, ao administrar os inibidores consegue-se reduzir entre 

30 e 50% essa recaptação (Hu e Jia, 2019; Padih et al, 2020). 

Além do efeito hipoglicemiante, melhora a resistência à insulina, a função das 

células beta das ilhotas, aumento dos níveis de glucagon a nível plasmático, melhoria 

da hiperfiltração glomerular durante o início da doença renal diabética, redução da 

massa corpórea e controlo da pressão arterial. De entre as reações adversas mais 

comuns salienta-se as infeções urinárias e genitais e, mais raramente, tontura 

postural, hipotensão ortostática, aumento da excreção de cálcio na urina, fratura e 

cetoacidose. Destaca-se a empaglifozina por apresentar menor risco de complicações 

cardiovasculares (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

Insulina 

Com a utilização das classes de fármacos já referidos, surgem alguns 

problemas como situações de HG graves, aumento da massa corporal, menor eficácia 



25 
 

se regime terapêutico não cumprido, baixa potência, efeitos adversos devido ao 

metabolismo dos medicamentos e falta de especificidade do alvo, entre outros 

problemas (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

Surge a insulina no tratamento da DM, onde mostrou ser como uma boia de 

salvação para o controlo eficaz da hiperglicemia, e na redução de problemas 

adjuvantes, especialmente para utentes com DM1 que são insulinodependentes. 

Relativamente à DM2, atua como um tratamento de segunda linha para pacientes que 

não tolerem os fármacos antidiabéticos já referidos, ou que tolerem, mas o controlo 

glicémico não seja eficaz. Para o tratamento prolongado da DM, podem ser 

indispensáveis na homeostasia da glicose (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020; Davis et 

al., 2018). 

Relembra-se que qualquer tratamento para a DM deve ser combinado com 

bons hábitos de vida como uma boa dieta e exercício físico regular, com mais 

influência na DM2 (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

A terapia oral não deve ser interrompida quando a insulinoterapia é iniciada, 

pois há risco de hiperglicemia de rebote. A metformina associada com a administração 

de insulina é uma conjugação positiva, pela diminuição do ganho de peso, menor 

requisição da dose de insulina e menor risco hipoglicémico, quando comparadas com 

a insulina isolada (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

De acordo com as guidelines, para utentes com insuficiência renal e/ou 

insuficiência hepática, recomenda-se o uso de análogos da insulina para um melhor 

controlo glicémico e menor risco de HG. A insulina é a via preferida para o tratamento 

da DMG por não atravessar a placenta (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020; Silver et al., 

2018). 

 

1.3 Insulinoterapia 

No último século têm sido feitos avanços e inovações no que respeita à 

insulina. Diferem tanto na produção (insulina animal, humana e análogos da insulina), 

como na duração da ação, em que as de ação rápida são mais direcionadas para o 

controlo glicémico durante o período prandial e as prolongadas para a carência diária 

de insulina basal. Existindo ainda as insulinas pré-misturadas, que são misturas de 

insulinas rápidas e intermédias, em porções especiíficas (Hu e Jia, 2019; Padih et al., 

2020). 

A aplicação das insulinas por via injetável acarreta um desconforto para o 

utente, uma vez que alguns inconvenientes podem sempre ocorrer. O tratamento deve 

ser seguro, eficiente, conveniente e económico, assim, alguns estudos foram feitos em 
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prol de melhorar esta situação, surgindo as bombas de insulina de infusão contínua 

(Hu e Jia, 2019; Padih et al., 2020). 

A insulina regular tem um perfil de ação rápido. A insulina NPH humana foi o 

primeiro composto insulínico a possuir um perfil de ação intermédio. Obtém esta ação 

pela adição da protamina e zinco à mistura de insulina regular, criando hexâmeros que 

retardam o processo de dissociação da molécula, conferindo a libertação mais lenta 

(Radin, 2018). Apesar de ter sido um dos primeiros sucessos, revela uma grande 

variedade no controlo da glicose, pelo perfil farmacocinético dependente da dose, o 

que torna imprevisível os picos de hiper e hipoglicemia (Kramer et al, 2021). 

Com os avanços científicos, várias modificações foram feitas em torno da 

insulina regular e da NPH, criando assim os análogos das insulinas, como alternativa e 

com o objetivo de aumentar tanto a gama, como as vantagens que poderiam usufruir 

os utentes, tais como uma maior estabilidade, absorção e duração de ação, que assim 

irão diminuir as complicações à terapêutica. Daí surgem dois grupos de análogos: de 

curta ação pela menor estabilidade das moléculas que lhes confere uma maior 

velocidade de dissociação e início de ação mais rápido, devendo ser aplicadas 15 

minutos antes ou logo após as refeições; de ação prolongada com reduzida velocidade 

de dissociação e com perfil de ação mais lento e estável (Radin, 2018). 

Aplicação das Insulinas 

As agulhas mais curtas (canetas de 4mm e agulhas de seringa de 6 mm) são 

seguras, eficazes e menos dolorosas, pelo que devem ser a escolha de eleição para a 

DM. As injeções intramusculares devem ser evitadas, especialmente com insulinas de 

ação longa, pelo risco de HG grave. A administração deve ser feita em zonas como o 

abdómen, a coxa, a nádega e a parte superior do braço, aplicadas de modo rotatório 

para diminuir o risco de lipo-hipertrofia, que é uma complicação frequente da terapia 

que distorce a absorção de insulina (Silver et al., 2018). 

Anteriormente, as agulhas recomendadas tinham ≥ 8 mm para adultos e ≥ 6 

mm para crianças, mas implicavam um risco maior de fazer uma injeção intramuscular, 

sem evidência de melhorar o controlo glicémico. A agulha de 4 mm tem comprimento 

suficiente para atravessar a pele e entrar no tecido subcutâneo, numa margem segura 

para evitar a injeção intramuscular ou intradérmica. Assim sendo, é a mais 

recomendada para adultos e crianças, independentemente do sexo, etnia e índice de 

massa corporal. As agulhas de 5 mm podem ser aceites para utentes obesos. Os 

indivíduos mais magros e as crianças com idade inferior a 6 anos, podem carecer de 

uma dobra cutânea e de inserção perpendicular da agulha aquando injeção (Silver et 

al., 2018). 
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1.4 Farmacocinética e farmacodinâmica da insulina 

Relação 

Uma previsão do comportamento de um fármaco é sempre baseada sobre as 

suas propriedades farmacocinéticas que caracterizam a concentração do 

medicamento e dos seus respetivos metabolitos, e as propriedades farmacodinâmicas 

que mostram como o corpo será afetado. As alterações na sensibilidade à insulina, 

nas pessoas diabéticas, podem resultar numa atividade alterada da farmacodinâmica 

para uma mesma farmacocinética nos diferentes utentes (Schloot et al., 2019). 

Influência da concentração e dose 

A insulina existe principalmente em hexâmeros estáveis, seja em frasco ou 

caneta, dependendo da concentração, que quanto maior, maior a hexamerização. 

Para ser absorvida, tem que se dissociar em dímeros ou monómeros e, portanto, 

quando depositada no interstício, há uma diminuição da concentração de insulina que 

favorece a dissociação. A difusão de insulina nos tecidos é tanto mais lenta, quanto 

maior a concentração da mesma, o que resulta numa absorção e tempo de ação 

prolongados (Schloot et al., 2019). 

 

1.5 Novas Formulações de Insulina 

As insulinas hoje em dia são consideradas a base do tratamento da DM. Deve 

ser iniciado o tratamento quando os utentes apresentam valores de hemoglobina 

glicada superiores a 10% ou a glicose total no sangue ultrapassa os 300 mg/dL. 

Apesar de todas as vantagens que as insulinas trazem, algumas acarretam um peso 

inconveniente na terapia dos pacientes, assim, surge a necessidade de melhorar e 

evoluir as toma de insulinas que limitem os episódios hiper e hipoglicémicos, reduzir o 

número de injeções necessárias, e melhorar o sistema de entrega, especialmente 

naqueles que necessitem de doses mais elevadas. Com alterações na 

farmacocinética, novas formulações de insulina foram aprovadas pela FDA com o 

intuito de diminuir a carga terapêutica para os pacientes (Schloot et al., 2019). 

O surgimento das insulinas de alta concentração ajuda a diminuir a 

necessidade de várias injeções, como por exemplo, substituir uma insulina bovina de 

100 unidades por uma de 500, conseguimos diminuir um total de 10 tomas para 2 a 3, 

que têm a capacidade de manter um controlo glicémico satisfatório com menores 

constrangimentos associados, como a dor. Desta forma, conseguimos aumentar a 

motivação dos utentes e promover uma melhor adesão ao tratamento (Schloot et al., 

2019). 

É de salientar ainda que utentes que tenham uma destreza menor podem ter 

maior dificuldade para injetar autonomamente um grande volume de insulina, por 
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requisitar mais força ou uma extensão do polegar, assim como para manter a agulha 

sob a pele tempo suficiente para a dose ser completa. Com as insulinas de maior 

concentração, o volume necessário é diminuído, assim como a força necessária 

(Schloot et al., 2019). 

Humalog U-200, é um análogo da insulina concentrada de ação rápida. 

Baseado na insulina lispro, com indicação para utentes com necessidade de mais de 

60 unidades por dia. Desta forma, consegue-se reduzir a repetição de injeções e a 

troca de canetas no período de um mês. Foi inserida no mercado na forma de caneta 

descartável que contém 200 unidades/mL (Schloot et al., 2019; George et al., 2018). 

Novorapid, é uma insulina aspartártica e, está disponível numa combinação fixa 

com Tresiba, numa denominada Ryzodeg que contém 70% degludeca e 30% 

aspartate, numa caneta com 100 unidades/mL. Esta mistura é composta por uma 

insulina de ação rápida, deve ser administrada uma ou duas vezes ao dia, 5 a 15 

minutos antes de uma refeição principal (George et al., 2018). 

Apidra tem como base a insulina glulisina, sendo uma insulina de ação rápida 

que conta com 100 unidades/mL apresentadas numa caneta descartável. É uma 

formulação livre de zinco, que funciona como bolus (Maikawa et al., 2019). 

