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Resumo
Neste relatório final venho apresentar as atividades e conhecimentos adquiridos ao longo
do estágio em farmácia comunitária e os trabalhos de intervenção desenvolvidos.
Na primeira parte do relatório começo por apresentar de forma resumida as atividades que
desempenhei ao longo do estágio. Segue-se depois o enquadramento da Farmácia Silva e a
apresentação da sua equipa de trabalho, descrevendo a função de cada membro, mas focando
essencialmente as funções que são da responsabilidade do farmacêutico. Ainda na primeira parte
abordo todas as atividades realizadas na farmácia, apresentando o quadro legal que lhe é
aplicado.
Na segunda parte do relatório, descrevo os projetos que foram realizados, envolvendo os
profissionais da farmácia e direcionados aos utentes. Foram realizadas três sessões de formação
interna na farmácia, abordando os temas que mais suscitavam dúvidas aos utentes e os
problemas de saúde mais comuns a que os profissionais são chamados a intervir. Os temas
abordados foram: Métodos contracetivos hormonais (com foco nos orais); Fármacos e a gravidez
e Afeções cutâneas. Aqui no relatório abordo a importância da realização destas sessões, explico
o modo como decorreram as sessões de formação, apresentando resumidamente os conteúdos
abordados. O trabalho de intervenção desenvolvido junto dos doentes diabéticos pretendeu
essencialmente avaliar a adesão à terapêutica e educar os doentes no sentido da prevenção de
complicações secundárias. Para completar a informação dada oralmente ao doente, elaborei três
folhetos informativos relativos às principais complicações da Diabetes mellitus, nomeadamente
alterações da saúde oral, retinopatia e problemas vasculares nos membros inferiores (pé
diabético).
Os conteúdos abordados no relatório demostram o trabalho que foi desenvolvido ao longo
dos 4 meses de estágio, que me permitiram desenvolver competências profissionais. O estágio foi
realmente importante, na medida em que veio colmatar os conhecimentos teóricos adquiridos ao
longo do curso com a prática e aplicação desses conhecimentos e complementando-os com o
trabalho que o farmacêutico comunitário deve desenvolver para poder estar plenamente preparado
para integrar o mercado de trabalho.
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1. Integração na farmácia e desenvolvimento de competências
I. ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO
Iniciei o meu estágio na Farmácia SILVA no dia 14 de março de 2016. Comecei por ser
apresentada aos farmacêuticos, técnicos e restantes funcionários da farmácia pelo Dr. Newton
Filho, ao qual foi entregue a função de orientar o meu estágio. Foram-me dados a conhecer todos
os espaços da farmácia, serviços prestados, função de cada membro da equipa bem como as
normas básicas de conduta. Definimos um horário diário das 9:00h às 18:00h, com uma pausa de
uma hora para almoço, entre as 12:30h e as 13:30h. Ao longo do estágio fui integrada
gradualmente nas diferentes atividades realizadas na farmácia, começando por funções que me
colocaram a par dos produtos existentes, da sua organização e disposição. Passei depois ao
atendimento ao público, onde fui aprendendo todos os procedimentos de dispensa de medicação
e indicação terapêutica. Paralelamente, fui integrada nos procedimentos de preparação de
manipulados e de execução dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Ao longo do estágio,
sempre que possível, participei dos procedimentos de receção de encomendas, gestão de stocks
e análise das propostas comerciais. No final de cada mês participei nos procedimentos de fecho
da faturação.
Todo este processo de integração inicial e as atividades que realizadas ao longo do
estágio estão descritas e organizadas cronologicamente na Tabela 1.
Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio na Farmácia SILVA.
14 e 18 de março
 Apresentação aos farmacêuticos, técnicos e restantes funcionários da farmácia,
incluindo explicação das diferentes atividades desempenhadas por cada um dos

Descrição das atividades realizadas

profissionais.
 Atribuição de horário e explicação das regras básicas de conduta.
 Introdução aos procedimentos de receção de encomendas e verificação dos prazos de
validade dos produtos a expirar no mês seguinte.
21 a 25 de março
 Receção de encomendas.
 Explicação

dos

diferentes

grupos

de

produtos

encontrados

na

farmácia

e

procedimentos de dispensa próprios de cada grupo, bem como características
particulares de cada grupo.
 Acompanhamento do atendimento aos utentes, com foco nos procedimentos
informáticos realizados no ato de dispensa, utilizando o SIFARMA 2000, bem como na
análise da validade das receitas médicas.
28 de março a 1 de abril
 Receção de encomendas.


