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Resumo 

O relatório de estágio profissionalizante é constituído por duas partes. A primeira consiste no 

relatório de estágio em farmácia comunitária, abordando os conceitos que lhe são inerentes e a 

descrição das atividades realizadas; a segunda incide sobre 3 temas, desenvolvidos no âmbito do 

referido estágio curricular. 

O primeiro tema refere-se à Hipertensão Arterial. Esta é uma doença crónica que afeta uma 

parte muito considerável da população, sobretudo idosos. Dessa forma, ao longo do estágio foi uma 

das patologias com as quais tive mais contacto, que através da determinação da pressão arterial aos 

utentes, quer através da dispensa de medicação para controlar esse parâmetro. Assim, neste relatório 

desenvolve-se a etiologia da doença, os fatores de risco, possíveis complicações, medidas de 

prevenção e opções de tratamento farmacológico. Este tema inclui igualmente um poster informativo 

para os utentes, que foi afixado nas instalações da farmácia, assim como um questionário realizado 

aos utentes hipertensos que frequentam a farmácia, e a respetiva análise estatística. 

O segundo tema refere-se à Proteção Solar. Durante o meu período de estágio tive 

oportunidade de assistir a uma formação sobre produtos de proteção solar e participei igualmente na 

atualização do expositor sazonal da farmácia, com a inclusão dos produtos destinados à proteção 

solar. Para além disso, com a aproximação dos meses de verão, o interesse dos utentes em adquirir 

este tipo de artigos foi crescente. Assim, neste relatório desenvolvem-se os aspetos relevantes 

relacionados com a radiação solar e os seus efeitos biológicos, quer benéficos, quer nocivos; com as 

medidas de proteção solar e com os tipos de protetores solares disponíveis e respetivas características. 

Este tema inclui também um folheto informativo, que foi disponibilizado aos profissionais da 

farmácia do LMPQF e aos utentes. 

O terceiro tema refere-se à Leishmaniose e consiste unicamente numa apresentação em 

formato Powerpoint® que me foi solicitada, com o objetivo de ser apresentada a toda equipa da 

farmácia do LMPQF – Sucursal do Porto, contribuindo assim para a sua formação contínua. 
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1	  

PARTE I – RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 1. Introdução 

 O plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas inclui um último semestre, 

dedicado exclusivamente ao estágio profissionalizante, que engloba, total ou parcialmente, uma componente 

de estágio em farmácia comunitária. O meu estágio foi realizado no Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), entre março e julho de 2015, sob orientação do Major Farmacêutico 

Paulo Cruz. 

 O objetivo do estágio curricular é proporcionar ao estudante a oportunidade de realizar o cruzamento 

entre o conhecimento adquirido na sua formação até então e a realidade da prática profissional. Para além 

disso, é igualmente uma oportunidade para este desenvolver competências do foro social e humano que lhe 

permitam interagir e criar uma relação de confiança com os utentes, de modo a que os referidos 

conhecimentos e competências possam então ser colocados em prática. 

 Durante o período de estágio tive oportunidade de contactar com diversas atividades que fazem parte 

das funções de um farmacêutico comunitário e aprender diferentes conceitos com elas relacionados, que 

serão abordados ao longo deste relatório. 

 2. Apresentação do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos  

 2.1 Missão do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 

 O LMPQF é um estabelecimento fabril do Exército, cujos serviços comerciais englobam, além de 

um armazém logístico, diversas sucursais, nomeadamente a sucursal do Porto. O LMPQF encontra-se sob a 

tutela do Ministério da Defesa nacional e tem como missões: fazer apoio logístico de aquisição, produção e 

distribuição de medicamentos e outro material de consumo sanitário; constituir reservas estratégicas para 

situações de emergência; prestar serviços analíticos e de sanitarismo; fazer investigação e desenvolvimento; 

fazer formação de quadros militares; apoiar na sua área de intervenção ações de cooperação técnico-militar e 

fazer apoio farmacêutico aos utentes militares e à “família militar”, em medicamentos e análises clínicas.1 

É ao abrigo deste último compromisso que se encontram as farmácias de venda ao público, 

nomeadamente a farmácia da Sucursal do Porto, onde realizei o meu estágio. Apesar de estes 

estabelecimentos estarem sujeitos a regras e regulamentos internos às Forças Armadas, distintos dos 

aplicáveis às restantes farmácias, no que à atividade farmacêutica diz respeito, são de igual forma cumpridos 

todos os princípios orientadores das Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária.2 

2.2 Localização e horário de funcionamento 

O LMPQF-Sucursal do Porto situa-se na Avenida da Boavista, Porto, estando integrado nas 

instalações do Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto (HFAR/PP). O horário de funcionamento é das 
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8h:30 às 17:00h em dias úteis, encerrando aos fins de semana e feriados; além disso, não participa nas 

escalas de turnos de serviço permanente.3 

2.3 Organização das instalações 

Em conformidade com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária e com o 

Decreto-Lei n.º307/2007, de 31 de agosto, as instalações da farmácia devem permitir garantir a segurança e 

conservação dos medicamentos e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo 

pessoal.2,4 Desta forma, a farmácia do LMPQF-Sucursal Porto encontra-se dividida em dois pisos, pelos 

quais estão distribuídos diferentes espaços, em conformidade com o previsto de acordo com o artigo 29.º do 

supracitado Decreto-Lei.4  

No piso superior localiza-se o gabinete da direção técnica, destinado às atividades de gestão 

da farmácia, e ainda uma sala de refeições/convívio. No piso inferior localiza-se: 

- A zona de atendimento ao público, equipada com um balcão com 3 postos de atendimento, uma área 

de espera com um sistema de senhas, uma balança e um frigorífico onde é armazenada a medicação 

que requer conservação pelo frio (2-8ºC), como vacinas, insulinas, alguns colírios, determinados 

manipulados, etc.;  

- O gabinete de acompanhamento farmacêutico, destinado à realização das provas bioquímicas (ex.: 

glicemia, colesterol total, triglicerídeos), à determinação da pressão arterial, à determinação das 

medidas necessárias para a realização de encomendas de meias elásticas e de compressão ou para 

qualquer contacto com o utente que requeira maior privacidade; 

- A zona de armazenamento de medicamentos, equipada com um armário constituído por várias 

gavetas e estantes. A organização da medicação obedece a critérios como a via de administração, 

forma farmacêutica e grupo farmacoterapêutico, para além de, dentro de cada grupo, ser respeitada a 

ordem alfabética da Designação Comum Internacional (DCI). Para além disso, segue o sistema 

FEFO (First Expired, First Out), de modo a garantir uma rotação de stocks adequada; 

- A zona de receção e conferência de encomendas, no mesmo espaço que a anterior, facilitando a 

posterior arrumação dos produtos;  

- O laboratório, destinado à preparação de medicamentos manipulados; 

- O armazém logístico, que para além de suprir determinadas necessidades da farmácia de venda ao 

público, se destina ao aprovisionamento do HFAR/PP e de outros clientes particulares (hospitais 

públicos e privados, clínicas médicas, clínicas veterinárias etc). 

2.4 Sistema Informático 

 O software de gestão da farmácia é simples e intuitivo, com várias funcionalidades funcionalidades 

que permitem administrar todo o circuito do medicamento a partir do momento em que entra na farmácia. 

Assim, o programa informático inclui módulos de preparação e receção de encomendas, realização de 

devoluções, gestão de vendas, de stocks e de clientes. Para além disso, também permite aceder à ficha de 
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cada artigo, onde consta o sector de armazenamento, para a sua rápida localização, e ainda as informações 

técnicas, nomeadamente o grupo farmacoterapêutico, efeitos adversos, posologia, etc. 

2.5 Recursos Humanos 

 O artigo 23.º do Decreto-Lei n.º307/2007, de 31 de agosto, todas as farmácias devem dispor no seu 

quadro de, pelo menos um diretor técnico e outro farmacêutico. Para além destes, poderão constar técnicos 

de farmácia ou outros elementos habilitados. Desta forma, a equipa do LMPQF – Sucursal do Porto é 

constituída pelos seguintes elementos: 

- Dr. João Carmo (Major Farmacêutico): Coordenador das Sucursais do LMPQF; 

- Dr. Paulo Cruz (Major farmacêutico): Chefe da Sucursal do Porto, Diretor Técnico da Sucursal do 

Porto; 

- Dr.ª Isabel Moreira: Farmacêutica adjunta; 

- Dr.ª Rita Pereira: Farmacêutica; 

- Susana Queirós: Ajudante Técnica de Farmácia; 

- Ana Barbosa: Militar 

- Anabela Gonçalves: Assistente Técnica; 

- Cármen Cruz: Assistente Operacional; 

- Helena Rodrigues: Funcionária Administrativa; 

- Rosa Pereira: Assistente Operacional; 

- Amílcar Raimundo: Encarregado Operacional do Armazém do LMPQF; 

- Duarte Santos: Assistente Técnico do Armazém do LMPQF; 

- Manuel Pinto da Costa: Coordenador Técnico do Armazém do LMPQF; 

- Susana Barros: Ajudante Técnica de Farmácia 

- Aurora Silva: Assistente Operacional do Armazém do LMPQF 

3. Gestão da Farmácia 

 Uma gestão adequada da farmácia é um ponto fundamental para o seu bom funcionamento. Assim, 

podem-se identificar 3 tipos distintos de gestão: a ideológica, a técnico-científica e a administrativa, que 

devem ser asseguradas por todos os colaboradores, sob a orientação do Diretor Técnico. 

 A gestão ideológica e técnico-científica são da responsabilidade do Chefe da Sucursal; a 

administrativa foi aquela com a qual tive oportunidade de contactar durante o estágio e tem por objetivo 

garantir a adequada utilização dos recursos disponíveis, de modo a cumprir os requisitos da instituição. De 

acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a farmácia deve “garantir a 

gestão do stock de medicamentos e de outros produtos de saúde, de forma a suprir as necessidades dos 

doentes”; neste caso particular, do LMPQF, deve ainda ser assegurado o cumprimento da globalidade da sua 

missão. 
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3.1 Gestão de stocks 

 A gestão de stocks tem por objetivo assegurar a existência de um stock suficiente para suprir 

necessidades dos utentes. Para tal é necessário proceder à análise das vendas, do espaço disponível para 

armazenamento, da rotatividade dos artigos, dos prazos de validade, assim como das condições comerciais e 

financeiras oferecidas pelos fornecedores. Assim, neste ponto incluem-se as atividades de seleção, aquisição 

e armazenamento dos produtos, bem como de dispensa ao doente.  

 3.1.1 Seleção 

 Numa farmácia comunitária podem ser disponibilizados aos utentes diversos tipos de artigos, dos 

quais os mais relevantes são, naturalmente, os medicamentos de uso humano, cuja seleção deverá ser 

orientada por critérios de eficácia, segurança e qualidade. Dentro destes, as farmácias podem comercializar 

medicamentos com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), que constam no Prontuário Terapêutico; 

medicamentos com autorização de utilização excecional; preparados oficinais e preparados magistrais. 

 Para além destes, na farmácia do LMPQF também é possível adquirir produtos de cosmética e 

higiene corporal, suplementos alimentares, dispositivos médicos, produtos de nutrição especial, 

medicamentos veterinários e medicamentos manipulados. 

 3.1.2 Aquisição 

 A aquisição de produtos pode ser feita através de distribuidores grossistas e armazenistas ou 

diretamente aos laboratórios. No caso do LMPQF, a aquisição é feita principalmente a um único fornecedor 

grossista, a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia (COOPROFAR®), ao qual são enviadas (e recebidas) 

duas encomendas diárias.  

A realização das encomendas está a cargo de um dos farmacêuticos e ao longo do estágio tive a 

oportunidade de acompanhar a sua execução. Para cada artigo está definido um stock mínimo e máximo, 

oque agiliza bastante a execução das encomendas e evita a acumulação de excedentes. O sistema deteta as 

baixas dos produtos à medida que estes vão sendo escoados e sempre que se inicia a criação de uma 

encomenda este emite uma proposta das quantidades a pedir para repor o stock. Estas propostas são então 

analisadas pelo farmacêutico, que procede à sua alteração sempre que entende que tal se justifica. Em 

seguida, a encomenda é enviada ao fornecedor, via modem. Para além disso, sempre que durante o 

atendimento ao balcão seja requisitado algum produto não disponível em stock, é possível e bastante comum 

realizar uma encomenda instantânea via modem ou via telefónica. Mais recentemente, durante o meu período 

de estágio, foi também disponibilizada uma ferramenta informática (“gadget”) mais ágil e intuitiva, para a 

realização de encomendas instantâneas a partir da qual também se obtém informações sobre o estado do 

produto (disponível, rateado ou esgotado). Ao  longo do estágio executei encomendas instantâneas 

diariamente, via modem, telefone ou gadget. 

 No caso de as condições se verificarem mais favoráveis (bonificações, formas de pagamento 

vantajosas, etc), o LMPQF também adquire produtos diretamente aos produtores ou representantes das 
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marcas. Neste caso é importante não só considerar os termos financeiros, mas também avaliar as quantidades 

a adquirir e os prazos de validade, em função da rotatividade dos produtos em questão.5 

 3.1.3 Receção de encomendas e armazenamento 

As encomendas chegam diariamente à farmácia do LMPQF (ao início da manhã e meio da tarde) em 

contentores adequadas para o efeito (os medicamentos que exigem conservação no frio, entre 2-8ºC, são 

enviados em contentores térmicos), juntamente com os respetivos documentos técnicos (por exemplo, 

certificados de aprovação de hemoderivados) e documentos financeiros (guias de remessa, faturas, etc). Nas 

faturas está indicado o fornecedor, a farmácia destinatária, a identificação dos produtos (nome e código), 

bem como as respetivas quantidades encomendadas, enviadas e o preço de custo, preço total da encomenda e 

taxa de imposto sobre o valor acrescentado (IVA).  

Aquando da receção da encomenda é necessário conferir todos esses parâmetros, assim como o bom 

estado de conservação dos produtos e proceder por fim ao seu registo no sistema informático (no caso de 

produtos registados pela primeira vez, deve-se atribuir-lhes um setor adequado e devidamente identificado 

no sistema informático). Nesta fase deve registar-se também o seu prazo de validade. 

Sempre que é recebido um produto não pedido, pedido por engano, trocado, que se encontre alterado 

ou cuja embalagem se apresente danificada, é feita a sua devolução. Este procedimento também é necessário 

quando é ordenada a recolha de lotes ou produtos do mercado pelo Infarmed ou pelo detentor de AIM. Para 

tal, emite-se uma nota de devolução através do SPharm® e aquando da receção da encomenda seguinte, o 

produto é devolvido. Após a aceitação da devolução, o fornecedor pode substitui-lo pelo produto em falta ou 

emitir uma nota de crédito. 

Finalmente, o armazenamento obedece ao sistema FEFO e requer que sejam asseguradas as 

condições apropriadas de espaço, segurança, de temperatura (<25ºC), humidade (<60%), luminosidade e 

ventilação. Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são armazenados na já referida zona de 

armazenamento de medicamentos, fora do campo de visão dos utentes; quanto aos medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) e aos suplementos alimentares, alguns são armazenados também nessa 

área enquanto outros são colocados em expositores sazonais. Os produtos de cosmética e higiene corporal 

também se encontram em expositores visíveis, atrás do balcão. Além destes, há determinados produtos de 

armazenamento especial, nomeadamente os estupefacientes e psicotrópicos (que requerem armazenamento 

especial) e os produtos de conservação no frigorífico. 

Durante o estágio realizei várias vezes a receção e conferência da encomenda e diariamente o 

respetivo armazenamento. Esta prática o permitiu-me aumentar o conhecimento sobre os diferentes produtos 

disponíveis, sobretudo devido ao sistema de organização adotado, em função do grupo farmacoterapêutico 

(devidamente identificado nas gavetas). 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

Uma das atividades com maior visibilidade do farmacêutico comunitário é a dispensa dos 

medicamentos aos utentes. O farmacêutico é o último profissional de saúde com o qual estes contactam antes 
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da sua administração, sendo portanto o responsável por assegurar a adesão à terapêutica e promover a sua 

realização de forma correta. Para tal, é necessário aliar o conhecimento técnico e científico ao 

desenvolvimento de capacidades de interação e empatia com o utente.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar esta atividade diariamente, o que me permitiu 

alcançar um maior domínio e confiança, quer em relação aos medicamentos e outros produtos dispensados, 

quer em relação à comunicação com os utentes. 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) só podem ser dispensados mediante 

apresentação de receita médica adequada. Estes podem ser divididos em medicamentos sujeitos a receita 

médica renovável (destinados a tratamentos crónicos ou de longa duração, cujas receitas têm validade de 6 

meses a partir da data de prescrição e se apresentam sob a forma de 3 vias), medicamentos sujeitos a receita 

médica não renovável (destinados a tratamentos agudas e cujas receitas têm validade de 30 dias a partir da 

data de prescrição), medicamentos sujeitos a receita médica especial (estupefacientes e psicotrópicos) e 

medicamentos sujeitos a receita médica restrita (destinados a uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo 

diagnóstico seja feito unicamente em ambiente hospitalar e a doentes em tratamento ambulatório).6 

A prescrição deve assim ser realizada de acordo com o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica 

de Medicamentos (CNPEM), incluindo pelo menos a DCI, dosagem, forma farmacêutica e número de 

unidades prescritas. Por cada receita há um limite de prescrição de quatro embalagens e para cada 

medicamento há um limite de prescrição de duas embalagens (excetuando os medicamentos em unidose, em 

que o limite é de 4 embalagens por receita). Quando o tamanho da embalagem ou a dosagem não estejam 

especificados na receita, o farmacêutico deve dispensar a embalagem mais pequena e a dosagem mais baixa 

em comercialização.  Na receita deve constar também a data de prescrição, a assinatura do médico prescritor 

e a devida identificação do doente, que inclui o nome, número do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e regime 

de comparticipação.7 

Além das receitas prescritas por via eletrónica, existe a possibilidade de emissão de uma receita 

médica pré-impressa (manual), utilizada em situações especiais em que se verifique falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou prescrição até 40 receitas por mês. 

Importa ainda referir a existência de exceções à prescrição, nomeadamente: 

- “Exceção a) do n.º3 do art.º6 – medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito”; 

- “Exceção b) do n.º3 do art.º6 – reação adversa prévia”, aplicável a situações em que tenha ocorrido 

reação adversa notificada ao Infarmed”; 

- “Exceção c) n.º3 do art.º6 – continuidade de tratamento superior a 28 dias”, em que o médico tem a 

possibilidade de prescrever, com indicação da marca ou do nome do titular, para tratamentos com 

duração superior a 28 dias; 

Sempre que indicadas as alíneas a) ou b), o farmacêutico deve prescrever o medicamento prescrito 

pelo médico; se for indicada a exceção c), é possível dispensar todos os medicamentos com um preço igual 

ou inferior ao prescrito (desde que cumpra a mesma DCI, dosagem e forma farmacêutica).7 
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Desta forma, após a receção da receita, o farmacêutico ou outro profissional que exerça atendimento 

ao balcão deve proceder à sua análise e validação, garantindo que todos os requisitos são cumpridos, o que 

pressupõe o conhecimento das normas em vigor. Em seguida, deve ser dispensada a medicação, sempre 

acompanhada da devida transmissão da informação relevante ao utente (modo de administração, posologia, 

interações medicamentosas, reações adversas possíveis, condições particulares de armazenamento, entre 

outros). 

4.1.1 Sistema de comparticipação 

Uma parte dos MSRM são comparticipados, ou seja, mediante prescrição médica, o utente paga 

apenas uma parte do preço de venda ao público (PVP), ficando o restante montante ao encargo do Estado. O 

sistema de comparticipação de medicamentos é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de junho, em 

que são estabelecidos escalões de comparticipação, consoante critérios e essencialidade e justiça social.8 A 

divisão destes escalões é feita considerando o grupo farmacoterapêutico do medicamento, a patologia a que 

se destina, a entidade prescritora e a existência de doentes que, portadores de determinadas patologias, 

apresentem um consumo aumentado.9 

Segundo o Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio, há 4 escalões de comparticipação: A 

(comparticipação de 95% do PVP), B (comparticipação de 69% do PVP), C (comparticipação de 37% do 

PVP) e D (comparticipação de 15% do PVP). Assim, no grupo A, cuja comparticipação é maior, estão 

incluídos os medicamentos relacionados com doenças crónicas ou mais incapacitantes, ao passo que os 

medicamentos destinados a patologias ou condições consideradas pouco graves se inserem no grupo D, com 

a menor comparticipação, ou não têm ainda qualquer grau de comparticipação.10 

Para além da comparticipação pelo regime geral ou pelo regime especial (baixos rendimentos), há 

situações excecionais, relacionadas com determinados medicamentos ou com determinadas patologias (ex.: 

lúpus), em que se verifica um regime especial de comparticipação. Nestes casos, o médico prescritor deve 

indicar na receita a respetiva Portaria aplicável. Por fim, os medicamentos considerados imprescindíveis para 

sustentação de vida são comparticipados na totalidade.11 

Em Portugal há vários subsistemas de comparticipação de medicação. No LMPQF é aceite 

receituário dos seguintes subsistemas: Assistência na Doença aos Militares (ADM), Assistência na Doença 

aos Militares da Guarda (ADMG), Polícia de Segurança Pública (SAD/PSP) e Direção Geral de Proteção 

Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (anteriormente “Assistência na Doença aos Servidores do 

Estado”, ADSE), neste último caso para receitas emitidas pelo HFAR/PP ou por entidades privadas.  

4.1.2 Conferência e entrega do receituário 

A conferência do receituário é uma atividade muito importante na deteção de erros no aviamento das 

receitas e pode dividir-se em técnica e administrativa. A conferência técnica, realizada após o aviamento da 

receita, permite detetar erros rapidamente e contactar o utente, de modo a proceder à correção que garanta o 

cumprimento da prescrição. A conferência administrativa deve ser realizada, preferencialmente, ao final da 

manhã e da tarde e permite organizar o receituário, separando as receitas médicas por entidade e lote (30 
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receitas por lote), para que no final do mês se proceda à sua emissão, garantindo que todas as regras são 

cumpridas, de modo a que a farmácia receba o pagamento da comparticipação do Estado sobre o PVP dos 

medicamentos.12 

No LMPQF – Sucursal do Porto, no final de cada mês são emitidos os lotes e os respetivos verbetes 

de identificação do lote (que lhe são anexados), que são enviados para o LMPQF – Sede. 

A verificação de receitas foi uma atividade que desempenhei com frequência e que se revelou 

bastante útil para ficar a conhecer as regras de dispensa da medicação, assim como os diferentes subsistemas 

de saúde e as suas particularidades, o que também contribuiu para que durante a dispensa de medicação ao 

balcão estivesse mais atenta a todos os detalhes, cometendo menos erros. 

4.1.3 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos classificam-se quanto à dispensa em 

medicamentos sujeitos a receita médica especial atuam sobre o Sistema Nervoso Central e uma vez que são 

responsáveis por fenómenos de tolerância, dependência física e psíquica e alteração comportamental, são 

alvo de um controlo restrito, de modo a evitar situações de abuso e uso indevido, assim como de desvio para 

tráfico ilegal.13 Como tal, a sua dispensa está exclusivamente à responsabilidade de um farmacêutico e só é 

possível mediante apresentação de receita eletrónica, na qual só podem constar medicamentos pertencentes a 

este grupo terapêutico.14 Para além disso, a validação da receita requer o preenchimento de um formulário, 

sendo necessária a identificação do utente e do adquirente (através de um documento de identificação), a 

identificação do médico prescritor e o tipo de tratamento a que se destina. A documentação respeitante ao 

aviamento destas receitas deve ser arquivada na farmácia em formato de papel durante 3 anos. 

Mais ainda, caso se verifique uma necessidade urgente de determinados medicamentos pertencentes 

a este grupo e o utente não disponha de receita, estes pode ser dispensados à responsabilidade do 

farmacêutico. No entanto, devem destinar-se apenas a uso imediato, ou seja, a dose total não pode exceder a 

dose máxima a ser administrada de uma só vez.13  

Durante o atendimento ao balcão foram-me apresentadas algumas receitas com este tipo de 

medicação, pelo que pude acompanhar o seu aviamento por um farmacêutico do LMPQF.  

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) podem ser vendidos não só nas 

farmácias, mas também noutros locais devidamente autorizados para o efeito pelo Infarmed.15 

Assim, há uma maior facilidade de acesso aos medicamentos, o que pode resultar numa utilização 

inapropriada, já que a dispensa de MNSRM é realizada não só por aconselhamento farmacêutico, mas 

também por automedicação, a qual se entende pela “utilização de medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde 

passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de 

saúde”.16 
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Como tal, sempre que um utente se dirige à farmácia, solicitando um aconselhamento que requeira a 

dispensa de um MNSRM, é da responsabilidade dos profissionais garantir que são transmitidas todas as 

orientações necessárias à promoção da saúde do indivíduo e ainda à promoção da saúde pública. Assim, o 

utente deve ser inquirido quanto ao tipo de sintomas apresentados e há quanto tempo surgiram, quanto à 

existência de outras patologias ou terapias medicamentosas, hábitos de vida, entre outros, que permitam uma 

análise da situação e a concessão do medicamento mais apropriado. Para além disso, é crucial informar o 

utente acerca das condições de utilização da medicação cedida, alertá-lo para a eventual necessidade de 

consulta de um médico e em que circunstâncias (o que poderá, em determinadas circunstâncias, determinar 

que não haja dispensa de qualquer medicação) e ainda promover outras medidas não farmacológicas que 

possam contribuir para a resolução da condição apresentada. 

4.3 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º296/98, de 25 de setembro, os produtos cosméticos e de higiene 

corporal correspondem a produtos que se destinam ao “contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os 

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os 

odores corporais”.17  

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal são regulados pelo Decreto-Lei n.º189/2008, de 24 de 

setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º115/2009, de 18 de maio, estando a sua 

fiscalização a cargo do Infarmed.17  

 Ao longo do estágio tornou-se evidente que este tipo de produtos constituem uma fração 

significativa dos artigos dispensados na farmácia do LMPQF, onde a sua procura provém frequentemente de 

indicação ou prescrição médica, o que é justificado pelo o facto de o HFAR/PP dispor de um serviço de 

dermatologia. Isto permitiu-me tomar conhecimento de várias afeções e patologias dermatológicas, bem 

como do tratamento mais indicado para os diferentes casos. Não obstante, estes produtos são igualmente 

muito procurados por iniciativa própria do utente, já que atualmente é crescente a preocupação individual 

nesta área. 

 Como tal, é fundamental que o farmacêutico esteja informado e atualizado sobre os diferentes 

produtos disponíveis, as respetivas indicações de utilização e resultados esperados, de modo a prestar um 

aconselhamento adequado ao utente. Assim, a formação contínua adquire aqui um papel determinante, por se 

tratar de um campo em constante evolução. 

 Na farmácia do LMPQF contactei também com diversas marcas de cosmética, assim como de 

assistir a ações de formação e exposições de delegados das marcas acerca dos seus produtos. 

4.4 Produtos dietéticos para alimentação especial 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º74/2010, de 2 de junho, os produtos dietéticos para alimentação 

especial e distinguem-se dos alimentos comuns devido à sua composição ou a processos especiais de 
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produção, o que os torna adequados a uma alimentação especial que vise suprir necessidades nutricionais 

particulares. Estes são regulados pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do 

Território.18 

 No LMPQF há uma grande oferta deste tipo de produtos, pois ao estar inserida nas instalações do 

HFAR/PP, há vários utentes com patologias graves e crónicas que se dirigem à farmácia para a sua 

aquisição, nomeadamente de iogurtes líquidos ou pudins destinados a nutrição entérica. 

4.5 Suplementos alimentares  

 Tal como os produtos anteriores, os suplementos alimentares são regulados, em Portugal, pelo 

Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território; a nível europeu encontram-se sob a 

responsabilidade da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. Estes podem surgir sob diferentes 

apresentações (comprimidos, cápsulas, saquetas, etc) e destinam-se a complementar uma alimentação 

saudável e equilibrada, não podendo nunca ser utilizados em sua substituição. Em função do tipo de produto 

e situação a que se destina, podem incluir na sua composição vitaminas, minerais, fibras, ácidos gordos 

essenciais, entre outros.19  

4.6 Medicamentos à base de plantas 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, considera-se medicamento à base de plantas “qualquer 

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas”.6  

 Este tipo de produtos apresentam uma procura crescente pela população, pelo que o devido 

aconselhamento farmacêutico é fundamental, já que estes não são desprovidos de efeitos secundários e 

podem inclusivamente interferir com a farmacoterapia do utente. 

 Na farmácia do LMPQF, os medicamentos à base de plantas disponíveis destinam-se a ser utilizados 

em situações de insónia ou distúrbios intestinais. 

4.7 Medicamentos homeopáticos  

 Os medicamentos homeopáticos são definidos e regulados pelo Decreto-Lei n.º176/2006, de 30 de 

agosto. Exceto raras exceções, estes são classificados como MNSRM e devem ter a indicação “Medicamento 

Homeopático” obrigatoriamente, de forma visível e legível, em letras maiúsculas e sobre fundo azul. Para 

além disso, devem igualmente ter a indicação “Sem indicações terapêuticas aprovadas”.6  

 Durante o período do meu estágio, este tipo de produtos teve uma procura pouco considerável e, no 

meu caso, só fiz a sua dispensa uma única vez. 

4.8 Produtos de puericultura 

 A puericultura é uma subespecialidade da pediatria, dedicada ao acompanhamento infantil no 

nascimento e primeiros dias de vida. Como tal, tendo em conta a população que frequenta a farmácia do 

LMPQF, a variedade deste tipo de artigos é diminuta. Ainda assim, estes podem eventualmente ser 
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solicitados, pelo que é importante que o farmacêutico detenha conhecimento dos produtos disponíveis, para 

prestar um aconselhamento adequado. 

4.9 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 Os medicamentos de uso veterinário são regulados pelo Decreto-Lei n.º148/2008, de 29 de julho. 

Estes devem ter a indicação “Uso Veterinário”, de forma visível e legível, em letras maiúsculas e sobre 

fundo verde.20 

 O LMPQF não cria stock deste tipo de medicamentos, mas estes podem ser solicitados por 

encomenda. Ao longo do meu estágio tive oportunidade de contactar com alguns exemplos, realizando a sua 

encomenda e receção, nomeadamente de antiparasitários, sob a forma de pipetas ou coleiras. 

4.10 Dispositivos médicos 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º145/2009, de 17 de junho, que define e indica as respetivas 

finalidades, um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação (...), cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo 

tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção”.21 

 Os dispositivos médicos são de extrema relevância no LMPQF, uma vez que são extensamente 

solicitados pelos Deficientes das Forças Armadas (DFA) vários artigos como cadeiras de rodas, próteses 

auditivas, próteses para membros inferiores e superiores, entre outros. No armazém do LMPQF – Sucursal 

do Porto há também disponível uma extensa variedade deste tipo de artigos, que podem ser solicitados pelos 

utentes através da farmácia de venda ao público. Assim, durante o estágio tive um grande contacto com 

diversos dispositivos, nomeadamente agulhas, cateteres, algalias, sacos coletores de urina, fraldas, luvas, 

entre outros. Ademais, a farmácia do LMPQF tem um protocolo com o Serviço de Estomatologia do 

HFAR/PP, pelo que encomenda e comercializa próteses e implantes dentários, o que requer o domínio de 

informação nessa área pelos farmacêuticos. Para além disso, outra atividade frequente no LMPQF é a 

realização de encomendas de meias elásticas e de meias de compressão, cujas medidas devem ser 

determinadas pelo farmacêutico, o que também tive oportunidade de realizar várias vezes. Mais ainda, 

também contactei bastante com os dispositivos médicos de autodiagnóstico, nomeadamente os testes de 

provas bioquímicas (glicemia, colesterol, triglicerídeos), os aparelhos de medição da pressão arterial e testes 

de gravidez. Assim, durante este período adquiri um grande conhecimento sobre este tipo de artigos, 

procurando sempre obter todas as informações relevantes relativas aos produtos, junto de todos os 

profissionais, quer da farmácia de venda ao público, quer do armazém, de modo a poder transmitir aos 

utentes as informações necessárias à correta utilização. 
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4.11 Medicamentos manipulados 

 Os medicamentos manipulados definem-se como “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”.22 Assim, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º90/2004, de 20 de abril, estes medicamentos são preparados em farmácia de oficina ou 

hospitalar, de acordo com uma receita médica e dirigidos a um doente específico (fórmula magistral) ou de 

acordo com as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, para dispensa direta ao 

utente (preparado oficinal).23  

Como previamente mencionado, o LMPQF dispõe de um laboratório equipado com todos os 

materiais e equipamentos necessários à preparação deste tipo de medicamentos e no decorrer do meu estágio 

participei diversas vezes na preparação de álcool a 50º, solução de salicilato de sódio a 3%, solução de iodeto 

de potássio a 2% e ainda de uma preparação substituta de saliva, destinados aos diferentes serviços do 

HFAR/PP. 

5. Formação contínua 

Para além da prática profissional diária, é essencial que o farmacêutico comunitário permaneça em 

constante atualização científica, ética e legal, de modo a ser capaz de exercer a sua atividade com rigor e 

qualidade. Dessa forma, a participação em formações, congressos e seminários no âmbito das atividades que 

este desempenha adquire um papel importante.  