Lantus é o nome comercial para a insulina glargina que é um análogo da 

insulina humana, de ação prolongada (George et al., 2018; Sandow, 2020) 

Toujeo é outra insulina glargina de longa duração na forma de caneta 

descartável, com uma concentração de 300 unidades/mL. Em comparação com a 

Lantus e a Levemir, esta apresenta um controlo glicémico superior pela sua duração 

de ação até 32 horas, pelo que uma nova toma não deve ser feita com mais 

frequência que 3 a 4 dias. Tem um pH relativamente baixo (4), sendo solúvel em pH 

ácido, quando injetada no tecido subcutâneo que por sua vez é de pH neutro, forma 

microprecipitados que se dissolvem lentamente, no entanto, não apresenta redução 

significativa no valor da hemoglobina glicada (Davis et al., 2018; Schloot et al., 2019; 

George et al., 2018; Sandow, 2020). 

Em relação à Lantus, a Toujeo oferece uma opção terapêutica mais duradoura 

e estável, fornecendo aos utentes um controlo durante todo o dia sem flutuações nos 

níveis glicémicos. A incidência de episódios hipoglicémicos é baixa (Davis et al., 2018; 

Schloot et al., 2019; George et al., 2018; Sandow, 2020). 

Tresiba, é um agonista do recetor GLP-1 que tem base na insulina degludeca 

de ação ultraprolongada, disponível em caneta descartável de 100 unidades/mL e 200 

unidades/mL. Têm perfis farmacocinéticos semelhantes, sendo a maior diferença a 

capacidade de injeção de cada caneta, a de 100 tem um limite máximo de 80 unidades 

por injeção, enquanto a de 200 tem um limite de 160 unidades, o que a torna mais 
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aconselhada para utentes que necessitem de doses nessa gama para uma injeção 

diária completa (Davis et al., 2018; Schloot et al., 2019; George et al., 2018; Sandow, 

2020). É equiparável à insulina humana endógena. Enquanto a Lantus e Levemir 

alcançam aproximadamente 24 horas de duração, a Tresiba consegue alcançar as 42 

horas, fornecendo um melhor e mais estável controlo glicémico, com flexibilidade no 

horário de administração. Foi feito um estudo que mostrou a ausência de risco de 

acumulação e consequente HG, desde que haja um espaço de 8 horas desde a última 

toma. A posologia recomendada é de uma vez ao dia. Forma dihexâmeros estáveis e 

solúveis que, após a injeção, se associam uns com os outros formando 

multihexâmeros que criam um depósito subcutâneo de insulina e é desta forma que 

adquire a sua libertação prolongada (Davis et al., 2018; Schloot et al., 2019; George et 

al., 2018; Sandow, 2020). 

Tal como a Toujeo, a sua grande cobertura é ideal para utentes que não 

consigam receber ou manter as quantidades de insulina durante a totalidade d dia. 

Também tem baixa incidência de HG. A sua flexibilidade é uma vantagem para 

trabalhadores por turnos ou utentes que se esquecem de administrar a insulina à 

mesma hora. Esta caneta descartável permite ser armazenada à temperatura 

ambiente por um período de até 56 dias após abertura, sendo o maior prazo de todas 

as canetas de insulina (Davis et al., 2018; Schloot et al., 2019; George et al., 2018; 

Sandow, 2020). 

Levemir, com base na insulina Detemir, além de uma troca de aminoácidos que 

lhe confere maior associação da molécula em dihexâmeros, melhora a ligação à 

albumina contribuindo assim para o seu perfil de ação lento. Necessita de duas doses 

diárias. Mostrou redução no número de episódios de hipoglicemia noturna, sem 

grande melhoria sobre a hemoglobina glicada (Radin, 2018; George et al., 2018).  

Trulicity é uma insulina dulaglutida que fornece um controlo glicémico em 

administrações semanais, o que melhora imenso a adesão terapêutica por parte dos 

utentes. Surge como primeira opção de tratamento para a DM2 quando o controlo da 

hemoglobina glicada carece de normalização para prevenir ou retardar as 

complicações da doença (Sandow, 2020). 

É um agonista do recetor da GLP-1, administrado uma vez por semana. Um 

estudo comparativo entre a insulina dulaglutida (Trulicity) e a insulina glargina 

(Toujeo), mostra que a primeira consegue, de maneira superior, um desfecho de 

hemoglobina glicada inferior a 7%, sem episódios de HG e sem ganho de peso, 

podendo até ajudar a diminuir. Além que fornece um controlo glicémico benéfico desde 

o pré-tratamento (Robinson et al., 2020; EMA, 2022b). 
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Ozempic, insulina semiglutido, agonista do GLP-1, inicialmente criada para a 

DM2 como off label para o tratamento da obesidade, que pode ser utilizada por um 

longo período de tempo. É bem aceite, combinada a um estilo de vida saudável. Foi 

introduzida no mercado com uma boa margem de segurança, redução do peso, 

eficácia e estabilidade no controlo glicémico, com menor risco de eventos cardíacos e 

diminuição da pressão arterial sistólica. É aplicada uma vez por semana, tendo as 

doses de serem aumentadas de forma gradual e a administração feita em jejum. Não é 

recomendada a grávidas e pessoas com historial familiar de carcinoma medular da 

tiroide, neoplasia endócrina, DM1 e pancreatite. Teve melhor aceitação clínica pelos 

resultados terapêuticos com menores efeitos colaterais, sendo maioritariamente 

recomendada para utentes que não consigam controlo com a associação de vários 

medicamentos orais, ou que desejam uma maior eficiência no tratamento da 

obesidade com indução de perda de peso até 30% (Gomes e Trevisan, 2021; EMA, 

2022a). Um resumo das propriedades farmacocinéticas das insulinas está expresso na 

Tabela 5. 

Tabela 5- Farmacocinética das Insulinas.  (Hirsch et al., 2020; Semedo et al., 2021; 

Cornell, 2020; NICE, 2022). 

 Insulina Início de Ação Pico de Ação Duração de Ação 

Rápida Apidra 10-15 min 1-2h 3-5h 

 Humalog U-200 15-30 min 0,5-2,5 h ± 5h 

Intermedia Novolog 15 min 1-3h 3-5h 

Prolongada Lantus 3-4h 6-8h 20-26h 

 Levemir 1-2h 8-10h ± 17h 

 Toujeo 1-2h - Até 36h 

 Tresiba 1-2h - ± 42h 

 Trulicity  - 24-72h 

 Ozempic  - 24-72h 

1.6 Guidelines 

Uma vez conhecida a definição de DM e tudo o que envolve, assim como as 

diferentes insulinas e perfis, consultou-se as Guidelines disponíveis e expostas nas 

figura 1. De entre todas as insulinas existentes, existem fatores que condicionam a 

escolha da terapia, envolvendo a idade, peso, estilo de vida e comorbidades que o 

utente possa apresentar, sendo que o tratamento carece de uma monitorização muito 

estreita dos valores glicémicos para perceber se estão estáveis e se a terapia é a 

indicada (Makkar e Gupta, 2020). 

Assim sendo, para pacientes recém-diagnosticados com níveis elevados de 

glucose no geral, deve ser iniciada uma terapia com agentes orais combinados com 
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insulina basal ou iniciar metformina em associação a insulina pré-misturada (Makkar e 

Gupta, 2020). 

Pacientes que tomem antidiabéticos orais com controlo de glicémia não 

satisfatório, é recomendado o somatório de uma insulina basal ou descontinuar 

sulfonilureias e optar por outro fármaco com insulina pré-misturada (Makkar e Gupta, 

2020). 

Pacientes com insulina basal otimizada e em medicação oral não controlada, 

devem intensificar a insulina, descontinuar sulfonilureias, continuar metformina e 

adicionar insulina pré-misturada. Devem-se considerar os análogos da GLP-1 como 

uma opção preferencial (Makkar e Gupta, 2020). 

Pacientes com administração de insulina pré-misturada duas vezes ao dia ou 

com co-formulações de análogos de insulina sem controlo estável devem intensificar a 

insulina ou iniciar uma 3 vezes por dia (Makkar e Gupta, 2020). 

Para pacientes com insulina restrita a períodos prandiais devem iniciar 

insulinas rápidas anteriores às refeições (Makkar e Gupta, 2020). 
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Figura 1: Guidelines Terapêuticas (NICE, 2022). 

1.7 Conclusão 

Conclui-se que foi uma intervenção com sucesso, uma vez que surgiu aquando 

dificuldades apresentadas no aconselhamento da insulinoterapia e alguns 

antidiabéticos para utentes com DM. Assim, foi elaborada uma apresentação para 

suporte da formação interna providenciada às equipas da FGL2M e FGPA, disponível 

no Anexo II. 

 

 

2. Projeto 2: Terapia Inalatória  

2.1 Introdução 

 As vias oral, intravenosa ou intramuscular são maneiras como os 

medicamentos podem ser administrados para que consigam alcançar a corrente 

sanguínea e atingir grande parte dos órgãos e tecidos. Os pulmões humanos são uma 

boa oportunidade terapêutica pela sua ampla área de superfície e por suprirem as 

desvantagens que a via gastrointestinal acarreta, como a variabilidade da dieta, 

enzimas extracelulares e diferenças metabólicas. A inalação, pode fazer chegar o 

fármaco diretamente às vias aéreas, com a vantagem de iniciar a ação de forma 

relativamente rápida numa menor dose necessária e menores efeitos colaterais, sendo 

o local de eleição para o tratamento de doenças respiratórias obstrutivas como a asma 
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e a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e, possivelmente ser utilizada para 

outras que não obstrutivas (Sorino et al, 2020; Terry e Dhand, 2020). 

O tamanho das partículas do medicamento irá ditar se serão depositar mais à 

superfície ou mais à profundidade. As partículas maiores e mais grossas, com um 

diâmetro superior a 10 µm depositam-se na zona da boca e faringe, sendo absorvidas 

se forem ingeridas. Partículas intermédias com um diâmetro entre 5 e 10 µm alcançam 

essencialmente a traqueia e os brônquios. Finalmente, as partículas menores e mais 

finas com um diâmetro inferior a 5 µm são as que atingem e se depositam sobre as 

pequenas vias aéreas. Neste tipo de terapia, toda a árvore brônquica deve ser 

atingida, no entanto, as pequenas vias aéreas são necessárias para o tratamento das 

doenças obstrutivas (Sorino et al, 2020).  