Acompanhamento do atendimento aos utentes, com foco na dispensa e
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aconselhamento, nomeadamente no processo de comunicação com o doente,
linguagem utilizada, método de abordagem, questões colocadas, etc.


Acompanhamento da execução dos testes bioquímicos realizados na farmácia aos
utentes, nomeadamente a determinação da glucose, dos triglicerídeos e do colesterol
total.



Acompanhamento dos procedimentos de fecho de lotes para cada organismo
realizados no final de cada mês.

4 a 8 de abril


Receção de encomendas.



Acompanhamento da execução dos testes bioquímicos realizados na farmácia.



Introdução ao atendimento ao público de forma autónoma, supervisionada pelo
farmacêutico orientador.



Explicação do procedimento de realização de encomendas e gestão de stocks.



Introdução e acompanhamento dos procedimentos de preparação de manipulados e
da respetiva ficha de preparação, rótulo e cálculo do PVP.

Descrição das atividades realizadas

11 a 15 de abril


Acompanhamento da execução dos testes bioquímicos realizados na farmácia.



Introdução ao atendimento ao público de forma autónoma, supervisionada pelo
farmacêutico orientador.



Sessão de formação interna: apresentação do trabalho “métodos contracetivos
hormonais”.



Explicação do procedimento de realização de encomendas e gestão de stocks.



Introdução e acompanhamento dos procedimentos de preparação de manipulados e
da respetiva ficha de preparação, rótulo e cálculo do PVP.

18 a 22 de abril
 Execução autónoma da determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos,
esclarecendo sobre o significado dos resultados, sobre a importância da adesão à
terapêutica e/ou necessidade de consultar um medico para revisão terapêutica,
alertando ainda para os cuidados alimentares necessários, bem como para os riscos
de valores dos parâmetros bioquímicos avaliados acima do normal.


Introdução ao atendimento ao público de forma autónoma, supervisionada pelo
farmacêutico orientador.

25 a 29 de abril


Execução de testes bioquímicos de glicémia, colesterol total e triglicerídeos.



Introdução ao atendimento ao público de forma autónoma, supervisionada pelo
farmacêutico orientador. Introdução ao aconselhamento farmacêutico: perguntas
chave a fazer e interpretação das respostas do utente.
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9 a 13 de maio
 Acompanhamento do processo de avaliação de propostas a compra de produtos
farmacêuticos, atendendo às condições, flexibilidade de aquisição/ renegociação de
quantidades, possibilidade de devolução, etc.


Início do projeto de acompanhamento de doentes diabéticos, intitulado “Avaliação da
adesão terapêutica e educação para a saúde”.



Preparação de manipulados: pesquisa do método de preparação em diferentes fontes
de informação (primária, secundária e terciária).

16 a 27 de maio
 Sessão de formação interna com a apresentação do trabalho “fármacos vs. gravidez”.


Acompanhamento de doentes diabéticos e determinação de parâmetros bioquímicos
e fisiológicos.



Preparação de manipulados.



Atendimento ao público.

30 de maio a 3 de junho
 Organização da documentação

relativa

à

aquisição

de

estupefacientes

e

psicotrópicos.


Conferência do receituário: conformidade das prescrições com a legislação.



Acompanhamento de doentes diabéticos.



Atendimento ao público, execução de parâmetros bioquímicos e manipulados.

Descrição das atividades realizadas

6 a 10 de junho
 Organização

da

documentação

relativa

à

aquisição

de

estupefacientes

e

psicotrópicos.


Aconselhamento de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos.



Atendimento ao público, execução de parâmetros bioquímicos e fisiológicos e
elaboração de manipulados.



Acompanhamento de doentes diabéticos.

13 a 17 de junho
 Acompanhamento de doentes diabéticos.


Atendimento ao público e execução de parâmetros bioquímicos e fisiológicos.



Conferência de existências de produtos disponíveis para venda na página web.



Acompanhamento de doentes diabéticos.