No LMPQF há formação quer externa, quer interna, nas quais participei durante o período de 

estágio. As formações internas foram sobre proteção solar (através do panfleto que elaborei, por sugestão do 

Dr. João Carmo, para formação dos profissionais da farmácia e que foi igualmente disponibilizado aos 

utentes); Leishmaniose (através de uma apresentação em formato Powerpoint® que realizei na última semana 

de estágio) e ainda sobre as fraldas Tena® (transmitida pela Dr.ª Isabel Moreira a todos os profissionais da 

farmácia de venda ao público do LMPQF, após receber a respetiva formação por parte dos representantes da 

marca). As externas, incluíram a apresentação na farmácia, pelos representantes da marca, de uma linha de 

suplementos alimentares; uma ação de formação sobre produtos de proteção solar e ainda uma conferência 

de apresentação do apixabano, dirigida a todos os profissionais de saúde do HFAR/PP.  

Além disso, é também de referir que ao longo do estágio, foram-me regularmente colocadas questões 

e pequenos trabalhos de pesquisa, relativos a vários produtos (quer medicamentos, quer outros produtos 

farmacêuticos) disponíveis na farmácia. Estas incidiam sobre as indicações de utilização, interações 

medicamentosas, mecanismos de ação, eventuais restrições etárias, entre vários outros temas, que em muito 

contribuíram para a minha formação e que tive oportunidade de colocar em prática aquando do atendimento 

ao balcão. 

6. Ética e deontologia 

O artigo 1º do código deontológico da ordem dos farmacêuticos diz que “o exercício da atividade 

farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente”.24  
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No artigo 10º constam os deveres para com a profissão, nomeadamente: “1 - A primeira e principal 

responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, 

devendo pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e promover o direito 

de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança” e “ 2 - No exercício da sua profissão, o 

farmacêutico deve ter sempre presente o elevado grau de responsabilidade que nela se encerra, o dever 

ético de a exercer com a maior diligência, zelo e competência e deve contribuir para a realização dos 

objectivos da política de saúde”.24 

No interior da farmácia de atendimento ao público do LMPQF, na parede voltada para o balcão de 

atendimento está afixada uma placa onde constam e se podem ler os deveres supracitados e foi para mim um 

privilégio ter a possibilidade de realizar o estágio num estabelecimento onde este é, verdadeiramente, o 

princípio orientador da conduta de todos os profissionais. Numa época em que, à luz das circunstâncias 

atuais, a profissão farmacêutica exige e tem sofrido algumas transmutações, no sentido de evoluir e se 

adaptar às novas necessidades e exigências, é fundamental assegurar que sejam sempre conservados os dos 

pilares básicos da nossa profissão.  

Mais ainda, de acordo com os artigos 39º e 40º, “Os farmacêuticos devem manter entre si um 

correcto relacionamento profissional, evitando atitudes contrárias ao espírito de solidariedade, lealdade e 

auxílio mútuo e aos valores éticos da sua profissão” e “No exercício da sua actividade, o farmacêutico 

deve, sem prejuízo da sua independência, manter as mais correctas relações com outros profissionais de 

saúde”.24 Assim estagiar no LMPQF permitiu-me comprovar a importância que a existência de boas relações 

profissionais e de um espírito de companheirismo e entreajuda, entre todos os membros de uma equipa, 

representa para o seu sucesso. 

PARTE II –TEMAS DESENVOLVIDOS 

Tema I – Hipertensão Arterial 

1. Contextualização 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal apresenta uma população com 

uma elevada percentagem de indivíduos idosos (26,6%), prevendo-se para as próximas décadas, à 

semelhança da tendência a nível Europeu, um crescente e acentuado envelhecimento, o que se traduz num 

aumento do risco de desenvolvimento de doenças crónicas.25  

Este é um cenário preocupante, pois as doenças do aparelho circulatório são já atualmente a principal 

causa de morte em Portugal, tendo sido responsáveis por 30,4% dos óbitos em 2012 (dados mais recentes já 

publicados).26 Os fatores de risco para o seu desenvolvimento classificam-se em não modificáveis (idade, 

sexo, histórico familiar) e modificáveis (obesidade, hábitos alimentares desadequados, tabagismo, 

alcoolismo, hipertensão arterial (HTA), diabetes, dislipidemias, stress). Como tal, depreende-se que ao atuar 

sobre estes últimos é possível promover a prevenção das doenças cardiovasculares, o que a longo prazo se 
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traduz na redução das taxas de mortalidade e morbilidade e ainda dos custos associados para o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e para o próprio utente.27,28  

Para esse efeito, graças à sua proximidade e disponibilidade para a população, reside nos 

farmacêuticos comunitários um grande potencial de intervenção, através da aplicação de estratégias que 

visem, por um lado, a promoção da saúde e prevenção da doença e, por outro, a adesão à terapêutica, o 

acompanhamento farmacoterapêutico e a monitorização dos parâmetros associados. 

 Duas em cada três mortes por doença cardiovascular (DCV) são provocadas por acidente vascular 

cerebral (AVC), cujo principal fator de risco é precisamente a HTA, que apresenta uma prevalência de 

42,2% na população adulta portuguesa.29 No entanto, nos últimos dez anos as taxas de conhecimento e 

tratamento da HTA duplicaram e a taxa de doentes controlados quadruplicou,  o que reflete os avanços 

alcançados em termos de desenvolvimento de novos fármacos, mas também um aumento da sensibilização 

por parte dos profissionais de saúde e também dos próprios utentes. Ainda assim, 57,4% dos hipertensos não 

têm a patologia controlada, pelo que continua a ser imperativo aplicar medidas de intervenção junto da 

população.29  

Neste contexto, é natural e previsível que uma das atividades que realizei com frequência durante o 

estágio tenha sido a determinação da pressão arterial (PA) de diversos utentes, geralmente idosos e na sua 

maioria medicados para a HTA, que se deslocam frequentemente à farmácia para a monitorização desse 

parâmetro. Contudo, o contacto com a população permitiu-me aferir, num número considerável de casos, um 

grande desconhecimento acerca da patologia, das suas potenciais causas, complicações e sobretudo do seu 

caráter crónico (e, consequentemente, da importância do cumprimento da terapêutica instaurada, 

independentemente da estabilização dos valores de PA sob o efeito da medicação).  

Desta forma, considerei adequado e pertinente desenvolver o tema da HTA no âmbito da elaboração 

do relatório de estágio. Como tal, a primeira parte deste trabalho incide sobre a componente teórica e 

científica do tema; a segunda parte está direcionada para uma abordagem prática, baseada num inquérito 

dirigido aos utentes da farmácia do LMPQF e posterior análise estatística dos fatores de risco da HTA e do 

grau de adesão à terapêutica. Para além disso, construí também um poster informativo, a afixar nas 

instalações da farmácia. 

2. Componente teórica 

2.1 O balanço renal do sódio 

Para uma compreensão adequada da fisiopatologia e da farmacoterapia da HTA, é fundamental 

analisar a regulação renal de sódio. Em indivíduos saudáveis, há um balanço ideal entre a quantidade de 

sódio presente no organismo e o seu grau de excreção urinária, de modo a que os seus valores não sofram 

variações consideráveis, independentemente de episódios esporádicos de aumento da ingestão ou da perda 

através da pele ou do trato gastrointestinal.30 

A quantidade de sódio que é excretada na urina resulta da diferença entre a quantidade  que é filtrada 

(pelo glomérulo para o interior da cápsula de Bowman ou cápsula renal) e secretada nos túbulos renais, e 
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aquela que nestes é reabsorvida (Anexo I). No entanto, as alterações fisiológicas que ocorrem de modo a 

ajustar a excreção de sódio incidem sobretudo sobre o processo de reabsorção, sendo relativamente baixa a 

influência sobre a taxa de filtração glomerular (TFG).30 

O sódio é o principal catião extracelular, pelo que uma alteração da sua quantidade no organismo irá 

influenciar amplamente o volume extracelular, que inclui o volume intersticial e o volume plasmático. Sendo 

o volume plasmático um fator determinante da PA, conclui-se que a quantidade de sódio se encontra 

estreitamente relacionada com esse parâmetro: quando diminui o teor de sódio, diminui o volume plasmático 

e, consequentemente, a  PA. Uma PA sistémica diminuída, por um lado, traduz-se numa PA renal também 

menor, comprometendo diretamente a TFG; por outro, exerce influência, via barorrecetores, sobre as 

arteríolas no sentido de reduzir a TFG e ainda sobre os túbulos renais de modo a aumentar a reabsorção de 

sódio. De um modo geral, há assim o aumento da retenção de sódio com o objetivo de manter a PA 

estabilizada. Quando a quantidade de sódio aumenta, ocorre o processo inverso.30 

Contudo, como previamente mencionado, as alterações mais relevantes para a manutenção do 

balanço do sódio prendem-se com a influência sobre o processo de reabsorção, cujo mediador principal é a 

hormona aldosterona, intimamente relacionado com o eixo renina-angiotensina.30 

2.1 O eixo renina-angiotensina-aldosterona 

A renina é uma enzima produzida pelos rins (células justaglomerulares) que, quando lançada na 

corrente sanguínea, é responsável pela conversão de uma proteína plasmática, o angiotensinogénio 

(produzido no fígado), num polipeptídeo, a angiotensina I. Esta é posteriormente clivada, pela enzima 

conversora da angiotensina (ECA, localizada na superfície das células endoteliais dos capilares sanguíneos, 

sobretudo nos pulmões), em angiotensina II, que por sua vez induz a produção de aldosterona pelo córtex das 

glândulas suprarrenais (Anexo II). A aldosterona é uma hormona esteroide cuja função é a estimulação da 

reabsorção de sódio pelos tubos coletores, resultando no aumento do volume plasmático e assim no aumento 

PA. Assim, quando os níveis de sódio se encontram elevados, a concentração plasmática de 

angiotensinogénio diminui, e vice-versa.30 

O fator limitante para a geração de angiotensinogénio é a concentração plasmática de renina, sendo a 

sua produção pelas células justaglomerulares influenciada por três fatores em simultâneo: pela estimulação 

dos nervos simpáticos renais, pelos barorrecetores intrarrenais e pela mácula densa.  

Sempre que, devido à redução sistémica de sódio, se observa uma redução do volume plasmático, há 

a ativação dos nervos simpáticos renais (por  via reflexa pelos barorrecetores), aumentando a produção de 

renina. As células justaglomerulares funcionam também como barorrecetores intrarrenais, pois são sensíveis 

à pressão intrarrenal, à qual respondem diminuindo ou aumentando a secreção de renina. Por fim, a mácula 

densa, localizada na porção final da ansa de Henle, é constituída por células sensíveis à concentração de 

sódio e cloreto. Assim, quando a pressão arterial diminui, a taxa de filtração glomerular diminui também, 

pelo que o fluxo de sódio e cloreto  na mácula densa é menor, estimulando dessa forma a produção de 

renina.30 
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O eixo renina-angiotensina está assim envolvido na regulação dos níveis de sódio e, 

consequentemente, do volume plasmático, desempenhando um papel importante no controlo da PA. 

Ademais, a angiotensina II também apresenta uma potente ação constritora direta das arteríolas, aumentando 

dessa forma a resistência periférica e a PA (figura 4).30 Para além disso, a ECA é também responsável pela 

metabolização da bradicinina, pelo que a inibição desta ação resultará num efeito adicional de vasodilatação 

(Anexo III).31 

 

2.2. Etiologia da hipertensão arterial 

 Convencionalmente, de acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a HTA define-se como um aumento crónico da PA sistémica, correspondente a uma pressão 

arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou uma pressão arterial diastólica (PAD) igual ou 

superior a 90 mmHg (PA “do consultório”, Anexo IV). Estes valores devem ser obtidos em duas medições 

por consulta médica, no mínimo em duas situações distintas e espaçadas temporalmente. Contudo, o que se 

verifica é que a PA do consultório é mais elevada do que a PA no ambulatório. Assim, atualmente é já 

possível efetuar a monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA), sendo essa a abordagem é o que 

melhor permite avaliar a PA de um indivíduo.30,32 A MAPA consiste na utilização pelo doente de um 

dispositivo portátil de medição da PA ao longo de 24 horas, de modo a que sejam feitos registos quer do 

período diurno, quer do período noturno, durante o sono. Durante o período de análise o doente deve manter 

a sua atividade diária normal, evitando contudo exercício intenso, exceto nos momentos de insuflação (cuja 

frequência é habitualmente de 15 minutos durante o dia e 30 minutos durante a noite), em que deve, se 

acordado, parar de falar e mexer e manter o braçal ao nível do coração. Os dados registados podem então ser 

transferidos para um computador, para posterior análise em paralelo com as informações fornecidas pelo 

doente sobre o horário em que se levantou, deitou, tomou a medicação ou teve qualquer tipo de atividade que 

possa ter interferido com os resultados (ver também 2.8 – Cronoterapia  da hipertensão: em que momento do 

dia devem ser administrados os fármacos antihipertensores?). É ainda de referir que quando os valores de PA 

são obtidos por MAPA, considera-se que o indivíduo é hipertenso se apresentar uma PAS igual ou superior a 

135 mmHg e/ou uma PAD igual ou superior a 85 mmHg.29 

A PA é um parâmetro dependente do débito cardíaco (DC, volume de sangue bombeado por minuto) 

e da resistência vascular periférica (RVP, resistência que as arteríolas pré-capilares oferecem à passagem do 

fluxo sanguíneo), sendo dada pela fórmula “PA = DC x RPV”, portanto a HTA deveria, teoricamente, estar 

relacionada com o aumento de um destes fatores ou de ambos. Contudo, nos casos de HTA bem 

estabelecida, a causa habitualmente responsável é o aumento da RVP que se deve, sobretudo, à diminuição 

do calibre dos vasos arteriais (e ainda ao aumento da viscosidade do sangue, embora com menor 

relevância).30-32 

 Relativamente à constrição das artérias, a sua etiologia é geralmente desconhecida, designando-se 

nesses casos de hipertensão primária (previamente designada de hipertensão essencial). Há diversas 

propostas que procuram justificar estes casos, apontando-se como fatores de risco definitivos o sedentarismo, 
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a obesidade e o tabagismo. Para além destes fatores, há evidência de que também a retenção excessiva de 

sódio contribui para o seu desenvolvimento em indivíduos com predisposição (indivíduos “sensíveis ao sal”), 

pelo que nestes casos a adoção de dietas pobres em sal ou a administração de fármacos que aumentem a 

excreção renal de sódio são eficazes no restabelecimento de valores de PA normais. Ademais, também uma 

dieta pobre em cálcio pode estar envolvida na génese desta patologia.30,32 

 No entanto, existem algumas formas, mais raras, de HTA de etiologia conhecida:30,32 

- Hipertensão renal, resultante da interferência com o fluxo sanguíneo renal; 

- Hipertensão neurogénica, resultante da interferência com os estímulos aferentes dos 

barorrecetores arteriais; 

- Hipertensão endócrina (por exemplo, em casos de aldosteronismo primário, em que devido a um 

excesso de produção de aldosterona há um aumento da retenção de sódio, que conduz à HTA; 

feocromocitomas produtores de adrenalina e noradrenalina, que aumentam a pressão arterial; de 

administração de contracetivos estrogénicos [“hipertensão da pílula”], que aumentam a produção 

de angiotensinogénio, entre outros); 

- Hipertensão devida a causas genéticas (por exemplo, o síndrome de Liddle, em que se verificam 

mutações a nível dos canais de sódio, com alteração das suas subunidades ou aumento da sua 

atividade, resultando no aumento da retenção de sódio). 

2.3 O conceito de risco cardiovascular global  

Inicialmente, a abordagem terapêutica da HTA baseava-se apenas nos valores de PA. No entanto, na 

maioria dos indivíduos hipertensos, a HTA não surge isolada, mas sim associada a outros fatores de risco 

cardiovascular (CV), cuja coexistência pode inclusivamente resultar numa potenciação de efeitos e num risco 

global superior à soma dos riscos individuais. Como tal, atualmente considera-se que a prevenção da doença 

coronária cardíaca deve ter em conta o risco cardiovascular total, conceito que foi já incorporado nas 

guidelines de tratamento da HTA da Sociedade Europeia de Hipertensão e da Sociedade Europeia de 

Cardiologia.29 Assim, a avaliação clínica de um doente com HTA deve incluir a confirmação do diagnóstico, 

o despiste de HTA secundária e a avaliação do risco CV global, do grau de lesão em órgãos-alvo e de outras 

patologias existentes. Na Anexo V encontra-se a estratificação do risco CV em 4 categorias (baixo, 

moderado, moderado a alto e alto), em função dos níveis de PA e de outros fatores de risco: sexo masculino, 

idade (homens ≥ 55anos; mulheres ≥ 65 anos), tabagismo, dislipidemia, teste de tolerância à glicose anormal, 

glicemia plasmática em jejum 102-125 mg/dL, obesidade (Índice de Massa Corporal > 30 Kg/m2), perímetro 

abdominal (homens ≥ 102 cm; mulheres ≥ 88 cm, para caucasianos) e história familiar de DCV prematura 

(homens < 55 anos; mulheres < 65 anos).29 

2.4 Complicações clínicas da hipertensão arterial 

A HTA apresenta uma correlação com a ocorrência de eventos CV (AVC, insuficiência cardíaca 

(IC), enfarte agudo do miocárdio (EAM), fibrilação auricular, doença arterial periférica, morte súbita), com o 

desenvolvimento de doença renal, de disfunção sexual e ainda com a ocorrência de lesões cerebrais.29,33 
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 Relativamente à lesão renal potenciada por HTA, esta é um indicador muito relevante para a 

previsão de eventos CV e morte e a sua classificação pode ser feita, como habitualmente, em função da TFG, 

a partir do doseamento da creatinina sérica. No entanto, os seus níveis são influenciados por diversos fatores, 

como a idade, o género ou a massa muscular do indivíduo. Para além disso, os fármacos antihipertensores 

também podem aumentar esse parâmetro, sem que isso traduza uma degeneração progressiva da função 

renal. Assim, um biomarcador mais adequado do dano renal e do risco CV aumentado é a cistatina C sérica, 

que, tal como a creatinina C é uma proteína de baixo peso molecular totalmente filtrada pelo glomérulo e não 

reabsorvida nem secretada pelos túbulos renais, mas que sofre menos interferências de fatores externos.33,34 

A nível cerebral, para além da relação previamente descrita com a ocorrência de AVC, a HTA pode 

ser responsável por lesões assintomáticas. As mais frequentes são a presença de áreas de maior densidade de 

substância branca observadas em quase todos os idosos hipertensos com gravidade variável e ainda a 

ocorrência de enfartes silenciosos, ambas relacionadas com o aumento do risco de AVC e com a redução da 

capacidade cognitiva e demência. Por fim, a HTA pode ainda provocar microhemorragias cerebrais.33   

2.5 Prevenção da patologia e intervenções não farmacológicas 

 As alterações do estilo de vida, embora não devam retardar o início da abordagem terapêutica em 

doentes de alto risco, são fundamentais quer para a prevenção, quer para o tratamento da HTA. De facto, 

podem atrasar ou evitar o desenvolvimento da patologia em não-hipertensos, atrasar ou evitar a necessidade 

de tratamento farmacológico em hipertensos de grau 1 e diminuir a PA em indivíduos sujeitos a tratamento, 

o que se traduz na redução da dose e da frequência de administração. No entanto, apresentam baixa adesão a 

longo prazo por parte dos utentes.29 

 Entre as medidas recomendadas encontram-se a redução da ingestão de sal (cerca de 5g/dia em 

indivíduos normotensos e 4-5g/dia em hipertensos); o consumo moderado de álcool (máximo de 

140g/semana para os homens e 80g/semana para as mulheres); adoção de um regime alimentar saudável e 

equilibrado (consumo diário de 300-400g de frutas e legumes, consumo preferencial de carnes brancas, 

consumo de peixe no mínimo 2 vezes por semana, consumo de produtos láteos com baixo teor de gordura, 

fibras solúveis, fontes de hidratos de carbono complexos e baixo consumo de açúcares e gorduras saturadas); 

redução de peso, em indivíduos obesos ou com excesso de peso de modo a alcançar um peso saudável 

(Índice de Massa Corporal <30Kg/m2) e um perímetro abdominal adequado (inferior a 102cm para os 

homens e 88cm para as mulheres); prática de exercício físico regular (correspondente, no mínimo, a 30 

minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada 5-7 vezes por semana ou com menor frequência, 

para exercícios de maior intensidade) e interrupção de hábitos tabágicos.29,33 

2.6 Terapia farmacológica 

Os fármacos utilizados para o tratamento da HTA podem atuar através da diminuição do DC, RVP 

ou de ambos.35 De acordo com o Prontuário Terapêutico e com as Guidelines de tratamento da HTA da 

Sociedade Europeia de Hipertensão e da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESH, European Society of 

Hypertension e ESC, a European Society of Cardiology, respetivamente)  existem cinco classes 
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farmacoterapêuticas para o tratamento de primeira linha da HTA, às quais serão dados particular destaque: 

diuréticos; inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAs); antagonistas dos recetores da 

angiotensina (ARAs); bloqueadores da entrada do cálcio e bloqueadores beta. Para além destas, existem 

ainda disponíveis os bloqueadores alfa, reservados para uso hospitalar em situações graves (ex.: doxazosina); 

os agonistas alfa 2 centrais (ex.: clonidina, metildopa); os vasodilatadores diretos (ex.: minoxidil), e outros 

agentes de uso exclusivamente hospitalar para o tratamento de crises hipertensivas (nitroprussiato de sódio e 

hidrassalazina).29,36 

No entanto, a partir da análise de vários estudos clínicos pela ESH e a ESC concluiu-se que 

independentemente da classe de fármacos (de 1ª linha) utilizada, é a redução da pressão arterial por si só que 

representa uma vantagem terapêutica. Como tal, atualmente considera-se  que qualquer uma delas é 

apropriada para o início ou manutenção da farmacoterapia, em monoterapia ou em associação.29 Ainda 

assim, há determinadas situações específicas em que uma classe de fármacos antihipertensores se apresenta 

como preferível em relação às outras, pelo que a sua seleção deve ser sempre adaptada em função do doente 

em questão.29 Seguidamente serão descritas as classes terapêuticas de 1ª linha para o tratamento da HTA. 

2.6.1 Diuréticos 

Esta classe apresenta um papel relevante no tratamento da HTA, uma vez que é eficaz quando 

utilizada isoladamente e em associação aumenta também a eficácia de, praticamente, todas as restantes 

classes de fármacos antihipertensores. De um modo geral, os diuréticos atuam através do aumento do fluxo 

urinário e também do aumento da taxa de excreção de sódio (natriurese) e, consequentemente, de cloreto. 

Desta forma, inicialmente provocam uma redução do volume extracelular e do débito cardíaco, ao passo que 

a resistência periférica pode até aumentar. Após 6 a 8 semanas de terapia, o volume circulante é normalizado 

e a RVP diminui, mantendo-se assim o efeito hipotensivo.31,35 

Os diuréticos mais utilizados em ambulatório pertencem a 3 grupos principais: tiazidas e derivados, 

diuréticos da ansa e poupadores de potássio. Podem ser administrados isoladamente ou em associação (em 

que a mais frequente é a junção de tiazidas com poupadores de potássio).36 

O grupo das tiazidas e derivados inclui os fármacos de estrutura tiazídica (ex.: hidroclorotiazida, 

clorotiazida, altizida) e outros com estrutura química semelhante (ex.: clorotalidona, indapamida, metolazona 

e xipamida), cujo mecanismo de ação é a inibição do transporte ativo de sódio e cloreto no túbulo 

contornado distal (TCD).35,36 No lúmen do TCD existe um transportador responsável pelo transporte 

simultâneo de sódio e cloreto para o interior das células epiteliais (transporte ativo simporte). Os diuréticos 

tiazídicos ligam-se ao local de ligação do cloreto, inibindo o transportador e assim impedindo a reabsorção 

de cloreto de sódio, ou seja, este é excretado em maior extensão, o que por sua vez aumenta a excreção de 

água (diurese).35 Para além disso, presume-se que estes fármacos têm também uma ação vasodilatadora 

direta. 35 Os diuréticos tiazídicos aumentam a excreção de potássio e magnésio, mas promovem a retenção de 

cálcio.35 Estes fármacos são amplamente utilizados porque além de serem igualmente eficazes em relação às 

restantes classes, são também pouco dispendiosos, bem tolerados e quando utilizados em associação têm 
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ainda efeitos aditivos ou sinérgicos.35 No entanto, não devem ser utilizados em indivíduos com insuficiência 

renal cuja TFG seja < 30mL/min (exceto a metolazona, que se demonstra eficaz mesmo nesses casos).35 

Os diuréticos da ansa são diuréticos potentes, utilizados em casos de HTA severa, nos quais se 

incluem a furosemida, a bumetanida, o ácido etacrínico e a torasemida.36 Atuam por inibição da reabsorção 

de sódio (e, consequentemente de água) na porção ascendente na ansa de Henle (embora outros locais de 

ação não possam ser excluídos), pois aí inibem um transportador responsável pelo influxo simultâneo de 

sódio, potássio e cloro para as células epiteliais, presumivelmente por ligação ao local onde se liga o ião 

cloreto. A sua administração é útil quando há uma grande retenção de volume associada e também podem ser 

aplicados em casos de insuficiência renal. Este grupo de fármacos também aumenta a excreção de cálcio e 

magnésio.31,35 

Os diuréticos poupadores de potássio são diuréticos fracos e dividem-se em dois subgrupos: os 

antagonistas e os não antagonistas dos recetores mineralocorticoides (RM), atuando ambos no TCD e no 

tubo coletor.35,36 Os primeiros, dos quais é exemplo a espironolactona e o cancreonato de potássio, exercem 

uma inibição competitiva dos RM, aos quais se liga a aldosterona. Desta forma, essa ligação impede que os 

complexos aldosterona-recetor induzam a expressão genética das proteínas induzidas pela aldosterona 

(aldosterone-induced proteins, AIPs), cuja ação aumenta a expressão de canais de sódio na membrana das 

células epiteliais. Como tal, a reabsorção de sódio fica comprometida assim como a consequente reabsorção 

de água, resultando na diminuição da pressão arterial.35 Os fármacos do segundo grupo, não antagonistas dos 

RM, dos quais são exemplo a amilorida e o triamtileno, atuam por inibição dos referidos canais de sódio.35,36 

Esta inibição que ocorre em ambos os casos, embora por diferentes mecanismos, conduz à hiperpolarização 

da membrana luminal e à redução da voltagem negativa do lúmen (por excesso de iões sódio, com carga 

positiva), o que por sua vez culmina na diminuição da excreção de potássio e iões H+, daí a designação de 

diuréticos poupadores de potássio. Por esse motivo são também úteis para administração concomitante com 

os diuréticos tiazídicos, contrabalançando assim a perda de potássio promovida por estes últimos.35  

Os fármacos diuréticos são responsáveis por alterações no equilíbrio eletrolítico, que podem resultar 

numa depleção ou aumento da concentração sanguínea de diversos iões. O efeito mais comum é a depleção 

de potássio ou hipocalemia (exceto para os diuréticos poupadores de potássio), o que para alguns indivíduos 

é perfeitamente tolerável, mas para outros pode ser particularmente perigoso, nomeadamente doentes com 

arritmias crónicas, disfunção ventricular esquerda, enfarte do miocárdio ou que estejam medicados com 

digitálicos cardíacos. Para além disso, os fármacos diuréticos podem induzir alterações no perfil lipídico, 

com aumento do colesterol total, colesterol LDL e triglicerídeos; podem causar hiperglicemia, sobretudo em 

indivíduos diabéticos, pois podem alterar a secreção de insulina e a utilização tecidual de glucose e podem 

despoletar crises de gota, por provocarem hiperuricemia.31,35 

2.6.2 Inibidores da enzima conversora da angiotensina 

Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAs), dos quais são exemplo o captopril ou 

o lisinopril,  são inibidores competitivos da ECA, por mimetização do seu substrato, impedindo a conversão 

da angiotensina I em angiotensina II e assim diminuindo a retenção de sódio e água. Par além disso, também 
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impedem a degradação de outras substâncias, como a bradicinina, o que aumenta a vasodilatação e contribui 

para o efeito hipotensivo, para além de explica alguns dos efeitos colaterais destes compostos.31,35  

Estes são geralmente bem tolerados, não alteram as concentrações de cálcio e ácido úrico e também 

não é comum a ocorrência de efeitos metabólicos colaterais na terapia a longo prazo. Na verdade, parecem 

inclusivamente aumentar a sensibilidade à insulina em indivíduos com resistência.35  

Os IECAs são também renoprotetores, por mecanismos independentes da redução da PA, prevenindo 

ou retardando a progressão da lesão renal em indivíduos com diabetes tipo I; em diabéticos tipo II, os efeitos 

renoprotetores específicos não são ainda claramente estabelecidos e os vários estudos não apresentam 

resultados concordantes. Estes fármacos também diminuem o grau de insuficiência renal em indivíduos com 

nefropatia não diabética e podem atrasar o declínio da TFG, mesmo em caso de doença renal grave.35 O 

mecanismo responsável pelo efeito de proteção renal pode ser explicado considerando 3 parâmetros: ao 

promoverem a redução da PA e a dilatação das arteríolas aferentes renais, a pressão capilar no glomérulo fica 

diminuída; ao alterarem a permeabilidade do processo de filtração, tornando-o mais seletivo, diminuem a 

exposição do rim a fatores proteicos estimuladores da proliferação celular e da produção de matriz 

extracelular, dois fenómenos característicos na nefropatia; por fim, ao diminuírem os níveis de angiotensina 

2, que funciona também como fator de crescimento, potenciam ainda mais o último efeito descrito.35 

Um dos efeitos adversos mais comuns (5-20% dos casos) dos IECAs é o desenvolvimento de tosse 

seca, de forma não dependente da dose e mais frequentemente em mulheres, devido à ação da bradicinina. 

Esta é ainda igualmente responsável pelo aparecimento, embora menos frequente, de angioedema. Esta 

classe de compostos é também potencialmente teratogénica, pelo que devem ser descontinuados antes do 

segundo trimestre de gravidez.31,35 

2.6.3 Antagonistas dos recetores da angiotensina 

Os antagonistas dos recetores da angiotensina (ARAs), dos quais são exemplo o candesartan ou o 

irbesartan, ligam-se ao recetores da angiotensina II, sendo cerca de 10000 vezes mais seletivos para os 

recetores do tipo AT1 do que para os do tipo AT2.35,36 Assim, são potentes inibidores dos efeitos da 

angiotensina II no organismo. Apresentam ainda um efeito renoprotetor em indivíduos com diabetes tipo II.35 

No mercado podem encontrar-se isoladamente ou em associações de dose fixa com a hidroclorotiazida.35 

O seu perfil de tolerabilidade é bastante satisfatório e ao contrário dos IECAs não induzem tosse 

seca. No entanto, à semelhança destes também têm potencial teratogénico e também podem causar 

hipercalemia em casos de insuficiência renal, suplementação de potássio ou uso concomitante de diuréticos 

poupadores de potássio.35 

7.2.4 Bloqueadores da entrada do cálcio 

Os canais de cálcio sensíveis à voltagem intervêm na entrada de cálcio para o interior das células 

musculares (miócitos), quer cardíacas, quer do músculo liso, induzindo a sua contração. Assim, os 

bloqueadores da entrada do cálcio impedem este fenómeno, o que a nível do músculo liso vascular conduz à 

redução da resistência vascular periférica e, consequentemente, da PA. Desta classe e com ação a nível 
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vascular são exemplo as dihidropirimidinas amlodipina, felodipina ou nifedipina.36 Para além do tratamento 

da HTA, podem também ser usados no tratamento da angina de peito e têm interesse no tratamento da 

hipertensão durante a gravidez.36 

Os principais efeitos adversos decorrentes da sua ação devem-se à ocorrência de uma vasodilatação 

exacerbada e incluem hipotensão, tonturas, dores de cabeça e ainda obstipação, edema periférico, entre 

outros.35 

7.6.5 Bloqueadores dos recetores β-adrenérgicos 

Os bloqueadores dos recetores β-adrenérgicos impedem a interação da adrenalina, da noradrenalina 

(catecolaminas endógenas) e de fármacos simpaticomiméticos com os recetores β. Assim, para a 

compreensão do mecanismo de ação desta classe de compostos é fundamental analisar os diferentes tipos de 

recetores β existentes no organismo, a sua localização e o resultado da sua ativação.35 Estas informações 

encontram-se reunidas no Anexo VI. 