Apesar da maioria dos utentes mostrar compreensão relativa à doença e os 

devidos tratamentos, nem sempre entendem os sintomas e as causas. Para o 

tratamento farmacológico, existem alvos terapêuticos que incluem a contração do 

músculo liso, inflamação, produção de muco, deficiência de alfa-1-antitripsina e 

infeção (Dhand et al, 2018; (Kerstiens et al, 2019). 

 

2.2 Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 

 A asma é uma doença crónica das vias aéreas que afeta em grande massa a 

população, e tem grande peso para a saúde pública. É caracterizada por episódios de 

obstrução respiratória, hiperresponsividade brônquica e inflamação, normalmente de 

forma reversível. Os broncodilatadores mais frequentemente utilizados são os beta-2-

agonistas para aumentar os níveis de cAMP, e os inibidores da fosfodiesterase que 

induzem o relaxamento do músculo liso. A estabilidade terapêutica é dependente da 

adesão dos utentes aos inaladores prescritos e a capacidade para uma correta 

aplicação. Se mal utilizado, as partículas podem-se depositar menos no pulmão e mais 

na orofaringe, que levará a uma má eficácia (Elgendy et al, 2020; Anderson, 2018). 

 Tal como a asma, a DPOC é uma patologia crónica que se torna um problema 

internacional significativo da saúde, por constituir a quarta principal causa de morte no 

mundo. É caracterizada por dificuldade no processo de respiração pelo 

comprometimento do sistema respiratório, que sofre estreitamento e destruição das 

pequenas vias aéreas. Os sintomas têm por base um quadro inflamatório que altera 

tanto anatómica como fisiologicamente, com bases fisiopatológicas na bronquite 

crónica e no enfisema pulmonar, que incluem anormalidades condutoras como 

obstrução do muco e perda de inserções alveolares. A patologia é sensível a 

estímulos externos que possam despoletar o processo inflamatório, sendo um dos 

mais comuns a exposição ao fumo do cigarro. Em adição, as anormalidades 
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genéticas, o desenvolvimento pulmonar anormal e o envelhecimento acelerado são 

fatores do indivíduo que contribuem para o desenvolvimento da DPOC. Na maioria das 

vezes, está associada a doenças crónicas concomitantes, que aumentam o risco de 

vida. Os sintomas são persistentes e variáveis como tosse, produção de expetoração, 

sibilos e dispneia (Roncally et al, 2019; Barjaktarevic e Milstone, 2020; (GOLD, 2020). 

 

2.3 Classes Terapêuticas 

A farmacologia é utilizada para reduzir os sintomas, frequência e gravidade das 

exacerbações e ainda melhorar a tolerância ao exercício físico e o estado de saúde 

(GOLD, 2020). As classes terapêuticas são várias, mas as mais encontradas são os 

corticosteroides inalatórios (CI), os agonistas β2-adrenérgicos, os anticolinérgicos (ou 

antimuscarínicos ou antagonistas muscarínicos) e, por fim, a terapia combinada (Terry 

e Dhand, 2020). Os primeiros são regularmente prescritos para o tratamento longo da 

asma persistente em qualquer idade, enquanto para a asma grave, é a inclusão de 

doses fixas de β2-agonistas de ação prolongada (LABA), em conjunto com um 

antagonista muscarínico de ação prolongada (LAMA). Para casos de DPOC, os 

broncodilatadores são os mais implementados, porém e cada vez mais, a combinação 

que é utilizada para a asma é utilizada para históricos de complicações, falta de 

controlo, inflamação brônquica eosinófila detetada ou com associação da asma 

(Sorino et al, 2020). 

Broncodilatadores 

 É a classe mais utilizada para prevenir ou reduzir os sintomas, sendo que a 

toxicidade está relacionada com a dose administrada. Apesar dos seus efeitos 

benéficos, o uso regular de broncodilatadores de ação curta não é, geralmente, 

recomendado (GOLD, 2020). 

Foi relatado pela Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(GOLD) que os broncodilatadores melhoram o fluxo respiratório pela alteração no 

tónus da musculatura lisa das vias aéreas ao alargar a sua área, invés de alterar a 

retração elástica dos pulmões, assim como é possível uma melhoria no desempenho 

físico ao haver uma redução da hiperinsuflação dinâmica (Terry e Dhand, 2020; 

Kerstiens et al, 2019). 

Agonistas β2-adrenérgicos 

 Atuam pelo relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas, com estimulação 

dos recetores beta-2-adrenérgicos, que aumentam o cAMP e criam antagonismo 

funcional à broncoconstrição. Diferem-se em ação curta (SABA) e ação longa (LABA), 

o efeito dos primeiros desaparece entre as 4 e 6 horas e o seu uso regular melhora os 

níveis de volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e os sintomas, como 
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é exemplo o salbutamol. Formoterol e salmeterol são dois exemplos de LABAs, 

administrados duas vezes ao dia que melhoram significativamente o VEF1 e os 

volumes pulmonares, dispneia, estado de saúde, taxa de exacerbação e número de 

hospitalizações. São muito utilizados em ambiente hospitalar para situações agudas 

de DPOC (GOLD, 2020; Terry e Dhand, 2020; Barjaktarevic e Milstone, 2020; 

Kerstiens et al, 2019).  

Anticolinérgicos/Antimuscarínicos/Antagonistas muscarínicos 

 O recetor muscarínico (RM) divide-se em 5 subtipos no humano, denominados 

M1 a M5, e o seu bloqueio carateriza os antimuscarínicos. Enquanto o recetor M2 atua 

como protetor do músculo, o M3 e M1 quando estimulados resultam numa 

broncoconstrição (Kerstiens et al, 2019). Os antimuscarínicos bloqueiam os efeitos 

broncoconstritores que a acetilcolina provoca sobre os RM M3, expressos no músculo 

liso das vias aéreas. Os de ação curta (SAMA), também bloqueiam o recetor neuronal 

inibitório M2, que pode resultar em broncoconstrição induzida. A ligação prolongada 

aos RM M3, com dissociação mais rápida de M2 é característica dos antimuscarínicos 

de ação prolongada (LAMA), que lhes confere maior duração de efeito 

broncodilatador. Num estudo, o ipratrópio, SAMA, sozinho, proporcionou pequenos 

benefícios sobre o SABA em termos de função pulmonar, estado de saúde e 

necessidade de esteroides orais (GOLD, 2020; Terry e Dhand, 2020).  

Metilxantinas 

 A teofilina é a mais frequentemente utilizada para o tratamento, é metabolizada 

pelas oxidases do citocromo P450, sendo que a depuração do fármaco diminui com a 

idade do paciente. Apesar de existirem evidências de um efeito broncodilatador 

moderado, existe uma controvérsia sobre os efeitos que derivam das xantinas. A 

adição de teofilina ao salmeterol produziu melhorias no VEF1 e na falta de ar, quando 

comparado com o salmeterol isolado (GOLD, 2020). 

Terapia combinada 

 A combinação de diferentes classes de broncodilatadores, com diferentes 

mecanismos e durações de ação, podem criar um grau de broncodilatação maior e 

com menores riscos de efeitos adversos, quando em comparação à monoterapia. A 

associação de formoterol e tiotrópio em inaladores separados mostrou um impacto 

positivo sobre a VEF1 e melhoria na função pulmonar, como também a combinação de 

LABA e LAMA num inalador (GOLD, 2020). A GOLD refere ainda uma combinação 

terapêutica de LABA/IC para abordagem inicial das exacerbações repetidas com um 

nível de eosinófilos elevado ou quando o histórico de asma e DPOC se justifica. 

Também para pacientes que já façam terapia dupla, mas que as exacerbações 
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persistam, podem submeter a terapia tripla LABA/LAMA/IC (Barjaktarevic e Milstone, 

2020). 

Terapia inalatória tripla 

 A intensificação da abordagem terapêutica pela associação tripla de LABA, 

LAMA e ICs, pode ocorrer por várias abordagens. Quando comparada, via estudos, 

mostrou uma redução significativa da mortalidade, contra a dupla LABA/LAMA, o que 

possibilita a sua utilização para pacientes DPOC recém-diagnosticados em estádios 

graves, com obstrução moderada a muito grave e crises de exacerbação regulares. A 

redução de mortes cardiovasculares e respiratórias também foram relatadas (GOLD, 

2020; Terry e Dhand, 2020).  

Agentes anti-inflamatórios 

 A utilização dos efeitos anti-inflamatórios, até ao momento, são para as 

exacerbações da patologia (GOLD, 2020). 

Corticosteróides Inalatórios 

 São muito utilizados pelos efeitos anti-inflamatórios, ainda que possuam efeitos 

colaterais. A inflamação presente na DPOC tem um quadro versátil nos diferentes 

pacientes e, no mesmo paciente, conforme a linha de tempo. A eficácia depende da 

natureza e local da inflamação. Os CI, tanto in vitro, como in vivo, respondem às 

necessidades de uma inflamação neutrofílica, a mais comum (Kerstiens et al, 2019). 

Apesar de ainda não estar estabelecido, alguns medicamentos como os β2-agonistas 

podem facilitar a sensibilidade aos CI. Uma evidência muito forte revelou que 

corticosteróides em monoterapia não são tão eficazes quando comparados em 

associação a um LABA, especialmente na melhoria da função pulmonar, da saúde e 

diminuição das exacerbações. Assim como em monoterapia não diminuía os valores 

de VEF1 a longo prazo, ou a mortalidade. Com tudo isto, não são indicados para 

terapia individual (Terry e Dhand, 2020).  

Em relação ao controle da asma, doses mais pequenas de preparações 

extrafinas têm maiores chances de alcançar um controle satisfatório, com taxas de 

exacerbações mais reduzidas e, com menor risco de pneumonia, e eventos 

respiratórios (Usmani, 2019). 

Inibidores da fosfodiesterase-4 (PDE4) 

 A sua principal ação assenta sobre a redução da inflamação ao inibir a quebra 

do cAMP intracelular. O roflumilaste reduz as exacerbações moderadas a grave 

tratadas com corticosteróides sistémicos. Os efeitos pulmonares são também 

observados quando adicionado a broncodilatadores de ação prolongada (GOLD, 2020) 
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2.4 Características dos Inaladores 

 Inalador Ideal 

 Fatores específicos do doente, como a gravidade da DPOC, comorbidades e 

função cognitiva devem ser tidos em conta na seleção do dispositivo, uma vez que 

podem afetar a capacidade de utilização (GOLD, 2020). Além disso, um dispositivo 

inalatório deve ter uma série de propriedades que lhe confiram eficácia e segurança no 

tratamento. Devem garantir uma boa deposição das partículas do fármaco, 

assegurando uma porção significativa de partículas finas, com doses constantes e 

precisas, mantendo um desempenho constante nas diferentes condições de uso e de 

ambiente. Deve também ser de fácil utilização, de modo a permitir uma melhor adesão 

pelo utente e limitar as taxas de erro. Em adição, devem ser sustentáveis e 

económicos, que são duas preocupações mais recentes (Sorino et al, 2020). 