20 a 24 de junho
 Sessão de formação interna com a apresentação do trabalho “afeções cutâneas”.


Acompanhamento de doentes diabéticos.



Atendimento ao público, execução de parâmetros bioquímicos e fisiológicos e
elaboração de manipulados.



Acompanhamento de doentes diabéticos.

27 de junho a 1 de julho
 Atendimento ao público, execução de parâmetros bioquímicos e fisiológicos e
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elaboração de manipulados.


Organização dos documentos internos dos medicamentos estupefacientes e
psicotrópicos: listagem de entradas semanais e respetivos anexos VII.



Acompanhamento de doentes diabéticos.

4 a 8 de julho
 Atendimento ao público, execução de parâmetros bioquímicos e manipulados.


Organização dos documentos internos dos medicamentos estupefacientes e
psicotrópicos: listagem de entradas semanais e respetivos anexos VII.

11 a 14 de julho
 Atendimento ao público, execução de parâmetros bioquímicos e manipulados.


Organização dos documentos internos dos medicamentos estupefacientes e
psicotrópicos: listagem de entradas semanais e respetivos anexos VII.

II. FARMÁCIA SILVA
2.1. Organização da farmácia
2.1.1. Localização da farmácia Silva
A Farmácia Silva está localizada na Vila da Praia da Vitória, Ilha Terceira. Funciona num
horário bastante alargado, de segunda a sábado, das 8:30h às 19h. Além deste horário, está de
serviço permanente a cada três dias, horário assegurado por dois profissionais até às 22:00h e,
posteriormente, por apenas um até às 8:30h do dia seguinte, horário estabelecido de acordo com
a legislação em vigor [1].
Considerando que no concelho da Praia da Vitória existem apenas quatro farmácias para
uma população superior a 21 000 habitantes, a quantidade de utentes é naturalmente elevada. O
público-alvo enquadra-se numa grande diversidade de classes socioeconómicas e atividades
profissionais, com predominância de utentes provenientes de meios rurais. Este fator condiciona
em muito o tipo de atendimento realizado, que se deve adequar ao utente em questão,
nomeadamente na forma de fazer a primeira abordagem, no vocabulário utilizado, à escolha das
perguntas necessárias para a recolha de informação e à postura a adotar. Influencia ainda a
gestão de stocks em função do tipo de produtos mais procurados e as estratégias de
merchandising a adotar.
2.1.2. Recursos humanos
O funcionamento da farmácia é assegurado por uma vasta equipa de profissionais: três
farmacêuticos, seis técnicos de farmácia e dois assistentes operacionais.
A Dra. Conceição Silva Lopes é, além da proprietária, a diretora técnica da farmácia. Á
diretora técnica cabe desempenhar todas as funções constantes na lei que estabelece o regime
jurídico das farmácias de oficina [3]. É responsável pela qualidade do atendimento ao utente, que
deve assegurar a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos dispensados, procurando
detetar e evitar problemas relacionados com os medicamentos (PRM) e resultados negativos
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associados à medicação (RNM). A observação ao código deontológico dos farmacêuticos, descrito
na secção II, capítulo VII do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos [2], é imprescindível para
garantir a qualidade dos serviços prestados, já que procura implementar uma conduta que deve
ser seguida no exercício da profissão, em que estão estabelecidos um conjunto de deveres e
direitos que permitirão ao farmacêutico exercer da melhor forma a sua profissão, tendo sempre
como foco o cidadão e em particular o doente.
O Dr. Newton Filho, farmacêutico adjunto, exerce as funções que cabem ao diretor técnico
na ausência deste. Além do atendimento ao público, é responsável pelas encomendas diárias de
medicamentos, definir o horário semanal dos técnicos, receber os delegados de cada laboratório,
avaliando as suas propostas comerciais em parceria com a diretora técnica, realizando ainda a
gestão e organização da documentação relativa aos medicamentos estupefacientes e