Os recetores β1 são predominantes no coração e nos rins, ao passo que os recetores β2 são 

predominantes na musculatura vascular, nos pulmões e no músculo esquelético. No entanto, os 

bloqueadores-β apresentam entre si algumas diferenças relativamente à sua solubilidade lipídica (o 

propranolol é muito lipofílico, o que já não acontece com o atenolol); à atividade simpaticomimética 

intrínseca que alguns apresentam (ex.: atenolol, nebivolol), agindo como agonistas adrenérgicos parciais e à 

sua seletividade para os diferentes recetores: alguns são não seletivos e bloqueiam quer os receptores β1, quer 

os recetores β2 (ex.: propranolol, timolol).35,36 Uma vez que a ativação destes últimos induz o relaxamento do 

músculo liso vascular e pulmonar, a sua inibição irá resultar em efeitos indesejáveis, como o aumento da 

resistência periférica e broncoespasmo, respetivamente. Outros, por sua vez, são cardiosseletivos e 

bloqueiam apenas os recetores β1 (ex.: atenolol, metoprolol). Estes últimos são geralmente preferíveis, já que 

permitem contornar os efeitos indesejáveis do bloqueio β2 e alcançar os efeitos terapêuticos desejados, 

relacionados com o bloqueio β1 a nível cardiovascular e renal. (contudo, é de referir que para concentrações 

elevadas, a cardiosseletividade deixa de se observar).31,35,36 

Assim, a nível cardiovascular, as catecolaminas apresentam um efeito cronotrópico e ionotrópico 

positivo (aumentam a frequência e a força de contração cardíaca, respetivamente). Como tal, o bloqueio dos 

recetores β1 aí existentes irá antagonizar estes efeitos, havendo a diminuição do débito cardíaco; a resistência 

vascular periférica, numa fase inicial aumenta ligeiramente (mecanismo de compensação), mas a longo prazo 

diminui para níveis inferiores aos iniciais. Desta forma, é alcançada a redução da PA.35 Já a nível renal, o 

bloqueio dos recetores β1 irá inibir a libertação de renina pelas células justaglomerulares, o que por sua vez 

culmina na redução do volume plasmático, contribuindo também para a diminuição da PA.35 

Para além disso, a nível do sistema nervoso central, estes agentes são potencialmente responsáveis 

pela redução da libertação de catecolaminas e da estimulação adrenérgica. Contudo, a relação destes 

fenómenos com o efeito hipotensor não está ainda totalmente estabelecida.35 

Alguns bloqueadores β de geração mais recente apresentam ainda um efeito vasodilatador por 

bloqueio dos recetores α1 periféricos (ex.: carvedilol, labetalol), pelo que inibem a vasoconstrição induzida 
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pelas catecolaminas endógenas quando ativam estes recetores. Desta forma, condicionam a diminuição da 

resistência vascular periférica e, consequentemente da PA. Outros têm ainda uma ação vasodilatadora direta, 

por estimulação da libertação de óxido nítrico (ex.: nebivolol).35,36 

Os efeitos adversos que podem ocorrer com estes fármacos podem incluir efeitos a nível do sistema 

nervoso central como depressão, insónia ou alucinações (sobretudo para os compostos mais lipofílicos, como 

o propranolol); broncospasmo (mesmo os cardiosseletivos), o que os torna contra-indicados em doentes 

asmáticos ou com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC); agravamento das crises hipoglicémicas 

porque inibem a glicogenólise e a mobilização da glucose induzidas pelas catecolaminas nessas situações (o 

que pode retardar a recuperação em diabéticos tipo I insulinodependentes) e reduzem a perceção dos efeitos 

contrarreguladores das catecolaminas, pelo que o seu uso em diabéticos deve ser cauteloso (nesse caso deve 

preferir-se um bloqueador β com ação vasodilatadora, pois ao contrário dos clássicos que diminuem a 

sensibilidade à insulina, estes contribuem para o seu aumento em indivíduos que apresentem resistência).35,36 

Os bloqueadores β sem atividade simpaticomimética intrínseca podem ainda provocar aumento dos 

triglicerídeos e diminuição do colesterol HDL. Devem ser evitados ou usados com cautela na gravidez. A 

suspensão destes fármacos deve ser gradual.36 

2.7 Abordagem terapêutica: monoterapia e terapia combinada 

A monoterapia é eficaz na redução da HTA em determinados indivíduos, mas a maioria necessita de 

uma associação de, no mínimo 2 medicamentos, para alcançar o controlo da PA. Assim, a opção pela 

abordagem inicial deve ser feita em função do doente em questão: se o doente apresentar uma elevação 

ligeira da PA e tiver um risco CV baixo a moderado poderá ser mais razoável optar por iniciar a terapia com 

um agente único (de 1ª linha); se se tratar de um doente com uma elevação acentuada da PA e com um risco 

CV elevado, então será preferível escolher desde o início uma associação medicamentosa (ambos também de 

1ª linha). As possíveis abordagens caso a terapia estabelecida não se revele eficaz, de acordo com as 

Guidelines de tratamento da HTA da SEH e da SEC, encontram-se no Anexo VII.29 

Com base nos estudos já realizados, existem determinadas combinações que se revelam preferenciais 

entre as 5 classes terapêuticas de 1ª linha, ao passo que outras se mostram mais limitadas. A única 

combinação que não pode ser recomendada é a de um IECA com um ARA (ambos inibidores do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona), à qual está associado um número significativo de casos de doença renal 

terminal (Anexo VIII).29 

2.8 Cronoterapia da hipertensão: em que momento do dia devem ser administrados os 

fármacos antihipertensores? 

 Os processos biológicos são altamente influenciados pelo ritmo circadiano e há determinadas 

patologias cuja expressão e intensidade dos sintomas são variáveis ao longo do dia. É o caso da HTA.37 A 

variação circadiana da PA é bastante notável, aumentando significativamente nas primeiras horas da manhã, 

diminuindo ao final da tarde e alcançando o seu valor mínimo durante o período de sono noturno. Esta 

variação está intimamente relacionada com os níveis de renina, que são mínimos ao final da tarde e máximos 
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nas últimas horas de sono, o que resulta em concentrações máximas de aldosterona pela manhã.37 Como tal, 

a ocorrência de eventos CV segue um padrão semelhante, sendo estes bastante mais frequentes de manhã.38,39 

Para além do aumento matinal da PA, há outros fatores que contribuem para isso, nomeadamente o aumento 

da agregação plaquetária e da coagulação sanguínea e a diminuição da vasodilatação nesse período.40-42 

Assim, a cronoterapia, ou seja, a administração terapêutica de modo a alcançar doses diferentes em 

diferentes períodos do dia, de modo a estar sincronizada com o ritmo da sintomatologia, pode assumir um 

papel relevante no controlo da HTA e das co-morbilidades que lhe estão associadas.43 

 Como previamente mencionado (ver 2.2 – Etiologia da hipertensão arterial), a MAPA fornece o 

registo da PA ao longo de 24 horas, durante os períodos diurno e noturno e a sua análise permite identificar 4 

perfis distintos: os dippers, cuja pressão noturna decresce 10-20% em relação ao valor diurno; os não-

dippers, para os quais esse decréscimo é inferior a 10%; dippers extremos, cujo decréscimo é superior a 20% 

(o que pode despoletar crises hipotensivas noturnas) e por fim, os risers, cuja PA aumenta durante o sono 

noturno.44,45 

 Vários estudos demonstram que a MAPA apresenta maior correlação com o grau de lesão de órgãos-

alvo e com o prognóstico CV, quando comparada com o registo pontual da PA, sendo um fator preditivo de 

mortalidade significativamente melhor.46-48 Existem já alguns estudos que apontam para a associação um 

perfil não-dipper com um risco de mortalidade superior e nos quais se verificou que quanto menor a queda 

na PA noturna, maior a mortalidade total.47 

 Destes dados conclui-se que a redução da PA durante o sono noturno é uma meta desejável. No 

entanto, este ponto tem sido alvo de alguma controvérsia, uma vez que atualmente se questiona se para 

alcançar esse objetivo será preferível continuar a administrar os antihipertensores de manhã, como 

classicamente ocorre, ou se pelo contrário será mais benéfico administrá-los antes de dormir. Neste sentido, 

foram já conduzidos alguns estudos com as várias classes terapêuticas de primeira linha, que serão em 

seguida brevemente apresentadas.  

 De um modo geral, estudos comparativos da toma de ARAs e IECAs no período noturno e matinal, 

concluem que a toma noturna permite alcançar um maior controlo da PA e ainda um maior declínio da PA 

noturna relativamente à diurna, ou seja, permite a reversão para um perfil dipper; para além disso, uma 

amostra de indivíduos não-dipper mostraram a redução da albumina excretada na urina, um marcador da 

função renal, com a administração noturna de ARAs como o valsartan e candesartan.43,49-53 Também os 

bloqueadores dos canais de cálcio, apesar de parecerem diminuir a PA de forma homogénea ao longo das 24 

horas do dia, se forem administrados à noite têm maior eficácia no alcance do perfil dipper, para além no 

caso das dihidropirimidinas haver uma redução do risco de desenvolvimento de edema.43,50,52 É ainda de 

referir o estudo MAPEC (2156 indivíduos com HTA), que se propôs a avaliar se a toma de pelo menos um 

dos fármacos antihipertensores à noite (grupo 1), em comparação com a toma única matinal (grupo 2), 

permite um melhor controlo da PA e redução dos eventos CV.52 Os resultados indicam que o primeiro grupo  

apresentou uma menor PA noturna, um maior declínio noturno da PA relativamente ao valor diurno e um 
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maior decréscimo de perfis não-dipper. Ademais, após 5,6 anos de seguimento, o primeiro grupo apresentou 

um risco significativamente menor de eventos CV, em comparação com o segundo.52  

 Apesar de tudo, os estudos atualmente disponíveis apresentam ainda algumas limitações (por 

exemplo o número de participantes ou a incerteza de que o perfil não-dipper seja realmente um fator 

independente de risco CV ou se está simplesmente mais fortemente associado a outros fatores de risco, entre 

outros) e ainda não há evidência clara e estabelecida da relação entre a reversão do perfil não-dipper para 

dipper e a reversão do risco CV.  

 Ainda assim, a análise da MAPA, quando possível de realizar, parece ter interesse e contribuir para 

um maior sucesso da abordagem farmacoterapêutica da HTA, pelo que no futuro poderá constituir uma 

ferramenta importante na adaptação individual da terapêutica, contribuindo para otimizar a sua eficácia e 

segurança. 

2.9 Conclusão da componente teórica 

 A HTA é uma doença crónica altamente prevalente, afetando quase metade da população adulta 

portuguesa. Assim, esta é uma das problemáticas com as quais os farmacêuticos comunitários são mais 

confrontados no dia-a-dia, e o meu caso, no decorrer do período de estágio, não foi exceção. Como tal, o seu 

pleno domínio torna-se crucial para a prestação de um serviço de saúde completo e com qualidade, quer no 

momento de interpretação do receituário e dispensa de medicação, quer no âmbito da determinação da PA 

aos utentes que o solicitassem.  

É preciso recordar que, tal como se constata pela análise deste trabalho, esta patologia é, na grande 

maioria dos casos, altamente influenciada por fatores relacionados com os hábitos de vida individuais. 

Vivemos numa época em que já se detém um grande domínio farmacoterapêutico da HTA, as opções 

terapêuticas disponíveis são várias, mas em que as taxas de obesidade continuam a aumentar e a grande 

generalidade da população continua a manter uma vida sedentária. Como previamente mencionado, a 

manutenção de um estilo de vida saudável é um fator altamente condicionante, quer do aparecimento da 

doença, quer da sua evolução e da abordagem terapêutica necessária. Contudo, parece haver um 

desprendimento do indivíduo para com a responsabilidade pela sua própria saúde, com repercussões não só 

individuais mas também globais, em termos de custos para o sistema nacional de saúde e respetivos 

contribuintes. Daqui se depreende facilmente que para reduzir a prevalência desta patologia, as suas 

consequências e custos associados é essencialmente sobre os hábitos de vida que se deve incidir, através da 

implementação de políticas de promoção da saúde. Uma das classes profissionais mais bem colocadas para 

atingir tal desiderato são precisamente os farmacêuticos, que no fundo atuam, ou deveriam atuar, como 

agentes de saúde pública por excelência.  

A HTA é uma patologia cuja monitorização deve ser feita com regularidade, pelo que a deslocação à 

farmácia para o efeito é uma realidade não só necessária, quando os utentes não detenham o equipamento de 

medição em casa, mas também altamente desejável. Isto porque o farmacêutico, ao estar inteira e 

permanentemente disponível para prestar apoio aos utentes, sem qualquer tipo de custos associados ao seu 

aconselhamento, reúne todas as condições para conseguir chegar ao doente e, a longo prazo, influenciar os 
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padrões de comportamento em saúde. Daí que seja crucial continuarmos a investir no desenvolvimento e 

atualização constante das nossas capacidades científicas, técnicas e ainda, em igual medida, humanas e 

sociais. 

Nesse contexto, na parte final desta componente foi ainda discutida uma interrogação relativamente 

recente: em que momento do dia devem ser administrados os fármacos antihipertensores? Esta questão vem 

assim relembrar-nos novamente que a Medicina não é uma ciência estanque; é sim uma área em constante 

evolução e à medida que o nosso grau de conhecimento e ferramentas de diagnóstico e terapêutica vão 

aumentando, novos desafios se vão colocando. Desta forma, é esperado e desejável que nos mantenhamos 

em constante formação e aprendizagem, mas também que mantenhamos sempre um certo grau de espírito 

crítico. Para que as mudanças que conduzem à evolução possam ocorrer é necessário assegurar que, aliada a 

um rigoroso suporte científico, haja igualmente uma postura pró-ativa. Essa postura cabe e é da 

responsabilidade de cada um de nós, enquanto farmacêuticos. Mas não é, por si só, suficiente. É urgente 

derrubar fronteiras entre classes profissionais para que se alcance um domínio transversal da saúde; é da 

reunião das competências e contributos de cada uma das partes, da discussão e avaliação dos novos desafios, 

que pode nascer um crescimento global. É de facto importante que a classe farmacêutica permaneça atenta à 

inovação, mas para que verdadeiras mudanças de paradigmas possam ser avaliadas e, quando justificáveis, 

aplicadas à prática clínica, é crucial o envolvimento conjunto de todos os profissionais de saúde. 

 

 “A história da hipertensão nas últimas oito décadas é um exemplo bem sucedido da queda de crenças, de certezas e 

suposições sob o peso da evidência. Mas é também um exemplo dos obstáculos que os homens podem levantar à 

inovação quando ela questiona o conhecimento, a prática e as verdades de cada época, assim como as conveniências 

de cada um.”  

António Pedro Machado 

3. Componente prática 

 3.1 Introdução 

A HTA é uma doença crónica, cujos fatores de risco incluem fatores não controláveis e também 

controláveis, sobre os quais os utentes podem intervir. Para além disso, para um bom controlo da patologia e 

adequação do regime farmacoterapêutico, revela-se fundamental uma monitorização constante, que deve 

ocorrer não apenas nas visitas ao médico, mas também em ambulatório, como medida complementar. Para a 

sua realização há vários tipos de aparelhos disponíveis. Contudo, a American Heart Association recomenda a 

utilização de um aparelho eletrónico automático, de medição no bíceps braquial. Os tensiómetros que 

efetuam a medição no pulso ou no dedo não são recomendados porque os resultados das suas leituras são 

menos fidedignas.  

Além disso, outro fator importante no tratamento da HTA é a adesão ao tratamento, que a OMS 

define como “intensidade com que um paciente coincide com a prescrição médica ou de outros 

profissionais” e que pode ser afetada por diferentes parâmetros, como o grau de instrução, fatores 
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socioeconómicos, fatores psicológicos, entre outros. Para avaliar esse parâmetro há modelos de escalas 

disponíveis, nomeadamente a Escala de Morisky, cuja última versão (MMAS-8, Morisky Medication 

Adherence Scale – 8 items) está disponível no Anexo IX. 

 3.2 Objetivos 

O questionário elaborado teve como objetivos avaliar a prevalência de fatores de risco para a HTA, 

caracterizar o processo de monitorização da PA e a abordagem terapêutica (Partes I e II), assim como avaliar 

o grau de adesão à terapêutica (Parte III) de uma amostra de utentes hipertensos que frequentam a farmácia 

do LMPQF. 

O poster teve como objetivo contribuir para a aquisição de informações relevantes pelos utentes e 

ainda servir de suporte científico à intervenção dos profissionais de saúde da farmácia do LMPQF, aquando 

da determinação da PA. 

3.3 Metodologias 

De modo a determinar a prevalência de fatores de risco avaliou-se: 

- Os fatores de risco não controláveis (sexo, idade e antecedentes pessoais e familiares de DCV) ; 

- Os fatores de risco controláveis (grau de atividade física, hábitos tabágicos, tipo de alimentação, 

consumo de álcool, co-morbilidades). 

Para caracterizar o processo de monitorização da PA avaliou-se: 

- A frequência da sua realização (diariamente; 2-3 vezes/semana; 1 vez/semana; quinzenalmente, 

mensalmente e menos de 1 vez por mês); 

- O local de medição (em casa; na farmácia; no médico); 

- Quem executa a medição, quando realizado em casa (o próprio; familiar/amigo/outro); 

- O tipo de aparelho utilizado (eletrónico ou auscultatório; quando eletrónico: de braço 

(automático ou semiautomático), de pulso ou de dedo). 

Para caracterizar a abordagem terapêutica avaliou-se: 

- O número de fármacos administrados para o tratamento da HTA; 

- A existência/ausência de tentativa por parte do médico de, numa fase inicial, procurar o controlo 

da PA com recurso exclusivamente a medidas não farmacológicas. 

Para avaliar o grau de adesão à terapêutica  recorreu-se à escala MMAS-8. 

O inquérito desenvolvido encontra-se no Anexo X; os critérios de inclusão e os critérios orientadores 

das respostas encontram-se no Anexo XI. Durante o preenchimento dos inquéritos mostrou-se necessário e 

vantajoso adaptar a linguagem em função do utente e, por vezes, colocar questões adicionais, de modo a 

analisar qual a opção de resposta mais adequada a assinalar (já que os utentes nem sempre demonstraram 

real perceção da resposta que mais se adaptava à sua situação). O poster elaborado foi afixado nas 

instalações da farmácia e encontra-se no Anexo XII. 
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3.4 Resultados e discussão 

Fatores de risco não controláveis 

 * Género 

A amostra recolhida foi constituída por 43 indivíduos (n = 43), dos quais 19 eram do sexo feminino 

(44%) e 24 eram do sexo masculino (56%). Assim, a maioria dos indivíduos pertencia ao sexo masculino, o 

que é concordante com a informação de que pertencer ao sexo masculino constitui um fator de risco para o 

desenvolvimento de HTA. No entanto, é necessário considerar que este resultado pode ser consequência 

facto de a farmácia do LMPQF ser frequentada por uma população maioritariamente do sexo masculino 

(dado aferido apenas por avaliação empírica durante o estágio), o que pode influenciar o resultado. Ademais, 

a amostra em estudo era composta por um número reduzido de indivíduos. Para uma conclusão mais sólida 

seria necessário proceder à análise de toda a população frequentadora da farmácia e posteriormente poderia-

se também comparar a prevalência de ambos os sexos, para verificar se há uma discrepância relevante ou se 

seria possível verificar, para esta população, se o sexo constitui ou não um fator de risco. 

* Idade 

De acordo com a OMS, um indivíduo idoso é aquele com uma idade igual ou superior a 65 anos 

(países desenvolvidos). Na amostra recolhida, dos 43 indivíduos, 28 eram idosos, estando os restantes na 

faixa dos 45-64 anos. De facto, a idade (≥55 anos nos homens e ≥65 anos nas mulheres) constitui um fator de 

risco para o desenvolvimento de HTA. No entanto, uma vez mais, verifica-se o mesmo fenómeno que no 

ponto anterior. Por avaliação empírica, a população frequentadora da farmácia do LMPQF é sobretudo idosa, 

o que contribui para o enviesamento dos resultados. 

* Antecedentes de DCV 

Relativamente a antecedentes (individuais) de DCV, 11 dos 43 já os experienciaram. Quanto a 

antecedentes familiares de DCV, 26/43 indicaram uma resposta positiva. Verifica-se assim que uma parte 

considerável apresenta histórico familiar de DCV, e é ainda necessário ter em conta a possibilidade de alguns 

indivíduos responderem negativamente por não terem conhecimento, sem que isso, na verdade, se verifique. 

* Co-morbilidades 

Relativamente a co-morbilidades, 31/43 dos indivíduos sofrem de dislipidemias, 9/43 de diabetes, 

5/43 de doença renal, 9/43 de arritmia cardíaca e 3/43 indicaram ainda ser pré-diabéticos (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Número indivíduos com co-morbilidades. 
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Fatores de risco controláveis 

 As respostas às questões foram consideradas de acordo com os critérios presentes no Anexo XI. 

Cerca de metade dos indivíduos da amostra praticam atividade física regular.  Relativamente aos 

hábitos tabágicos, apenas 3 indivíduos são fumadores (7%). No entanto, daqueles que são não fumadores, 10 

já o foram anteriormente (25%). Estes dados, juntamente com a avaliação que pude fazer durante a 

realização dos inquéritos, indicam que os indivíduos da amostra considerada parecem estar sensibilizados 

para os efeitos nocivos do tabagismo e para a importância da sua cessação. Mais ainda, pude aferir que 

aqueles que não são fumadores atualmente, mas que já o haviam sido, interromperam essa prática 

precisamente após o diagnóstico da HTA ou de outras patologias, como diabetes, dislipidemias, entre outras, 

revelando assim uma consciencialização para o seu papel na melhoria da sua própria saúde. 

 Relativamente à alimentação, 27 indivíduos parecem seguir uma alimentação saudável (63%). É 

importante referir que as respostas relativas a esta questão não se basearam unicamente no que o utente 

considera ou não como uma conduta saudável, mas também naquilo que, através de mais questões, consegui 

avaliar. De facto, pude observar que há ainda algumas diferenças entre a opinião dos utentes e os critérios 

globalmente aceites sobre práticas de vida saudável. 

 Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas, 25 dos indivíduos consomem álcool (58%). As 

frequências de consumo encontram-se apresentadas na Figura 2. Importa referir que para todas as 

frequências consideradas, o consumo indicado pelos utentes foi de “1-2 copos de vinho ou cerveja”, exceto 

para um indivíduo, cujo consumo indicado foi de “3-4 copos de vinho ou cerveja e 1 dose de whisky ” 

(diariamente). Assim, as quantidades consumidas e as bebidas escolhidas parecem ser razoáveis. Contudo, 

importa considerar que, dada a natureza da questão, é possível que alguns utentes tenham omitido quer a 

frequência de consumo, quer a respetiva quantidade e o tipo de bebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorização da pressão arterial 

* Frequência de determinação da PA 

Relativamente à determinação da PA 11 indivíduos fazem-no menos de 1 vez por mês (26%); 7 

fazem-no mensalmente (16%); 7 fazem-no quinzenalmente (16%); 6 fazem-no 1 vez por semana (14%); 9 

fazem-no 2 a 3 vezes por semana (21%) e 3 fazem-no diariamente (7%) (Figura 3).  

Figura 2: Frequências de consumo de bebidas alcoólicas pelos inquiridos (n.º de indivíduos). 
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* Local de determinação da PA 

Relativamente ao local de determinação da PA, 8 dos indivíduos fazem-no exclusivamente na ida ao 

médico (19%). Dos restantes, 23 fazem a determinação em casa, exclusivamente ou em simultâneo com a 

determinação na farmácia (54%). Assim, verifica-se que há uma parte significativa da amostra em estudo 

que se revela consciencializada da necessidade e importância de efetuar a monitorização da PA no 

ambulatório.  

* Operador da medição 

Dos 23 indivíduos mencionados que fazem a determinação da PA em casa, 14 fazem-no sempre 

sozinhos (61%), 6 recorrem a familiares/amigos/outros (26%)  e 13 fazem-no de ambas as formas (7%), o 

que revela que também há uma parte considerável que se encontra familiarizada com a autodeterminação da 

PA. 

* Tipo de aparelho utilizado 

 Relativamente ao tipo de aparelho utilizado, todos os utentes revelaram utilizar um aparelho 

electrónico, dos quais 27 utilizam um aparelho de braço automático (63%), 13 utilizam um aparelho de pulso 

(30%) e 3 utilizam ambos (7%); nenhum utiliza um aparelho de dedo. Como previamente mencionado, a 

American Heart Association recomenda os aparelhos automáticos de braço e desaconselha a utilização de 

aparelhos de pulso (ou dedo), que na amostra em causa, são os mais utilizados. No entanto, estes apresentam 

a vantagem da comodidade e portabilidade, constituindo uma boa opção para motivar o utente. Ainda assim, 

quando optarem por adquirir um destes aparelhos, devem indicá-lo ao médico, aquando da apresentação do 

boletim de resultados, sob pena de estarem a fornecer valores menos fidedignos. 

 

Abordagem terapêutica 

* N.º de medicamentos administrados 

Relativamente ao n.º de medicamentos que cada indivíduo toma para controlar a PA, 25 dos 

indivíduos revelaram tomar 1 medicamento (58%); 14 dos indivíduos revelaram tomar 2 medicamentos 

(33%) e 4 dos indivíduos revelaram tomar 3 medicamentos (9%). Contudo, estes resultados podem não 

corresponder à realidade, uma vez que nem sempre me foi possível aferir a medicação exata que o utente 

Figura 3: Frequência de determinação da PA dos inquiridos (n.º de indivíduos). 
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toma (por aviamento simultâneo da medicação ou por conhecimento e indicação do doente). Dessa forma, 

pode haver casos em que o doente desconheça que a medicação que toma se trate de uma eventual 

associação entre dois fármacos, o que influencia os resultados. 

* Abordagem terapêutica 

Relativamente à abordagem terapêutica, apenas 7 dos indivíduos revelaram que o médico propôs um 

período inicial de tentativa de controlo da doença apenas com implementação de medidas não 

farmacológicas, antes de iniciar tratamento farmacológico (16%). Isto poderá em parte traduzir uma 

tendência de comportamento por parte da comunidade médica, em que a prescrição farmacológica é 

encarada como fator central e as restantes medidas, ainda que fulcrais e necessárias, penas como fatores 

complementares. No entanto, é necessário considerar (e também tive oportunidade de o aferir junto dos 

utentes) que em muitos dos casos, quando o utente consulta o médico e é feito o diagnóstico, a patologia 

encontra-se já num grau avançado, ou muitas das vezes são doentes de risco, com outras co-morbilidades 

associadas, pelo que com base apenas nestes resultados será precipitado retirar conclusões acerca do 

comportamento médico. Ainda assim, é importante a consciencialização dos profissionais de saúde para esta 

temática. 

 

Adesão à terapêutica 

 No Tabela 1 encontram-se as pontuações totais obtidas pelos inquiridos na escala MMAS-8 e os 

graus de adesão correspondentes. No Tabela 2 encontra-se o n.º total de indivíduos pertencentes a cada grau 

de adesão. 14 apresentam um grau de adesão alto (33%)  e 19 um grau moderado (44%); 10 apresentam um 

grau de adesão baixo (23%), o que se revela preocupante e pode estar na base de uma HTA não controlada (a 

verificar-se). 

 

Tabela 1: Pontuações totais obtidas pelos inquiridos (escala MMAS-8). 

Pontuação obtida (MMAS-8) N.º de indivíduos 

0 14 

1 14 

 2  5 

3 5 

4 2 

5 2 

6 1 

7 0 

8 0 
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Tabela 2: Grau de adesão dos inquiridos (escala MMAS-8). 

Grau de Adesão (MMAS-8) N.º de indivíduos  

Alto (0 pontos) 14 (33%) 

Médio (1-2 pontos) 19 (44%) 

Baixo (3-8 pontos) 10 (23%) 

3.5 Conclusões 

Da análise dos resultados, juntamente com as informações que consegui aferir aquando da realização 

dos inquéritos, pode concluir-se que uma parte considerável dos utentes apresenta vários fatores de risco, não 

modificáveis e modificáveis, relacionados com o estilo de vida; uma parte considerável apresenta também 

várias co-morbilidades, muitas das vezes mais do que uma em simultâneo. Na comunicação com os utentes 

pude aferir que muitos deles apesar de apresentarem hábitos saudáveis, apenas adotaram esse 

comportamento após o diagnóstico desta ou de outras patologias e que sua conduta há alguns anos era 

bastante diferente. Relativamente à medição da PA, observa-se que cerca de um quarto da amostra apenas o 

faz menos de uma vez por mês, o que é preocupante, já que a monitorização deste parâmetro é fundamental 

para um acompanhamento adequado da patologia. Ainda assim, os utentes revelam estar familiarizados com 

o procedimento, procedendo frequentemente à sua realização em casa. Contudo, a maioria utiliza aparelhos 

de medição no pulso, menos indicados. Relativamente à abordagem terapêutica, na grande maioria dos casos 

há imediatamente intervenção farmacológica após o diagnóstico de HTA. Quanto à adesão à terapêutica, há 

uma percentagem preocupante de indivíduos com baixa adesão e adesão moderada. Mais ainda, tive a 

oportunidade de verificar que uma boa parte dos utentes apenas tomou consciência da necessidade de 

tratamento continuado após suspender a medicação por iniciativa própria e observar o declínio do controlo 

da patologia. 

Assim, pode concluir-se que para alcançar um maior controlo da prevalência da patologia é 

necessário atuar na consciencialização dos utentes, quer para a adoção de um estilo de vida saudável, quer 

para a importância da adesão à patologia e do seu caráter crónico.
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Tema II– Proteção Solar 

1. Contextualização 

 A luz solar é fundamental para a manutenção da saúde e do bem-estar de cada indivíduo. 

Assim, níveis moderados de exposição à radiação ultravioleta (RUV) são importantes para funções 

biológicas, como a síntese de vitamina D e podem ainda ser utilizados no tratamento de determinadas 

doenças dermatológicas, como a psoríase, eczema ou icterícia, sob a devida supervisão médica. No 

entanto, a exposição prolongada e sem proteção resulta geralmente em efeitos nocivos que podem ter 

uma manifestação imediata (ex.: queimadura ou eritema, desidratação) ou a longo prazo (ex.: 

alterações degenerativas nas células da pele, no tecido fibroso e nos vasos sanguíneos, conduzindo a 

fotoenvelhecimento ou, em casos mais graves, fotocarcinogénese). Para além da pele, também o olho 

pode ser alvo da RUV, cuja exposição a longo prazo pode despoletar uma reação inflamatória e, em 

casos mais graves, cataratas.54 

 A carcinogenicidade da RUV está já bem documentada.55 De acordo com a OMS, cerca de 66 

mil mortes por ano são devidas a diferentes tipos de cancro de pele. Todos os anos são diagnosticados 

2 a 3 milhões de novos casos de cancro da pele não-melanoma, ainda que sejam pouco fatais e 

facilmente removidos cirurgicamente; para além destes, cerca de 130 mil melanomas malignos 

ocorrem anualmente. Ademais, a OMS estima que cerca de 20% dos 12 a 15 milhões de casos de 

cegueira devido a cataratas possa estar relacionada com a exposição excessiva à luz solar.54 

Desta forma, a prevenção dos perigos relacionados com a radiação solar é um assunto de 

extrema relevância, que deve ser transversal a toda a população, independentemente do seu tipo de 

pele. Mais ainda, ao contrário do que geralmente ocorre, esta preocupação deveria ser constante e não 

meramente sazonal. No entanto, a verdade é que o período de alerta por excelência consiste nos meses 

de verão, nos quais se incluiu a parte final do meu estágio.  

Assim, pude participar na alteração do expositor sazonal da farmácia do LMPQF, em que os 

artigos destinados ao tratamento e prevenção de gripes e constipações, foram substituídos por novos 

produtos relacionados com a exposição solar. Como tal, foi-me proposto o desenvolvimento deste 

tema, com dois objetivos: por um lado, a instrução do pessoal técnico (não farmacêutico) da farmácia 

do LMPQF, de modo a assegurar por parte deste um aconselhamento adequado e completo; por outro, 

a  transmissão de informação aos utentes e a sua sensibilização para as boas práticas de prevenção. 

Neste sentido, elaborei um panfleto (Anexo XIII) que apresentei aos profissionais da 

farmácia e que foi igualmente disponibilizado ao balcão para distribuição aos utentes. 