Uma ampla oferta de inaladores está presente no mercado, e podemos 

distingui-los pelas diferentes características, que podem ser vantajosas ou não, de 

acordo com o tipo de utente. Os principais erros estão relacionados com problemas do 

fluxo inspiratório, duração da inspiração, coordenação, preparação da dose, manobra 

de expiração antes da inspiração e apneia após a inspiração da dose (Terry e Dhand, 

2020). Grupos mais especiais como idosos e crianças, devem passar por uma análise 

rigorosa de quais são as capacidades e necessidades de cada um. As dificuldades 

motoras podem interferir tanto com o dispositivo, como com a conexão do espaçador 

ou incapacidade de conseguir uma vedação firme no bocal, por fraqueza facial e falha 

dental. Também deve-se ter em conta o tamanho da mão, no caso da criança 

(Usmani, 2019). 

Tipos de inaladores 

Existem quatro principais grupos de inaladores que conferem as características 

já mencionadas, são eles os nebulizadores, inaladores de pó seco (DPIs), inaladores 

pressurizados doseáveis (pMDIs) e inaladores de névoa suave (SMIs) (Sorino et al, 

2020). Após a seleção do dispositivo, os utentes devem ser submetidos a um treino 

inicial, pois, a técnica de aplicação incorreta é das principais razões pelas quais a 

DPOC não está controlada, o que é comprovado por um estudo de Melani et al, que 

relata a incidência de erros críticos no uso de dispositivos para DPOC/asma entre os 

12 e os 44%, o que aumenta o risco de hospitalizações, visitas à urgência e má 

controlo da doença (Hanania et al, 2018). 

A respiração é dependente das condições fisiológicas e clínicas do utente, 

enquanto a resistência é somente dependente do dispositivo. Vários inaladores 

garantem uma terapia eficaz com um fluxo inspiratório igual ou superior a 30 L/min, no 

entanto, uma dose reprodutível pode ser conseguida com valores entre os 90 e 100 
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L/min. Será o fluxo do utente que irá ditar a desagregação do fármaco e das suas 

partículas, num dispositivo com menor resistência (Sorino et al, 2020). 

Nebulizadores 

São populares pela facilidade de utilização e pela grande aderência dos 

utentes, especialmente pelas crianças e indivíduos mais idosos com problemas 

cognitivos e dificuldades físicas. A respiração normal é suficiente e torna-se 

conveniente e vantajosa para situações de emergência. São, no entanto, de grande 

volume, caros, carecem de manutenção e de longos períodos de terapia (10 a 15 

minutos), com limpeza regular e esterilização do produto. Das maiores desvantagens 

que tem, e o que vai contra as características ideais, são as dosagens imprecisas, 

assim como uma quantidade baixa de partículas depositadas nas pequenas vias, o 

que vai requisitar uma maior dose de fármaco em comparação a outros. Assim sendo, 

são mais indicados para os utentes que são incapazes de usar outros de forma correta 

(Sorino et al, 2020; Usmani, 2019). 

Dentro da classe dos nebulizadores, existem três tipos diferentes, 

nomeadamente os nebulizadores a jato (ou pneumáticos), ultrassónicos e de malha. 

Os nebulizadores ultrassónicos podem alterar o princípio ativo do fármaco, sendo 

desaconselhados para medicamentos viscosos e em suspensão, como é o caso dos 

glicocorticoides. Os de malha, em comparação com os nebulizadores a jato, conferem 

tempos de tratamento mais curtos e com maior deposição de partículas finas, pela 

utilização de ultrassons que forçam os medicamentos, de forma silenciosa, pela malha 

(Sorino et al, 2020). 

Inaladores pressurizados doseáveis (pMDIs)  

 São os dispositivos mais comuns pela variedade de fármacos que podem ser 

administrados e pelo baixo custo. Foram os primeiros dispositivos portáteis a conter 

multidoses, permitindo administração em monoterapia ou em terapia combinada. 

Consistem em três peças distintas, nomeadamente um recipiente metálico que 

armazena o fármaco em solução ou suspensão, junto com um gás liquefeito propulsor 

sob pressão; uma válvula doseadora, que confere doses precisas; um bocal de 

plástico para que o utente acione o inalador e transportar as partículas. A forma como 

o dispositivo é construído cria uma pressão interna, capaz de criar energia suficiente 

para entregar e aerossolizar o fármaco, enquanto o propulsor rapidamente evapora 

(Sorino et al, 2020, Usmani, 2019). 

Utentes com dificuldades cognitivas, neuromusculares ou ventilatórias podem 

ter alguns problemas na coordenação deste tipo de inaladores, pela dificuldade em 

coordenar a inspiração inicial, fazer uma inspiração profunda o suficiente ou ter o 

tempo necessário para a administração eficaz. Para superar algumas destas 
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dificuldades, o uso de espaçadores e câmaras de retenção valvuladas podem 

aumentar a eficácia do tratamento. Podem ainda ser associados à ventilação 

mecânica com o uso de válvulas unidirecionais. O mais recente PMDI possui 

tecnologia Modulite e deposita partículas extrafinas, com uma taxa de mais de 50% 

nas pequenas vias aéreas, a maior até à data (Barjaktarevic e Milstone, 2020; Sorino 

et al, 2020). Para uma correta utilização o pMDI deve estar na correta posição para 

que as etapas sejam coordenadas. Se a formulação for uma suspensão, deve ser feita 

uma agitação antes do seu uso, o que muitas vezes é negligenciado tanto por 

pacientes como por profissionais de saúde (Lavorini et al, 2019). 

Inaladores de pó seco (DPIs) 

 Assim como os pMDIs, os DPIs são pequenos, portáteis e dividem-se por três 

principais sistemas, nomeadamente de dose única pré-doseados baseados em 

cápsulas, inaladores de dose múltipla (pré-carregados pelo fabricante com blister), e 

inaladores de múltiplas doses com um mecanismo embutido de dose única a cada 

acionamento de um reservatório de pó. A sua capacidade de depositar as partículas 

nas vias aéreas deve-se à energia produzida pelo fluxo inalatório do utente, essas que 

são uma mistura de fármaco micronizado entre partículas de maior diâmetro que lhe 

facilitam o transporte. Esta mistura deve desagregar-se durante e inspiração forçada 

contra a resistência interna do DPI, onde as partículas maiores ficam retidas na boca. 

Ao contrário dos pMDIs, estes não necessitam de boa coordenação pela parte do 

utente, entre a ativação e a respiração. Por isso, foram introduzidos no mercado como 

alternativa fácil ao uso dos pMDIs (Sorino et al, 2020; Usmani, 2019; Lavorini et al, 

2019). 

Esta inaladores distinguem-se em dois tipos de preparação, os de dose única 

previamente doseada, inseridas em cápsulas prontas a inserir e perfurar para a 

utilização, como é o exemplo da Handihaler e Breezhaler. Outros são multidose ou 

com um reservatório de pó e uma engenharia que permite definir a quantidade de 

fármaco que será inalada, como o Turbohaler, ou, com doses pré-estipuladas dentro 

de uma folha de blister, como funciona o Diskus, ou com dose carregada em conjunto 

com a abertura do recipiente, como o Ellipta, ou podem ainda ser ativados somente 

pela respiração e temos o Nexthaler. Para servir de confirmação ao utente, existe o 

Genuair que possui um sistema de feedback (Sorino et al, 2020). 

Aquando da pré-inalação, precisam sempre de uma etapa de carregamento da 

dose e, são limitados pela força inspiratória do utente para a administração do 

fármaco. Na sua maioria são partículas de medicamento ligadas a excipientes 

transportadores (Lavorini et al, 2019).  São suscetíveis ao calor e humidade, a sua 
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utilização em zonas de clima nestas condições deve ser limitada e o dispositivo deve 

ser armazenado em condições que o preservem (Usmani, 2019). 

Inaladores de névoa suave (SMIs) 

Como alternativa aos pMDIs e DPIs, surgem os SMIs, para melhorar a entrega 

do medicamento aos pulmões, sem necessidade de propulsores. São representados 

unicamente por um dispositivo, denominado Respimat que surge com o intuito de 

eliminar os inconvenientes das outras classes de inaladores. Não possui bateria ou 

propulsores, sendo os constituintes dissolvidos em água, ao atomizar gotículas que 

contêm o fármaco. Funcionam à base de uma mola que é libertada uma vez que o 

mecanismo seja acionado, forçando, através de força mecânica criada num bico fino 

denominado uniblock. São resistentes à humidade e são mais estáveis na nuvem que 

emitem, por ser mais lenta e homogénea (Sorino et al, 2020; Usmani, 2019; Lavorini et 

al, 2019). 

Funcionam pela atomização de uma dose que é dispensada sobre a forma de dois 

jatos finos líquidos que se convergem num ângulo estabelecido, esta colisão cria uma 

névoa suave com alto teor de partículas finas (65-80%) que é inspirada lenta e 

profundamente pelo utilizador ao ter aproximadamente um décimo da velocidade de 

um pMDI. O longo tempo de geração da névoa, mais ou menos 1,5s, facilita a 

coordenação, reduz o impacto orofaríngeo e aumenta a deposição pulmonar, 

independente da respiração (Sorino et al, 2020). O processo de escolha de um 

inalador está representado pela Figura 2, assim como, para melhor compreensão, as 

características dos inaladores estão sumarizadas no Anexo III. 

 

Figura 2: Processo de escolha de um inalador (Inhalers4u, 2022). 