psicotrópicos. O Dr. Fernando Lopes, coproprietário da farmácia, está neste momento focado na
ultimação dos pormenores finais do projeto de ampliação da farmácia. As obras que serão
realizadas têm como objetivo adaptar a farmácia às novas exigências do setor, criando um espaço
que ofereça mais serviços ao utente, para além da dispensa de medicamentos. Apesar de ser no
momento o seu foco principal, é ainda o responsável pela gestão da página web da farmácia, pelo
aprovisionamento de determinados produtos, gestão dos prazos de validade dos medicamentos e
outras questões relacionadas com a gestão da farmácia. Os farmacêuticos são ainda
responsáveis pela elaboração de manipulados e execução dos testes bioquímicos realizados na
farmácia.
Aos técnicos cabe, além do atendimento ao público sempre sob supervisão dos
farmacêuticos, a conferência do receituário, tarefa realizada continuamente ao longo do dia, com
tripla validação, de modo a permitir que qualquer erro cometido na dispensa seja corrigido o mais
rapidamente possível, evitando problema mais graves, especialmente se envolver erros nas
substâncias ativas ou na dosagem. Realizam ainda a receção de encomendas diárias de menor
volume, o armazenamento de produtos e a conferência de prazos de validade.
A um dos assistentes operacionais cabe a tarefa de receção e armazenamento das
encomendas, em particular as de maior volume, reposição de stocks, conferência de prazos de
validade, entre outros serviços logísticos. A outra assistente está responsável por responder e
enviar os produtos comprados através da página web da farmácia.
2.1.3. Espaços físicos e equipamentos
De acordo com a legislação, a farmácia apresenta instalações que garantem a correta
conservação e armazenamento dos medicamentos, instalações adequadas à preparação de
manipulados, receção de encomendas e atendimento dos utentes com a necessária privacidade
[3].
A área de atendimento ao público, com 6 postos individuais, é um espaço amplo que
proporciona grande capacidade de atendimento. Cada posto está equipado com um computador,
um terminal de multibanco, uma impressora de receitas/recibos e um aparelho para leitura de
código de barras, que permite atender seis utentes em simultâneo de forma independente. Perto
de cada balcão, numa zona sem acesso direto ao utente, encontram-se expostos alguns
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medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de dispensa frequente, de modo a facilitar
o seu acesso durante o atendimento.
Na zona de espera (atrás dos balcões) encontram-se expostos um conjunto de produtos
desrmofarmacêuticos, cosméticos e de higiene corporal, suplementos alimentares, alguns com
destaque para desportistas, uma área com produtos infantis, com biberons, chupetas, fraldas e
produtos de alimentação infantil, uma zona para os dispositivos médicos, essencialmente material
de penso e suporte articular, entre outros.
Os medicamentos de marca encontram-se organizados por forma farmacêutica,
ordenados por ordem alfabética, num sistema de gavetas. Os medicamentos genéricos estão
dispostos por laboratório, organizados por ordem alfabética, também num sistema de gavetas.
Nesta mesma área encontra-se um frigorífico para os medicamentos que exigem conservação a
baixas temperaturas.
Existem duas zonas distintas para a receção de encomendas, uma destinada às
encomendas diárias, de menor quantidade, e outra para encomendas de maior volume, como as
que chegam no início de cada mês para reposição do stock ou os produtos adquiridos através de
campanhas. É na área de receção de encomendas de maior volume que se encontra também o
armazém, que permite guardar os produtos que não cabem nas gavetas de armazenamento.
Existe ainda um laboratório para a preparação de manipulados, um local para execução dos
parâmetros bioquímicos, uma sala destinada à conferência de receituário, que é ainda utilizada
para os mini-rastreios faciais e para as consultas de nutrição que ocorrem periodicamente. Além
destes espaços, existem dois postos de trabalho equipados com computadores necessários para