2. A radiação solar 

 A radiação emitida pelo sol é constituída por radiação eletromagnética com comprimentos de 

onda entre os 290 e 400nm, compreendendo as gamas do infravermelho, visível e ultravioleta. A 

RUV, invisível ao olho humano, pode ainda ser subclassificada em UVC (100-280nm), UVB (280-
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315nm) e UVA (315-400) e é também emitida por fontes artificiais, como os solários. 56,57 Da 

radiação que atinge a superfície terrestre, 95% corresponde a UVA e 5% a UVB; já os raios UVC são 

completamente absorvidos pela camada de ozono (intacta) e em circunstâncias normais não são 

detetados à superfície.55-57 

 A quantidade de RUV que em determinado momento é detetada à superfície está dependente 

sobretudo da estação do ano e da hora do dia, mas também da latitude (sendo maior a incidência de 

RUV, quanto maior a proximidade do equador), da altitude (por cada 300 m em altitude, a eficácia da 

RUV em provocar eritema aumenta cerca de 4%, uma vez que a camada gasosa absorvente se torna 

mais rarefeita), das nuvens, da reflexão superficial ou da poluição atmosférica.57 

3. Efeitos biológicos da RUV 

3.1 Danos no código genético e carcinogénese 

 O principal alvo intracelular da RUV é o ácido desoxirribonucleico (ADN), no qual esta pode 

induzir a formação de fotoprodutos, conduzindo a lesões pré-mutagénicas que por sua vez poderão 

culminar em cancro da pele. O dano causado no ADN pode ocorrer direta (pela absorção de fotões 

pelo próprio ADN) ou indiretamente ( pela absorção de fotões e excitação de outros cromóforos 

celulares, que posteriormente interagem com o ADN).57 A radiação UVA é pouco absorvida pelo 

ADN. Como tal, atua por um mecanismo indireto: pode ser absorvida por compostos 

fotossensibilizadores endógenos, como a melanina, a porfirina ou grupos flavina, ou exógenos, como 

determinados fármacos (ex.: azatriopina), resultando na formação de espécies reativas de oxigénio 

(ROS, reactive oxygen species), que interagem com todas as macromoléculas do organismo (como o 

ADN, lípidos e proteínas) contribuindo para os processos de carcinogénese..57 No caso dos raios 

UVA, estas ROS induzem sobretudo a oxidação de purinas, como a guanina, formando produtos 

como a 8-oxo-guanina, uma lesão pré-mutagénica. Para além disso, a radiação UVA também pode 

induzir a formação de espécies reativas de nitrogénio, como o ácido nítrico, igualmente danosas, e 

ainda quebras no ADN.57-59  

 Já a radiação UVB é principalmente responsável pela indução de dano direto no ADN, sendo 

muito mais eficaz na produção de dímeros de pirimidinas do que a UVA.57 Se não forem corrigidos 

pelos mecanismos de reparação celular, estes dímeros podem originar mutações, frequentemente 

encontradas em genes supressores de tumores ou em oncogenes, como o p53, dando origem a 

processos de carcinogénese. Os dímeros de pirimidinas podem assim constituir biomarcadores do 

dano por RUV.57,60 

3.2 Imunossupressão 

 A RUV também tem um efeito imunossupressor pois conduz à alteração da modulação da 

resposta imunitária, nomeadamente alterando a resposta e migração de células apresentadoras de 
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antigénios, inibindo a ativação de células T ou conduzindo à produção de células supressoras. Este 

efeito pode assim contribuir para a promoção do processo de carcinogénese.55,57,61  

3.3 Pigmentação da pele 

 Existem dois tipos de pigmentação: a constitutiva, que está dependente das características 

genéticas do indivíduo, e a facultativa, dependente de fatores externos.62,63 A RUV é um fator de 

stress externo para a pele, resultando na melanogénese, isto é, na produção de um pigmento, 

designado melanina, que é responsável por conferir cor quer à pele, quer a outros tecidos, como o 

cabelo ou a íris, e que tem uma ação protetora dos efeitos danosos da radiação.62 

 A síntese de melanina ocorre nos melanócitos, nomeadamente em organelos específicos 

denominados melanossomas. Em seguida, os melanossomas são transferidos, através das células 

dendríticas, até aos queratinócitos, localizados nas camadas mais superficiais da epiderme, entrando 

para o seu interior por um processo de fagocitose. Aí, o pigmento forma uma película protetora em 

volta da superfície do núcleo celular.62,64  

 A melanina é produzida a partir de um aminoácido, a tirosina. Esta é, em primeiro lugar, 

oxidada a 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA) e depois a DOPAquinona, pela enzima tirosinase. Esta 

última pode originar dois tipos de melanina diferentes: a eumelanina e a feomelanina. No primeiro 

caso, a DOPAquinona é convertida a leucoDOPA e depois a DOPAcromo, por oxidação. Aí, a 

DOPAcromo pode converter-se em dihidroxi-indol (DHI) ou em ácido 5,6-dihidroxi-indol-2-

carboxílico (DHICA), que por sua vez originam a eumelanina. No segundo caso, a DOPAquinona é 

convertida em DOPAcisteína e por fim esta origina a feomelanina (Anexo XIV).62 

A melanina tem um efeito protetor porque tem a capacidade de absorver, dispersar e oxidar os 

radicais livres que se formam por ação da RUV, assim como de atuar como uma pseudo-dismutase, 

que neutraliza as ROS, prevenindo o dano que estas causam no ADN, lípidos e proteínas.62,65 Mais 

concretamente, a eumelanina existe predominantemente em indivíduos com tez mais escura, atuando 

como filtro da RUV e combatendo as ROS.66 Já a feomelanina, característica de indivíduos de pele e 

cabelo mais claros, tem menor atividade enquanto filtro da radiação e pode atuar como um agente 

fotossensibilizante endógeno.66 Para além destes dois compostos, também determinados precursores 

específicos apresentam propriedades protetoras e que não estão necessariamente relacionadas com a 

sua capacidade de filtração.66 O DHICA tem um efeito inibidor sobre a peroxidação lipídica e é 

também um indutor, ao nível dos queratinócitos, da diferenciação celular e dos sistemas de defesa 

antioxidante, assim como um inibidor da apoptose causada pela RUV.66 Desta forma, intervém na 

proteção celular dos melanócitos e funciona como um mediador parácrino, importante para a 

manutenção de interações entre as células da epiderme e contribuindo para a defesa e homeostasia da 

pele.66 
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3.4 Produção de vitamina D 

A vitamina D é um secosteróide, ou seja, é um composto com estrutura esteroídica em que há 

a abertura de um anel aromático, com a incorporação de dois átomos de hidrogénio em cada grupo 

terminal. (1-4) Esta pode ser obtida através da alimentação ou pode ser sintetizada endogenamente 

(Anexo XV).67  

A RUV, nomeadamente a UVB desempenha um papel crucial na sua síntese endógena. Este 

processo tem início na pele, em que a pró-vitamina D3 (7-desidrocolesterol) aí existente é convertida 

em pré-vitamina D3, por ação da radiação UVB. Em seguida, a pré-vitamina D3 sofre uma reação de 

isomerização, originando a vitamina D3 (colecalciferol), que pode igualmente ser obtida a partir de 

alimentos (a partir de fontes vegetais obtém-se a vitamina D2 ou ergosterol) ou suplementos 

alimentares. Aí, a vitamina D3 liga-se à respetiva proteína de transporte (DPB, vitamin-D Binding 

Protein), uma α-globulina presente na corrente sanguínea e é transportada para o fígado (0,3,4,5) onde 

sofre uma primeira hidroxilação pelas 25-hidroxilases hepáticas microssomais e mitocondriais, 

originando o 25-hidroxicolecalciferol, que é a forma circulante principal. Por fim, ocorre a segunda 

hidroxilação, pelas 1α-hidroxilases renais mitocondriais, com a formação de 1α,25-

dihidroxicolecalciferol, que corresponde à forma ativa (Anexo XVI). 

 3.4.1 Uma vitamina ou uma hormona? 

 A vitamina D exerce a sua ação através de um transportador nuclear, designado VDR 

(Vitamin D Receptor). A sua identificação, a nível estrutural e funcional, bem como a constatação da 

sua ampla distribuição em vários tecidos do organismo, conduziu a comunidade científica a 

considerar que a vitamina D não se trata meramente de uma vitamina, mas sim de uma verdadeira 

hormona.67,68 Acontece que o VDR pertence à super-família dos recetores nucleares, à qual pertencem 

igualmente os recetores de outras hormonas, como os estrogénios ou a testosterona e que a sua ação 

pode ativar ou reprimir determinados genes, pensando-se que possa regular cerca de 3-4% de todo o 

genoma.67,69 Além disso, o termo vitamina prevê o cumprimento de determinados requisitos, 

nomeadamente: estar naturalmente presente nos alimentos; ser um composto orgânico distinto dos 

macronutrientes glícidos, lípidos e proteínas; causar um síndrome de deficiência específico, em caso 

de carência e por fim, ser essencial, ou seja, não ser sintetizada pelo organismo em quantidades 

suficientes para exercer a sua ação. No caso da vitamina D, esta última condição não se verifica, já 

que com exceção dos indivíduos habitantes nas regiões temperadas, uma exposição moderada à 

radiação solar dispensa a sua aquisição através da alimentação.67 Mais ainda, esta apresenta um 

comportamento parácrino, isto é, é produzida num determinado tecido para posteriormente ser 

transportada pela circulação e exercer a sua ação em vários outros, tal como ocorre com uma 

hormona. Por fim, as enzimas responsáveis pela sua ativação hepática e renal também estão presentes 

noutros órgãos, sugerindo uma regulação autócrinas e parácrina do seu processo de síntese. No 
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entanto, importa referir que à luz do conhecimento atual, a pele é o único órgão em que ocorre o seu 

processo de ativação completo.67 

 3.4.2 A importância biológica da vitamina D 

 A função classicamente associada à vitamina D prende-se com o seu papel na manutenção da 

homeostasia do cálcio e fósforo no organismo e do processo de mineralização óssea. Mais 

concretamente, esta é responsável pela estimulação da absorção intestinal de cálcio e fosfato, pela 

mobilização óssea do cálcio, pela reabsorção renal de cálcio e pela maturação e estimulação dos 

osteoclastos.67 Porém, outras funções têm sido identificadas ao longo dos últimos anos, 

desempenhando também um papel importante em várias patologias e processos biológicos, 

nomeadamente na diabetes, várias doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, processos 

inflamatórios ou carcinogénese.67 

 No campo da oncologia, apresenta uma ação reguladora de fenómenos celulares como a 

proliferação, diferenciação e apoptose das células tumorais, assim como uma ação potenciadora da 

ação de determinados fármacos.67 Existem já vários exemplos estabelecidos, que incluem a indução 

de genes supressores tumorais, a inibição de oncogenes (como o C-Myc, um fator de transcrição cuja 

expressão se apresenta alterada na maioria nas neoplasias em humanos) ou ainda a intervenção em 

determinadas vias celulares (como a inibição da via Wnt/β-cantenina, ativada em 90% dos tumores do 

cólon em humanos, ou a modulação de vias determinantes na evolução de adenoma para 

carcinoma).67,70-72 Há já estudos epidemiológicos que revelam uma associação entre níveis séricos 

baixos de 25-hidroxicolecalciferol e um maior risco de cancro; um exemplo particular é o cancro do 

cólon, em que com a evolução da doença se observa a redução e até mesmo a supressão da expressão 

do VDR.67,73,74 Um outro estudo com a população portuguesa estabeleceu uma relação entre um 

polimorfismo do gene que codifica o VDR e um maior risco de cancro da próstata.75 

 Outra ação da vitamina D que tem sido alvo de interesse é a modulação do sistema 

imunitário.67,76 Estudos com ratinhos demonstraram que à carência de vitamina D está associada uma 

menor produção de citoquinas anti-inflamatórias e menor atividade fagocitária.67,77 Ademais, a 

vitamina D também exerce uma ação modulatória da resposta imunitária, inibindo a diferenciação das 

células T-helper Th1 e promovendo a diferenciação das células Th2.67,78 Esta característica tem 

particular relevância na fisiopatologia da diabetes tipo I, em que se verifica a infiltração de células 

mononucleares nos ilhéus do pâncreas. De facto, compostos análogos da vitamina D revelaram-se 

eficazes na redução deste fenómenos, num modelo animal, prevenindo a evolução da patologia.67,79,80 

Para além disso, relativamente à diabetes, esta também tem uma ação moduladora da síntese e 

libertação de insulina, assim como da expressão genética dos seus recetores celulares. A carência em 

vitamina D é ainda um fator predisponente para o desenvolvimento de intolerância à glicose e 

consequentemente de diabetes tipo II.67,81,82 Para além da diabetes, também outras doenças autoimunes 
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como é o caso da esclerose múltipla parecem ter uma relação e beneficiar  de níveis elevados de 

vitamina D.83 

 A vitamina D também parece exercer importantes efeitos a nível cardiovascular, 

influenciando parâmetros como o tónus vascular e a contractilidade, maturação e teor de fibras de 

colagénio do músculo cardíaco. Há também ensaios clínicos e estudos epidemiológicos que apontam 

uma relação inversa entre o teor sérico de vitamina D e a PA, HTA e atividade plasmática da renina; 

na verdade, suplementos de vitamina D demonstram reduzir a PA em doentes hipertensos.67,84 

 Também na área da microbiologia parece haver espaço para a atuação da vitamina D, que se 

revela responsável por regular a expressão de dois genes que codificam para duas proteínas, a 

catelicidina e a detensina β-2, com ação antimicrobiana.67,85 

 3.4.4 Dose diária recomendada 

 A deficiência em vitamina D é a carência nutricional mais reportada.86 Inicialmente, as 

quantidades recomendadas de vitamina D relacionavam-se apenas com o seu papel no metabolismo 

ósseo e na prevenção de patologias associadas, como o raquitismo e a osteomalacia. No entanto, a 

identificação de outras atividades importantes deste composto no organismo veio sugerir que 

potencialmente, serão recomendáveis quantidades superiores para usufruir em pleno de todos os seus 

benefícios.67,87 Os valores séricos normais de hidroxicolecalciferol variam entre 14-37ng/mL em 

crianças e 10-68ng/mL em adultos, sendo que alguns especialistas consideram desejável apresentar 

valores muito superiores a 30ng/mL.87 No Anexo XVII encontram-se as recomendações clássicas 

para a ingestão diária de vitamina D.  

3.4.3 A vitamina D e a exposição solar 

O balanço entre os benefícios da exposição à radiação solar, relacionados com a síntese de 

vitamina D e os malefícios, relacionados com o desenvolvimento de cancro da pele, é uma questão 

complexa e alvo de discussão e atualmente.  

Um estudo recente procurou assim avaliar essa dualidade. Os resultados indicam que de norte 

para a região equatorial verifica-se um gradiente crescente na incidência de todas as formas de cancro 

da pele; no entanto, verifica-se de igual forma um melhor prognóstico nos cancros de tipo “interno”. 

Ademais, nos países nórdicos, em que a luz solar é consideravelmente mais rarefeita, a população 

apresenta uma síntese de vitamina D cerca de 5 vezes inferior à observada na região do equador. 

Daqui, os autores inferem que, com os dados até à data disponíveis, a exposição solar cautelosa 

apresenta benefícios superiores aos riscos, nomeadamente na mortalidade total por cancro.88 

 Assim, começa a colocar-se em causa as recomendações gerais atuais, para que se evite 

qualquer exposição solar e que se utilize protetores solares em permanência, já que essa prática pode 

inibir a síntese de vitamina D até 98%, aumentando o risco para o desenvolvimento de carência desta 

vitamina e das várias patologias a tal associadas.87,89,90 Para tal contribui também o facto de a ingestão 

alimentar de vitamina D não ser suficiente para a obtenção dos efeitos benéficos mencionados; os 
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fatores mais determinantes são efetivamente a exposição à luz solar, a pigmentação da pele do 

indivíduo, a localização geográfica e a época do ano. Em caso de carência, o restabelecimento dos 

valores séricos de vitamina D pode ser feito através de uma exposição moderada à radiação UVB, da 

ingestão de alimentos fortificados e da administração de suplementos alimentares com esta vitamina.87  

3.5. Fotodermatoses 

 A Sociedade Portuguesa de Dermatologia disponibiliza uma classificação simplificada das 

fotodermatoses, que inclui 3 grupos: fotodermatoses causadas por fatores externos 

(fotossensibilização por contacto e fotossensibilização sistémica), fotodermatoses idiopáticas (ex.: 

erupção polimorfa solar, eczema fotossensível, etc.) e doenças e síndromes com fotossensibilidade 

cutânea ou precipitadas/agravadas pelo sol (ex.: psoríase, rosácea, eczema atópico, etc.).91 

 A fotossensibilização por contacto pode ainda subdividir-se em reações de fototoxicidade e de 

fotoalergia, sendo que, em ambas, a combinação de um agente fotossensibilizante com a RUV origina 

um fotoproduto responsável pela resposta. As reações de fototoxicidade são causadas geralmente por 

compostos de origem vegetal, fármacos ou outras substâncias administradas quer externamente, quer 

por via oral (ex.: psoralenos, alcatrão e derivados, corantes, etc.); são relativamente frequentes, podem 

surgir no primeiro contacto e requerem grande quantidade do agente sensibilizante.60 Já as reações de 

fotoalergia, têm origem no desenvolvimento de reações imunológicas face ao fotoproduto formado e 

surgem cerca de 24-48 horas após a exposição; são também mais raras, não surgem no primeiro 

contacto e podem ser desencadeadas por quantidades muito reduzidas do agente 

fotossensibilizante.65,91 

 A fotossensibilização sistémica diz respeito a fármacos utilizados por via sistémica, 

igualmente responsáveis por uma hipersensibilidade da pele face à RUV. Admite-se atualmente que 

podem atuar quer por um mecanismo de fototoxicidade, quer por um mecanismo de fotoalergia.91 No 

Anexo XVIII encontra-se uma tabela com alguns dos fármacos mais frequentemente prescritos 

envolvidos nestas reações. 

3.6 Fotoenvelhecimento 

O envelhecimento da pele é um processo biológico normal, resultante de uma deterioração 

contínua e progressiva mas que pode ser potencializado pela exposição à radiação solar, designando-

se esse fenómeno por fotoenvelhecimento.92 A exposição prolongada e desprotegida à radiação solar 

resulta, a longo prazo, em alterações estruturais e funcionais na pele, que se manifestam através do 

aparecimento de rugas, pele seca, hiperqueratose (espessamento da cama mais superficial da 

epiderme), pigmentação irregular, telangiectasias (dilatações visíveis da microvasculatura) e perda de 

elasticidade.60  

 As ROS que se formam por ação da RUV levam à ativação de cinases que aumentam a 

expressão de determinados fatores de transcrição, nomeadamente a proteína 1 (AP-1) e o fator kB de 

transcrição nuclear (NF-kB). Estes por sua vez vão promover, respetivamente, a transcrição de genes 
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de metaloproteases (enzimas que degradam as proteínas da matriz extracelular) que clivam o 

colagénio tipo I e tipo III e a libertação de mediadores inflamatórios, que atraem neutrófilos e 

colagenases ao local. A RUV inibe também a síntese de novo de colagénio. Desta forma, há uma 

diminuição da elasticidade da pele, tal como acontece no processo de envelhecimento fisiológico.60 

  

Um fenómeno muito característico é a degenerescência elastótica, que corresponde à 

acumulação, na derme, de massas anormais de elastina. Tal é resultado de uma alteração funcional 

dos fibroblastos, na tentativa de síntese de fibras normais. Assim, inicialmente observa-se a 

hiperplasia e espessamento das fibras de elastina, que em seguida dão origem a uma massa ramificada 

e compacta. Este fenómeno poderá naturalmente estar na origem de neoplasias.60,91  

4. Proteção da radiação solar 

A aplicação de um protetor solar é fundamental. No entanto, não é exclusivamente suficiente 

e há diversas medidas complementares que devem ser tomadas por todos os indivíduos para garantir a 

proteção dos efeitos nocivos da radiação solar. Estes cuidados devem ser seguidos em todas as 

estações do ano, inclusivamente no inverno, sempre que haja exposição da pele à RUV, sobretudo em 

circunstâncias que amplificam a sua ação, nomeadamente o aumento da altitude ou a sua reflexão pela 

neve (90%), gelo ou água.56 

De acordo com a Fundação para o Cancro da Pele (Skin Cancer Foundation), deve ter-se 

atenção ao período de exposição, evitando, no verão, a incidência direta dos raios solares entre as 11 e 

as 16 horas; as fontes artificiais de RUV, como os solários, não devem nunca ser utilizadas e a 

aquisição de bronzeado também deve ser evitada.93 O vestuário adotado também tem um papel 

importante: durante o verão deve utilizar-se roupas claras que reflitam a radiação, chapéu (de 

preferência com abas para proteger o rosto), óculos de sol adequados (com uma forma que evite a 

passagem lateral da radiação e com propriedades de filtração da RUV, sendo as lentes laranjas ou 

amarelas as mais eficazes) de modo a evitar complicações oculares, como alterações na córnea, 

conjuntiva e retina.56,93 Quanto à aplicação de protetor solar, deve optar-se por um que ofereça largo 

espetro de proteção (UVA/UVB) e que apresente um fator de proteção solar (FPS) igual ou superior a 

15 (diariamente) ou igual ou superior a 30 e resistente à água, em casos de maior permanência no 

exterior, em atividades ao ar livre. A aplicação deve ser feita 30 minutos antes de sair para o exterior e 

deve proceder-se à reaplicação a cada 2 horas ou imediatamente após atividades na água ou 

transpiração excessiva. As crianças com idade inferior a 6 meses não devem ser expostas à radiação 

solar, já que não é recomendável o uso de protetores solares até essa idade. Cada indivíduo deve ter 

também o cuidado de examinar a sua pele e eventuais alterações regularmente e dirigir-se a um 

especialista anualmente, para realizar um exame dermatológico profissional.93 
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4.1 Fator de proteção solar  

 A eficácia de um protetor solar na prevenção do eritema é determinada através de um 

parâmetro designado fator de proteção solar (FPS), que consiste na razão entre a quantidade de RUV 

causadora de eritema (DME – dose mínima eritematosa) na presença de um filtro e a quantidade de 

RUV causadora do mesmo dano, na ausência do filtro.60 Assim, uma formulação com um FPS de 4, 

por exemplo, indica que a quantidade de RUV necessária para provocar um eritema após a sua 

aplicação deve ser 4 vezes mais forte do que numa pele desprotegida e não que o tempo de exposição 

ao sol pode aumentar 4 vezes, como é muitas das vezes interpretado.60 

É importante considerar que nenhuma formulação que contenha filtros de proteção solar 

confere uma proteção de 100%. Para uma aplicação de 2mg/cm2 (considerada como ideal), um FPS 

15 absorve cerca de 93% dos raios, um FPS 30 absorve 97% e um FPS 50 absorve 98%. Desta forma, 

cria-se frequentemente a perceção errada de que a diferença entre os filtros solares com FPS mais 

elevados entre si (30 e 50, por exemplo) é negligenciável.60 No entanto, o grau de proteção não 

depende da quantidade de radiação que é absorvida, mas sim da quantidade que é transmitida. Então, 

comparando o FPS 15 com o FPS 30, a diferença é de 7% para 3%, isto é, a percentagem de radiação 

transmitida com um FPS15 é aproximadamente o dobro, pelo que a proteção decai para cerca de 

metade.60 

Outra informação geralmente aceite e igualmente errada é que o FPS diz respeito apenas à 

proteção contra os raios UVB.94 A radiação UVB contribui em 80-91% para a indução de eritema e 

ainda que 100% dos raios UVB fossem bloqueados, não seria possível obter um FPS superior a 11 

sem bloquear, pelo menos em parte, os raios UVA.94,95 Como tal, produtos com um FPS igual ou 

superior a 15 têm igualmente algum grau de proteção contra a radiação UVA.94 

Ainda assim, como previamente referido, o FPS permite avaliar a capacidade de um protetor 

solar prevenir a ocorrência de eritema. Porém, não é suficiente para quantificar a proteção contra o 

fotoenvelhecimento e o desenvolvimento de cancro, sendo nesse caso necessário avaliar o grau de 

proteção contra a radiação UVA.94 Para tal recorre-se a um fator de proteção designado PPD 

(Persistent Pigment Darkening), que consiste na quantidade de raios UVA necessários para produzir o 

mesmo efeito sobre a pigmentação da pele na presença do protetor, comparativamente àquela 

necessária na sua ausência.94,96 As recomendações da Comissão Europeia indicam que o PPD deve 

corresponder a, pelo menos, um terço do FPS.94,96 

Para além do FPS e do PPD, a eficácia de um protetor solar está igualmente dependente da 

quantidade aplicada, da frequência de aplicação, do tipo de pele do indivíduo e da hora do dia em que 

é utilizado.96 A utilização de protetores solares levanta ainda um outro problema: por vezes, a 

aplicação de um produto com um FPS mais elevado pode conduzir os utilizadores a expor-se ao sol 

durante períodos mais longos ou em períodos do dia em que isso não é recomendado. 

Assim, cabe ao farmacêutico não só aconselhar a utilização de um protetor solar adequado e 

que vá de encontro às necessidades dos utentes, como também transmitir todas as recomendações 
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relevantes, relativamente à sua correta utilização e, como previamente referido, às restantes medidas 

complementares que devem ser adotadas para uma proteção satisfatória dos malefícios da RUV. 

4.2 Tipos de protetores solares 

 Os agentes de proteção solar podem dividir-se em tópicos e sistémicos. Os tópicos 

subdividem-se ainda em filtros orgânicos ou químicos (filtros UVA, filtros UVB, filtros de largo 

espetro) e filtros inorgânicos ou físicos (filtros totais), sendo que a maioria das formulações de 

proteção solar disponíveis no mercado incluem filtros UV orgânicos e inorgânicos. 96,97 

 Os agentes sistémicos são administrados por via oral (suplementos alimentares), pelo que a 

sua administração é mais cómoda para o utilizador. O seu mecanismo de ação baseia-se na capacidade 

antioxidante desses compostos, que assim neutralizam os radicais livres resultantes da ação da RUV. 

Contudo, estes podem apenas ser utilizados em associação, para complementar a fotoproteção, não 

devendo constituir uma medida de prevenção isolada. Como exemplo pode mencionar-se os 

carotenóides (compostos que pela presença de 7 ou mais ligações duplas na sua cadeia carbonada, são 

responsáveis pela cor amarela, laranja ou vermelha de certas plantas e animais e apresentam 

capacidade de absorverem radicais livres) como o licopeno ou o β-caroteno, as vitaminas C e E ou 

extratos de plantas ricos em flavonoides ou polifenóis (compostos fenólicos com potente ação 

antirradicalar).60 

Os protetores solares tópicos são utilizados para prevenir os efeitos nocivos da exposição 

solar e são constituídos por substâncias com capacidade de absorver, refletir ou dispersar a RUV.98   

Os filtros orgânicos também se designam comummente de filtros químicos, uma vez que o 

seu mecanismo de ação prevê alterações químicas, a nível da estrutura molecular dos compostos, ao 

passo que os filtros inorgânicos físicos também se designam de físicos, já que atuam através de 

fenómenos físicos, como a dispersão ou reflexão da radiação.97 No entanto, os termos mais adequados 

são “orgânicos” e “inorgânicos”, já que em ambos os casos estamos perante substâncias químicas, 

apenas com estruturas moleculares e mecanismos de ação distintos.99 

Os filtros orgânicos são moléculas com uma estrutura aromática, que geralmente apresentam 

um grupo carbonilo, que ao receber a energia da RUV podem atua de 3 formas: sofrer alterações 

moleculares conformacionais, emitir radiação com comprimentos de onda mais elevados ou converter 

e emitir a radiação recebida sob a forma de calor.60,97,100,101  

Dentro dos filtros orgânicos podem distinguir-se os filtros UVB, que existem em maior 

número (ex.: derivados do ácido para-aminobenzóico, derivados do ácido salicílico, derivados do 

ácido para-metoxicinâmico, cânfora e derivados e outros, como o octocrileno), os filtros UVA, que 

constituem um grupo mais reduzido (ex.: derivados do dibenzometano, derivados da benzilideno 

cânfora e o ácido fenilbenzimidazole sulfónico) e ainda os filtros de largo espetro, que  UVB e UVA 

(ex.: benzofenonas e ácido fenilbenzotriazole sulfónico, cuja percentagem em cosméticos não pode 

exceder os 5%-10%, dependendo do composto em causa).60,101,102 Estes filtros são mais aceites por 
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questões estéticas uma vez que não conferem um tom esbranquiçado à pele. Contudo, apresentam 

alguma permeabilidade cutânea e podem provocar alergias e irritação. Para além disso, aquando da 

absorção e reação com a RUV pode ocorrer libertação de radicais livres responsáveis por danificar as 

fibras existentes na pele, como o colagénio ou a elastina, ou ainda o ADN celular.97 

 Os filtros inorgânicos são substâncias de origem mineral, cujo mecanismo de ação consiste na 

dispersão, reflexão e/ou absorção da radiação e dos quais são exemplo o óxido de zinco (ZnO) ou  o 

dióxido de titânio (TiO2).97 Este tipo de filtros apresenta-se como uma alternativa mais segura que os 

anteriores, uma vez que formam uma película protetora à superfície, sendo a sua penetração 

transdérmica mínima ou inexistente e além disso não sofrem degradação quando expostos à RUV.98 

Oferecem uma proteção de largo espetro e por não provocarem alergias nem reagirem com a pele, são 

indicados para crianças e adultos com alergias.60  No entanto apresentam algumas desvantagens, 

nomeadamente a formação de um filme de cor branca à superfície da pele, relacionada com o elevado 

tamanho das partículas (>200nm), permitindo a reflexão quer da RUV quer da radiação visível, e com 

o elevado índice refratário.97,98 Desta forma, mais recentemente têm-se desenvolvido filtros 

inorgânicos micronizados ou submicronizados (nanopartículas, com 15-20nm), que podem ser 

incorporadas em formulações para proteção solar (emulsões, loções, géis e sprays) sem comprometer 

as suas características estéticas.100,102-105 Outra desvantagem dos filtros inorgânicos é a sua menor 

estabilidade devido à sua atividade fotocatalítica, que com a absorção da RUV induz a formação de 

ROS. Estas podem reagir com outros compostos presentes nas formulações (excipientes ou filtros 

orgânicos), degradando-os ou originando espécies com propriedades toxicológicas desconhecidas, 

diminuindo desta forma a estabilidade, eficácia e segurança dos produtos.97,98,106 Neste sentido, 

também se tem procurado desenvolver novos filtros inorgânicos, que permitam contornar estes efeitos 

indesejáveis. Um exemplo em estudo, recente e promissor, são as nanopartículas de fosfato de cério 

(CePO4) além de apresentarem uma absorção eficaz da RUV e um baixo índice refratário também têm 

reduzida atividade fotocatalítica.98 Mais ainda, os filtros inorgânicos requerem geralmente aplicação 

de uma camada suficientemente espessa que se torna oclusiva e pode ter uma ação comedogénica, 

sendo novamente as formulações com nanopartículas relevantes para a redução deste efeito. 60,94 

 4.3 Componentes dos protetores solares 

 Os protetores solares podem apresentar-se sob diversas formas, nomeadamente loções, 

cremes, géis-cremes, óleos, emulsões em spray e ainda outras mais recentes como mousses, pós 

compactos ou sticks. 

 Ainda assim, de um modo geral, pode referir-se 3 componentes essenciais nos protetores 

solares típicos: os filtros da RUV, agentes emolientes e agentes emulsivos.94  

 Os filtros solares são obviamente essenciais para que o protetor exerça a sua ação. No 

entanto, a sua seleção e combinação deverá ser cuidadosa, de modo a alcançar um efeito eficaz aliado 

a características esteticamente agradáveis. Por exemplo, no caso protetores com FPS elevados, há uma 
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concentração elevada dos filtros na formulação, sobretudo na fase oleosa, pelo que a sua estabilização 

é dificultada. Por forma a contornar esta questão, surgiram já determinados filtros que permanecem na 

fase aquosa, reduzindo a sobrecarga da fase oleosa e assim facilitando o ajuste  das características 

sensoriais do produto.94 Para além disso, a presença de filtros da radiação em ambas as fases contribui 

para o aumento da eficácia, pois após a aplicação e a evaporação da água, permanece um filme mais 

homogéneo na pele.107 

 Os emolientes também são fundamentais e desempenham 3 funções: permitem a 

solubilização dos filtros UV cristalinos, o que é necessário para a sua ação absorvente, promovendo 

também a sua distribuição homogénea na formulação (ex.: ésteres de benzoato); contribuem para a 

fotoestabilização dos filtros UV instáveis (ex.: metoxicrileno de etilhexilo; poliéster-8); por fim, 

influenciam a sensação que o protetor induz na pele aquando da aplicação, relativamente à facilidade 

do espalhamento, grau de oleosidade, viscosidade, entre outros (ex.: o adipato de dibutilo ou o 

carbonato de propil-heptilo têm uma boa aceitação porque são bons agentes solubilizantes e ao 

mesmo tempo não provocam uma sensação de oleosidade).94 

 Os agentes emulsivos, por sua vez, determinam o tipo de emulsão: óleo em água (O/A) ou 

água em óleo (A/O). Normalmente, as emulsões O/A são as preferidas por serem mais simples de 

espalhar e mais leves; para além disso, a evaporação da água presente na fase externa também confere 

uma sensação refrescante, agradável em dias quentes. os agentes emulsivos O/A aniónicos (ex: cetil-

fosfato de potássio) são utilizados em baixas concentrações e contribuem para a incorporação e 

estabilização dos filtros UV inorgânicos. Além destes, também se utilizam combinações de agentes 

emulsivos O/A aniónicos e não iónicos (ex.: estearato de polietilenoglicol 100, estearato de glicerilo), 

para garantir a estabilização de formulações com que apresentem fases oleosas concentradas de modo 

a alcançar FPS elevados. No entanto, as emulsões A/O apresentam a vantagem de serem mais 

resistentes à água, razão pela qual são mais indicadas para crianças. Nas formulações pediátricas é 

também frequente utilizar filtros UV inorgânicos revestidos por películas lipofílicas, que são mais 

facilmente dispersíveis e estabilizados quando presentes em maiores quantidades em sistemas A/O.94 

 5. Conclusão 

 A radiação solar apresenta um papel central na síntese de vitamina D, um composto essencial 

na manutenção da homeostasia do organismo, com diversas funções, muito para além daquelas 

classicamente atribuídas. No entanto, um número alarmante de casos de cancro da pele reportados 

anualmente vem reforçar a necessidade de aplicar medidas corretas de proteção das RUV e vários 

esforços têm sido reunidos nesse sentido, de modo a sensibilizar a população. Como tal, o mercado da 

proteção solar é bastante alargado, com diferentes ofertas de modo a satisfazer as necessidades e 

particularidades de cada consumidor. Ainda assim, a mera aquisição destes produtos não é, por si só, 

suficiente. É necessário conhecer a sua correta forma de utilização, como a quantidade e frequência de 

aplicação, o real significado de termos como FPS ou PPD e acima de tudo, é imperativo 
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consciencializar a população de que uma verdadeira proteção dos efeitos nocivos da radiação solar só 

é alcançada quando a utilização destes produtos é complementada com um conjunto de outras 

medidas, já previamente apresentadas. Desta forma, o farmacêutico assume uma vez mais um papel 

extremamente relevante, pois detém o conhecimento e a proximidade com a população necessários 

para prestar, também nesta matéria, um verdadeiro serviço de saúde pública. 

 Contudo, este tema não é também livre de incertezas e controvérsias. Como mencionado, há 

atualmente uma busca de orientações que permitam o equilíbrio entre a prevenção dos malefícios e a 

obtenção dos benefícios da radiação solar. As recomendações atuais são, de facto, muito rigorosas, 

sugerindo que seja evitado qualquer tipo de exposição e uma utilização permanente de um protetor. 