2.5 Terapia Inalatória Para Outras Doenças Que Não Obstrutivas Das Vias Aéreas 

Uma das mais recentes novidades na medicina é a proposta de administrar 

insulina através de um inalador de pó seco, para evitar os constrangimentos que a 
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injeção acarreta para os utentes, apesar desta via inovadora (Afrezza), associa um 

maior risco de hipoglicemia em fumadores e pacientes com controlo instável da asma 

ou DPOC. Também para a hipertensão arterial pulmonar, uma doença rara mas grave, 

surge um análogo da prostaciclina, Iloprost, capaz de dilatar os vasos pulmonares e 

aumentar o débito cardíaco (Sorino et al, 2020).  

Algo tão não recente, mas ainda eficaz, é o uso de antibióticos por via 

inalatória para doenças infeciosas do trato respiratório inferior, persistentes e de difícil 

tratamento, ou até mesmo para o fenótipo infecioso que pode estar associado a 

exacerbações. Isto é notado, especialmente, nos macrólidos que também possuem 

efeitos anti-inflamatórios e possivelmente antivirais (Sorino et al, 2020; Barjaktarevic e 

Milstone, 2020; Kerstiens et al, 2019). Outras substâncias como o manitol, um açúcar, 

são utilizadas para a limpeza do trato respiratório, outras podem ajudar em situações 

de queimadura e até mesmo anticoagulantes, como a heparina, podem ser positivos 

na diminuição do risco de hemorrogia (Sorino et al, 2020).  

 

2.6 Importância da Correta Utilização 

Para atingir uma terapia eficaz, a adesão e o correto manuseamento por parte 

do utente são de maior importância, para isso tem de conhecer cada etapa do 

procedimento. Um conhecimento incompleto origina erros prejudiciais ao tratamento e 

ao controle dos sintomas, com maiores complicações e exacerbações, assim como 

acarreta maior custo económico, social e de saúde. Com isto, é imperativo educar e 

exemplificar a técnica inalatória aos pacientes (Rodriguez-Garcia et al, 2020). Os 

dispositivos considerados mais fáceis são diskus, turbuhaler e ellipta, enquanto os 

doseados são mais desafiadores para a maioria, devido à necessidade de 

coordenação (Volerman et al, 2021). 

A Inhaler Steering Comittee define “erro crítico” como  “quando um paciente 

comete um erro, apresenta uma técnica imperfeita ou não tem conhecimento sobre o 

uso ou manutenção do dispositivo inalador, o que provavelmente prejudicará 

significativamente a administração de medicação adequada em todas as ocasiões” e, 

segundo algumas publicações é “uma ação que afeta a deposição pulmonar do 

medicamento inalado, resultando em pouco ou nenhum medicamento sendo inalado 

ou atingindo os pulmões” (Lavorini et al, 2019). 

Os tipos de erros associados a esta terapêutica dependem tanto do utilizador 

como do tipo de inalador. No último, existem diferenças significativas entre os 

diferentes dispositivos, porém, de um modo geral, as principais etapas para a 

utilização de um inalador podem envolver o carregamento do dispositivo, como por 

exemplo, perfurar a cápsula ou abrir o dispositivo, expirar, fazer a manobra de 



42 
 

inspiração que deve durar alguns segundos, a não ser que se use um espaçador e, a 

limpeza do bocal, retirar a cápsula usada após verificar que não resta pó, verificar se 

há mudança de cor na janela de controle, fechar o dispositivo e lavar a boca, se 

necessário (Duarte-de-Araújo et al, 2019). Com base em vários estudps, conseguimos 

observar que a maioria dos erros acontece quanto mais velho é o utente, quanto 

menos escolaridade possui, quantos mais dispositivos tem prescritos, ter tido ou não 

instrução prévia ao uso, e a existência e quantidade de comorbidades. Desta forma, é 

proposto por Papi e Virchow, um modelo educacional que consiste em três etapas, 

nomeadamente a escolha correta do inalador conforme o tipo de utente, uma 

intervenção intensa sobre a educação acerca do dispositivo e, por fim, acesso a 

material visual, como vídeos de exemplo ou material descritivo (Rodriguez-Garcia et 

al, 2020). 

 

2.7 Apoio Gráfico 

Para auxílio descritivo e visual, estão disponíveis procedimentos e reproduções 

gráficas exemplificativas do uso dos diferentes inaladores, nos seguintes websites: 

https://www.atemwegsliga.de/checklists.html, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWW9zxQjPLcA8tOTk7NHG1FBvnIy9LLPp,  

https://www.copdfoundation.org/Learn-More/For-Patients-Caregivers/Educational-

Video-Series/Inhaler-Training-Videos.aspx, e http://inhalers4u.org/. 

 

 

3. Projeto 3: Consulta Farmacêutica  

3.1 Contexto Teórico  

 Segundo o Ministério da Saúde, a farmácia hospitalar ocupa uma posição 

importante, pela responsabilidade que acarreta, relacionada à medicação, com forte 

impacto na saúde e custo hospitalar (Oliveira e Silva, 2020). A administração de 

medicamentos é um processo interdisciplinar múltiplo, que exige conhecimento e o 

devido treino dos profissionais, devendo assim o farmacêutico ser proativo e contribuir 

para as diferentes discussões, afirmando-se como um profissional de referência da 

medicina. Os FH além de identificarem e prevenirem problemas relacionados com a 

medicação (PRM) que possam ser clinicamente significativos, contribuem o aumento 

da adesão ao tratamento e consequentemente obtenção de melhores resultados 

clínicos (Oliveira e Silva, 2020). 

Os farmacêuticos com outros profissionais de saúde, incorporam as equipas 

interdisciplinares e são cruciais nas transições de cuidados, e na tomada de decisões. 

Demonstram conseguir melhorar a adequação das prescrições e segurança do utente 

https://www.atemwegsliga.de/checklists.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWW9zxQjPLcA8tOTk7NHG1FBvnIy9LLPp
https://www.copdfoundation.org/Learn-More/For-Patients-Caregivers/Educational-Video-Series/Inhaler-Training-Videos.aspx
https://www.copdfoundation.org/Learn-More/For-Patients-Caregivers/Educational-Video-Series/Inhaler-Training-Videos.aspx
http://inhalers4u.org/
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mediante o tratamento, ao racionalizar e reduzir eventuais erros, e problemas 

associados à medicação (Ruiz-Millo et al, 2018). O FH é procurado pela educação e o 

encaminhamento que pode oferecer, em situações como patologias delicadas com 

tratamentos complexos que necessitam de utentes treinados para o devido 

autocuidado fora do seu ambiente habitual, assim como na perda de eficácia, baixa 

adesão ou persistência, danos iatrogénicos, incorporação de prescrições e, por fim, o 

impacto deste profissional nalguns fármacos que requerem otimização para atingir 

melhores resultados (Morillo-Verdugo et al, 2019). Têm também o papel de promover 

o uso racional perante a população geriátrica, uma vez que o envelhecimento da 

população gera maior prevalência de distúrbios crónicos, com polimedicação, 

prescrição irracional e o uso indevido de medicamentos, com possíveis interações, 

risco de queda, taxas de hospitalizações, entre outras. A intervenção do FH por meio 

de avaliação e adequação da prescrição, sessões educativas, revisão terapêutica e 

outras atividades centradas no utente, funciona para que se alcancem melhores níveis 

de qualidade e segurança. De acordo com Aburuz et al, a presença do FH nas equipas 

multidisciplinares contribui para um decréscimo nos erros de prescrição de cerca de 

66%. É também relatado que 64% dos problemas farmacológicos foram resolvidos e 

91% das recomendações farmacêuticas foram aceites pelos médicos (Oliveira e Silva, 

2020; Ruiz-Millo et al, 2018). 

A consulta farmacêutica é uma prática profissional que enquadra várias ações 

do farmacêutico, que visam a satisfazer as necessidades do paciente quanto à 

melhoria da qualidade de vida, e foco no diagnóstico de múltiplas comorbidades, 

polimedicação e limitações aquando da terapêutica, sejam elas físicas ou cognitivas. 

Foi definida pelos autores como uma ação que “Compreende atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de 

doenças, promoção e recuperação da saúde” (Reis et al, 2018). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), as taxas de não adesão podem ultrapassar os 

50% (Lachuer et al, 2021; Sanar, 2019; Reis et al, 2018). 

 Um estudo feito no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, 

onde as consultas farmacêuticas estão implementadas há 5 anos, é possível observar, 

pela figura 3, que ao longo das consultas, notou-se que a tendência inseriu-se sobre a 

diminuição das comorbidades não controladas. Menos de 70% dos pacientes que 

enquadraram o estudo, encontravam-se em situação controlada. Apesar da 

hipertensão arterial sistémica ter sido a comorbidade não controlada mais frequente, 

os pacientes com dislipidemia (20,5%) apresentavam situação desconhecida por falta 

de diagnóstico médico ou falha de exames laboratoriais. Os problemas de 

farmacoterapia diminuíram, numa média de 2.14 para 1.77. As doenças crónicas não 
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transmissíveis somam um peso grande no número de mortes registadas, incidindo 

muito sobre doenças cardiovasculares, respiratórias crónicas, cancro e diabetes, 

essas que podem ser controladas e prevenidas com a melhoria da adesão e serviços 

de saúde. A periodicidade das consultas deve ser tida em conta, pois foi demonstrado 

que uma única consulta não seria suficiente (Reis et al, 2018). 

 

Figura 3:  Comorbidades apresentadas ao longo de 3 consultas farmacêuticas (Reis et al, 

2018). 

 No entanto, ainda que estejam estabelecidas as vantagens por inúmeros 

artigos e publicadas evidências, que demonstram o impacto positivo da consulta 

farmacêutica, ainda não está bem incorporado no país. É notável que a intervenção do 

farmacêutico no seguimento medicamentoso do paciente, é capaz de garantir o 

manuseamento seguro da medicação e prevenir erros como possíveis interações 

medicamentosas (IM) (Reis et al, 2018; Lachuer et al, 2021; Harish et al, 2019). 

 

3.2 PRM e RNM 

 Pelo que está descrito no Terceiro Consenso de Granada, os PRM são 

situações que, no processo de uso do medicamento, causam, ou podem causar, o 

aparecimento de um resultado negativo associado à medicação. Enquanto os 

resultados negativos da medicação (RNM) são resultados na saúde do doente não 

adequados ao objetivo da farmacoterapia e associados à falha no uso de 

medicamentos (Fresco, 2021; Comité de Consenso, 2007; Santos et al, 2004). 