o trabalho dos assistentes operacionais, e ainda um gabinete reservado à diretora técnica e ao
farmacêutico adjunto.
As instalações da Farmácia Silva permitem fazer dispensa de medicamentos e outros
produtos com a máxima qualidade e oferecer outros serviços de promoção da saúde e de bemestar de interesse da população local.
2.2. Sistema informático
Na farmácia Silva o software utilizado é o Sifarma 2000, programa da Glintt.
Este programa permite analisar e gerir todos os fluxos de stock dos produtos,
fornecedores de cada produto, conferir o histórico de compras e vendas, elaborar relatórios de
inventário, analisar o consumo médio de cada produto, produzir listagens para controlo das
validades e análise das existências. Permite ainda encomendar os produtos aos respetivos
fornecedores, com base na análise dos stocks, e possibilita fazer o registo da receção de
encomendas.
Relativamente ao atendimento, o programa permite obter listagens relativas à situação de
créditos de utentes, criar uma ficha de acompanhamento do doente, onde se registam problemas
de saúde, alergias, contraindicações individuais e medicação frequente, e consultar as vendas
realizadas. Relativamente à medicação, o Sifarma 2000 possui uma base de dados, que
disponibiliza informação científica fidedigna para cada medicamento, importada do RCM,
nomeadamente: composição qualitativa e quantitativa, indicação terapêutica, posologia,
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contraindicações, reações adversas e interações medicamentosas. Esta informação é uma
ferramenta importantíssima para auxiliar o farmacêutico no esclarecimento de dúvidas e ter uma
fonte de consulta rápida e segura.
Outra valência importante é a da faturação, onde podem ser consultados os lotes por
faturar e os já faturados, organizados segundo a entidade comparticipante.
O Sifarma 2000 possui muitas outras funcionalidades, fundamentais para a dinâmica da
farmácia, que facilitam todo o processo de gestão, de dispensa de medicamentos e de outros
produtos disponíveis na farmácia.
2.3. Encomendas e aprovisionamento
Comecei o meu estágio por fazer receção das encomendas diárias com o propósito de
ficar a conhecer muitos dos produtos existentes na farmácia, a forma como eram adquiridos,
rececionados e armazenados.
Cada produto apresenta uma ficha no sistema informático utilizado. Nesta ficha
encontram-se diversas informações necessárias para o processo de aquisição: stock no local,
stock máximo, stock mínimo e ponto de encomenda. Também é possível consultar quem é o
fornecedor habitual, o histórico de compras e vendas, que pode ser observado na forma de gráfico
de barras representando o consumo mensal. Para alguns fornecedores é possível consultar no
momento a quantidade de produto que têm disponível e fazer encomenda instantânea. Alguns
fornecedores locais não têm esta valência, sendo que em caso de rutura de stock na farmácia,
quando se pretende saber a disponibilidade de produto e fazer a reserva momentânea, liga-se
diretamente para a sede do armazenista.
De acordo com as regras estabelecidas [4], as farmácias só podem adquirir medicamentos
a fabricantes e distribuidores grossistas autorizados pelo INFARMED, salvo as situações descritas
no estatuto do medicamento [4]. Na Região Autónoma dos Açores, a atividade de distribuição por
grosso de medicamentos de uso humano está sujeita a autorização da Direção Regional da Saúde
(DRS), sendo apenas permitida a aquisição de produtos a armazéns de medicamentos constantes
da lista publicada pela entidade referida. Estes armazenistas apresentam contratos com diferentes
laboratórios farmacêuticos. Atendendo às suas propostas comerciais para cada produto, a
Farmácia Silva adquire a maioria dos produtos a determinados armazenistas, encomendando
pontualmente a outros fornecedores autorizados, para responder a pedidos especiais de produtos
que não constam do stock dos armazenistas frequentes.
Diariamente são realizadas duas encomendas a cada fornecedor principal, uma que é
entregue no período da manhã (encomenda realizada no final do dia anterior) e outra entregue no