Por outro lado, a adoção deste comportamento, além de ser difícil de implementar, pode colocar em 

causa a obtenção de vitamina D, que se revela um problema sobretudo em localizações geográficas 

mais distantes do equador. É ainda uma questão em debate entre os diferentes especialistas e enquanto 

não for alcançado um consenso, cabe a cada profissional de saúde manter-se informado sobre todos os 

parâmetros envolvidos, de modo a ser capaz de aconselhar os seus utentes no sentido de contribuir 

sempre para a promoção da sua saúde, assim como do seu bem-estar. 

 

“Science is more than a body of knowledge. It’s a way of thinking, a way of skeptically interrogating the 

universe.”  

Carl Sagan  

Tema III – Leishmaniose 

1. Contextualização 

 Na farmácia do LMPQF não estão disponíveis, em stock, fármacos de uso veterinário. No 

entanto, é possível e relativamente frequente proceder à sua encomenda, quando solicitada.  

Na fase final do meu estágio, aquando da receção de um antiparasitário com ação repelente do 

vetor da Leishmaniose, o Dr. João Carmo dirigiu-me algumas questões gerais sobre parasitoses e 

pediu-me que realizasse uma apresentação sobre essa doença, destinada aos profissionais da farmácia, 

por considerar relevante a sua preparação nessa temática, inclusivamente porque o referido produto 

apresenta uma procura considerável e crescente. A apresentação encontra-se no Anexo XIX. 
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Anexos 

Anexo I – Estrutura simplificada do sistema renal108 

 

Anexo II – Esquematização do eixo renina-angiotensina-aldosterona109 
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Anexo III – Ações fisiológicas da enzima conversora da angiotensina31 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Classificação dos níveis de pressão arterial no consultório (mmHg)29  

 

 

1: local-alvo dos inibidores da enzima conversora da angiotensina (ver 2.6.2);  
2: local-alvo dos antagonistas dos receptores da angiotensina (ver 2.6.3) 



Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	  	   2015 

 

Elsa Martins                                                      Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto   
	  

48	  

Anexo V – Estratificação do risco cardiovascular29 
 

 

Anexo VI – Características dos vários subtipos de recetores β35  
 

Tipo de recetor Localização Efeitos da sua ativação 

β1 Coração 

 

Células justaglomerulares 

é força de contração e frequência 

cardíaca 

é secreção de renina 

β2 Músculo liso (vasos sanguíneos, brônquios, 

trato gastrointestinal e trato genitourinário) 

Músculo esquelético 

Fígado 

Relaxamento 

 

Glicogenólise 

Glicogenólise; gluconeogénese 

β3 Tecido adiposo Lipólise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTA: hipertensão arterial; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; LOA: lesão de órgão-alvo; DRC: doença renal 
crónica; DCV: doença cardiovascular; FR: fator de risco 
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Anexo VII – Estratégias terapêuticas para o tratamento da hipertensão arterial29 
 

 

Anexo VIII – Combinações de fármacos antihipertensores29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PA: pressão arterial; CV: cardiovascular 
                                   

ECA: enzima conversora da angiotensina 
 
Linhas verdes continuas: preferenciais; linha verde tracejada: útil, mas com algumas 
limitações; linhas negras tracejadas: possíveis, mas menos testadas; linha vermelha 
continua: não recomendada) 
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Anexo IX – Escala de Morisky (MMAS-8, Morisky Medication Adherence Scale-8items) 
 

 

 
 

Cada resposta positiva corresponde a 1 ponto (exceto na questão 5, em que o ponto é 
atribuído em caso de resposta negativa); na questão 8, são atribuídos 0 pontos caso seja assinalada a 
resposta “A” ou 1 ponto, caso seja assinalada qualquer outra resposta. 
 

Escala de Morisky (MMAS-8, Morisky Medication Adherence Scale – 8 items 
 

Atribuição da pontuação - Escala de Morisky (MMAS-8) 
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Anexo X – Questionário dirigido aos utentes sobre HTA 
 
 
Parte I - Dados gerais do utente  
 
Género: ___F    ___M                       Idade:    _________ 
 
Parte II – História clínica do utente  
 
1.1 Pratica atividade física regular? ____Sim  ____ Não 
1.2 Se pratica, indique qual e com que frequência__________________________________________ 
 
2.1 É fumador? ____Sim   ____Não 
2.2 Já foi fumador? ____Sim  ____Não 
 
3. Segue uma dieta saudável e equilibrada? ____Sim   ____Não 
 
4.1 Consome bebidas alcoólicas? ___ Sim  ____ Não 
4.2 Se sim, indique: 
      ____ Diariamente (quantidade aprox.:________________________________) 
      ____ 2-3 vezes por semana (quantidade aprox.:_________________________) 
      ____ 1 vez por semana (quantidade aprox.:____________________________) 
      ____ < 1 vez por semana (quantidade aprox.:__________________________) 
 
5. Sofre de alguma das patologias indicadas? 
     ____ Diabetes    
     ____ Dislipidémias (colesterol elevado, triglicerídeos elevados)    
     ____ Doença renal    
     ____ Arritmia cardíaca 
 
6.1 Com que frequência determina a sua pressão arterial? 
       ____ Diariamente 
       ____ 2-3 vezes por semana 
       ____ 1 vez por semana 
       ____ Quinzenalmente 
       ____ Mensalmente 
       ____ < 1 vez por mês 
 
6.2 Onde o faz?  
       ____  Em casa (____ sozinho  ____ familiar/amigo/outro) 
       ____  Na farmácia  
       ____  No médico 
 
6.3 Que tipo de aparelho utiliza? 
       A. ____ Eletrónico 
            ____ Auscultatório 
 
       B. ____ De braço (____ automático  ____ semiautomático) 
            ____ De pulso 
            ____ De dedo 
 
7. Quantos medicamentos toma para a hipertensão arterial? _____ 
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8. Após o diagnóstico de hipertensão arterial pelo médico, houve um período de tentativa de controlo 
da patologia sem recurso a medicação, apenas com alteração do estilo de vida? ____Sim   ____Não 
 
9.1 Tem antecedentes doença cardiovascular? ____Sim   ____Não 
9.2 Tem antecedentes familiares de doença cardiovascular? ____Sim   ____Não 
 
Parte III: Avaliação da adesão à terapêutica anti-hipertensora 
 
1. Por vezes, esquece-se de tomar a medicação?  
    ____ Sim   
    ____ Não 
 
2. Considerando as últimas duas semanas, houve algum dia em, por qualquer motivo, não  
    tomou a medicação? 
    ____ Sim (quantos? ____) 
    ____ Não 
 
3. Alguma vez deixou de tomar a medicação sem informar o médico, porque se sentiu pior ao  
    tomá-la? 
    ____ Sim 
    ____ Não 
 
4. Quando viaja ou passa algum período fora de casa, por vezes esquece-se de levar a medicação?  
    ____ Sim 
    ____ Não 
 
5. Tomou toda a medicação ontem? 
    ____ Sim 
    ____ Não   
 
6. Alguma vez deixou de tomar a medicação porque sentiu que os sintomas estavam controlados? 
    ____ Sim 
    ____ Não  
 
7. Alguma vez sentiu dificuldade em cumprir com rigor o seu plano de tratamento? 
    ____ Sim 
    ____ Não 
 
8. Com que frequência tem dificuldade em lembrar-se de tomar a medicação? 
    ____ Nunca/Raramente 
    ____ Esporadicamente 
    ____ Algumas vezes 
    ____ Frequentemente 
    ____ Muito frequentemente 
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Anexo XI – Critérios de inclusão e de resposta aos questionários sobre HTA 
 

Critério de inclusão no inquérito 

Para a realização do questionário foram considerados  os utentes que se dirigiram à farmácia 

no período definido (16 de junho – 9 de julho de 2015) para aviamento de medicação anti-

hipertensora (em nome próprio) ou que se identificaram como hipertensos quando lhes inquirido, que 

aceitaram participar. 

 

Critérios de avaliação das respostas (Parte II) 

Cada critério está identificado com o número da questão correspondente. 

 

1.1 Considerar “atividade física regular” como a prática de exercício físico pelo menos 3 vezes por 

semana, durante um período mínimo de 30 minutos (a avaliar na questão 1.2); se o exercício em causa 

for de alta intensidade, a frequência semanal para considerar a resposta como positiva será menor. 

 

3. Para considerar que o utente segue uma dieta saudável e equilibrada, assegurar: 

- Consumo preferencial de hidratos de carbono complexos e baixo consumo de açúcares 

simples; 

- Consumo preferencial de peixe e carnes brancas e consumo moderado de carnes vermelhas; 

- Consumo moderado de fontes de gordura benéficas (azeite), em detrimento de outros óleos 

alimentares; 

- Consumo diário de frutas e vegetais (3 a 5 porções diárias; diabéticos devem moderar o 

consumo de fruta, devido ao teor de frutose); assegurar aporte suficiente de fibras; 

- Ingestão de água em abundância (ideal: 1,5-2 litros diários); consumo moderado de bebidas 

alcoólicas; consumo muito esporádico de bebidas açucaradas e/ou gaseificadas; 

 

5. Considerar que o utente sofre de uma ou várias das patologias indicadas se este se encontrar 

submetido ao respetivo tratamento farmacológico ou se, não estando medicado, indicar que a 

patologia já foi previamente diagnosticada e se encontra sob controlo. 

 

8.1/8.2 Considerar a resposta positiva caso o utente (8.1) ou os seus familiares diretos (8.2) já tenham 

sofrido algum episódio AVC, EAM ou tromboembolismo venoso; se tiverem aterosclerose ou se já 

lhes tiver sido diagnosticada qualquer outra doença cardíaca. 
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Anexo XII – Poster sobre hipertensão arterial 
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Anexo XIII – Panfleto sobre proteção solar 
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Anexo XIV –Biossíntese de feomelanina e eumelanina110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo XV – Fontes de vitamina D67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPA: 3,4-dihidroxifenilalanina;  
DHI: dihidroxi-indol;  
DHICA: ácido 5,6-dihidroxi-indol-2-carboxílico  
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Anexo XVI – Sintese endógena de vitamin D111 
 

 
 

Anexo XVII – Ingestão diária recomendada de vitamina D67 
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Anexo XVIII – Grupos farmacoterapêuticos frequentemente prescritos que podem induzir 
reações de fotossensibilidade56 
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Anexo XIX – Apresentação sobre Leishmaniose 
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1. Objetivo 

O objetivo da elaboração deste relatório é a descrição do funcionamento dos serviços 

farmacêuticos (SF) do Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto (HFAR-PP), assim como das 

atividades aí desempenhadas e dos conhecimentos adquiridos ao longo do período de estágio, que me 

permitiram compreender em que consiste verdadeiramente a prática profissional de um farmacêutico 

especialista em farmácia hospitalar. 

2. História do Hospital 

Em 1854 surgiram as primeiras providências para a construção de um hospital militar na 

cidade do Porto, durante o reinado de D. Fernando, pai de D. Pedro V. Em 1855 este subiu ao trono, 

mas faleceu seis anos depois, em 1961. Assim, em sua homenagem, o seu irmão e sucessor, D. Luís, 

ordenou, através do Decreto-Lei N.º 8, de 9 de abril de 1862, que o hospital adquirisse o seu nome, 

"Hospital Militar D. Pedro V". 1 

Como tal, a primeira pedra foi lançada a 22 de abril de 1862. Sete anos depois, apesar de 

apenas estar concluído cerca de um terço do projeto de edificação, o hospital recebeu os seus 

primeiros doentes. Em 1909 verificou-se a alteração do nome para Hospital Militar do Porto e em 

1912 foi finalmente concluído o projeto de construção. Contudo, em 1918 o hospital sofreu um 

incêndio de grande dimensão, que destruiu parte da fachada e algumas instalações adjacentes; as obras 

de recuperação do incidente terminaram em 1920. Em 1926 o hospital passou a designar-se Hospital 

Militar Regional Nº 1 (HMR-1) e posteriormente, em 1990, HMR-1 (D. Pedro V). entre 1986 e 1993 

decorreram as obras de construção de um novo edifício, adjacente ao inicial, estando ambos em 

funcionamento atualmente.1 

Em 2014 teve lugar um processo de restruturação, com a fusão dos vários hospitais das Forças 

Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea), dando origem ao Hospital das Forças Armadas (HFAR), 

com dois polos (Polo do Porto e Polo Lisboa) diretamente dependentes do Chefe do Estado Maior-

General das Forças Armadas.1 

3. Hospital das Forças Armadas – Polo do Porto 

O HFAR-PP situa-se na Avenida da Boavista e tem por missão “prestar cuidados de saúde 

diferenciados aos militares das Forças Armadas, bem como à família militar e aos deficientes 

militares, podendo, na sequência de acordos que venha a celebrar, prestar cuidados de saúde a 

outros utentes”. Tal inclui, para além dos militares das Forças Armadas e respetivos familiares 

diretos, as Forças de Segurança (Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Corpo 

da Guarda Prisional), ao abrigo de três subsistemas: ADM/IASFA, SAD/ADMG e SAD-PSP. 
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O hospital é constituído por dois edifícios: um edifício mais recente e o edifício antigo, onde 

se localizam, entre outros serviços, a farmácia hospitalar e o Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos (LMPQF).2 

4. Serviços Farmacêuticos 

De acordo com o Decreto-Lei N.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, entende-se por farmácia 

hospitalar "o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços 

a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e 

promover a ação de investigação científica e de ensino que lhes couber". 3 

A equipa responsável pelos SF é constituída por três majores farmacêuticos (o Dr. Vítor Silva, 

Diretor do Serviço de Farmácia Hospitalar; a Dra. Carla Veiros, responsável pelo meu estágio e o Dr. 

Luís Faria), dois técnicos de farmácia (o Sargento-Ajudante Jorge Ramos e a técnica Rosário Garcia) 

e ainda um Soldado socorrista (André Couto). Assim, as diferentes áreas de atuação dos SF estão 

divididas pelos três majores farmacêuticos, sofrendo rotação periódica, de forma a que cada um 

desses profissionais possa adquirir e aprofundar conhecimento e experiência profissional em cada 

uma das valências. 

As instalações dos Serviços Farmacêuticos do HFAR-PP localizam-se no rés-do-chão e 

primeiro andar do edifício antigo do hospital. No rés-do-chão encontra-se a receção, a área da 

preparação de medicamentos em dose unitária e o armazém; no primeiro andar encontram-se os 

gabinetes dos farmacêuticos responsáveis pelos SF, a secretaria, uma sala de arquivo que funciona 

como sala de apoio aos estagiários e ainda uma sala de convívio. O horário de funcionamento é das 

8h30 às 17h, nos dias úteis. É estabelecida uma escala de chamada para os 3 farmacêuticos e o técnico 

Sargento-Ajudante Jorge Ramos, em caso de emergência. 

O sistema informático em utilização no HFAR-PP é o Sistema Integrado de Gestão Hospitalar 

(SIGEHP), no qual consta o registo dos dados e historial clínico de cada doente, acessível aos 

diferentes profissionais de saúde, permitindo desse modo a comunicação e partilha de informação 

entre os vários serviços do hospital. 

5. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

5.1 Seleção: Análise ABC 

Os serviços farmacêuticos são responsáveis pela gestão de vários produtos distintos, cuja 

dinâmica de dispensa é bastante variável. Assim, a gestão das quantidades armazenadas deve ser feita 

considerando as necessidades do hospital, garantindo que haja capacidade de resposta perante uma 

situação de emergência, em que as requisições são mais elevadas, mas sem que haja, por outro lado,  o 

risco de serem ultrapassados os prazos de validade por falta de escoamento. Para além disso, cada 
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produto representa um investimento específico, dependente quer da quantidade necessária, quer do 

preço unitário. 

Desta forma, surge a necessidade de recorrer à análise ABC, que divide todos os produtos em 

armazém em 3 classes (A, B, C), permitindo calcular os stocks máximos e mínimos.  

Na classe A reúnem-se cerca de 20% dos produtos que, no entanto, representam a maior parte 

do investimento (80%), dos quais são exemplo os fármacos biológicos ou determinados kits 

cirúrgicos. A classe B inclui cerca de 30% do stock, correspondente a 15% do investimento. Por fim, a 

classe C representa a maior parte do volume de stock (cerca de 50%), mas que corresponde apenas a 

5% do investimento, já que o custo unitário dos produtos em causa é bastante baixo. Nesta classe 

inclui-se, por exemplo, o paracetamol ou determinados dispositivos médicos, como é o caso das 

agulhas. 

No Anexo I está disponível a análise ABC dos serviços farmacêuticos do HFAR relativo ao 

mês de fevereiro de 2015. 

 

5.2 Aquisição: Realização de encomendas 

A realização de encomendas no HFAR apresenta um procedimento particular, uma vez que 

estas não são diretamente dirigidas ao fornecedor final. O LMPQF funciona como fornecedor 

exclusivo do HFAR, através do qual são adquiridos todos os medicamentos, dispositivos médicos e 

reagentes químicos. Cada serviço do hospital é responsável por atualizar um documento informático 

partilhado com os serviços farmacêuticos com as respetivas necessidades de material, com uma 

periodicidade geralmente mensal. Para além disso, os serviços farmacêuticos são responsáveis pela 

gestão e avaliação dos respetivos stocks. Dessa forma, sempre que necessário são realizadas notas de 

encomenda, indicando as quantidades pretendidas e respetivos fornecedores, que são posteriormente 

carimbadas, assinadas pelo farmacêutico responsável e reencaminhadas para os serviços 

administrativos da sucursal do Porto do LMPQF. 

Esta, por sua vez, envia o pedido de cabimentação à Sede do LMPQF, situada em Lisboa, que 

emite um número de cabimento, necessário para que a verba seja cativada. Este procedimento é 

necessário uma vez que o orçamento para a aquisição de produtos é limitado e previamente 

estabelecido. Assim, em seguida é enviada a encomenda ao fornecedor, acompanhada do número de 

cabimento, de modo a garantir que os pagamentos serão regularizados. Os produtos constantes das 

encomendas são posteriormente entregues ao LMPQF, ao qual é emitida a fatura. Nesse momento 

deve conferir-se os produtos recebidos e respetiva quantidade, lote, estado de conservação e prazo de 

validade. Estes são então transferidos para a Farmácia Hospitalar (juntamente com uma guia de 

transporte), a qual atualiza os dados de stock do sistema informático. Posteriormente é enviada para a 

Farmácia Hospitalar a respetiva fatura associada à guia de transporte. Relativamente à documentação, 

o LMPQF arquiva a fatura original e um duplicado; a farmácia hospitalar arquiva uma cópia da fatura, 

a nota de encomenda e o comprovativo de receção. 
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No final, os serviços farmacêuticos são responsáveis pelo armazenamento, garantindo a 

dispensa do stock em função do prazo de validade, de modo a evitar que este seja ultrapassado. Como 

tal, este processo obedece ao sistema FEFO (First Expired, First Out). 

Paralelamente a este processo há ainda um procedimento específico para a realização de 

encomendas de medicamentos utilizados na Unidade de Tratamento Ambulatório (UTA) para 

tratamento de doentes oncológicos (antineoplásicos, hormonoterápicos e medicação de suporte) e no 

serviço de nefrologia para o tratamento de doentes que se deslocam ao hospital para realizar 

hemodiálise ou receber/levantar determinada medicação. Com uma periodicidade mensal, os serviços 

fazem o planeamento dos tratamentos para o mês seguinte, dividido por semanas e com a 

identificação dos doentes que irão receber cada um dos fármacos. Esta informação é recebida pelos 

serviços farmacêuticos, através de uma pasta partilhada por via informática, que assim determinam 

previamente as necessidades para o mês seguinte e executam as encomendas necessárias. 

 Sempre que surge a necessidade imediata de recorrer a medicamentos que não se encontrem 

disponíveis, quer por rutura de stock, quer por não fazerem parte do stock habitual, é realizado um 

pedido de empréstimo a outros hospitais, enviando-se posteriormente os mesmos produtos ao hospital 

em causa. 

 

5.3 Pedido de AUE (Autorização de Utilização Especial) 

A utilização de um medicamento em Portugal prevê que o respetivo laboratório seja detentor 

de uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM). No entanto, por vezes surge a necessidade de 

recorrer a fármacos que não detêm essa autorização, pelo que passa a ser necessária a concessão de 

Autorização de Utilização Especial (AUE), pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, o Infarmed, ao abrigo do disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei N.º 176/2006, de 30 de agosto, 

na sua atual redação, observados os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela 

Deliberação N.º 105/CA/2007, em 1 de março de 2007.4,5 Para que tal seja possível, deve tratar-se de 

um medicamento considerado essencial para a prevenção, diagnóstico ou tratamento de uma 

determinada patologia, sem outra alternativa terapêutica, e não devem existir em Portugal 

medicamentos essencialmente similares aprovados, exceto se estes não estiverem em comercialização. 

Assim, anualmente, durante o mês de setembro, as entidades requerentes devem enviar para o 

Infarmed um pedido de AUE por cada medicamento pertencente ao Formulário Hospitalar Nacional 

de Medicamentos - FHNM. Quando o medicamento em causa não está incluído no FHNM, deve ser 

igualmente enviada uma justificação clínica, que indique o motivo pelo qual as restantes potenciais 

alternativas terapêuticas disponíveis em Portugal não são adequadas. 

Quando após a devida avaliação, a AUE é cedida pelo Infarmed, este emite um documento 

original para efeitos alfandegários e um duplicado, que é enviado ao fornecedor aquando da entrega 

da encomenda. Nos SF, os documentos ficam arquivados e a cada pedido é atribuído um número 

sequencial, de modo a facilitar a sua consulta futura, se necessário. 
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As AUE apresentam caráter transitório e terminam no dia 31 de dezembro de cada ano ou 

sempre que o medicamento passe a ser comercializado ao abrigo de uma AIM ou outra autorização 

que seja incompatível com as mesmas. Todas as reações adversas relacionadas com os medicamentos 

em causa devem ser notificadas ao Infarmed. 5,6 

 

5.4 Controlo do alarme dos frigoríficos 

Nas instalações da farmácia hospitalar existem 2 frigoríficos, destinados ao armazenamento 

da medicação que exige refrigeração, nomeadamente determinados fármacos biológicos (ex.: 

bevacizumab, adalimumab), fatores de crescimento (ex.: darbepoietina, filgrastim), anticancerígenos 

(ex.: vinorrelbina), entre outros, como é o caso das ampolas de dexametasona. A sua temperatura deve 

situar-se entre os 2 e os 8°C, sob pena de invalidar a utilização dos referidos fármacos, pelo que os 

seus valores devem ser rigorosamente registados e controlados, de modo a evitar variações 

prolongadas. 

Dessa forma, os frigoríficos contêm sensores de temperatura conectados com a central 

telefónica do hospital, que realizam registos com uma frequência de 20 minutos. Sempre que se 

verificam 3 valores consecutivos fora do intervalo definido (2-8ºC), o alarme é ativado na central, que 

por sua vez entra em contacto com a farmácia, caso a ocorrência se dê no seu horário de 

funcionamento, ou diretamente com um dos farmacêuticos responsáveis, por ordem sequencial, 

quando o registo ocorre fora do horário de expediente. O farmacêutico deverá dirigir-se à farmácia 

para verificar a existência de qualquer irregularidade e atuar em conformidade. É ainda de referir, que 

para além do registo periódico, a cada 20 minutos, o sistema informático mencionado permite ainda a 

obtenção de um gráfico com os valores de temperatura de modo contínuo ao longo do tempo, o que 

permite avaliar o perfil completo e detetar picos, que não coincidam com as medições periódicas. 

Para garantir o bom funcionamento deste sistema e evitar assim prejuízos económicos 

consideráveis, realizam-se testes periódicos, todas as tardes de sexta-feira ou sempre que a farmácia 

se vá encontrar encerrada durante um período superior a 24 horas. Para tal, alteram-se as 

predefinições de determinados parâmetros do programa informático, Sirius Lite®, de modo a induzir o 

disparo do alarme. Caso o sistema funcione corretamente, a central alerta a farmácia por via 

telefónica, que por sua vez indica tratar-se de um teste. Nesse momento, é preenchido um documento 

no qual são registadas a identificação do farmacêutico que realizou o teste, a identificação do 

funcionário da central que efetuou o aviso e, quando se justificar, as anomalias observadas. 

6. Sistemas de Distribuição da Medicação 

É da responsabilidade da farmácia hospitalar garantir que todos os serviços do hospital têm 

acesso à medicação e material necessários para a prestação dos cuidados de saúde adequados. Isto 
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inclui a dispensa quer para o tratamento de doentes individuais (utilização específica e imediata), quer 

a dispensa antecipada em maior escala, destinada a potenciais doentes.7 

Assim, cabe aos SF assegurar a obtenção, distribuição e controlo dos medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos farmacêuticos em circulação no hospital, quer em regime de 

internamento, quer em ambulatório.7 

No entanto, um hospital constitui um organismo complexo e variado, em que cada serviço 

clínico apresenta características particulares. Dessa forma, podem referir-se 5 tipos de sistemas de 

distribuição diferentes, apresentados em seguida, aplicados em função do funcionamento e 

necessidades de cada serviço.  

 

6.1 Sistema de distribuição clássico 

Neste modelo os serviços hospitalares são responsáveis por definir um stock fixo de 

medicação e material e respetiva quantidade, em função das necessidades habituais. 

Este sistema de distribuição foi o primeiro a surgir, mas atualmente é pouco utilizado (apenas 

no serviço de urgência), uma vez que a cedência da medicação não é individualizada por doente, o 

que impede os serviços farmacêuticos de executar a validação das prescrições médicas, havendo um 

controlo menos rigoroso. Para além disso, pode conduzir à acumulação de stocks nos serviços, o que 

pode resultar na expiração dos prazos de validade e cujas condições de armazenamento também 

podem ser inadequadas, deixando de estar sob a responsabilidade e controlo dos serviços 

farmacêuticos. 

 

6.2 Sistema de distribuição por stocks nivelados 

Neste sistema, cada serviço determina um stock máximo a manter. Em função deste, com uma 

determinada frequência (semanal, quinzenal, mensal, trimestral), variável de acordo com as 

necessidades habituais e capacidade de armazenamento, o serviço preenche a requisição das 

quantidades necessárias para repor as quantidades estabelecidas. Os serviços farmacêuticos são 

responsáveis pela preparação do material e medicação e respetiva distribuição aos serviços 

correspondentes. Durante o estágio tive a oportunidade de preparar a medicação de suporte da 

oncologia, para repor o stock da UTA. Para tal, imprime-se a folha com as requisições (ver Anexo II), 

recolhe-se a medicação, separa-se em sacos individuais para cada medicamento diferente e por fim 

procede-se à sua entrega no serviço. 

Este sistema é utilizado praticamente por todos os serviços do hospital para requisição de 

material, injetáveis de grande volume (ex.: soros) ou determinada medicação (ex.: paracetamol). 

 

6.3 Sistema de distribuição em unidose 

Este sistema de distribuição é dirigido aos doentes em regime de internamento, tratando-se 

desse modo de uma dispensa individualizada para um período de 24 horas. À sexta feira prepara-se 



Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	   2015 
 

Elsa	  Martins	  	  -‐	  	  Faculdade	  de	  Farmácia	  da	  Universidade	  do	  Porto	  	  	  	   7	  
 

excecionalmente a medicação para as 72 horas seguintes, uma vez que os serviços farmacêuticos não 

funcionam durante o fim de semana. Se durante esse período se observar alguma situação de 

emergência cada serviço tem disponível um stock de apoio ao qual pode recorrer. 

Assim, diariamente para cada um dos serviços (Departamento de Cirurgia e Internamento, 

Medicina Interna e Ortopedia) é emitida uma listagem com a identificação de cada doente (nome, 

código interno e número da cama), medicação prescrita e a respetiva quantidade, que fica disponível 

numa pasta informática partilhada com os serviços farmacêuticos. com base nestas listagens a técnica 

responsável (Técnica Rosário Garcia) distribui a medicação pelas diferentes malas (uma para cada 

serviço), que contêm uma gaveta correspondente a cada doente. Sempre que o espaço da gaveta  não 

for suficiente, coloca-se uma etiqueta com a indicação "medicação fora da gaveta", o que geralmente 

sucede com suplementos alimentares ou determinados antibióticos com embalagens de maiores 

dimensões, e a medicação é colocada em cima da mala. Após a separação da medicação, ao final da 

manhã deve verificar-se no sistema informático se ocorreu alguma alteração ou introdução recente nas 

prescrições. Por fim, um socorrista de cada serviço desloca-se aos serviços farmacêuticos para fazer o 

seu levantamento e a devolução da mala vazia correspondente ao dia anterior. No Anexo III encontra-

se um exemplo de uma listagem emitida para a separação da medicação em unidose durante o período 

do meu estágio. 

Durante a separação da medicação para a dose unitária surge por vezes a necessidade de 

reembalagem de determinados medicamentos, quando estes não são devidamente identificados no 

verso do blister ou quando, de forma a obter a dose requerida, é necessário proceder ao seu 

fracionamento. Para tal, deve recorrer-se à máquina de reembalagem, que está acoplada a um 

computador, permitindo a definição do rótulo pretendido, que deve incluir a identificação da 

substância ativa, a dose, o lote, o fabricante, a data de validade e a origem (HFAR Porto). Nesta 

máquina podem ser introduzidos os blisters individualizados ou a própria forma farmacêutica sem a 

embalagem primária, mas nesse caso a validade do produto final é apenas de seis meses e o operador 

deve equipar-me com luvas, máscara e executar a desinfeção da plataforma onde são colocados os 

medicamentos. 

 

6.4 Sistema de distribuição por protocolo 

Este sistema de distribuição caracteriza-se por permitir a dispensa individualizada da 

medicação de cada doente, em função de um protocolo estabelecido pelo médico. É assim aplicado, 

por exemplo, em vários serviços, como a Nefrologia, Dermatologia, Neurologia e ainda na UTA para 

dispensa da medicação utilizada nos tratamentos de oncologia. O médico é responsável pela 

elaboração de protocolos de tratamento para cada doente, que ficam disponíveis numa pasta 

informática partilhada com os serviços farmacêuticos e dessa forma o farmacêutico responsável deve 

elaborar uma planificação semanal, com a listagem de toda a medicação necessária para os 

tratamentos da semana seguinte. Posteriormente, num dia da semana estabelecido, deve proceder à 
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sua separação e entrega no serviço respetivo ou a um responsável desse mesmo serviço que se 

desloque à farmácia hospitalar para fazer o levantamento, dependendo dos casos. Durante o estágio 

participei várias vezes neste processo. 

No Anexo IV encontra-se um exemplo do sistema de distribuição por protocolo, emitido 

durante o período do meu estágio, relativo a um doente oncológico. 

 

6.5 Sistema de distribuição em ambulatório 

Este sistema de distribuição, tal como o anterior, também é individualizado, mas neste caso 

destina-se à dispensa para ambulatório, isto é, destina-se a ser entregue ao doente, para que este 

proceda à administração em domicílio. O farmacêutico responsável deve realizar a separação da 

medicação de cada doente, de acordo com o protocolo elaborado pelo médico, e aquando do seu 

levantamento, o documento com a prescrição médica deve ser devidamente carimbado e assinado, 

quer pelo doente, quer pelo farmacêutico que faz a dispensa. Desta forma, este é o sistema de 

distribuição que proporciona maior proximidade entre o farmacêutico e o doente, permitindo que este 

profissional se envolva no acompanhamento farmacoterapêutico e promova a adesão à terapêutica, 

através da formação do doente quanto à necessidade de cumprir o tratamento, à forma como este deve 

ser feito, à sua duração e aos efeitos secundários expectáveis. Desta forma, o farmacêutico assume um 

papel importante no alcance do sucesso terapêutico e na satisfação do doente.  

Ao longo do estágio foi-me possível separar a medicação e preparar as malas individuais dos 

doentes contendo capecitabina. Para tal, é necessário conferir, de acordo com a prescrição médica, 

qual a posologia diária e em seguida separar e acondicionar os comprimidos que perfazem a devida 

dose nos compartimentos bidiários (manhã; noite), de modo a facilitar a correta administração pelo 

doente. 

7. Medicação sujeita a legislação especial 

7.1 Gases Medicinais 

Os gases podem classificar-se, de acordo com a sua utilização, em gases medicinais, 

industriais ou alimentares. Os gases medicinais, por sua vez, subdividem-se em dispositivos médicos 

(“Definem-se como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo destinado a ser 

usado no corpo humano, cujo principal efeito pretendido não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, para fins de diagnóstico, prevenção, monitorização ou 

atenuação de uma doença; diagnóstico, prevenção, monitorização ou atenuação ou compensação de 

uma lesão ou deficiência; investigação, substituição ou modificação da anatomia de um processo 

fisiológico”, dos quais são exemplo o azoto líquido ou o dióxido de carbono) e em medicamentos 

(“São gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o 

organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada, designadamente pela sua 
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utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar 

órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes.”, 

dos quais são exemplo o oxigénio, óxido nítrico, protóxido de azoto e ar medicinal), devendo estes 

últimos dispor de uma AIM, como qualquer outro medicamento. 