Os PRM são detetáveis pelo utente, médico, enfermeiro ou farmacêutico; não 

estão associados a punição ou julgamento de um comportamento; São a parte do 

processo que pode originar RNM; são a parte dos cuidados farmacêuticos que traduz 

um resultado intermédio e, são um precursor de morbi-mortalidade associada ao uso 

dos medicamentos (Fresco, 2021; Comité de Consenso, 2007; Santos et al, 2004). De 

acordo com o Segundo Consenso de Granada, os PRM são classificados em 3 

grupos, descritos na tabela 6. No Anexo IV, está esquematizado o processo de 

encontro dos PRM. 
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Tabela 6- Classificação dos PRM. 

Necessidade 

PRM 1: O paciente apresenta um problema de saúde por não utilizar a farmacoterapia que necessita. 

PRM 2: O paciente apresenta um problema de saúde por utilizar um medicamento que não necessita 

Efetividade 

PRM 3: O paciente apresenta um problema de saúde por inefetividade não quantitativa da farmacoterapia 

PRM 4: O paciente apresenta um problema de saúde por uma inefetividade quantitativa da farmacoterapia 

Segurança 

PRM 5: O paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa de um 

medicamento. 

PRM 6: O paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança quantitativa de um 

medicamento. 

3.3 Consulta e Acompanhamento Farmacêutico  

 O Acompanhamento Farmacêutico consegue ser feito através de uma consulta, 

onde o farmacêutico analisa o estado de saúde do doente e o seu tratamento. É 

dividida em 3 fases, nomeadamente a Anamnese Farmacêutica, onde, por meio de 

uma entrevista, decorre o processo de recolha das informações do utente com 

finalidade de explorar o histórico de saúde (Resolução/CFF nº 585). É seguida pela 

interpretação de dados e termina com o processo de orientação. Para o 

acompanhamento farmacêutico existem vários métodos, sendo os 4 mais conhecidos 

e utilizados o SOAP, PWDT, TOM e Dáder (Sanar, 2019). 

Método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) 

 Diversamente utilizado pelos profissionais de saúde pela facilidade. Divide-se 

em algumas fases: A recolha de dados subjetivos, onde são registadas as informações 

sobre o utente, e históricos de prontuário, enfatizando a procura de problemas do uso 

da medicação e sua relação com a patologia; A recolha de dados objetivos como 

sinais vitais, resultados de análises e exames de patologia clínica e físicos; Avaliação 

dos dados recolhidos, tanto objetivos como subjetivos, onde o farmacêutico deve 

identificar quaisquer suspeitas de problemas e, proceder à tentativa de resolução por 

intervenções farmacêuticas junto com o utente e, por fim, é elaborado um plano com 

base em tudo o que foi analisado, em conformidade com o utente, para que se 



46 
 

estabeleça um acordo de implementação e como será feita a monitorização dos 

resultados, especialmente se ocorreram alterações (Sanar, 2019; Ehrenbrink, 2012). 

Método PWDT (Pharmacist’s Workup of Drug Therapy) ou Estudo 

Farmacêutico da Terapia Farmacológica: Avaliação Sistemática da Farmacoterapia 

 Adaptável a qualquer contexto, tem em base dois principais objetivos: Avaliar 

as necessidades do utente, em relação à medicação e implementação, e seguir o 

processo terapêutico para confirmar os resultados obtidos, para isso, mantendo uma 

relação agradável farmacêutico-utente, com caráter interativo no cuidado (Sanar, 

2019; Ehrenbrink, 2012). 

Decorre nas seguintes fases: Análise de dados, por recolha de dados e 

caracterização de adequação, efetividade e segurança da medicação atual, que deve 

ser analisada quanto à conveniência das necessidades do utente, assim como 

identificar possíveis problemas que interfiram com a alcance dos objetivos 

terapêuticos; Plano de atenção, em que os dados analíticos devem ser considerados 

pelo farmacêutico para resolução de possíveis problemas e estabelecimento de metas 

a alcançar, passíveis de aferição e atingíveis pelo utente. Pode ainda conter 

informação sobre terapia não farmacológica, quando aplicável; Monitorização e 

avaliação, em que devem ser verificados os resultados farmacoterapêuticos obtidos, 

estabelecer um balanço do que foi feito, e reavaliar as necessidades do utente frente a 

novas situações, como PRMs diferentes ou problemas de saúde que ainda não foram 

tratados (Sanar, 2019; Ehrenbrink, 2012). 

Método TOM (Therapeutic Outcomes Monitoring) ou Monitorização de 

Resultados Terapêuticos 

Baseado no método anterior, compreende os seguintes passos: Coleta, 

interpretação e registo das informações do utente, referentes à medicação, problemas 

de saúde, dados socioeconómicos e aspetos subjetivos e objetivos da expetativa, 

quanto à patologia. Em adição à identificação de eventuais problemas farmacológicos; 

Identificação dos objetivos terapêuticos de cada prescrição, para melhorar a adesão e 

consequentemente os resultados terapêuticos, com orientação do utente. Caso 

necessário, o prescritor deve ser contactado para esclarecimento de dúvidas; 

Avaliação do plano terapêutico face aos objetivos da terapia, de acordo com as 

características do utente, expetativas e poder económico. Se detetadas discrepâncias, 

devem ser reportadas ao prescritor; Deve ser desenvolvido um plano de monitorização 

e protocolos de tratamento, se possível, para a patologia; A dispensa da medicação 

deve acompanhar a verificação da perceção do utente quanto à sua utilização e 

esclarecimento de ação, instruindo um uso racional. Deve ser agendada uma consulta 

de reavaliação; Avaliar a evolução do uso farmacológico; Resolução de problemas 
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identificados e encaminhamento, se necessário, ao médico. Por fim, Revisão e 

atualização do plano (Sanar, 2019). 

Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico 

 Grande ferramenta de apoio para farmacêuticos comunitários e hospitalares 

que praticam o acompanhamento farmacoterapêutico. Caracteriza-se por um processo 

com: Oferta do serviço, onde se agenda o encontro com o utente e se esclarecem as 

atividades que poderão ser feitas e, caso seja do interesse, explicar como funcionará a 

consulta; Primeira entrevista, onde a recolha de dados, incluindo as preocupações e 

problemas de saúde. Deve ser feita através de perguntas específicas. O encontro é 

finalizado com a orientação sobre a correta utilização da medicação, identificando as 

condições de conservação; Análise Situacional, onde se procura identificar e 

relacionar problemas de saúde com os medicamentos citados pelo utente. Pode ser 

dividida em fase de estudo e fase de avaliação. Na primeira, o farmacêutico obtém 

informações sobre as patologias, além das características, o que requer habilidades 

de busca e análise de informações técnicas. Já na fase de avaliação, identificam-se as 

suspeitas de PRM, fundamentados em fases de estudo; Fase de intervenção, com o 

objetivo de elaborar um plano de atuação, junto com o utente, e implementar 

intervenções. Este plano é apresentado na segunda consulta; Resultado da 

intervenção e nova análise situacional, realizada se se verificaram mudanças no 

estado de saúde do utente e respetiva utilização de medicamentos, após as 

intervenções (Sanar, 2019; Ehrenbrink, 2012). 

 

3.4 Processo da Consulta 

 O espaço onde a consulta irá decorrer deve ser confortável e onde o paciente 

sinta que a privacidade é valorizada, para que possa falar abertamente sobre o que o 

possa incomodar e os assuntos da sua saúde. Existem várias estratégias de abordar 

uma consulta, a que aqui é estabelecida tem com base o modelo medicinal Calgary-

Cambridge, adequado a uma intervenção farmacêutica para com o paciente, não 

esquecendo que eventualmente pode ser o cuidador e deve ser modificada. Alguns 

exemplos de uma abordagem farmacêutica foram esquematizados na figura 4 

(Himanshu et al, 2016). 

A primeira abordagem com o utente irá criar a impressão sobre o serviço, deve, 

por isso, ser positiva e empática, assim como o modo como a conversa decorrerá irá 

definir a informação captada. As perguntas certas devem ser feitas para que o 

problema seja explorado na totalidade, para que se entendam as ideias, preocupações 

e expetativas (Himanshu et al, 2016). 
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Figura 4: Exemplo de uma abordagem da consulta farmacêutica. 

 

 

Um levantamento da Universidade da índia, mostra que com a implementação 

das consultas, durante um período de 12 meses, foram feitas 784 solicitações de 

encaminhamento, nas mais diversas áreas de saúde. Foram detetados 340 RNM, das 

quais 56 receberam cartão de alerta e 104 foram descontinuados com medicação para 

reduzir a gravidade de RNM. Foram modificadas a terapia de 156 pacientes em termos 

de fármaco, dose e frequência, para melhorar os benefícios terapêuticos. 141 

Pacientes foram orientados para um uso correto dos medicamentos das suas doenças 

crónicas. 54 IM significativas foram detetadas, como foram sugeridos fármacos mais 

seguros para 28 pacientes em estado de lactação ou gravidez. E, por fim, 96% das 

opiniões dadas aos médicos foram implementados no atendimento ao utente 

(Himanshul et al, 2016). 
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3.5 Impacto Farmacêutico a Nível Económico   

 A informação sobre medicamentos tem um papel importante no fornecimento 

de informação apropriada sobre o fármaco, dose, avaliação de efeitos adversos e 

aconselhamento. A boa funcionalidade desta informação dirigida aos utentes, melhora 

a qualidade da medicina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esta 

informação é importante para alcançar um melhor entendimento e, para reduzir os 

custos que das instituições, como é exemplo, um estudo conduzido em 230 hospitais 

americanos que balançaram uma redução de custos de 4,886,168.58€ para 

366,131.04€ por hospital e ainda uma redução na taxa de mortalidade por ano, o que 

também foi comunicado na Conferência da Organização de Saúde sobre “Uso 

Racional dos Fármacos” (Garg et al, 2019). 

 Uma pesquisa sistemática em base de dados, onde foram reunidos vários 

artigos para perceber o impacto das consultas farmacêuticas em ambiente hospitalar, 

concluiu-se numa análise custo-efetividade ou custo-benefício, uma redução 

significativa dos custos, incluindo a remuneração da consulta farmacêutica. Os 

estudos experimentais relataram um decréscimo entre 180.36€ a 4,640.83€ por 

paciente por ano, já os estudos observacionais relataram uma diminuição de 2.80€ a 

2,340.97€ por paciente por ano. Estas reduções estão associadas à diminuição de 

atendimentos de urgência e internamentos (Bezerra et al, 2022). 