final do dia (encomendas realizadas até às 16 h). Acompanhando cada encomenda segue a fatura
do pedido, em duplicado, que é conferida no momento da receção informática no que diz respeito
ao número de unidades recebidas, ao valor individual de cada produto, preço total da encomenda
e prazos de validade. Caso o prazo de validade de um produto recebido seja inferior ao dos
produtos em stock faz-se atualização para o prazo mais curto, para que não haja erros na gestão
dos prazos de validade. Produtos com prazo de validade a terminar nos próximos 6 meses a
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contar do dia de receção não são aceites, salvo exceção em que se trate de um pedido para uma
pessoa em particular, que fará a sua utilização imediata.
Na receção dos produtos existem dois tipos: encomendas manuais e os pedidos
registados no Sifarma 2000. As encomendas manuais resultam de pedidos de produtos
telefonicamente ou por correio eletrónico. Nestes casos é necessário criar previamente uma
encomenda manual e só depois se faz a receção dos produtos. As encomendas eletrónicas são
recebidas diretamente partindo da encomenda registada no Sifarma 2000.
As matérias-primas e reagentes são adquiridas através dos fornecedores que têm acordos
comerciais com determinados laboratórios que as produzem. As matérias-primas adquiridas
cumprem os requisitos de ensaios de qualidade especificados na farmacopeia onde a matériaprima se encontra descrita, geralmente na Farmacopeia Portuguesa 9 ou na Farmacopeia
Europeia, atestado através do boletim analítico. Ao entrarem na farmácia, os farmacêuticos
verificam que as mesmas cumprem com os requisitos da farmacopeia pela análise do boletim
analítico [5,6].
Em observância com a legislação em vigor farmácia apresenta as condições necessárias
ao bom estado de conservação dos produtos [7]. Para tal apresenta locais apropriados para
conservação dos produtos, de acordo com as características de conservação estabelecidas pelo
fabricante, possuindo dispositivos de controlo de humidade e temperatura nas áreas de
conservação (sala com sistemas de gavetas, armazém e frigorifico). Estes dispositivos, fazem o
registo constante destes parâmetros e elaboram um relatório diário permanente da temperatura e
humidade máxima e mínima registada e emitindo mensagem de alerta caso os parâmetros
medidos se encontrem fora do intervalo estabelecido ou ocorra uma falha do aparelho de medição.
No início de cada mês retira-se uma listagem dos produtos cujo prazo de validade termina
no mês seguinte. Essa listagem é conferida pelo assistente operacional e/ou pelos técnicos. A
conferência consiste em verificar se o stock informático coincide com o stock físico e se desses
produtos algum apresenta validade a terminar no mês seguinte. Produtos com apenas mais um
mês de validade são separados para serem devolvidos aos respetivos fornecedores, sendo que
todos os produtos que não sejam medicamentos são devolvidos de acordo com os acordos
comerciais que foram estabelecidos entre estes e a farmácia no momento de aquisição.
A disposição dos MNSRM e, em especial, dos produtos de saúde e bem-estar é realizada
por grupo/classe de produtos organizados por marca. É obviamente importante conseguir que o
utente fique interessado na gama de produtos que a farmácia oferece, procurando ajuda junto do
farmacêutico que fará um aconselhamento que vá de encontro às necessidades do utente.
2.4. Medicamentos e outros produtos farmacêuticos existentes na farmácia
A farmácia dispõe de produtos pertencentes a diferentes grupos. Cada produto/grupo de
produtos apresenta procedimentos próprios de aquisição, armazenamento, disposição na farmácia
e exposição ao público, mas principalmente características diferentes no que diz respeito à sua
utilização e função, o que condiciona a dispensa farmacêutica realizada, que deve respeitar as
regras deontológicas e a legislação em vigor. É por isso importante conhecer os diferentes
produtos, saber a que classes pertencem e a legislação própria que lhes é aplicada.
8