A regulamentação dos gases medicinais encontra-se ao abrigo do Decreto-Lei N.º 176/2006, 

de 30 de agosto, e consequente Deliberação N.º 56/CD/2008 do Infarmed. Em conformidade com o 

estatuto do medicamento, a seleção, aquisição, receção, armazenamento e distribuição dos gases 

medicinais encontra-se à responsabilidade dos SF, ainda que o seu circuito físico não passe 

necessariamente pelas suas instalações.4,8 

A seleção e utilização deve ser realizada e aprovada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), que deve incluir os gases medicinais no formulário do hospital e elaborar um boletim 

informativo dirigido a todos os profissionais de saúde do estabelecimento em questão, contendo a 

informação de quais os gases considerados medicamentos, respetivas utilizações e ainda as 

implicações relacionadas com esse estatuto. A sua aquisição, como previamente mencionado, requer 

uma AIM válida, juntamente com uma autorização de distribuição por grosso de medicamentos de uso 

humano (Decreto-Lei N.º 135/95, de 9 de junho) e uma licença de fabrico.9 Durante a receção deve 

proceder-se à confirmação  da quantidade de garrafas recebidas, em função da encomenda, e respetiva 

qualidade e bom estado de conservação; à verificação dos prazos de validade; à identificação dos 

lotes, de modo a garantir a rastreabilidade dos produtos, entre outros parâmetros. O armazenamento 

deve ser feito num local seco, com ventilação adequada e sem a presença de materiais combustíveis; 

os cilindros devem ser mantidos numa posição vertical, deve haver uma correta separação entre os 

diferentes tipos de gases e também entre garrafas cheias e vazias e deve ainda salvaguardar-se a 

rotação de stocks, de modo a evitar a expiração dos prazos de validade (sistema FEFO). A distribuição 

dos gases medicinais aos diferentes serviços do hospital é realizada através do sistema de redes de 

distribuição; a sua dispensa não é efetuada, de forma direta, pelos SF. 

Relativamente ao cumprimento dos requisitos exigidos, a empresa produtora e fornecedora 

deve salvaguardar a garantia de qualidade dos processos de produção e das centrais de alimentação 

(fontes primárias/reserva); os Serviços de Instalação e Equipamentos devem garantir que o sistema de 

redes de distribuição cumpre as especificações das normas europeias e da Administração Central dos 

Serviços de Saúde (ACSS); por fim, os SF são responsáveis pela qualidade dos gases quando estes 

chegam às tomadas terminais dos diferentes serviços hospitalares, pelo que devem exercer um 

controlo rigoroso de todo o processo descrito anteriormente. 

No que respeita ao HFAR-Porto, do subgrupo de gases medicinais considerados dispositivos 

médicos estão disponíveis o azoto líquido (N2), utilizado para remoção de verrugas, e o dióxido de 

carbono (CO2), utilizado em laparoscopias; dos gases medicinais considerados medicamentos estão 

disponíveis o oxigénio (O2) líquido e gasoso para oxigenoterapia, de ar medicinal (O2 + N2) para 

ventilação dos doentes e de protóxido de azoto (N2O), utilizado em anestesias. 
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Nesta unidade, a reposição dos cilindros e o enchimento do tanque de oxigénio líquido está à 

responsabilidade da empresa Air Liquide. Relativamente aos cilindros, estes estão sujeitos a um 

sistema de troca de uma garrafa cheia por cada garrafa vazia. Já o enchimento do tanque de oxigénio 

líquido é realizado sempre que a sua capacidade atinge o nível de 30%. 

 

7.2 Hemoderivados 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os medicamentos derivados do 

plasma humano correspondem a proteínas plasmáticas com interesse terapêutico que não podem ser 

obtidas por processos de síntese, sendo assim provenientes do plasma humano de dadores saudáveis 

após processos adequados de fracionamento e purificação. Nesta classe inclui-se a albumina humana 

(tratamento do choque hipovolémico, diálise hepática, queimados graves e terapêutica intensiva),  as 

imunoglobulinas e os fatores de coagulação (fatores VII, VIII, IX e complexos protrombínicos).10 

Por se tratarem de derivados do plasma humano, estes produtos requerem cuidados de 

vigilância adicionais, de modo a impedir a transmissão de doenças infetocontagiosas, quer aos 

doentes, quer aos profissionais de saúde que os manipulam. Desta forma, o plasma utilizado para 

fracionamento deve ser previamente submetido à pesquisa de determinados marcadores (antigénio 

HBs, anticorpo anti-VHC, anticorpo anti-VIH 1 e 2 e anticorpo da sífilis), com recurso a métodos 

devidamente validados. Para além disso, também são aplicados vários métodos de inativação viral, 

selecionados pela indústria responsável pela produção, o que permite uma maior garantia de 

segurança. Dentro desses métodos inclui-se o recurso a pH ácido, enzimas, solventes/detergentes e a 

pasteurização. O objetivo é obter um produto final que apresente eficácia terapêutica, tolerância 

clínica e segurança viral.10 

Para que ocorra a libertação de um lote é necessário que, no caso de Portugal, o Infarmed 

proceda à avaliação da documentação de produção e à execução dos ensaios previstos pelas normas 

europeias. Caso haja aprovação, há a emissão de um Certificado Europeu de Libertação de Lote 

(COELL), reconhecido em toda a União Europeia (UE) e Espaço Económico Europeu (EEE).10 

Sempre que um hemoderivado é prescrito e cedido em meio hospitalar, é obrigatório proceder 

ao seu registo num impresso específico. Este é composto por duas vias: a via Serviço (Anexo V), 

preenchida pelo requerente da medicação e anexada ao processo do doente, e a via Farmácia (Anexo 

VI), destinada a ser arquivada nos serviços farmacêuticos durante um período de 10 anos. Assim, o 

circuito deste tipo de medicamentos tem início com a prescrição feita pelo médico, que deve proceder 

ao preenchimento do quadro A, onde são identificados o médico prescritor e o doente, e do quadro B, 

onde consta a justificação clínica da requisição. As duas vias são então entregues nos serviços 

farmacêuticos, pelo enfermeiro responsável, e o farmacêutico procede ao preenchimento do quadro C, 

que inclui a quantidade dispensada do hemoderivado em questão, o lote, o fornecedor e o número do 

certificado de análise do Infarmed. Nesse momento, a via de farmácia é arquivada e a via serviço 

regressa ao serviço para ser anexada ao processo do doente, sendo que a cada administração deve aí 
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ser registada, no quadro D, a quantidade administrada, o lote e a data, pelo enfermeiro responsável. 

Quando tal se verifica, a medicação enviada e que não chega a ser administrada é devolvida aos 

serviços farmacêuticos, ficando a devolução registada no quadro D de ambas as vias.  

Este circuito especial de distribuição permite manter a rastreabilidade dos produtos e efetuar 

um controlo mais rigoroso, que envolve vários profissionais e que evita a criação de stocks nos 

serviços que poderiam colocar em causa a viabilidade, o bom estado de conservação e o uso adequado 

da medicação, ainda que se trate de um processo bastante burocrático. 

Os hemoderivados disponíveis para dispensa nos serviços farmacêuticos do hospital das 

forças armadas do porto são a albumina humana, a cola de fibrina (um fator de coagulação) e as 

imunoglobulinas.  

 

7.3 Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias cujas propriedades lhes conferem elevado 

interesse terapêutico em várias situações (podem ser utilizados como analgésicos, antitússicos, em 

doenças psiquiátricas, etc.) desde que a sua utilização seja feita de forma adequada. No entanto, são 

também frequentemente associados a atividades ilícitas e ao desenvolvimento de dependência física e 

psicológica decorrentes do seu abuso, pelo que a sua utilização com finalidades terapêuticas deve ser 

sujeita a um controlo e fiscalização rigorosos, que em Portugal se encontra à responsabilidade do 

Infarmed.11 Como tal, esta é a entidade com competência para determinar as condições e conceder as 

autorizações de todas as atividades desde o cultivo e fabrico até à comercialização e uso de plantas, 

substâncias e preparações que incluam estupefacientes e psicotrópicos. Assim, sempre que um pedido 

de autorização é dirigido ao Infarmed, esta entidade deve previamente solicitar ao Instituto da Droga e 

da Toxicodependência, I.P. (IDT I.P.) o seu parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre a idoneidade 

do requerente. Só quando esta idoneidade moral e profissional se verificar é que a autorização pode 

ser concedida e o Infarmed tem o direito de realizar, a qualquer momento, uma fiscalização e 

solicitação da documentação envolvida.11 

Ademais, a dispensa, por parte do farmacêutico, de um medicamento autorizado contendo 

psicotrópicos e estupefacientes só pode ser feita mediante apresentação de receita médica. Estas 

receitas são compostas por um original e dois duplicados, um deles a ser enviado ao Infarmed, e 

devem incluir os dados relativos ao médico prescritor, ao doente a que se destinam e ao medicamento 

prescrito.11 

O Infarmed é ainda responsável por comunicar à Organização das Nações Unidas (ONU) as 

previsões de consumo anuais e os consumos efetivos, de modo a obter maior grau de controlo destas 

substâncias.11 

A distribuição de psicotrópicos e estupefacientes encontra-se sujeita à legislação em vigor 

(Decreto-Lei N.º 15/93, de 22 de janeiro; Decreto Regulamentar N.º 61/94, de 12 de outubro (alterado 

pelo Decreto Regulamentar N.º 28/2009, de 12 de outubro) e Portaria N.º 981/98, de 8 de junho).12-15 
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Assim, a sua requisição ao fornecedor (no caso do HFAR-PP, o LMPQF) é realizada através de uma 

nota de encomenda, à qual se deve anexar, devidamente preenchido e carimbado, o Anexo VII, no 

qual consta o medicamento em causa, a forma farmacêutica, a dosagem e as quantidades pedidas e 

fornecidas (ver Anexo VII). Já a dispensa aos serviços clínicos prevê o preenchimento do Anexo X 

(ver Anexo VIII) pelo médico prescritor, em duplicado: o impresso original é arquivado nos serviços 

farmacêuticos e o duplicado segue para o serviço em causa. Cada medicamento diferente (designação 

comum internacional (DCI), forma farmacêutica e dosagem), requer um impresso próprio, onde 

podem ser registados vários doentes (até um máximo de 10 registos). Após a validação da prescrição, 

o farmacêutico responsável deve ceder a medicação ao enfermeiro que se dirige aos serviços 

farmacêuticos. É ainda de referir que esta medicação deve ser obrigatoriamente armazenada num 

cofre específico, com acesso limitado. 

Quando por uma razão específica (por exemplo, quebra de ampolas) é necessário eliminar 

estupefacientes e psicotrópicos, cria-se um documento interno onde se regista a quantidade a ser 

eliminada e o motivo de destruição ("Auto de Eliminação de Estupefacientes e Psicotrópicos"). Os 

fármacos devem ser depositados  contentor destinado a incineração, devidamente selado e recolhido 

para processamento e este processo deve ocorrer na presença de três farmacêuticos: um executa a 

eliminação, os restantes dois constituem testemunhas e todos devem assinar o referido documento. 

8. Serviços Hospitalares 

8.1 Unidade de Tratamento Ambulatório (UTA) 

A unidade de tratamento ambulatório (UTA) é o serviço onde os doentes oncológicos 

recebem o tratamento de quimioterapia, pelo que a gestão da dispensa da medicação requer um 

planeamento rigoroso e atempado, de modo a evitar falhas. 

Assim, os SF elaboraram uma pasta informática partilhada com a UTA onde constam as 

informações de cada doente oncológico, nomeadamente o diagnóstico diferencial, o protocolo de 

tratamento adotado, o número de ciclos de quimioterapia a realizar (e respetivas datas) e a medicação 

necessária em cada um deles. Desta forma, é possível fazer um planeamento da medicação que será 

necessária mensal e semanalmente.  

Todas as sextas feiras no período da manhã é realizada a separação e a dispensa da medicação 

que será administrada na semana seguinte. Para tal, a UTA envia para os SF um documento com a 

indicação dos doentes que prevê receber nessa semana e o farmacêutico responsável deve verificar se 

a informação recebida se encontra de acordo com o planeamento previamente estabelecido, ou seja, se 

todos os doentes previstos são indicados e se a atribuição dos ciclos a cada um deles está correta. Caso 

tal não aconteça, o farmacêutico deverá contactar a UTA, por telefone, para uma revisão conjunta da 

planificação de modo a averiguar a causa da situação (por exemplo, suspensão do tratamento, 

alteração da data ou possivelmente, por lapso dos serviços). Por fim, retifica-se toda a medicação, 
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individual e total, imprime-se a folha de planeamento semanal e procede-se à separação da 

medicação. 

Uma vez que estão incluídos fármacos com ação citotóxica, todo o processo de preparação da 

medicação para entregar na UTA requer cuidados adicionais, devendo sempre ser realizado com 

luvas. Depois de reunir todas as unidades necessárias, deve-se proceder ao seu embalamento, para 

minimizar o derrame do conteúdo, em caso de acidente e quebra. Posteriormente devem ser 

identificadas com o nome e número mecanográfico do doente respetivo e armazenadas numa mala 

hermética, destinada ao transporte (a medicação de frio, que deve permanecer no frigorífico a uma 

temperatura de 2-8ºC, deve ser colocada em último lugar, no topo da mala, para que seja a primeira a 

ser rececionada e armazenada aquando da chegada à UTA). O farmacêutico deve em seguida entregar 

a medicação na UTA e proceder à sua conferência com os enfermeiros responsáveis. Caso haja 

medicação que por algum motivo não seja administrada, deve ser devolvida aos SF juntamente com 

uma nota de devolução, indicando a respetiva quantidade e o motivo da devolução. 

Durante o período de estágio acompanhei e participei várias vezes neste processo. Assim, por 

razões não apenas pedagógicas, mas também de segurança, na primeira vez que tomei contacto com 

esta valência, foi-me apresentado o procedimento a seguir em caso de derrame, assim como o kit de 

segurança respetivo, disponível nos SF por cima do armário onde está armazenada a medicação para 

quimioterapia. O referido kit inclui o equipamento de proteção pessoal (bata, luvas, óculos de 

proteção, máscara facial, viseira, proteções para sapatos) e material de limpeza do derrame (sinais de 

emergência, pá, panos adequados, sacos apropriados a resíduos nocivos, pó reagente de gelificação 

dos citotóxicos). As instruções de utilização do kit disponibilizadas pelo fornecedor encontram-se no 

Anexo IX. 

Durante uma manhã tive ainda a possibilidade de me deslocar ao serviço, de modo a 

acompanhar a equipa de enfermagem (Enfermeira Diana Silva e Enfermeira Cristina Andrade) na 

sessão de quimioterapia dos doentes a receber nesse período. Inicialmente, às 8 horas da manhã todos 

os doentes são pesados, de forma a permitir o cálculo da área corporal, por sua vez necessário para o 

cálculo das doses de fármacos a administrar. Em seguida procede-se à recolha de sangue, que é 

imediatamente enviado para análise, e também de urina, em determinados tipos de neoplasias. Assim 

que os resultados são disponibilizados, são verificados pela equipa de enfermagem e caso todos os 

parâmetros estejam em conformidade com os valores normais, inicia-se a quimioterapia. Quando, no 

entanto, essa condição não se verifica, deve ser o médico responsável pelo doente a optar se este 

prossegue com o tratamento ou se o suspende e é reencaminhado para uma reavaliação médica. 

Relativamente ao tratamento, inicialmente é administrada, juntamente com o pequeno almoço, 

a medicação de suporte, que  geralmente inclui dexametasona (corticosteróide com ação anti-

inflamatória), ondansetrom (antagonista dos recetores serotoninérgicos do tipo 5HT3, com ação 

antiemética) e ainda sulfato de magnésio (para suprir as necessidades eletrolíticas). Simultaneamente, 

uma das enfermeiras procede à preparação da medicação citotóxica numa sala adjacente, em câmara 
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de fluxo laminar. Este procedimento deveria, idealmente, ser da responsabilidade de um farmacêutico 

hospitalar e ser ainda executado em instalações específicas, devidamente validadas e adequadas, o que 

não acontece no HFAR-PP. Por esta razão, durante uma semana estive presente no Hospital Geral de 

Santo António (HGSA), de modo a ter a oportunidade de cumprir devidamente esta valência durante o 

meu estágio curricular (ver: Capítulo 9 - Período de estágio no Hospital Geral de Santo António). 

Durante a preparação da medicação, os fármacos citotóxicos podem ser diluídos em soro 

fisiológico (NaCl 0,9%) ou em soro glicosado (NaCl 0,9% com 5% de glucose) e no final cada saco 

de medicação deve ser devidamente rotulado, com indicação do nome do doente a que se destina e do 

fármaco contido. O enfermeiro responsável pela preparação deve assinar os respetivos documentos de 

preparação, assim como o enfermeiro responsável pela administração também deve assinar os 

protocolos de cada doente, garantindo a rastreabilidade do processo. É importante mencionar que 

determinados fármacos apresentam uma administração particular; é o caso do 5-fluorouracilo (5-FU), 

em que há uma primeira administração em bólus (rápida e em concentrações elevadas, de modo a 

atingir níveis eficazes rapidamente) seguida de uma administração contínua, a partir de uma bomba 

perfusora que é transportada com o doente para o domicílio. 

Em último lugar, é cedida aos doentes a medicação de suporte, nomeadamente dexametasona, 

a ser tomada em domicílio, nos dois dias seguintes. 

Ao assistir a toda a sessão, juntamente com as devidas explicações e esclarecimentos por parte 

da equipa de enfermagem, foi-me possível tomar contacto com a realidade dos tratamentos de 

quimioterapia e alcançar uma compreensão geral de todo o processo, o que concede uma maior 

envolvência aquando da realização dos procedimentos relativos a esta unidade à responsabilidade dos 

SF do HFAR-PP. 

 

8.1.1 Reuniões de Grupo da U.T.A. 

Com uma periodicidade preferencialmente semanal decorrem reuniões de grupo, com a 

presença de vários médicos, o enfermeiro-chefe e o farmacêutico responsável representante dos S.F. 

O objetivo destas reuniões é a apresentação e discussão de determinados doentes oncológicos, de 

modo a discutir e selecionar a abordagem terapêutica mais adequada a adotar ou eventuais alterações 

que necessitem de ser consideradas. Ao incluir diversos profissionais de saúde é possível a abertura de 

uma discussão com considerações e pontos de vista diferentes, em que todos contribuem com o seu 

conhecimento e experiência, de modo a alcançar a opção terapêutica mais benéfica para o doente. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de participar numa reunião cujo 

objetivo foi a apresentação, pelo farmacêutico responsável (Dr. Luís Faria), da proposta de 

substituição da utilização de darbepoetina por epoetina beta em doentes oncológicos, por se tratar de 

uma opção financeiramente mais favorável para o hospital. Neste contexto, foi-me pedida a realização 

de uma curta pesquisa sobre o tema, disponível no Anexo X, de modo a compreender se esta alteração 

representaria alguma vantagem/desvantagem terapêutica para os doentes. 
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8.2 Serviço de Nefrologia 

Durante uma manhã tive a oportunidade de visitar o serviço de Nefrologia. Este é constituído 

por duas salas: uma sala para doentes positivos, isto é, portadores de doenças infeciosas (hepatite, 

vírus da imunodeficiência humana - VIH, etc) e uma sala para doentes negativos, que no momento da 

minha visita era a única a ser utilizada. O serviço é essencialmente responsável pela prestação de 

cuidados a doentes renais crónicos, embora por vezes possam surgir situações agudas, que requeiram 

a realização de uma diálise de emergência. 

A hemodiálise ocorre três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras) e as 

prescrições individuais de cada doente são enviadas para os serviços farmacêuticos mensalmente, que 

por sua vez dispensam a medicação ao serviço para o período de um mês. No entanto, há 

determinados doentes que apesar de utilizarem o serviço de Nefrologia não fazem hemodiálise, ou 

fazem-no noutro hospital, pelo que nesses casos a dispensa de medicação é feita em unidose. 

A medicação habitualmente dispensada inclui darbepoetina (estimulador da eritropoiese), 

ácido fólico e vitaminas do complexo B (cofatores importantes para o processo eritropoietico), 

cinacalcet (calcimimético que reduz diretamente os níveis da hormona paratiroideia - PTH - ao 

aumentar a sensibilidade do recetor sensível ao cálcio da superfície celular da glândula paratiróide), 

paricalcitol (análogo da vitamina D que evita o desenvolvimento de hiperparatiroidismo secundário 

em doentes submetidos a hemodiálise), sevelamer (agente quelante de fosfatos que previne o 

desenvolvimento de hiperfosfatémia), carbonato de cálcio (para prevenir e/ou tratar o défice de cálcio) 

e ainda, em função da sazonalidade, a vacina da gripe.  

 

8.2.1 Tratamento de águas para hemodiálise 

Durante a visita ao serviço de nefrologia também tive a oportunidade de visitar a estação de 

tratamento da água para hemodiálise, que se localiza no piso inferior à sala de tratamentos, abaixo do 

nível do solo, acompanhada pelo técnico responsável, o Sr. Manuel, que me explicou o seu 

funcionamento. 

De acordo com o Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica, o sistema de tratamento de 

água (STA) deve estar num local isolado, apenas acessível aos técnicos; a temperatura deve situar-se 

entre os 15 e os 25ºC, de modo a garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a qualidade da 

água; não deve estar exposto à luz e deve ter uma humidade relativa inferior a 80%. Este manual 

indica ainda os elementos básicos que todos os STA devem incluir: tanque de sedimentação, bombas 

de pressurização, sistema de cloragem, filtro de sedimento, descalcificador, filtro de carvão, filtro de 

partículas, unidade de osmose inversa, sistema de distribuição de água tratada e ainda tanque de água 

tratada (opcional). Cada um destes elementos deve ainda obedecer a características específicas, 

devidamente identificadas no manual referido.16 
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Relativamente ao circuito da água no sistema, no caso particular que me foi apresentado, 

inicialmente, a água (potável, da companhia) é armazenada em dois reservatórios (tanques de 

sedimentação), havendo nesta fase injeção de cloro (1,5mg/mL) para desinfeção. Acoplada a estes 

reservatórios há uma bomba propulsora, de modo a garantir que a água esteja continuamente em 

movimento. Em seguida, a água é encaminhada para um tanque que contém um filtro de sedimento, 

para remoção dos sólidos em suspensão e posteriormente para dois tanques contendo um 

descalcificador, para descalcificação da água. Depois a água circula para um tanque com um filtro de 

carvão ativado, que por adsorção promove a remoção de compostos halogenados, como o cloro, bem 

como de compostos inorgânicos (ex.: metais pesados em baixa concentração) e compostos orgânicos 

de baixo peso molecular passando ainda por dois filtros de 5µm e 1µm. A água segue então para um 

tanque com uma unidade de osmose inversa, para remoção dos iões em solução, ficando por fim 

armazenada num tanque de água tratada, também em movimento por ação de uma bomba 

propulsora.16 

Para realizar o controlo de um STA, é necessário realizar testes diários, que de acordo com o 

Manual de Boas Práticas devem incluir a diferença de pressões da água à entrada e saída de cada 

equipamento; a dureza da água após o descalcificador, cujo valor recomendado é zero (equivalente a 

<17,9mg/L CaCO3); a concentração de cloro residual antes e após o filtro de carvão, que deverá ser 

<0,1mg/L; a condutividade que corresponde aos sólidos totais dissolvidos, antes e após a unidade de 

osmose inversa; a taxa de rejeição da osmose inversa, para a qual se aceitam geralmente valores acima 

de 90%, embora no caso de Portugal se recomende um valor acima de 95%, exceto para águas com 

reduzido grau de mineralização; a taxa de recuperação da osmose inversa, que quando inferior a 10-

15% indica a necessidade de limpeza do filtro; a temperatura e o pH.16 

Durante esta visita assisti a três destes testes: a determinação da concentração de cloro, da 

dureza e da condutividade.  

Para a pesquisa de cloro recolheu-se água numa proveta, em dois pontos do circuito: antes e 

depois do filtro de carvão ativado. Em seguida, realizou-se um teste colorimétrico, com a adição de 

dois reagentes, e a coloração adquirida pela água é comparada com uma escala incorporada na 

proveta. O valor obtido antes do filtro foi de 1,5mg/mL e após o filtro foi de 0,0 mg/mL, obedecendo 

assim às especificações.16 

Para a determinação da dureza recolheu-se a água em três pontos diferentes: no início do 

sistema (após entrada), após o 1º descalcificador e após o 2º descalcificador. Em seguida recorreu-se a 

dois reagentes colorimétricos. Para a água recolhida no início do sistema, após a adição de 3 gotas do 

primeiro reagente, a água adquiriu uma coloração rosa; o número de gotas de 2º reagente necessárias 

para alterar a cor para verde corresponde ao grau de dureza da água, que neste caso foi de 6. No 

entanto, para a água recolhida após o primeiro e o segundo descalcificador, mesmo após a adição do 

primeiro reagente a água já apresentava cor verde (mais intenso após o 2º elemento), ou seja, a dureza, 



Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	   2015 
 

Elsa	  Martins	  	  -‐	  	  Faculdade	  de	  Farmácia	  da	  Universidade	  do	  Porto	  	  	  	   17	  
 

tal como é recomendável no Manual de Boas Práticas de Nefrologia, foi de zero após os 

descalcificadores.16 

Para a determinação da condutividade, recolhe-se a água antes e depois da unidade de osmose 

inversa. O primeiro valor foi de 250,1µS/cm (temperatura = 15,8ºC) e o segundo foi de 2,21µS/cm 

(temperatura = 18,1ºC). Uma vez que o valor máximo admitido é de 25µS/cm a 20ºC, pode concluir-

se que a água em análise cumpria as especificações, ainda que haja uma diferença de 2ºC na 

temperatura, relativamente à referência para comparação.16  

 

8.3 Serviço de Urgência 

O serviço de urgência mantém um stock fixo de medicação, cuja reposição é da 

responsabilidade dos SF, e que se encontra armazenado em dois locais distintos. Na sala de 

observação, próximo das camas dos doentes internados, há um armário de medicamentos, de acesso 

exclusivo aos enfermeiros, que contém a medicação necessária para o tratamento das diferentes 

situações que possam ocorrer. Para além disso existe também uma sala com stock de medicamentos 

que pertencem aos SF, aos quais é possível recorrer em situações excecionais que decorram fora do 

período de funcionamento da farmácia hospitalar. Durante o estágio tive oportunidade de visitar este 

serviço e de observar ambos os locais de armazenamento de fármacos. 

 

8.4 Bloco Operatório 

Durante uma manhã tive a oportunidade de visitar o bloco operatório e assistir a 3 cirurgias: 

uma tiroidectomia, uma remoção de um quisto sacrococcígeo e uma microdiscectomia lombar. No 

final, o enfermeiro-chefe (Enfermeiro Delgado) apresentou-me detalhadamente o serviço. 

O bloco operatório apresenta 3 salas de operação (A, B e C) e uma zona de recobro, onde 

decorre a recuperação pós-cirúrgica dos doentes, antes de regressarem à enfermaria respetiva. Há 

ainda 2 armazéns incluídos nesta área, que se destinam a armazenamento de material que requer 

proximidade e fácil acesso durante as cirurgias (ex.: soros, compressas, etc) e uma sala onde é 

armazenada a medicação. Nessa sala, a medicação regular está disposta por ordem alfabética, para 

rápida localização e há ainda um cofre onde se mantém um stock de estupefacientes. Para além disso, 

em cada uma das salas de operação há um carro de medicação, contendo fármacos usados em 

situações de emergência (ex.: atropina, naloxona, sugamadex sódico, etc). 

A dispensa de medicação para este serviço é feita através do sistema de distribuição por 

stocks nivelados, inclusivamente para os fármacos de circuito especial (estupefacientes e 

hemoderivados), ou por protocolo (ex.: ranibizumab,  aflibercept) 
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9. Período de estágio no Hospital Geral de Santo António 

Uma vez que o HFAR-PP não possui uma unidade de preparações estéreis e que a unidade de 

preparação de citostáticos não cumpre as especificações ideais, o Chefe dos SF contactou a farmácia 

hospitalar do HGSA para que me fosse possível cumprir essas valências no referido hospital. A 

proposta foi aceite e assim, durante quatro dias (10-13 de fevereiro de 2015) pude estagiar nos seus 

serviços farmacêuticos, passando de seguida a expor as atividades aí desenvolvidas em cada um dos 

dias. 

 

9.1 Unidade de preparação de medicamentos não-estéreis 

No 1º dia estive presente na unidade de preparação de medicamentos não estéreis, onde são 

realizadas todas as preparações de medicamentos manipulados (não estéreis), não só para uso 

hospitalar, mas também para ambulatório (quando necessário) ou ainda para envio para outras 

instituições, como por exemplo a Maternidade Júlio Dinis ou o Hospital Padre Américo. A preparação 

destes medicamentos é realizada numa sala apropriada, de acordo com as devidas medidas de higiene 

e utilização de vestuário e equipamento necessário. Para cada manipulado é emitida uma ficha de 

preparação, na qual constam as matérias primas (identificação, lote e quantidade), o procedimento, 

especificações (cumpre/não cumpre) e por fim a identificação e assinatura do operador. 

Inicialmente, à chegada, assisti à finalização da preparação de uma pomada de Sirolimus 

0,4% (3 bisnagas de 20mg). em seguida, ao longo do dia participei na preparação de uma solução oral 

de sacarose 24% (16 frascos de 30mL), requisitada pela Maternidade Júlio Dinis, e de 30 papéis 

medicamentosos de diazóxido (15mg). 

 

9.2 Unidade de preparação de medicamentos estéreis 

No 2º dia estive presente na unidade de preparação de medicamentos estéreis, onde são 

preparadas as bolsas de nutrição parentérica ou os fármacos cuja preparação requer condições de 

esterilidade. No caso das bolsas de nutrição parentérica preparam-se bolsas para pediatria e bolsas 

para adulto (através da aditivação de bolsas previamente obtidas por comercialização, de acordo com 

prescrição médica em função das necessidades de cada doente), em ambos os casos destinadas quer a 

doentes em internamento, quer a doentes que realizem a perfusão em domicílio (por exemplo, durante 

a noite), o que lhes permite manter um quotidiano normal, sem deslocações diárias ao hospital. Nestas 

preparações é fundamental ter em atenção as incompatibilidades, devendo adicionar-se as vitaminas 

lipossolúveis à fase lipídica e a glucose, aminoácidos, vitaminas hidrossolúveis e eletrólitos à fase 

aquosa. 

No caso das preparações de fármacos em condições de esterilidade, estas incluem por 

exemplo a fortificação ou diluição dos fármacos (permitindo o aproveitamento de uma ampola para 
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vários doentes) ou a sua reconstituição (por exemplo, de fármacos biológicos como o bevacizumab ou 

o ranibizumab). 

Após uma explicação sobre as funções desta secção, tive a oportunidade de entrar na câmara 

de preparação para assistir aos procedimentos. Dessa forma, presenciei a reconstituição de 

bevacizumab e a preparação de bolsas de nutrição parentérica e respetivo controlo, que inclui o 

controlo visual (observação da cor, opacidade, ocorrência/ausência de precipitação, etc), o controlo 

microbiológico (da primeira bolsa de cada turno - manhã e tarde - e da última do dia retira-se um 

pequeno volume e introduz-se numa garrafa que contém um meio enriquecido, de modo a verificar a 

presença/ausência de crescimento microbiológico) e o controlo gravimétrico (peso). 

No final do dia dirigi-me ainda novamente à secção de preparações não estéreis e participei na 

elaboração de 30 papéis medicamentosos de sildenafil (10mg). Uma vez que o peso mínimo dos 

papéis medicamentosos é de 50mg, o peso foi neste caso completado com manitol. 

 

9.3 Unidade de Farmácia Oncológica 

Nos dias 3 e 4 estive na Unidade de Farmácia Oncológica, cujas instalações são localizadas na 

Unidade de Hospital de Dia, onde os doentes recebem a medicação oncológica.  

Nesta secção, existe uma câmara de preparação dos fármacos, com uma sala de controlo 

adjacente. A manipulação dos fármacos no interior da câmara é realizada por dois técnicos. Na sala de 

controlo encontra-se um farmacêutico, cuja função inclui a validação das prescrições, a gestão da 

ordem de preparação da medicação em função dos doentes e respetivos tempos de espera, o 

fornecimento da medicação/soros/documentos para o interior da câmara, a receção da medicação 

pronta a ser administrada e respetiva colocação em tabuleiros para ser recolhida pelos enfermeiros ou 

auxiliares. Nesta sala estão armazenados os fármacos, inclusivamente a medicação de frio. A 

medicação necessária em cada dia já se encontra separada num armário específico, juntamente com os 

soros, bombas, seringas, etc, para que sejam de fácil acesso.  

Para além disso, numa outra sala encontra-se um farmacêutico que exerce função de suporte, 

sendo responsável pelo planeamento dos doentes que serão recebidos e da medicação que será 

necessária diariamente nos dias seguintes, de modo a que os técnicos possam separar toda a 

medicação e material necessários previamente e os coloquem no armário da sala de controlo, para que 

o primeiro farmacêutico a forneça ao interior da câmara. Para além disso, este é também responsável 

por verificar se o tratamento corresponde a um protocolo; quando tal não se verifica, deve contactar o 

médico para confirmação. 

Por se tratar de uma zona de risco, onde ocorre a preparação de fármacos citotóxicos, o 

sistema é rotativo. Assim, os profissionais (farmacêuticos e técnicos) encontram-se neste sector 

durante períodos de uma semana, seguida de, no mínimo, duas semanas de pausa. 

Relativamente às condições da câmara, foram-me fornecidas e seguidamente discutidas as 

"AShP Guidelines on Handling Hazardous Drugs". 
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Durante a tarde do 4º dia tive a oportunidade de entrar na câmara e assistir à preparação dos 

fármacos destinados aos doentes desse período. 

10. Atividades e trabalhos realizados durante o estágio 

Durante o estágio foi-me proposta a realização de trabalhos sobre temas distintos, cuja 

apresentação deveria ser feita semanalmente para os três majores farmacêuticos. Cada uma das 

apresentações, em formato PowerPoint, teve a duração de aproximadamente dez minutos e os 

respetivos slides de apoio encontram-se no Anexo XI. 