 Numa revisão com diferentes pontos geográficos é mencionado que o impacto 

farmacêutico na doença renal crónica, consegue uma poupança monetária de 

2,492.06€ por paciente, 2,190.04€ em antibióticos que representavam 64.5% das 

economias, 2,191.02€ por paciente que recebe terapia de substituição renal contínua, 

e redução na dose semanal de agentes estimulantes da eritropoiese, poupando-se um 

total de 1.20€ por paciente (Raiisi et al, 2019). 

 Em dois artigos, aprovados pela Universidade de Yale e pela Universidade 

Médica da Carolina do Sul, relatou-se que o suporte profissional farmacêutico, nos 

transplantados, pode levar a uma poupança económica de 52% com um valor líquido 

de 191,67€ por paciente, já considerado o custo da consulta farmacêutica (Cohen et 

al, 2020; Gonzales et al, 2021). 

 

3.6 Outcomes em Contexto Patológico Ambulatório  

Terapia Oncológica 

 A terapia oral oncológica é via preferida por grande parte dos utentes, onde 

muitos dos fármacos são metabolizados pelo citocromo P450 ou são substratos de 

bombas de efluxo, o que significa que podem tanto inibir, como induzir enzimas e 

transportadores. Em adição, a polimedicação é frequente e a possibilidade fazer 
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terapia em casa cria certos riscos, derivados dos menores contactos com profissionais 

de saúde. Diante deste problema, o FH deve prestar cuidados ao utente de 

ambulatório, de modo a fortalecer a garantia de segurança e eficácia (Lachuer et al, 

2021; Babin et al, 2019).  

Existem taxas de cerca de 50% dos pacientes com IM, com possível impacto 

negativo, o que significa que metade dos pacientes de oncologia apresentam risco de 

RNM. De forma a controlar estas taxas, num estudo foram instituídas consultas 

multidisciplinares, onde o prontuário detalhado do utente é compartilhado por todos os 

profissionais de saúde responsáveis. Quando uma interação é detetada, o médico é 

contactado pelo farmacêutico em prol de modificar e acertar a prescrição. No 

funcionamento desta consulta, foram entregues aos pacientes folhetos informativos 

explicativos da medicação e dos efeitos adversos da terapia oral, assim como a gestão 

da administração farmacológica. Além disso, um cronograma foi criado e entregue. As 

interações foram associadas a potenciais de risco baixos, ainda assim, uma 

percentagem de 30% foi considerada possivelmente grave e uma boa parte advinha 

de medicamentos fitoterápicos, como o açafrão, aloé vera e ácido algínico-bicarbonato 

de sódio. Isto, porque na tentativa de reduzir os efeitos indesejáveis convencionais, o 

utente recorre a tratamentos alternativos no intuito de reforçar as defesas imunitárias, 

cicatrizar o cancro, estando assim sujeitos a tratamentos suplementares, em 42% 

homeopatia, 27% fitoterapia e 18% vitaminas. Muitas vezes nem são abordados na 

consulta de oncologia (Lachuer et al, 2019; Babin et al, 2019). 

Foram implementados grupos de educação em que diversos temas são 

abordados e dirigidos aos pacientes, sendo depois dirigidas as consultas individuais e 

personalizadas a cada tipo de doente. Devem atender 3 grandes pilares: compreensão 

do tratamento em prol da adesão, análise farmacêutica e vínculo comunidade-hospital 

(Babin et al, 2019). 

 Assim, a instalação de um sistema de consulta farmacêutica permite otimizar o 

curso de tratamento do doente, onde o próprio afirma que numa consulta médica, 

onde o tempo é demasiado curto, nem tudo fica esclarecido e os erros são possíveis 

de serem cometidos. 95% ainda revelaram que o tempo de consulta com o 

farmacêutico foi importante para a compreensão do tratamento e gerenciamento de 

efeitos adversos (Babin et al, 2019; Nishibe-Toyosato et al, 2021). Num estudo foi 

explorado o impacto da consulta farmacêutica em pacientes que utilizavam erlotinib 

em contexto oncológico, e, foi visto que o grupo de intervenção teve uma intensidade 

de dose relativa (RDI) ≥90% e que o peso sobre o fator contribuinte para a 

manutenção (IDR) era também positivo (Nishibe-Toyosato et al, 2021) 
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Artrite Reumatoide e Psoríase 

Ambas estas patologias são imunomediadas e são das mais prevalentes 

relativamente aos fármacos que são cedidos em ambiente hospitalar, assim, o acesso 

a estes medicamentos é regulamentado por uma política de saúde rígida, pelo seu 

impacto económico do sistema de saúde. Nestes dois casos, os utentes são ideais 

para consultas do género online e à distância, pois normalmente trabalham, e/ou são 

de idade e/ou o seu estado de imunossupressão pode-os levar a evitar ambientes 

hospitalares. O sistema foi organizado para diversos tipos de consultas: Consultas de 

início ou mudança de tratamento, consultas de acompanhamento presencial ou 

teleconsultas, sendo estas últimas adotadas para o melhor bem-estar do paciente. 

Com isto, pretendeu-se que: Fossem estabelecidos programas educacionais com o 

utente e fornecer informações sobre doses, efeitos adversos, interações e o nível de 

adesão; Colocar em prática uma abordagem farmacoterapêutica para comorbidades; 

Projetar objetivos farmacoterapêuticos, consultados com o utente; Definir 

compromissos com o plano; Calcular e registar variáveis clínicas iniciais. A resposta 

dos utentes ao tratamento biológico foi associado, positivamente, às consultas 

farmacêuticas fornecidas (Martínez-Santana et al, 2020).  

Doença Renal Crónica (DRC) 

 O termo cuidados farmacêuticos de acordo com a PCNE, Pharmaceutical Care 

Network Europe, tem como definição “A contribuição do farmacêutico para o cuidado 

de indivíduos, a fim de otimizar o uso de medicamentos e melhorar os resultados de 

saúde” e, com base nisto, o processo de deteção, resolução e prevenção de PRM em 

pacientes DRC faz parte da atenção farmacêutica (Susilawati et al, 2021). 

A DRC é uma preocupação global com alto risco de mortalidade, 

hospitalizações frequentes e uma esperança de vida reduzida por serem, 

normalmente, associadas a comorbidades adicionais como doenças cardiovasculares 

ou ósseas. Várias análises apontam para que a prevalência de PRM em pacientes 

com DRC situa-se nos 93%, com um número médio de 2,31 a 10 por paciente (Raiisi 

et al, 2019; Susilawati et al, 2021). 

Numa revisão com diferentes pontos geográficos, um dos estudos incluiu um 

total de 1209 pacientes com a deteção de 2683 problemas. A intervenção 

farmacêutica reduziu a incidência de doença renal em estádio terminal ou morte em 

pacientes com nefropatia diabética, assim como houve melhor gestão da anemia, 

pressão arterial (PA), níveis de cálcio, fósforo e lípidos, como uma redução da rejeição 

dos transplantes com menos efeitos adversos. É também notável que o grupo de 

intervenção reduziu nas diferentes classes de fármacos que consumia. Pacientes em 

hemodiálise revelaram uma melhoria nos níveis de cálcio sérico médio tanto em 
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situações de hipo como hipercalcemia, e também no fosfato sérico. Houve ainda 

melhoria nos casos de proteinúria e melhor qualidade de vida na hemodiálise. A 

maioria dos utentes (92%) mostrou contentamento com a assistência (Raiisi et al, 

2019). 

Foi relatado em estudo que a tendência dos fitoterápicos foi bem demonstrada 

entre os participantes do grupo de intervenção, em relação ao grupo de controle, 

sendo ineficazes no tratamento de doenças renais, uma vez que possuem potencial de 

toxicidade renal. O uso de fitoterápicos como medicamentos complementares e 

alternativos deve ser desencorajado entre os utentes de DRC (Khokhar et al, 2020).  

Existem evidências que relacionam a DRC com o risco de doença 

cardiovascular, despoletado pela hipertensão, afirmou que a taxa de alcance da PA 

ideal é de apenas 50% entre os utentes com DRC. Uma meta-análise revelou que as 

intervenções farmacêuticas melhoram esse controlo, o mesmo foi relatado pelos 

presentes autores do estudo que, de fato, trouxeram melhores controlos na PA que 

para os pacientes de DRC, o que é um benefício (Nakanishi et al, 2020). 

Numa classe dependente, como as crianças, e com o maior número de 

crianças e adolescentes a conviver com DRC como patologia, existem estudos que 

relatam que 50% não aderem adequadamente ao tratamento, por existirem fatores 

sociais, demográficos e económicos que podem afetar essa adesão. Em crianças 

maiores e adolescentes, ao passarem pela puberdade e por estarem em período de 

desenvolvimento, as mudanças corporais são visíveis, assim como é um momento de 

grande vulnerabilidade psicológica. Os adolescentes são capazes de receber a 

educação sobre a doença e as consequências da má adesão terapêutica, no entanto, 

não são capazes de assimilar o quadro crónico e manter o cumprimento terapêutico 

(Bermúdez-Carvajal et al, 2021). 

Transplantados 

 Nos doentes transplantados, os erros de medicação podem ter impactos altos 

que podem levar à perda do enxerto. Foi demonstrado que os pacientes expostos a 

níveis mais baixos de tacrolímus, correm maior risco de desenvolver anticorpos 

específicos do dador. Foi ainda relatado que, um terço dos erros identificados eram a 

nível do sistema de saúde, que acabam por levar a procedimentos invasivos 

desnecessários e hospitalizações, e em até dois terços apresentam problemas 

farmacoterapêuticos pois, apesar dos agentes imunossupressores modernos serem 

altamente eficazes, apresentam carga de toxicidade e complexidade de tratamento. O 

FH é importante aqui, especialmente a nível ambulatório, para melhorar a 

reconciliação da medicação, além de ser uma mais valia na educação sobre 

mudanças de medicação na imunossupressão, manutenção de comorbidades e 
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medicamentos de profilaxia pós-transplante. As maiores discrepâncias aqui 

encontradas foram relativas a medicamentos fitoterápicos, especialmente em erros de 

produto e dose específicos, por falta de conhecimento dos utentes (Cohen et al, 2020; 

Gonzales et al, 2021).  