2.4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica e medicamentos não sujeitos a receita
médica
Os medicamentos de uso humano são o grupo de produtos sobre o qual recai maior
atenção. Devido às suas propriedades farmacológicas e toxicológicas, requerem uma avaliação
cuidadosa de cada situação, em que é necessário avaliar a necessidade, segurança e eficácia
considerando as características e particularidades do utente a que se destina. Este grupo de
produtos tem de obedecer a padrões de qualidade, segurança e eficácia, atestadas pelo
INFARMED, que é a entidade responsável pela Autorização de Introdução no Mercado nacional
dos Medicamentos de Uso Humano.
Os medicamentos sujeitos a receita médica apenas são vendidos nas farmácias, mediante
prescrição em modelo de receita médica autorizada [8]. Este controlo apertado na sua dispensa
deve-se ao facto da sua utilização necessitar de vigilância médica e acompanhamento
farmacêutico, por poderem apresentar riscos para a saúde do doente. Este risco advém das
propriedades intrínsecas do medicamento bem como da frequência com que é utilizado, da
necessidade de se considerar as particularidades do doente e do seu estado de saúde, que
condicionam a sua utilização. Outros medicamentos necessitam de receita médica especial, pela
sua capacidade de criar toxicodependência ou serem utilizados para fins ilegais, sendo-lhes
aplicado o regime jurídico adequado [9, 10]. Dentro dos MSRM, existem medicamentos de uso
exclusivo em meio hospitalar e outros que, podendo ser vendidos em ambulatório, são por
questões comerciais apenas vendidos em meio hospitalar devido à necessidade de
acompanhamento dos doentes durante a terapêutica e pelas condições impostas pela sua
comparticipação.
De acordo com a legislação em vigor [11,12], os medicamentos não sujeitos a receita
médica passaram a ser também vendidos fora das farmácias, em estabelecimentos que cumpram
as exigências constantes na legislação referida. Excetuam-se os MNSRM sujeitos a
comparticipação do Estado no seu preço, que assim só podem ser vendidos nas farmácias. Esta
dispensa deve ser realizada sob responsabilidade de um farmacêutico ou técnico de farmácia.
Os MNSRM são aqueles que não apresentam as características supracitadas e podem ser
utilizados nas situações de automedicação definidas na lei [13]. A principal preocupação
relativamente a estes medicamentos é o seu uso excessivo e a falta de consciência relativamente
a situações em que não estaria indicado, pois são muitas vezes descoradas as particularidades do
doente. Por exemplo o Panadol Extra® (GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd) vulgarmente utilizado
para combater as dores de cabeça deveria ser evitado em pessoas hipertensas ou com arritmias.
Seria importante garantir que no momento da compra deste produto alguém alertasse para estas
situações, fazendo as “perguntas certas” e indicando os possíveis efeitos adversos. A venda
destes medicamentos em farmácia garante que no momento da dispensa são recolhidas as
informações necessárias para fazer uma correta indicação farmacêutica, sendo prestadas as
informações necessárias à sua correta utilização pelo utente. Esta situação verifica-se mesmo
quando o doente chega à farmácia com uma ideia definida daquilo que pretende. Neste caso o
farmacêutico pode sempre questionar qual a finalidade da sua utilização, se o utente tem algum
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problema de saúde, qual a regularidade com que utiliza o medicamento em causa e se é eficaz e
seguro na situação em questão. Além disso pode informar o doente sobre a posologia e cuidados
a ter, mesmo que o doente já o faça, procurando corrigir casos em que a toma esteja a ser feita
inadequadamente.
2.4.2. Medicamentos manipulados
Os medicamentos manipulados são produzidos em pequena escala nas farmácias
comunitárias, embora possam ser importantes para colmatar lacunas existentes no mercado, e
adequar a posologia/composição ao perfil fisiopatológico do doente. Esta necessidade de preparar
medicamentos manipulados sente-se principalmente nas áreas da Pediatria, Dermatologia,
Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Oncologia, Otorrinolaringologia e Oftalmologia [14].
Com a adaptação às características do doente pretende-se obter um produto que
apresente excipientes adequados e bem tolerados pelo doente, com princípios ativos em dose
adaptada às suas necessidades específicas, na forma farmacêutica mais apropriada.
A Dermatologia constitui a principal área a que se recorre à preparação de manipulados
na Farmácia Silva. A grande procura decorre da necessidade de personalizar a terapêutica,
geralmente para adequar a dosagem às crianças, para fazer a associação de substâncias ativas
não disponíveis no mercado e para adaptar o excipiente ao tipo de pele e às afeções
apresentadas pelo doente.
Cremes de enxofre para crianças com escabiose, preparações combinando compostos
antifúngicos e antibacterianos com corticosteroides para tratar infeções mistas da pele ou de
causa duvidosa, cremes de hidrocortisona com posologia adequada à pediatria, preparações com
ácido salicílico na psoríase e noutras dermatites e pós cutâneos para podologia usados no