Enquanto acompanhava o Dr. Luís Faria, foram-me colocadas, no decurso de conversas e das 

tarefas desempenhadas, várias questões diariamente, com a proposta de realizar uma pequena 

pesquisa, para discutir e analisar no dia seguinte. Os resultados das pesquisas encontram-se no Anexo 

X. Esta abordagem tem um impacto extremamente positivo, porque permite não só um maior 

aprofundamento dos conhecimentos, mas principalmente porque fomenta uma maior proximidade 

entre o estagiário e os farmacêuticos responsáveis e promove o processo de aprendizagem através de 

uma participação ativa. 

Ademais, também auxiliei a Dra. Carla Veiros na preparação dos kits de equipamento de 

proteção individual (EPI) para o vírus Ébola, cujas especificações se encontram no Anexo XII e cuja 

constituição se encontra no Anexo XIII. 

No âmbito do estágio na farmácia hospitalar, mesmo já durante o estágio em farmácia 

comunitária, tive ainda a oportunidade de participar em algumas ações de formação acompanhando a 

equipa de farmacêuticos do HMR-PP, nomeadamente na ação de formação intitulada "A nova face da 

cura na hepatite C crónica", na sessão clínica do serviço de oftalmologia CHSJ/FMUP intitulada 

"Aflibercept nas patologias da retina - novas indicações terapêuticas” e ainda numa sessão de 

apresentação do apixabano, destinada a todos os profissionais de saúde do HFAR/PP. 

11. Conclusão 

No decorrer dos dois meses de estágio nos serviços farmacêuticos do HFAR-PP (e, 

temporariamente, do HGSA) pude contactar com as diferentes áreas de atuação de um farmacêutico 

hospitalar, o que se revelou fundamental para a minha formação, sobretudo por se tratar de uma 

vertente escassamente abordada ao longo do plano curricular académico. Desta forma, considero 

tratar-se de um complemento em tudo enriquecedor, independentemente da (s) atividade (s) 

profissionais que venha a desempenhar no futuro. O farmacêutico é, cada vez mais, um profissional 

polivalente, mas cujas valências são, a meu ver, interdependentes, pelo que quanto mais e melhor 

exploradas forem, mais valiosos serão os seus conhecimentos, desempenho e competência globais. 
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Por tudo isto, estou profundamente realizada com a opção de fazer parte do estágio em 

farmácia hospitalar e, de igual forma, por ter optado realizá-lo no HFAR-PP, o qual desconhecia à 

data de publicação das vagas de estágio, e que se revelou o local apropriado para me receber. 
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12. Anexos 

Anexo I - Análise ABC relativa ao mês de fevereiro do ano de 2015 
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Anexo II – Exemplo do sistema de distribuição por stocks nivelados (medicação de 

suporte da oncologia) 

 
 

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
PÓLO DO PORTO

PEDIDO MENSAL
MEDICAÇÃO SUPORTE

JANEIRO

UTA 2015

STOCK DEFINIDO EXISTENCIA PEDIDO PEDIDOS EXTRAS FORNECIDO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

20 19 1 1 0,07 € 0,07 €

10 7 3 3 1,10 € 3,30 €

20 15 5 5 1,13 € 5,65 €

10 10 0 0 0,66 € 0,00 €

50 20 30 30 1,33 € 39,90 €

30 20 10 30 40 0,64 € 25,60 €

10 0 10 10 4,45 € 44,50 €

10 10 0 0 0,21 € 0,00 €

30 30 0 0 0,04 € 0,00 €

20 11 9 9 0,91 € 8,19 €

20 10 10 10 1,71 € 17,10 €

10 10 0 0 1,09 € 0,00 €

18 18 0 0 0,16 € 0,00 €

8 8 0 0 0,21 € 0,00 €

10 7 3 3 0,22 € 0,66 €

60 58 2 2 0,04 € 0,08 €

25 20 5 5 0,76 € 3,80 €

60 60 0 0 0,31 € 0,00 €

4 4 0 0 0,73 € 0,00 €

10 4 6 6 0,02 € 0,12 €

25 25 0 0 0,18 € 0,00 €

40 40 0 0 0,05 € 0,00 €

20 13 7 7 0,27 € 1,89 €

20 10 10 10 1,69 € 16,90 €

6 4 2 2 3,24 € 6,48 €

0

174,24 €

DATA

O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO O FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL

SULFATO DE MG 1 GR AMP.

CIANOCOBALAMINA 1MG/ML 
AMP.

VALIDAÇÃO

TOTAL

RANITIDINA 50 MG AMP.

HIDROCORTISONA 100 MG 
AMP.

LOPERAMIDA 2 MG CAPS.

METILPREDNISOLONA 16 MG 
COMP.

METOCLOPRAMIDA 10 MG 
AMP 

METOCLOPRAMIDA 10 MG 
COMP.

ONDASETRON 8 MG AMP.

ONDASETRON 8 MG COMP.

PARACETAMOL 1 GR AMP. 
SOL. PRONTA

PARACETAMOL 500 MG 
COMP.

PREDNISOLONA 20 MG 
COMP.

PREDNISOLONA 5 MG COMP.

HEPARINA 25000 UI / 5 ML 
INJ.

FÁRMACO

ALOPURINOL 300 MG COMP.

ATROPINA 0,5 MG AMP.

CLEMASTINA 2 MG / 2 ML 
AMP.

CLORETO DE POTÁSSIO AMP.

DEXAMETASONA 5 MG / ML 
AMP.

DEXAMETASONA 4 MG COMP.

ESOMEPRAZOL 40 MG AMP.

FUROSEMIDA 20 MG / AMP.

FUROSEMIDA 40 MG / COMP.

GLUCONATO DE CA 1 GR 
AMP.

Serviços Farmacêuticos
sfhmr1@gmail.com
431359 JANEIRO 20-01-2015

16:19
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Anexo III – Exemplo do sistema de distribuição em unidose 
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Anexo IV – Exemplo do sistema de distribuição por protocolo 
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Anexo V – Requisição de medicamentos hemoderivados (via Serviço) 

 

 

 

  

Legislação Farmacêutica Compilada Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro 
 

INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso 54 
 

Número de série __________________                                                                       VIASERVIÇO 
 
 
 

MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS 
REQUISIÇÃO/DISTRIBUIÇÃO/ADMINISTRAÇÃO 

(Arquivar no processo clínico do doente) 
 

HOSPITAL  SERVIÇO       
 

Identificação do doente 
(nome,  B.I., n.º do processo, n.º de utente do SNS) 

Quadro A Médico_______________________________ 
(Nome legível) 
 
N.º Mec. ______________________________ 
ou 
Vinheta 
 
Assinatura ____________________________ 
 
Data __/__/__ 

 
 
 
 
 
Apor etiqueta autocolante cisógrafo ou outro. Enviar tantos autocolantes, com a 
identificação do doente, quantas as unidades requisitadas 

REQUISIÇÃO/JUSTIFICAÇÃO ClÍNICA (A preencher pelo médico) 

Hemoderivado ______________________________________________________________ Quadro B 
(Nome, forma farmacêutica, via de administração) 
Dose/Frequência _________________________________Duração do tratamento________________________________ 
Diagnóstico/Justificação Clínica _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

REGISTO de DISTRIBUIÇÃO N.º ____/ ___ (*) (A preencher pelos Serviços Farmacêuticos) Quadro C 
Hemoderivado/dose Quantidade Lote Lab. Origem/Fornecedor N.º Cert. INFARMED

     
     
     
Enviado ___/___/___   Farmacêutico _____________________________ N.º Mec. ______________________ 
(*) Excepcionalmente o Plasma Fresco Congelado Inactivado poderá ser distribuído e ter registo e arquivo no serviço de Imunohemoterapia 

 
Recebido ___/___/___    Serviço requisitante _______________________ N.º Mec. ________________________ 

(Assinatura) 

 
REGISTO DE ADMINISTRAÇÃO  (A PREENCHER PELO ENFERMEIRO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO (**)) Quadro D 

Data Hemoderivado/dose Quantidade Lote/Lab. origem Assinatura/N.º Mec. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(**) É responsável pela verificação da conformidade do que regista, com o conteúdo do rótulo do medicamento 
 

Os produtos não administrados no prazo de 24 horas e atendendo às condições de conservação do rótulo, serão obrigatoriamente devolvidos 
aos Serviços Farmacêuticos. No quadro D será lavrada a devolução, datada e assinada (n.º mecanográfico) 
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Anexo VI - Requisição de medicamentos hemoderivados (via Farmácia) 

 

 

 

Legislação Farmacêutica Compilada Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro 
 

INFARMED - Gabinete Jurídico e Contencioso 54 
 

Número de série __________________                                                                       VIAFARMÁCIA 
 
 
 

MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS 
REQUISIÇÃO/DISTRIBUIÇÃO/ADMINISTRAÇÃO 

(Arquivar pelos Serviços Farmacêuticos (*)) 
 

HOSPITAL  SERVIÇO       
 

Identificação do doente 
(nome,  B.I., n.º do processo, n.º de utente do SNS) 

Quadro A Médico_______________________________ 
(Nome legível) 
 
N.º Mec. ______________________________ 
ou 
Vinheta 
 
Assinatura ____________________________ 
 
Data __/__/__ 

 
 
 
 
 
 
 
Apor etiqueta autocolante cisógrafo ou outro. Enviar tantos autocolantes, com a 
identificação do doente, quantas as unidades requisitadas 

REQUISIÇÃO/JUSTIFICAÇÃO ClÍNICA (A preencher pelo médico) 

Hemoderivado _____________________________________________________________ Quadro B 

(Nome, forma farmacêutica, via de administração) 
Dose/Frequência _________________________Duração do tratamento_________________________________ 
Diagnóstico/Justificação Clínica _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

REGISTO de DISTRIBUIÇÃO N.º ____/ ___ (*) (A preencher pelos Serviços Farmacêuticos) Quadro C 

Hemoderivado/dose Quantidade Lote Lab. Origem/Fornecedor N.º Cert. INFARMED

     
     
     
Enviado ___/___/___ Farmacêutico ____________________________ N.º Mec. _________________________ 
(*) Excepcionalmente o Plasma Fresco Congelado Inactivado poderá ser distribuído e ter registo e arquivo no serviço de Imunohemoterapia 

 
Recebido ___/___/___    Serviço requisitante __________________________ N.º Mec. ____________________________ 

(Assinatura) 

 
 
I. Instruções relativas à documentação: 
A requisição, constituida por 2 vias (VIAFARMÁCIA E VIASERVIÇO), é enviada aos Serviços Farmacêuticos após 
preenchimento dos Quadros A e B pelo serviço requisitante. O quadro C é preenchido pelos Serviços Farmacêuticos. 
VIASERVIÇO – A preencher pelo serviço requisitante e arquivar no processo clínico do doente. 
VIAFARMÁCIA – Permanece em arquivo nos Serviços Farmacêuticos. Excepcionalmente, a distribuição e registo do plasma 
fresco congelado inactivado, bem como o arquivo da  viafarmácia, poderá ser feito pelos serviços de imunohemoterapia. 
 
 
II. Instruções relativas ao produto medicamentoso: 
a)  Cada unidade medicamentosa fornecida será etiquetada pelos Serviços Farmacêuticos com as respectivas condições de 
conservação e identificação do doente e do serviço requisitante. 
b)  Os produtos não administrados no prazo de 24 horas e atendendo às condições de conservação do rótulo, serão 
obrigatoriamente devolvidos aos Serviços Farmacêuticos. No quadro D será lavrada a devolução, datada e assinada (n.º 
mecanográfico). 
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Anexo VII - Requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos pelos SF ao 

fornecedor (Anexo VII) 
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Anexo VIII – Requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos pelo serviço 

clínico aos SF (Anexo X) 
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Anexo IX –  Constituição do kit de emergência a citostáticos 
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Anexo X –  Trabalhos de pesquisa realizados durante o estágio 

Como previamente referido, ao longo do estágio realizei várias pesquisas, que incidiram sobre 

assuntos práticos com os quais lidei nesse período, para posterior discussão com o Dr. Luís Faria, que 

se encontram seguidamente apresentadas. 

 

Darbepoetina vs Epoetina em doentes oncológicos  

A anemia consiste na diminuição dos níveis sanguíneos de hemoglobina (valores normais: 12-

16 g/dL na mulher e 14-18 g/dL no homem) e é uma condição comum em doentes oncológicos. A sua 

severidade pode variar em função da neoplasia em causa e também em função do tratamento 

antineoplásico administrado ao doente.17   

Há uma relação próxima entre a massa tumoral e o sistema imune, que conduz à ativação de 

macrófagos e ao aumento de determinadas citoquinas, como o interferão gama, a interleuquina-1 ou o 

fator necrosante tumoral. Este processo é seguido de uma redução da síntese de eritropoetina 

(glicoproteína endógena que estimula a produção de eritrócitos), supressão da diferenciação das 

células precursoras eritroides e alterações no metabolismo do ferro.18 Trata-se assim de uma anemia 

de doença crónica, que é no entanto agravada pelo tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia (ex.: 

derivados da platina danificam as células dos túbulos renais, resultando na redução da síntese de 

eritropoetina).17,19  

O tratamento convencional para anemias severas (< 8 g/dL) relacionadas com neoplasias 

consistia em transfusões sanguíneas, tratando-se um método com resultados rápidos. Contudo, implica 

o risco de ocorrência de reações à transfusão, aloimunização, sobre-transfusão e modulação imune 

com a possibilidade de efeitos indesejáveis no desenvolvimento e crescimento do tumor.17,20  

Outra opção de tratamento é a utilização de eritropoetina recombinante, estando disponível a 

epoetina alfa e beta (com eficácia similar), a epoetina zeta (medicamento biossimilar) e ainda a 

darbepoetina alfa. Esta última é uma forma modificada da epoetina alfa (apresenta duas cadeias 

carbonadas adicionais contendo um ácido siálico), com um tempo de semi-vida superior, permitindo 

assim administrações menos frequentes (a sua administração é semanal, ao passo que a administração 

de epoetina deve ocorrer 2 a 3 vezes por semana). Contudo, em termos de eficácia, a epoetina alfa e a 

darbepoetina alfa têm indicações semelhantes em doentes sujeitos a quimioterapia e parecem ter 

também atividades semelhantes, aumentando os níveis de hemoglobina, reduzindo a necessidade de 

transfusões  aumentando a qualidade de vida do doente.21,22  

 

Qual a diferença entre a carboximaltose férrica e o ferro trivalente sacarosado? 

O sacarato de hidróxido férrico é um complexo de ferro polinuclear semelhante ao da 

ferritina, mas no qual se substitui a apoferritina por um composto carbonado, uma vez que a 

apoferritina apresenta propriedades antigénicas se administrada por via parentérica; apresenta elevado 
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peso molecular, não é excretado por via renal, mas é relativamente seguro e tem baixa 

imunogenicidade, comparativamente ao ferro dextrano (a primeira opção terapêutica disponível); a 

dose máxima é de 200mg por administração e esta deve ser realizada "gota-a-gota". Já a 

carboximaltose férrica, mais recente, tem um perfil de segurança bastante superior (requer uma dose 

100 vezes superior para induzir toxicidade aguda) e a sua principal vantagem é a possibilidade de 

permitir a administração de 1000mg de ferro (no máximo) em bólus (o que se traduz numa frequência 

de administração menor e em menos deslocações aos serviços), com um risco mínimo de reação 

adversa; este facto, aliado a uma administração muito menos dolorosa melhora muito a adesão 

terapêutica. 

 

Qual é o mecanismo de ação e a(s) indicação(ões) do Pazopanib? 

O Pazopanib é um agente antiangiogénico. Este atua como inibidor das tirosina cinases de 

diversos recetores, nomeadamente dos recetores do fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGFR), dos recetores do fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGFR) e do recetor do 

fator das células estaminais (c-KIT). Assim, é inibido o processo de angiogénese, ou seja, deixa de 

ocorrer a neovascularização, a formação de vasos sanguíneos que permitem a nutrição e crescimento 

do tumor.  

 

Qual a principal diferença entre o Pazopanib e o Sunitinib? 

Ambos apresentam um grau de eficácia semelhante, mas o Pazopanib tem um perfil de 

segurança e qualidade de vida do doente mais favorável. 

 

Qual a principal diferença entre o Palonossetrom e o Ondansetron? 

Ambos são antieméticos, utilizados na prevenção da emese aguda induzida pelo tratamento 

oncológico, que atuam como inibidores dos recetores serotoninérgicos 5HT3 presentes no estômago. 

Contudo, o Palonossetrom apresenta maior afinidade de ligação (promove a internalização dos 

referidos recetores e induz uma inibição em maior extensão) e, consequentemente, tem um tempo de 

semivida superior. Desta forma, enquanto o Ondanssetrom deve ser administrado 1-2horas antes do 

tratamento de quimioterapia e novamente 12 horas após para prevenir a emese tardia, o palonossetrom 

requer apenas a administração prévia ao tratamento. 

 

Porque se utiliza o levofolinato de cálcio em tratamentos oncológicos? 

Os derivados do ácido fólico, como o levofolinato de cálcio, são utilizados para compensar a 

ação dos fármacos inibidores da enzima dihidrofolato redutase, nomeadamente o metotrexato, 

prevenindo os seus efeitos secundários indesejáveis (mielodepressão ou mucosite, por exemplo). Os 

folinatos têm ainda uma ação potenciadora do efeito do 5-FU no tratamento de carcinomas coloretais. 
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Como se calcula a superfície corporal de um indivíduo para determinar as doses dos 

fármacos utilizados em oncologia? 

SC (m2) = (0,7184 x altura (cm)^0,725 x peso (Kg)^0,425) / 100 

 

O que é um medicamento biossimilar? 

É um medicamento similar a um medicamento biológico que já tenha obtido uma AIM prévia 

(medicamento biológico de referência). Por medicamento biológico entende-se aquele cujo princípio 

ativo é obtido ou derivado de um organismo vivo (ex.: insulina, hormona do crescimento). Este tipo 

de fármaco deve apresentar similaridade em termos de segurança, qualidade e eficácia e deve utilizar-

se a mesma dose para uma mesma patologia. No entanto, mesmo sendo similares, não são iguais, 

devido ao seu processo de fabrico (extração de linhagens celulares). Para além disso, o nome, aspeto e 

acondicionamento (e, por vezes, os excipientes) podem diferir relativamente ao medicamento 

biológico de referência. 

 

Que tipo de anticorpos monoclonais existem? 

Em função da sua ação, os anticorpos monoclonais podem dividir-se em 3 grupos: 

1 - estimuladores do sistema imunitário, que podem atuar por ligação às células tumorais facilitando a 

sua identificação pelo sistema imune (ex.: rituximab) ou por ligação direta às células imunitárias, 

promovendo a sua atividade (ex.: ipilimumab); 

2 - bloqueadores de sinais de divisão celular, que impedem o normal funcionamento dos recetores de 

fatores de crescimento, por bloqueio direto ou por bloqueio da via de transdução do sinal (ex.: 

bevacizumab, cetuximab, transtuzumab); 

3- transportadores de fármacos ou de radiação às células tumorais, ou seja, anticorpos monoclonais 

conjugados (ex.: gentuzumab). 
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Anexo XI –  Apresentações realizadas durante o estágio 

  

1. Alterações Fisiológicas no Idoso 

 

 

 

I. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NO IDOSO
ELSA MARTINS

FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

16.01.2015

1

O IDOSO

� OMS: indivíduo commais de 65 anos (países desenvolvidos) ou com mais de 60 anos (países em
desenvolvimento)

� Alterações fisiológicas, metabólicas e funcionais afetam vários sistemas (cardiovascular,
nervoso, renal, respiratório, gastrointestinal, endócrino, musculo-esquelético, pele, etc.)

� Várias patologias, geralmente crónicas e com comprometimentoda funcionalidade

Polimedicação 
Maior risco de regimes terapêuticos inadequados

2
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ÍNDICE

� Alterações do Sistema Cardiovascular

� Alterações do Sistema Respiratório

� Alterações do Sistema Nervoso

� Alterações do Sistema Digestivo

� Alterações do Sistema Hepato-biliar

� Alterações do Sistema Renal

� Alterações da Pele

� Alterações Farmacocinéticas (ADME)

� Alterações Farmacodinâmicas
3

http://www.rudyard.org/wp-content/uploads/2013/09/human-body-system-diagram.jpg (13/01/2015)
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ALTERAÇÕES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR

� Menor elasticidade/maior rigidez sistema arterial: redução da distensibilidade ventricular, aumento da 
pós-carga VE = HVE + HTA sistólica

� Redução nº e aumento do tamanho dos miócitos = isquémia

� Calcificação das válvulas cardíacas

� Aumento nº fibroblastos = fibrose

� Diminuição das células pacemaker = redução da FC

� Diminuição da resposta às catecolaminas circulantes (redução do nº recetores)

Menor contratilidade
Redução FC

Arritmias

Músculo Cardíaco/Sistema de condução

5

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86185.html (09/01/2015) 
http://hmritmo.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/04/arritmia.jpg (09/10/2015)

ALTERAÇÕES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR

� Diminuição das fibras de elastina (menor elasticidade arterial)

� Aumento das fibras de colagénio e depósitos de cálcio

� Depósito de lípidos

� Aumento da espessura do endotélio

Artérias

Hipertensão arterial
Aterosclerose

Menor vasodilatação = isquemia
6

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86185.html (09/01/2015) 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nuevima/arteria.gif (09/10/2015)
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ALTERAÇÕES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR - DISTÚRBIOS MAIS COMUNS

� Hipertensão arterial sistólica

� Disfunção diastólica

� Distúrbios na condução AV

� Aterosclerose

� Falência cardíaca

� Angina de peito

7

� Ataque cardíaco

� Doença arterial coronária

� Estenose da artéria aorta

� Anemia

� Outros( trombose venosa, tromboflebites,

doença vascular periférica, veias varicosas)

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86185.html (09/01/2015) 

ALTERAÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

� Aumento da rigidez da estrutura torácica

- Aumento das ligações cruzadas das fibras de colagénio a nível dos 

músculos e cartilagem costais

- Alteração da coluna vertebral: acentuação da cifose torácica normal

Caixa torácica

Maior resistência torácica
Necessário maior esforço da musculatura respiratória

8

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86164.html (10/01/2015)
http://www.efdeportes.com/efd101/enve02.gif (10/01/2015)



Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	   2015 
 

Elsa	  Martins	  	  -‐	  	  Faculdade	  de	  Farmácia	  da	  Universidade	  do	  Porto	  	  	  	   38	  
 

 

 

ALTERAÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

� Fibras tipo I (contração lenta) e fibras tipo II (contração rápida)

� Envelhecimento: o tecido muscular é substituído por tecido adiposo

(+ rigidez caixa torácica e posição de repouso menos eficiente)

Músculos respiratórios

Diminuição da massa e potência do músculo esquelético

> participação do diafragma e m. abdominais e < participação dos 

músculos torácicos na respiração 9

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86164.html (10/01/2015)
http://www.fisiotic.org/essawiki/images/d/d2/Muscresp.jpg (10/01/2015)

ALTERAÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

� Perda de elasticidadedo tecido pulmonar

� Diminuição da área de superfície alveolar, fundamental para as trocasgasosas

� Bronquiectasia: dilatação irreversível de um ou vários brônquios, devido à

ocorrência de lesões na sua parede - aumento do espaçomorto ventilatório

� Aumento da viscosidade do muco e menor nº e movimento ciliar:

> susceptibilidadea infeções respiratóriase bronquites

Pulmão e vias aéreas

10

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86164.html (10/01/2015)
http://www.manualmerck.net/images/thumbnail/p_176.gif (14/01/2015)
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ALTERAÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

Alterações Funcionais

� Diminuição do FEV1 (volume expiratório forçado em 1 segundo)

� Diminuição da CVF (capacidade vital forçada)

� Diminuição da resposta à hipóxia e hipercapnia

� A CPT (capacidade pulmonar total) permanece constante:

- Diminuição do volume de reserva inspiratório e expiratório

e da CV (capacidade vital)

- Aumento do volume residual e capacidade residual funcional
11

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86164.html (10/01/2015)
http://www.heldermauad.com/graduacao/PDF%20FISIO/2009%204%20VOLUMES%20E%20CAPACIDADES%20PULMONARES.pdf (14/01/2015)

ALTERAÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

Capacidade de exercício

� Menor capacidade de consumo de O2

� Aumento do espaço morto ventilatório

� Redução da capacidade ventilatória

� Redução do débito cardíaco

� Redução da capacidade de resposta ao controlo central e periférico da ventilação

Menor capacidade de adaptação ao exercício
12

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86164.html (10/01/2015)
http://revistavivasaude.uol.com.br/upload/imagens_upload/idosos_facebook_2.jpg (10/01/2015)
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ALTERAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO

� Morte e hipotrofia neuronal

� Perda de neurónios centrais: diminuição consciência, memória, distúrbios do sono (+ melatonina)

� Perda do controlo sobre a pressão arterial, sede, micção - hipertensão, desidratação, incontinência urinária

� Alterações dos sistemas de neurotransmissores: redução na produção, libertação e metabolismo; redução de
enzimas responsáveis pela homeostasia do cálcio

� Alterações hormonais (hormonas sexuais e de crescimento)

� Menor aporte de glucose e oxigénio

13

Fármacos que atuam no SNC (ex: anticolinérgicos, AD) induzem confusão 
mental e distúrbios mais acentuados

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/86143.html (15/01/2015)

� Atrofia da mucosa oral: mais lisa, menor elasticidade - maior propensão para lesões
� Diminuição do nº das papilas filiformes - redução do paladar e consequente/ do apetite

� Glândulas salivares : deposição de tecido fibroso e adiposo
inflamação
perda das células acinares

� Redução da massa magra: perda tecido das gengivas - afeções e atrofia
< massa músculos da mastigação

< mucina salivar (proteção e lubrificação)

< ptialina (digestão inicial dos PS)

< proteção dentária - perda da dentição

ALTERAÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO

Cavidade Oral

Redução da produção de saliva

> dificuldade na mastigação e deglutição
14

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/100201.html (12/01/2015)
http://imgsapp2.correiobraziliense.com.br/app/noticia_127983242361/2014/03/24/419142/20140324112343892566o.jpg (13/01/2015)



Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	   2015 
 

Elsa	  Martins	  	  -‐	  	  Faculdade	  de	  Farmácia	  da	  Universidade	  do	  Porto	  	  	  	   41	  
 

 

 

� Diminuição do peristaltismo esofágico e da força de contração muscular:

- Atraso no enchimento gástrico

- Aumento do risco de aspiração

- Azia e possivelmente refluxo gastro-esofágico

ALTERAÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO

Esófago

Estômago
� < produção deHCl: menor absorção de ferro, cálcio e ácido fólico

� < produção deFI (menor absorção vit. B12) e pepsina

� < motilidade gástrica: retarda esvaziamento gástrico - dificuldades de digestão e alterações
farmacocinéticas

� Alterações na produção de muco: < bicarbonato de sódio, PG - perda da regeneração da mucosa, que
aumenta a susceptibilidade a lesões (ex: AINES) e diminui a absorção de nutrientes

15

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/100201.html (12/01/2015)
http://www.rgnutri.com.br/sp/fisiologia/002.jpg  (12/01/2015)

� Redução de tamanho
� Substituição do parênquima por fibras de colagénio; fibrose e lipoatrofia
� Secreção exócrina basal e secreção endócrina mantêm-se no idoso
� No entanto, a sensibilidade dos recetores da insulina diminui

ALTERAÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO
Pâncreas

Intestino delgado
� Redução da superfície mucosa, das vilosidades intestinais e do fluxo sanguíneo

esplâncnico:

� Crescimento bacteriano exacerbado (< HCl gástrico)

< absorção de nutrientes 
( vit. D, vit. B12, cálcio, cobre, 

zinco, AG, colesterol, etc)
Intestino grosso

• Atrofia da mucosa, aumento do tecido conjuntivo e redução da sua distensibilidade
• Atrofia da camada muscular do cólon e redução do peristaltismo - obstipação

(sedentarismo, baixa ingestão de fibras e de água, redução dos neurónios do plexo mioentérico) 16

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de 
Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/100201.html (12/01/2015)
http://www.sobiologia.com.br/figuras/Fisiologiaanimal/pancreas.jpg   (12/01/2015)
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� O fígado é o principal órgão responsável pela eliminação de xenobióticos

� Volume hepático diminui 20 a 40% ao longo da vida

� < nº hepatócitos funcionais e do fluxo sanguíneo local (< ef. 1ªpassagem)

� Alterações na expressão e atividade das enzimas hepáticas

� < síntese de albumina

� > síntese de α-ácido-glicoproteínas

ALTERAÇÕES DO SISTEMA HEPATO-BILIAR

Fígado e vesícula biliar

� < sensibilidade da vesícula biliar à colescistoquinina - < contração e < produção de bílis

� > cálculos biliares - litíase 17

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia -

Universidade de Coimbra

http://www.idosofisioabdala.com/86101/100201.html (12/01/2015)
http://blog.jardimverde.pt/wp-content/uploads/2014/10/figado.jpg  (12/01/2015)

� <débito renal e alteração dos vasos sanguíneos

� < nº nefrónios funcionais; fibrose

� < secreção de renina e produção de vit. D - osteoporose e fraturas ósseas

� TFG reduz progressivamente:

40 anos: 140mL/min/1,73m2 (aprox.)

> 40 anos: decréscimo de 8mL/min/1,73m2por década

� < clearance da creatinina(< massa muscular)

� < secreção tubular - < funcionalidade dos transportadores

ALTERAÇÕES DO SISTEMA RENAL

18

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://www.idosofisioabdala.com/86101/100222.html (13/01/2015)
http://hypescience.com/wp-content/uploads/2009/02/rim-g.jpg (13/01/2015)  
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� Atrofia e diminuição da espessura da epiderme: > exposição a f. externos

� Reparaçãocelular lenta: < cicatrização

� Diminuição da espessura da derme e de fibroblastos; atrofia daME:

< força e resistência

� Desintegraçãodas fibras de elastina e colagénio

� Fragilizaçãodos vasos sanguíneos - hemorragias (púrpura senil)

� Menor microvascularização

� Diminuição das terminações nervosas - < sensibilidade

� < atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas

� < teor lipídico

ALTERAÇÕES DA PELE

Secura da pele
Mecanismos de termorregulação 

alterados

19

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://3.bp.blogspot.com/-NOlS9pPDN6E/UjWo5V9ehcI/AAAAAAAAL1A/rHO4pa7wS4g/s1600/ca.jpg (14/01/2015)

ALTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS

� Alterações Farmacocinéticas: absorção

distribuição

metabolismo

excreção

� Alterações Farmacodinâmicas

20
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II. ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS E 
FARMACODINÂMICOS NO IDOSO
ELSA MARTINS

FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

26.01.2015

21
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ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS - ABSORÇÃO

Contudo, para algumas moléculas, a absorção intestinal é dependente da idade:

� Vit. B12, ferro e cálcio: absorção diminuída

� Alguns antibióticos: absorção retardada

� Levodopa: absorção aumentada

Fármacos redutores da motilidade intestinal (anticolinérgicos,ADT, opióides) têm maior
efeito no retardamento da absorção do que as alterações fisiológicas do envelhecimento

23

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS - ABSORÇÃO

Absorção por via transdérmica
� Permite evitar ef. 1ª passagem

� Idoso: função-barreira está diminuída (atrofia da derme e epiderme), mas a microvascularização 
também é inferior - absorção transdérmica diminuída

� Queratinização, menor hidratação e maior teor lipídico também contribuem

Absorção por via intramuscular e subcutânea

� Redução da massa muscular e do fluxo sanguíneo diminuem a absorção por esta via

� Particularmente relevante para doentes com doença vascular periférica

� Administração IM desaconselhada em idosos: absorção errática; doloroso
24

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS - DISTRIBUIÇÃO

� Ligação às proteínas plasmáticas (LPP)

Albumina (ex: AAS, diazepam, varfarina, fenitoína - moléculas ácidas)

Glicoproteína ácida (ex: propranolol, lidocaína - fármacos básicos)

� Fração livre é a fração farmacologicamente ativa. Atravessa as membranas e alcança o local-
alvo.