 Um total de 68 doentes participaram num estudo, aprovado e revisado pelo 

Conselho de Revisão Institucional da Universidade Médica da Carolina do Sul, dividido 

em grupo de controlo e intervenção, aqui apresentaram pelo menos um erro de 

medicação durante o período de 12 meses, que depois da intervenção farmacêutica 

conseguiram uma redução de 56% nos erros de medicação (Gonzales et al, 2021). 

Todos os participantes, em qualquer um dos grupos, relataram pelo menos um 

evento adverso, a intervenção levou a que se alcançassem taxas mais baixas de 

eventos de grau 4, com redução do risco de 88%, assim como também apresentaram 

menores riscos de apresentar grau 3. Os mais relatados foram classificados como 

distúrbios cardiovasculares, metabólicos e nutricionais ou renais. Os participantes que 

receberam intervenção farmacêutica sofreram menos hospitalizações, sendo as 

principais causas infeção, lesão renal aguda e doenças cardiovasculares ou 

gastrointestinais (Gonzales et al, 2021). 

HIV 

 O vírus da imunodeficiência humana distingue-se em 3 fases: infeção aguda, 

fase de latência ou assintomática e síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). A 

primeira fase, ou aguda, é marcada pela intensa replicação viral nos linfonodos. Há 

uma grande preocupação em diagnosticar e iniciar o tratamento nestes utentes. O 

recurso à terapia antirretroviral expõe os utentes a toxicidade e a reações adversas 

que comprometem a adesão e o tratamento, o que resulta num possível dano 

imunológico que é refletido por níveis baixos dos linfócitos TCD4+, o que aumenta a 

velocidade da progressão da última fase, AIDS. Deve-se enfatizar junto com o 

profissional a necessidade de evitar tabus, preconceitos e outras atitudes negativas 

perante o utente (Picanço et al, 2022). 

 Num artigo, 81 pacientes foram selecionados para acompanhamento 

farmacoterapêutico durante 3 anos. O total dos pacientes manteve níveis virais 

indetetáveis após uma média de 1 ano do protocolo. Por fim, foi retirado um grau 

elevado de satisfação dos utentes quanto ao serviço que não tem quaisquer 

repercussões negativas sobre os objetivos terapêuticos, e economiza diretamente os 

custos hospitalares (Margusino-Framinán et al, 2019). 

 Outros dois estudos, reforçam a ideia positiva do farmacêutico na equipa 

multidisciplinar. “Liedtke, et al. envolveu um farmacêutico especializado em HIV e 

encontrou uma redução de 73,9% nos erros.  Além disso, Carcelero et al expressaram 
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ter um farmacêutico clínico treinado em HIV pode reduzir erros, que foram 

encontrados em 21,7% dos pacientes com HIV em sua instituição.” (Chiampas et al, 

2019). 

 Num estudo feito em 5 hospitais de Espanha, 53 utentes, com um total de 136 

problemas foram relacionados com a medicação. O grupo de intervenção reduziu os 

níveis de framingham em 20.7% do risco vascular. Vemos também que houve um 

decréscimo do risco cardiovascular, IMC, pressão arterial, e quase 40% deixou de 

fumar e melhorou a qualidade de vida com exercício físico. Este estudo vai de 

encontro com outro que durante 12 meses de acompanhamento também mostrou 

melhorias quanto ao risco cardiovascular e dos níveis lipídicos (Morillo-Verdugo et al, 

2018). 

 

3.7 Conclusão  

 Os SF do HDES estão no processo de implementação das consultas 

farmacêuticas, com isto surge a necessidade de mostrar a importância do serviço 

perante a administração. A informação foi recolhida com forte base científica em 

artigos na área e foi apresentada à equipa, com suporte do Anexo V. Concluiu-se ser 

uma mais-valia na desmonstração do valor dos farmacêuticos em ambiente hospitalar 

e nas vantagens que a sua função pode oferecer. 
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Conclusão Global 

 

 O estágio curricular mostrou ser o somatório e o “campo de treino” para todos 

os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Foi um novo desafio e uma forma de 

perceber a realidade da profissão. Nestes 6 meses, tanto na farmácia comunitária 

como na farmácia hospitalar, tive a oportunidade de conhecer as diferentes funções do 

farmacêutico e a sua importância no setor da saúde. O farmacêutico é o profissional 

de saúde com grande interação com a comunidade, muitas vezes sendo o primeiro a 

ser consultado em algum problema, pela facilidade de contacto. No âmbito da farmácia 

comunitária, foi interessante perceber os diferentes contextos em que nos podemos 

encontrar enquanto profissionais da área. 

 O complexo de experiências e os projetos desenvolvidos permitiram-me 

complementar e aprofundar o conhecimento, em base científica, para oferecer um 

melhor aconselhamento aos utentes e ter um melhor desempenho. Por fim, o balanço 

desta jornada é positivo pela forma como me enriqueceu, e é sem dúvida uma porta 

de entrada valiosa ao estudante, uma vez que para uma grande maioria, é o primeiro 

contacto. 
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Anexos 

 

Anexo I – Lista sobre alguns constituintes de formulações indicadas para a dermatite 

seborreica (Adaptada de Piquero-Casals et al, 2019; Tucker e Masood, 2020). 

 

Pinho; Alcatrão de Carvão Antipruriginoso e Queratolítico 

Ácido Salicílico Queratolítico 

Enxofre Antimicrobiano e Queratolítico 

Sulfacetamida  Anti-inflamatório e Antibacteriano 

Piroctona Olamina Antifúngico 

Estearil Glicirretinato Anti-inflamatório, Antioxidante e Calmante 

Dihidroavenantramida Antipruriginoso, Calmante, Antioxidante e Anti-

inflamatório 

Pidolato de Zinco Sebo-regulador e Adstringente 

Acetamida MEA Condicionador e Humectante 

Goma de Biossacarídeo-2 Anti-inflamatório e Calmante 

Polietilenoglicol + Butilenoglicol + Ácido 

Hidroxifenil Propamidobenzóico 

Anti-irritante, Antipruriginoso e Anti-

histamínico.  

Polimetilmetacrilato Hidratante 

 
 

Anexo II – Apresentação para a Formação Interna “Diabetes e Insulinoterapia”. 
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Anexo III – Resumo das características dos diferentes inaladores. (Adaptado de 

Usmani, 2019). 

 

Inalador Vantagens Limitações 

pMDI (geral) 

 

● Portátil; 

● Compacto; 

● Dose Múltipla; 

● Dose entregue com o tamanho da 

partícula independente da 

manobra; 

● Rápido e de fácil utilização; 

● Mais barato que a maioria; 

● Adequado para emergências; 

● Disponível para a maioria dos 

tratamentos. 

 

● Necessidade de coordenação da 

inspiração e atuação; 

● Necessita de espaçador para o 

uso de crianças pequenas; 

● Alta deposição de partículas 

maiores na orofaringe; 

● Nem todos possuem contador de 

doses; 

● Requer propulsor; 

● Agitação antes de cada inalação 

e, se não utilizado durante um 

período de tempo pré-

especificado, deve ser preparado. 
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pMDI com 

aerossóis 

extrafinos 

● Doses terapêuticas mais baixas; 

● Menores efeitos colaterais. 

● Coordenação inspiratória e 

atuação necessárias; 

● Necessita de espaçador para o 

uso de crianças pequenas; 

● Nem todos possuem contador de 

doses; 

● Requer propulsor; 

● Agitação antes de cada inalação 

e, se não utilizado durante um 

período de tempo pré-

especificado, deve ser preparado. 

DPI (geral) ● Pequeno e portátil; 

● Acionado pela respiração; 

● Requer menos coordenação; 

● Curto tempo de tratamento; 

● Disponível para a maioria dos 

tratamentos. 

● Necessita de um fluxo inspiratório 

moderado a alto; 

● Não é adequado para crianças 

pequenas; 

● Não é aplicável para 

emergências; 

● Ligeiramente sensível à 

humidade; 

● Preparação e carregamento 

adequados da dose para atingir a 

dose ideal para inalação. 

DPI, cápsula de 

dose única 

● Possibilidade de confirmar a toma 

da medicação ao verificar a 

cápsula após o uso. 

● Necessidade de inserir cada dose 

antes do uso; 

● O paciente deve continuar ou 

repetir a inalação até que a 

cápsula esteja vazia, o que pode 

causar variabilidade na dosagem. 

DPI, unidade 

múltipla 

● Proteção superior do ambiente, em 

comparação com o DPI de dose 

múltipla. 

● Deve ser mantido na horizontal 

antes da inalação pelo paciente, 

uma vez que esteja preparado e 

pronto a utilizar; 

● Não devem, os pacientes, soprar 

no dispositivo antes da inalação. 
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DPI, dose 

múltipla (com 

reservatório) 

● Medição da dosagem, mediante 

acionamento. 

● Requer dessecante dentro do 

reservatório do leito de pó. 

SMI ● Portátil; 

● Multidose; 

● Não exige grande controlo do fluxo 

inspiratório; 

● Aerossol de baixa velocidade; 

● Alta fração de partículas finas e 

deposição pulmonar; 

● Longa duração da pluma; 

● Sem propelente; 

● Indicador das doses; 

● Não requer um espaçador (idade > 

5 anos); 

● Adequado para crianças. 

● Dose tem que ser carregada no 

dispositivo; 

● Não é acionado pela respiração; 

● Se não for utilizado por mais de 

21 dias, tem que ser preparado. 
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Anexo IV – Processo de identificação dos PRM (Adaptada de Ferreira-da-Silva e 

Vieira, 2020) 
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Anexo V - Apresentação para o Projeto Hospitalar “Consulta Farmacêutica”. 
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São situações que, no processo de uso do 

medicamento,                        , o 

aparecimento de um resultado negativ o associado 

à medicação.

    
São resultados na saúde do doente     

         ao objetiv o da f armacoterapia e 

associados à      no uso de medicamentos.

 Detectáv eis pelo doente, médico, enf ermeiro ou f armacêutico  

 Não estão associados a punição ou julgamento de um 

comportamento 

 São a parte do processo que pode originar RNM 

 São a parte dos cuidados f armacêuticos que traduz um 

resultado intermédio 

 São um precursor de morbi mortalidade associada ao uso dos 

medicamentos
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