� Interações medicamentosas: determinados fármacos deslocam outros das proteínas 
plasmáticas, aumentando a fração livre e exacerbando a sua toxicidade

ex: AINES (<90% ligados a PP) e varfarina

� LPP também interfere com a excreção renal 26

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/41/Bovine_serum_albumin_3v03_crystal_structure.jpg (14/01/2015)
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ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS - METABOLISMO

� Fígado é o principal órgão responsável pela metabolização de xenobióticos
� Diminuição da massa, fluxo sanguíneo, fluxo biliar, síntese de proteínas, 

lípidos e glucose
� Reações de Fase I e Fase II

� Reações de Fase I: enzimas expressas no RE
� Ex: teofilina, propranolol, diazepam têm < metabolização no idoso
� Extração hepática do fármaco(ex: amiodarona e varfarina vs diclofenac)

� Reações de Fase II: enzimas citoplasmáticas - pouco alteradas no idoso

27

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbrah
ttp://media.uccdn.com/pt/images/1/6/3/img_como_curar_o_figado_gordo_com_remedios_caseiros_3361_orig.jpg (14/01/2015)

ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS - EXCREÇÃO

Rim
� Alterações na excreção renal são as mais acentuadas no idoso

� Diminuição da massa, fluxo sanguíneo, filtração glomerular e clearance renal

� Variabilidade interindividual (patologias - ex: hipertensão)

� < eliminação renal = > toxicidade 

ex: digoxina, aminoglicosídeos, metotrexato, vancomicina, lítio, IECAs

Toxicidade
Reações Adversas

28

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Fisiologia_do_nefron.png (14/01/2015)
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ALTERAÇÕES FARMACODINÂMICAS

� Interação fármaco - recetor/alvo

Concentração no local-alvo
Nº de recetores

Transdução do sinal
Mecanismos homeostáticos

• <  expressão  e  sensibilidade  de  r.  β-adrenérgicos
- consequências a nível vascular, cardíaco e respiratório
- <  efeito  de  agonistas  e  bloqueadores  β

• < funcionamento de barorecetores e tónus venoso - hipotensão ortostática (atenção: vasodilatadores)
• Diminuição dos mecanismos de manutenção da homeostasia

Ex: > sensibilidade BZD - alterações quantitativas e qualitativas no complexo gabaérgico ( recetores GABAA)
> sensibilidade ef. adversos dos antipsicóticos e anticolinérgicos 

29

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

CONCLUSÕES

� O envelhecimento está associado a alterações fisiológicas características

� Essas alterações estão sujeitas a variabilidade inter-individual

� Os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos encontram-se comprometidos

� Monitorização e ajustes terapêuticos são fundamentais para garantir da segurança e eficácia dos regimes 
terapêuticos

30

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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III. MEDICAMENTOS DESACONSELHADOS NO DOENTE IDOSO
ELSA MARTINS

FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

01.02.2015

31

MEDICAMENTOS DESACONSELHADOS NO DOENTE IDOSO

� A implementação de um esquema terapêutico equilibrado está dificultada em idosos, sobretudo aqueles com 
várias comorbilidades simultâneas

� A prescrição de "medicamentos potencialmente inapropriados" é frequente, quer em ambulatório, quer em 
hospitais ou outras instituições

� A sensibilização dos profissionais de saúde é fundamental para minimizar o impacto desta problemática

32

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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CRITÉRIOS DE BEERS 2012

� 1. Medicamentos ou classes potencialmente inapropriadas que devem ser evitados em idosos, independentemente 
da patologia

� 2. Medicamentos ou classes de medicamentos potencialmente inapropriadas que devem ser evitados em idosos 
com uma das 14 situações clínicas consideradas

� 3. Medicamentos ou classes a utilizar com precaução em idosos

33

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Antihistamínicos 1ª Geração

� Ef. 2ários graves: confusão mental, boca seca, obstipação

� Possibilidade de tolerância no seu uso como hipnóticos

Antiespasmódicos

� Efeitos anticolinérgicos severos; eficácia questionável

(exceção: cuidados paliativos)

Antiparkinsonianos

� Para prevenção de sintomas extrapiramidais com antipsicóticos
34

Prometazina e Hidroxizina(> evidência)
Também: difenidramina, hidroxizina, 
clemastina, etc)

Butilescopolamina, alcalóides da beladona, 
mebeverina, propiotionato

Benzotropina (oral); trihexifenidilo

Fármacos anticolinérgicos (s/ ADT )

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Ticlodipina
� Alternativas mais seguras e eficazes disponíveis

Dipiridamol (PO)
� Pode originar hipotensão ortostática
� AAS é mais eficaz na prevenção da formação de trombos
� IV - testes de stress cardíaco

Nitrofurantoína
� Evitar utilização prolongada, sobretudo se CLcr < 60 mL/min
� Potencial elevado para toxicidade pulmonar

35

Fármacos antitrombóticos

Fármacos anti-infecciosos

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Antagonistas adrenérgicos α-1

� Doxazosina, Prazosina, Terazosina

� Evitar usar como anti-hipertensor

� Risco de hipotensão, boca seca, problemas urinários

Nifedipina

� Crises de hipotensão; risco de isquémia cardíaca

Espironolactona >25mg/dia

� Evitar em doentes c/ IC ou CLcr < 30mL/min; precaução: AINEs, IECAs, bloqueadores receptor angiotensina e suplementos de 
potássio

Antiarrítmicos 

� Evitar como 1ªa linha na fibrilhação auricular 

� Amiodarona tem baixa eficácia e elevada toxicidade no idoso (problemas da tiróide, pulmão e prolongamento do intervalo QT) 

� Digoxina > 0,125mg/dia: cardiotónico; baixa eliminação renal

36

Fármacos c/ ação cardiovascular

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Antidepressivos Tricíclicos

� Ex.:mitriptilina, nortriptilina, cloripramina, mirtazapina, etc

� Efeitos anticolinérgicos

� Risco de sedação e hipotensão ortostática

Antipsicóticos

� Ex.: clozapina, haloperidol, olanzapina, clorpromazina, etc

� Aumentam risco de AVC e mortalidade; reservar p/ refractários a restantes opções

37

Fármacos c/ ação no SNC

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Barbitúricos

� Elevada dependência física; desenvolvimento de tolerância

� Risco de overdose c/ doses baixas

Benzodiazepinas

� Ex: alprazolam, lorazepam (ação curta/intermédia); clonazepam, diazepam, cetazolam (longa duração de ação)

� Evitar BZD de qualquer tipo p/ tratamento de insónia, delírios ou agitação

Sedativos não-hipnóticos

� Zolpidem

� Não usar por um período >90 dias 38

Fármacos c/ ação no SNC

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Androgénios e Testosterona

� Evitar; reservar para casos de hipogonadismo moderado/grave; CI em cancro da próstata

� Risco para desenvolvimento de distúrbios cardíacos

Estrogénios (c/ ou s/ associação com progestagénios)

� Evitar formas orais e transdérmicas

� Carcinogénico (mama e endométrio); perda de efeito cardioprotetor e cognitivo

39

Fármacos c/ ação endócrina

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Megestrol
� Efeito mínimo sobre o peso do idoso

� Aumento do risco de eventos trombóticos no idoso

Insulina
� Há maior risco de hipoglicemia, sem melhorias no controlo da hiperglicemia

Glibenclamida
� Maior tempo de semi-vida pode resultar em hipoglicemia prolongada

40

Fármacos c/ ação endócrina

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Metoclopramida

� Risco de efeitos extrapiramidais

� Evitar, excepto em gastroparesias

41

Fármacos c/ ação no TGI

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

1. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE 
DEVEM SER EVITADOS EM IDOSOS, INDEPENDENTEMENTE DA PATOLOGIA

Petidina
� Nas doses geralmente utilizadas não apresenta eficácia

� Risco de neurotoxicidade

AINEs
� EX.: AAS >325mg/dia, diclofenac, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, etc

� Evitar o uso crónico; associação c/ protetor gástrico

� Relaxantes Musculares

� Ex.:baclofeno, tiocolquisósido

� Maior parte não é bem tolerada pelos idosos: ef. anticolinérgicos (sedação, fraqueza, > risco fracturas)
42

Fármacos c/ ação analgésica

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra
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2. MEDICAMENTOS OU CLASSES POTENCIALMENTE INAPROPRIADAS QUE DEVEM SER 
EVITADOS EM IDOSOS COM UMA DAS 14 SITUAÇÕES CLÍNICAS CONSIDERADAS

� Insuficiência Cardíaca

� Síncope

� Convulsões/epilepsia

� Delírio

� Demência e transtorno cognitivo

� História de quedas ou fraturas

� Insónia

43

Situações Clínicas

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

� Doença de Parkinson

� Obstipação crónica

� História de úlcera gástrica ou duodenal

� DRC (estadios IV e V)

� Incontinência Urinária (M)

� Sintomas do TUI; HBP

� Stress ou Incontinência Urinária Mista

3. MEDICAMENTOS OU CLASSES A UTILIZAR COM PRECAUÇÃO EM IDOSOS

44

Vaz, C.S.S.B. (2012). Medicamentos Potencialmente Inapropriados em Idosos. Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada. Faculdade de Farmácia - Universidade de Coimbra

� AAS na prevenção de eventos CV

� Dabigatran (prevenção do tromboembolismo venoso em c. ortopédica): > risco hemorragia

� Prasugel: > risco de hemorragias em idosos > 75 anos

� Vasodilatadores: risco de exacerbação de episódios de síncope, em doente c/ história prévia

� ADT, antipsicóticos, carbamazepina, carboplatina, cisplatina, ISRSN, ISRS, mirtazapina, vincristina

Podem causar ou potenciar o síndrome de secreção inapropriada de ADH - hiponatremia
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CONCLUSÕES

� O envelhecimento está associado a necessidades terapêuticas específicas

� A monitorização e ajustes posológicos, bem como a avaliação da farmacoterapia global do doente devem ser alvo 
de especial atenção pelos profissionais de saúde que o acompanham

� Os profissionais de saúde são fundamentais para assegurar que cada doente idoso tem acesso a um tratamento 
adequado, com garantia do máximo de segurança, eficácia e qualidade que seja possível disponibilizar

45
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2. Degeneração macular relacionada com a Idade 

 

 

 

Degeneração Macular relacionada 
com a Idade (DMRI)
ELSA MARTINS

19/02/2015

DRMI - o que é?
* Degeneração progressiva da região central da retina (mácula) - perda de visão central

* Uma das principais causas de perda de visão na população idosa em países desenvolvidos

* 2 tipos: seca (mais comum) e exsudativa ou neovascular (mais severa)

* https://www.spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2014/03/degenerescencia_macular_da_idade.pdf (acedido em 07/02/2015)

* Congdon NG, Friedman DS, Lietman T. Important causes of visual impairment in the world today. JAMA 2003;290: 2057– 60

* http://www.iom-al.com.br/_recursos/imgs/dmri2.jpg (acedido em 17/02/2015)

Globo ocular
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DMRI - o que é?
DMRI Seca
* Representa cerca de 80-90% dos casos
* Evolução gradual, durante vários anos

* Lesão do epitélio pigmentar da retina, membrana de Bruch 
e córion capilar - atrofia dos fotorrecetores - perda de visão

DMRI Exsudativa 
* Representa apenas cerca de 10-20% dos casos
* Cerca de 90% das perdas de visão graves resultam deste tipo de DMRI
* Rápida progressão

* Desenvolvimento de novos vasos anormais na região da mácula, que resultam em extravasamento de  soro, 
edema, hemorragias, acumulação de tecido fibroso e perda irreversível dos fotorecetores

* https://www.spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2014/03/degenerescencia_macular_da_idade.pdf (acedido em 07/02/2015)
* http://www.universovisual.com.br/publisher/0506/img/principal/0602.jpg (acedido em 08/02/2015)

Esquema da conjuntiva

DMRI - Processos Bioquímicos
* Absorção da luz resulta em reações fotoquímicas com formação de radicais livres

* Elevada atividade metabólica e consumo de oxigénio contribuem para este processo

* Membranas dos fotorrecetores são ricas em AGP - peroxidação lipídica 

* http://pt.slideshare.net/biosau20102/degenerao-macular-relacionada-idade (acedido a 07/02/2015)
* https://www.spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2014/03/degenerescencia_macular_da_idade.pdf (acedido em 07/02/2015)
* http://www.laboratoriosthea.com/archivos/publicaciones/00012.pdf (acedido em 17/02/2015)

Proteção da luz solar intensa e radiação UV

Alimentação adequada

Suplementação  com  vitaminas  C,  E,  β-caroteno, zinco e cobre

Também: xantofilas (ex.: luteína); ácidos gordos ómega 3 

PREVENÇÃO

* https://clinicacorpoealma.files.wordpress.com/2012/11/alimentos.jpg?w=620
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DMRI - Fatores de risco
* Idade (> 40anos)

* Género (> F)

* História familiar

* Hipertensão arterial, hipercolesterolemia, obesidade: aterosclerose - neovascularização ocular

* Tabagismo: depleção das defesas Aox; contribui para a aterosclerose

* Carência em vitaminas e oligoelementos

* Luz solar/radiação UV

* http://pt.slideshare.net/biosau20102/degenerao-macular-relacionada-idade (acedido a 07/02/2015)
* https://www.spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2014/03/degenerescencia_macular_da_idade.pdf (acedido em 07/02/2015)

DMRI - Tratamento
DMRI Seca

* Sem tratamento específico. 

* Monitorizar - pode evoluir para a forma exsudativa

DMRI Exsudativa

* O tratamento é dirigido à neovascularização

* Inicialmente: fotocoagulação por laser

* Atualmente: radiação, termoterapia transpupilar, cirurgia de translocação macular, acetonido 
de triamcinolona, terapia fotodinâmica (Verteporfina), fármacos anti-angiogénicos. 

* https://www.spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2014/03/degenerescencia_macular_da_idade.pdf (acedido em 07/02/2015)
* http://pt.slideshare.net/biosau20102/degenerao-macular-relacionada-idade (acedido a 07/02/2015)
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Terapia fotodinâmica - Verteporfina
* Visudyne®, Novartis (frasco p/injetáveis15mg em 7,5mL)

* Derivado da benzeporfirina

* Perfusão IV  (≥6mg/m2/30mL,  10')

* Aplicação de laser frio (689nm) 15' após início da perfusão

* Fotoestimulação ativa moléculas de Verteporfirina, promovendo 

a formação de ROS

Lesão endotelial; redução da hiperpermeabilidade
Agregação de plaquetas, citoquinas, tromboxano, TNF, etc

Oclusão dos neovasos!
* http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0203&id_mat=22 (acedido em 10/02/2015)
* http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/formulas/verteporfina.jpg (acedido em 18/02/2015)
* Zhou L, Xing YQ, Li T, Li Y, Song XS, Li JZ. Meta-analysis of best corrected visual acuity after treatment for myopic choroidal neovascularization. Int J Ophtalmol 2014;7(4):720-725 
* http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000305/WC500052407.pdf (acedido em 18/02/2015)

Verteporfina

Terapia fotodinâmica - Verteporfirina

* http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0203&id_mat=22 (acedido em 10/02/2015)
* http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/formulas/verteporfina.jpg (acedido em 18/02/2015)
* Zhou L, Xing YQ, Li T, Li Y, Song XS, Li JZ. Meta-analysis of best corrected visual acuity after treatment for myopic choroidal neovascularization. Int J Ophtalmol 2014;7(4):720-725 

* Intervenção em ambulatório; não requer internamento

* Evitar exposição solar (48h) - queimaduras!

* Permanência em locais fechados, apenas com luz ambiente

* Reperfusão - requer realização de novas sessões

* Pode causar danos irreversíveis

- hemorragia vítrea após tratamento

- rasgo do epitélio pigmentar da retina (RPE), atrofia da retina

- aparecimento de lesões novas ou recorrentes - diminuição da acuidade visual

DESVANTAGENS

Verteporfina
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Agentes anti-VEGF
* Inflamação e angiogénese são processos importantes na DMRI:

- componente vascular (células endoteliais e precursores)

- componente extravascular: células inflamatórias (macrófagos, granulócitos, etc)

* VEGF: fator angiogénico produzido pela RPE e fotorrecetores

envolvido na formação e desenvolvimento de neovasos

* Zhou L, Xing YQ, Li T, Li Y, Song XS, Li JZ. Meta-analysis of best corrected visual acuity after treatment for myopic choroidal neovascularization. Int J Ophtalmol 2014;7(4):720-725 
* Lopez PF, Sippy BD, Lambert HM, Thach AB, Hinton DR. Transdifferentiated retinal pigment epithelial cells are immunoreactive for vascular endothelial growth factor in surgically excised age-related macular   degeneration-related 
choroidal neovascular membranes. Invest Ophtalmol Vis Sci 1996;37(5):855-68
* http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000582/WC500029271.pdf (acedido em 18/02/2015)

1º agente anti-VEGF utilizado:

Pegaptanib sódico (Macugen®) - 0,3mg inj. intravítrea a cada 6 semanas - (FDA - 2004)

- oligonucleótido peguilado modificado (RNA)
* Ranibizumab (Lucentis®) 
* Aflibercept (Eylea®)
* Bevacizumab (Avastin®)

Agentes anti-VEGF
Ranibizumab (Lucentis®) 
* Fragmento de Ac monoclonal recombinante humano
* Alvo: 3 isoformas do VEGF-A; impede a sua ligação aos recetores

* Inibe a proliferação endotelial, neovascularização e a exsudação vascular
* Dose = 0,5 mg (0,05mL); injeção intravítrea; intervalos de 4 semanas (mínimo)
* Cada frasco (10mg/mL) contém 2,3mg em 0,23mL

* http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000715/WC500043546.pdf (acedido em 08/02/2015)
* http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002392/WC500135815.pdf (acedido em 08/02/2015)
* http://www.roche.com/static/app/annual_report_2011_highlights_only/_data/assets/images/products/lucentis.jpg (acedido em 18/02/2015) 

Aflibercept (Eylea®)
* Proteína de fusão; porções dos domínios extracelulares dos recetores 1 e 2 do VEGF

humano + porção Fc da IgG1 humana

* Inibição competitiva (> afinidade p/ VEGF-A e PIGF )
* Dose = 2,0 mg (50µL); injeção intravítrea; 1X/mês (3 meses) + 1x a cada 2meses
* Cada seringa pré-cheia (40mg/mL) contém 90µL (3,6mg)

* http://www.regeneron.com/img/new/product1.jpg (acedido em 18/02/2015)
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Agentes anti-VEGF
Bevacizumab (Avastin®)

* Ac monoclonal recombinante humano

* RCM: "Avastin tem sido desenvolvido e produzido para tratar o cancro através de 

injeção na corrente sanguínea. Não foi desenvolvido nem produzido para ser injetado

injetado no olho. Como tal, não está autorizado para ser utilizado deste modo.

* http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000582/WC500029271.pdf (acedido em 08/02/2015)

* http://bcaction.org/wp-content/uploads/2011/02/Avastin-photo.jpeg (acedido em 18/02/2015)

Ranibizumab vs Bevacizumab

* http://www.ophtalmo.ulg.ac.be/images/lucentisvsavastingd.jpg (acedido em 18/02/2015)
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Glucocorticóides

* http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=50487&tipo_doc=rcm (acedido em 07/02/2015)
* http://www.spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2011/12/revista_spo_n4_2011_pp.297-309.pdf (acedido em 09/02/2015)

Acetonido de triamcinolona (Triesense® 40mg/mL)

* Injeção periocular ou intraocular

* Redução da permeabilidade vascular e inibição da neovascularização

* Ação indireta (atividade anti-inflamatória - redução do edema) e indireta (atuação nas células 
endoteliais vasculares)

* Diminuem a expressão do VEGF , por destabilização pós-transcrição do mRNA correspondente

* Ausência de efeito na perda de acuidade visual durante o 1º ano de tratamento com dose única

* Nos primeiros 3 meses observou-se redução das membranas neovasculares, mas não ao fim de 12 
meses

* Após esses período há um maior risco de aumento da pressão intra-ocular

DESVANTAGENS

Perspetivas Futuras
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Conclusões

* O conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos tem permitido uma franca evolução das 
abordagens terapêuticas

* O diagnóstico precoce permite a redução da taxa de progressão e, em alguns casos, a 
possibilidade de regressão

* A monitorização dos doentes desempenha um papel importante na eficácia terapêutica
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3. Farmacoterapia em Oncologia 

 

 

 

FARMACOTERAPIA EM ONCOLOGIA
1. CITOTÓXICOS

2. HORMONAS E ANTI-HORMONAS

3. IMUNOMODULADORES

4. TERAPIA DE SUPORTE
Elsa Martins
26.02.2015

FARMACOTERAPIA EM ONCOLOGIA

� Cancro: Proliferação de células anómalas de modo descontrolado

Perda de diferenciação celular

Capacidade de invasão de outros tecidos

� Tratamento:

- Cirurgia

- Radioterapia

- Citotóxicos

- Hormonoterapia

- Imunoterapia

* http://farmacolog.dominiotemporario.com/doc/cap%209%20-%20QUIMIOTERAPIA%20DO%20CANCER.pdf (acedido a 21/02/2015)
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 21/02/15)

* Perda de fatores de restrição
* Secreção de enzimas - metaloproteases
* Formação de neovasos - angiogénese
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� Uso: 

- cirurgia ou radioterapia não são possíveis ou são ineficazes

- associação c/ cirurgia ou radioterapia (fase inicial)

� Limitações:

- Cinética de ordem 1 (difícil remissão total)

- Desenvolvimento de resistências (> reparação ADN, alterações nos alvos, > efluxo do fármaco...) 

Associação de fármacos

1. CITOTÓXICOS

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde

1. CITOTÓXICOS

Ciclo celular e ação dos
fármacos citotóxicos
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1.1AGENTES ALQUILANTES

Ciclofosfamida 
Ifosfamida 
Clorambucilo
Estramustina 

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde 
* http://farmacolog.dominiotemporario.com/doc/cap%209%20-%20QUIMIOTERAPIA%20DO%20CANCER.pdf (acedido a 21/02/2015)
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 21/02/15)
* http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Molek_working_sheet_5.png/280px-Molek_working_sheet_5.png (acedido a 24/02/2015)

Cis/Carboplatina

� Não específicos de fase do ciclo celular

� Formação de aductos com o DNA, causando a rutura das cadeias de ADN

� Grupo alquilo reage covalentemente com estruturas celulares

� Relação dose-resposta linear 

� Efeitos adversos: depressão da MO (aplasia medular); danos na gametogénese

nefro e neurotoxicidade(cis/carboplatina); cistite hemorrágica (ciclofosfamida)

Mecanismo de ação da cisplatina

1.2 ANTIMETABOLITOS

� Atuam na fase S do ciclo celular

� Incorporação no DNA ou inibição de enzimas cruciais p/ a viabilidade celular

Antagonistas do Folato
- Metotrexato inibe a DHR

- Folatos são fundamentais p/ síntese de purinas e pirimidinas

Análogos da pirimidina

- 5-FU é incorporado na cadeia de ADN

- Citarabina

Análogos da purina

- Mercaptopurina é incorporada na cadeia de ADN

- Fludarabina (3P) inibe a DNA polimerase

Metotrexato
Citarabina 
5-FU
Mercaptopurina

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://farmacolog.dominiotemporario.com/doc/cap%209%20-%20QUIMIOTERAPIA%20DO%20CANCER.pdf (acedido a 21/02/2015)
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 21/02/15) 

Conversão da capecitabina em 5-FU
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1.3 AGENTES INTERCALANTES

� Maioria corresponde a antibióticos antracíclicos

� Intercalam-se nas bases doADN, impedindo a ligação de diferentes enzimas (DNA

polimerase, topoisomerases,etc)

� Inibição da replicação, transcrição e indução de mutações

� Evitar associação com radioterapia (> toxicidade)

� Doxorrubicina:um dos antitumorais com > espetro de ação

� Dactinomicina: neoplasias pediátricas

Doxorrubicina
Dactinomicina 
Bleomicina

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://farmacolog.dominiotemporario.com/doc/cap%209%20-%20QUIMIOTERAPIA%20DO%20CANCER.pdf (acedido a 21/02/2015)
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 21/02/15)
* http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=487&lang=spanish (acedido a 24/02/2015)
* http://pendientedemigracion.ucm.es/info/genetica/grupod/Mutacion/INTERC3.JPG (acedido a 24/02/2014)

Agentes intercalantes

1.4 INIBIDORES DAS TOPOISOMERASES

� Topoisomerases: catalisam a quebra de uma (TPI-1) ou de ambas (TPI-2) as cadeias de DNA e
estabilizam os fragmentos formados, permitindo o desenrolamento e alívio da tensão da
molécula durante os processos de replicação e transcrição. Por fim, catalisam o
restabelecimento das ligações quebradas.

Inibidores TPI-I
Irinotecano
Topotecano

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=73 (acedido a 24/02/2015)
* http://farmacolog.dominiotemporario.com/doc/cap%209%20-%20QUIMIOTERAPIA%20DO%20CANCER.pdf (acedido a 24/02/2015)

Inibidores TPI-II
Etopósido
Tenipósido

* Glicosídeos semi-sintéticos

* Derivados da podofilotoxina

* + inibição da função mitocondrial

* Ef. adversos comuns:alopécia;

mielodepressão
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1.5 CITOTÓXICOS QUE INTERFEREM COM A TUBULINA

Alcalóides da vinca e derivados sintéticos

� Atuam na fase M do ciclo celular 

� Alvo: microtúbulos (tubulina + MAPs) - divisão e transporte celular, transdução 
de sinais, etc

� Impedem polimerização da tubulina, alteram a dinâmica dos microtúbulos e 
provocam a sua despolimerização

� Devem ser administrados por via IV; não pode utilizar-se a via IT -
neurotoxicidade!                 (> vincristina)

� Efeito limitante da dose: neurotoxicidade (vincristina); depressão MO 
(restantes)

* Alcalóides da vinca:
Vinblastina
Vincristina
Vindesina

* Sintéticos:
Vinorrelbina

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://www.prac.ufpb.br/anais/IXEnex/extensao/documentos/anais/6.SAUDE/6CCSDCFOUT01.pdf (acedido a 25/02/2015)
* http://med.unne.edu.ar/enfermeria/catedras/oncologia/clases/004_archivos/slide0043_image017.jpg acedido a 26/02/2015)

Mecanismo de ação dos citotóxicos 
que interferem com a tubulina

1.5 CITOTÓXICOS QUE INTERFEREM COM A TUBULINA

Taxanos

� Atuam na fase M do ciclo celular

� Alvo: subunidade β  da tubulina

� Promovem a polimerização da tubulina, estabilizando os microtúbulos

� Bloqueio da mitose e morte por apoptose

� Características imunofarmacológicas (indução de genes e proteínas 
pró-inflamatórias) - d. autoimunes

� R. hipersensibilidade, toxicidade, resistências -> formulações c/ 
recurso à nanotecnologia

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4120/1/Mara%20Tese.pdf (acedido a 25/02/2015)
* http://med.unne.edu.ar/enfermeria/catedras/oncologia/clases/004_archivos/slide0043_image017.jpg (acedido a 26/02/2015)

* Paclitaxel (Taxol®)
* Semi-sintéticos

Docetaxel

Mecanismo de ação dos citotóxicos 
que interferem com a tubulina
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1.6 INIBIDORES DAS TIROSINACINASES

Imatinib

� Inibidor da tirosinacinase da oncoproteína BCR-Abl (LMC)

� > 90% dos casos de LMC - Cromossoma Philadelphia

Lapatinib

� + capecitabina: cancro avançadoou metastizado c/ sobre-expressão HER2 
(proto-oncogene)

� HER2: alvo antineoplásico; fator de prognóstico; preditivo da terapêutica 
(limitações!)

Imatinib
Lapatinib

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://www.roche.pt/sites-tematicos/her2/index.cfm/her2_e_o_cancro/o-que-e-o-her2 (acedido a 25/02/2015)

Mecanismo de atuação das tirosinacinases

2. HORMONOTERAPIA

� Uso: 
- neoplasias cujo desenvolvimento está dependente da ação hormonal 

(ex.: c. próstata, mama, endométrio)

� Análogos de LHRH
- Resposta bifásica: 1- estimulam libertação de LH e FSH

2- dessensibilização; decréscimo dos níveis hormonais

- C. próstata e c. mama avançado (pré-menopausa)

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 25/02/2015)

* Análogos LHRH
Goserrelina
Buserrelina
triptorrelina
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2. HORMONOTERAPIA - ANTI-HORMONAS

� Antiestrogénios 

- Inibição competitiva dos recetores endógenos do estradiol

- Tamoxifeno: c. mama pré e pós-menopausa

- Fulvestrant: antagonista dos recetores de estradiol

c. mama pós-menopausa, avançado ou mestastático

� Antiandrogénios  

- Inibição competitiva dos recetores dos androgénios

- Inibição do estímulo androgénico

- Indicação: c. próstata

- Toxicidade hepática considerável

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 25/02/2015)
* http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=48529&tipo_doc=rcm (acedido a 25/02/2015)

* Antiestrogénios
Tamoxifeno
Fulvestrant

* Antiandrogénios
Ciproterona
Flutamida
Bicalutamida

2. HORMONOTERAPIA - ANTI-HORMONAS

� Inibidores da aromatase

- Inibição da conversão de androgénios em estrogénios

- Tamoxifeno: c. mama pré e pós-menopausa

- Fulvestrant: antagonista dos recetores de estradiol

c. mama pós-menopausa, avançado ou mestastático

� Inibidores da 17-α-hidroxilase

- Inibição da síntese de androgénios (testículos + supra-renais + tumor)

- Análogos LHRH só inibem a sua síntese a nível testicular

- Associação de ambos conduz a níveis séricos de testosterona indetetáveis (kits comerciais)

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 25/02/2015)
* http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002321/WC500112858.pdf (acedido a 25/02/2015)

Letrozol
Anastrozol
Exemestano

Abiraterona
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3. IMUNOMODULADORES
� Antiangiogénicos

-Tumores sólidos produzem fatores de crescimento que induzem a

neovascularização, permitindosuprir o desenvolvimento tumoral

-Agentes anti-VEGF (vascular endothelial growth factor)

� Anticorpos monoclonais
- Dirigidos a antigénios específicos de determinados tumores

-Trastuzumab: dirigido à proteína HER2

- Rituximab: anti-CD20
� Corticosteróides

- Efeitos linfocíticos; supressão mitótica nos linfócitos

� Modificadores da resposta biológica
- Interferões (alfa, beta, gama): proteínas produzidas pelo sistema imune em resposta a 

antigénios

- Interleuquinas (il-2)

* Antiangiogénicos
Bevacizumab (Ac monoclonal)
Sunitinib
Sorafenib

* Ac monoclonais
Bevacizumab 
Trastuzumab
Rituximab

* Prontuário Terapêutico 9, 2010, INFARMED/Ministério da Saúde
* http://www.merckmanuals.com/professional/hematology_and_oncology/principles_of_cancer_therapy/modalities_of_cancer_therapy.html?qt=antineoplastic&alt=sh (acedido a 25/02/2015)

4. TERAPIA DE SUPORTE

* http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3908/O%20papel%20da%20terapia%20de%20suporte%20no%20tratamento%20de%20cancro.pdf?sequence=1(acedidoa 25/02/2015)

Anemia

• Epoetina/Darbepoetina
• Dextrano de ferro/Gluconato férrico/Sacarose de ferro

Neutropenia

• Filgrastim

Trombocitopenia

• Oprelvekin (IL-11 recomb.)
• Romiplostin e Eltrombopag (mimetização)



Relatório	  de	  Estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	   2015 
 

Elsa	  Martins	  	  -‐	  	  Faculdade	  de	  Farmácia	  da	  Universidade	  do	  Porto	  	  	  	   73	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TERAPIA DE SUPORTE

* http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3908/O%20papel%20da%20terapia%20de%20suporte%20no%20tratamento%20de%20cancro.pdf?sequence=1(acedidoa 25/02/2015)

Náuseas e 
vómitos

• Antagonistas do recetor 5-HT3 (Palonosetron, Ondansetron)
• Corticosteróides (Dexametasona, Metilprednisolona, Prednisolona)
• Antagonistas do recetor NK-1 (Aprepitant, Fosaprepitant)

Mucosite

• Boa higiene oral, colutórios, cuidados de alimentação
• Crioterapia oral preventiva
• Palifermina - único fármaco disponível; fator de crescimento de 

queranócitos

4. TERAPIA DE SUPORTE

* http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3908/O%20papel%20da%20terapia%20de%20suporte%20no%20tratamento%20de%20cancro.pdf?sequence=1(acedidoa 25/02/2015)

Diarreia

• Loperamida
• Octreótido

Obstipação

• Laxantes expansores do volume fecal (ex.: metilcelulose
• Laxantes de contacto (ex.: sene)
• Laxantes emolientes (ex.: parafina líquida)
• Laxantes osmóticos (ex.: lactulose)
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Anexo XII - Preparação dos kits do vírus Ébola 

Durante o período de estágio auxiliei a Dra. Carla Veiros na elaboração dos kits de 

equipamento de proteção individual (EPI) para o vírus Ébola, cuja constituição deve obedecer às 

especificações da Norma 020/2014 de 29/10/2014 da Direção Geral de Saúde (DGS). 

O vírus ébola é um agente biológico de grupo de risco 4 ("Agentes biológicos que causam 

doenças graves no Homem e constituem um greve risco para os trabalhadores; podem apresentar um 

grave risco de propagação na coletividade; regra geral, não existem meios de profilaxia ou de 

tratamento eficazes”, pelo que é fundamental salvaguardar a proteção e segurança dos profissionais de 

saúde que contactem com doentes infetados ou potencialmente infetados.23-25 Assim, todas as 

instituições prestadores de cuidados de saúde devem ter disponíveis kits com material e equipamento 

de proteção individual. 

De acordo com a referida Norma, existem 3 níveis de proteção, em função do risco. O nível 

de proteção 1 destina-se a ser utilizado na abordagem do doente identificado como caso suspeito no 

estabelecimento de saúde em questão, até que este seja encaminhado para o hospital de referência 

local pelo INEM. O nível de proteção 2 destina-se a ser utilizado durante o diagnóstico e prestação de 

cuidados de saúde a um caso provável ou confirmado. O nível de proteção 3 destina-se à utilização 

pelos profissionais do INEM que realizem o transporte do doente e profissionais responsáveis pela 

descontaminação de todas as áreas com as quais um doente com infeção confirmada contactou ou 

onde tenha estado isolado. 

No caso do HFAR-PP, não sendo um hospital de referência para tratamento de doentes 

infetados, apenas se justifica a preparação de kits de nível de proteção 1, 2 e 3, cuja constituição se 

encontra no Anexo XIV. 

Na norma estão disponíveis todas as informações relativas à constituição dos kits, assim como 

da colocação e remoção do EPI. 
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Anexo XIII – Constituição dos kits do vírus Ébola 

  

Nivel de proteção 1 
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*Nivel de proteção 3 
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