controlo do odor, constituem os principais manipulados realizados na farmácia.
A preparação de manipulados é da exclusiva responsabilidade do farmacêutico,
constituindo uma área relevante da sua intervenção para a saúde pública. Para que se obtenham
manipulados de qualidade, que sejam seguros e eficazes, a manipulação deve cumprir os
requisitos e normas legisladas, definidos pelo INFARMED, numa publicação intitulada
Medicamentos Manipulados [15]. Estes requisitos são relativos aos fornecedores de matériasprimas, ao material mínimo obrigatório que deve estar presente no laboratório de manipulação, ao
regime de preços e comparticipações de manipulados, procedimentos que visam garantir a
credibilidade, segurança e eficácia terapêutica dos manipulados.
2.4.3. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos
Os produtos farmacêuticos homeopáticos passaram a ser designados de medicamentos
homeopáticos de acordo com a lei [4]. Estes são medicamentos obtidos a partir de matériasprimas homeopáticas, segundo um processo de fabrico constante na farmacopeia europeia ou
numa farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, em falta da primeira. De acordo
com o Estatuto do Medicamento [4], o processo de introdução no mercado dos medicamentos
homeopáticos é simplificado ou obedece a um regime idêntico ao dos restantes medicamentos de
uso humano, conforme o risco que apresentem para o doente e a presença/ausência de
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indicações terapêuticas. Cabe ao INFARMED avaliar os pedidos de registo com base na
legislação em vigor [16].
O volume de venda de medicamentos homeopáticos não tem grande expressão na
Farmácia Silva. Estão disponíveis apenas três produtos pertencentes a este grupo: o
Oscillococcinum® (Boiron), Homeovox® (Boiron) e o Sedatif® (Boiron).
2.4.3. Produtos dietéticos e para alimentação especial
Produtos destinados a uma alimentação especial são utilizados com um determinado fim
nutricional, cuja composição e processo de fabrico se distingue dos produtos alimentares vulgares.
Este tipo de produtos contempla: alimentos destinados a facilitar a assimilação de substâncias
para pessoas em condições fisiológicas especiais; alimentos para lactentes ou bebés; alimentos
dietéticos destinados a controlo do peso, com ajuste calórico; produtos dietéticos destinados a fins
medicinais específicos (ex.: alimentos sem glúten) ou mesmo alimentos ajustados à realização
esforços musculares intensos, por exemplo para desportistas [17]. Além destes grupos, existem
ainda produtos dietéticos com fins terapêuticos destinados a erros do metabolismo [18,19].
Enquadram-se ainda neste grupo os suplementos alimentares, como um género alimentício que
se destina a preencher as lacunas de uma alimentação normal, sendo um meio de obtenção de
nutrientes e substâncias de uma forma concentrada [20].
É importante salientar que qualquer um destes produtos não apresenta propriedades
curativas ou terapêuticas e ainda que alguns podem ser utilizados como única fonte de nutrientes,
enquanto outros funcionam apenas como complemento ao regime alimentar normal.
Na farmácia Silva encontram-se disponíveis leites com diferente composição para
lactentes e crianças, alguns adaptados a problemas congénitos, como os leites sem glúten, sem
lactose, ou ainda leites destinados a situações pontuais como regurgitação, obstipação ou baixo
peso. Existem também produtos destinados a fornecer maior aporte calórico, por exemplo, para
idosos com dificuldade de alimentação ou doentes que sofreram queimaduras significativas, com o
objetivo de fornecer calorias numa forma concentrada através de um produto rico em proteínas e
ácidos gordos essenciais. Está disponível também um vasto conjunto de suplementos alimentares
para pessoas com intenso esforço muscular, ricos em proteínas e alguns especialmente ricos em
determinados aminoácidos ou destinados a colmatar diferentes necessidades nutricionais dos
utentes. De salientar que, apesar de todos estes produtos serem de venda livre, não dispensam
aconselhamento farmacêutico. Neste domínio, podemos intervir procurando dar resposta às
necessidades do utente e realizar o nosso aconselhamento com base no conhecimento científico e
tendo apenas em conta as particularidades do utente, descorando aspetos comerciais que podem
vir em primeiro lugar noutro tipo de estabelecimentos onde estes produtos também são vendidos.
2.4.4. Produtos fitoterapêuticos
Os produtos fitoterapêuticos apresentam na sua composição substâncias obtidas a partir
de plantas, dos seus extratos e preparados, que contêm partes de plantas ou combinações entre
elas, destinados a um consumo imediato ou como base para suplementos alimentares e produtos
vegetais.
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Os medicamentos à base de plantas para serem vendidos ao público devem cumprir as
especificações descritas no estatuto do medicamento [4]. A sua entrada no mercado, é
regulamentada e está dependente do fim a que se destina, da dosagem e posologia que serão
seguidas, efeitos farmacológicos ou de eficácia plausível e conhecida.
O consumo de produtos à base de plantas tem vindo a aumentar [21], sendo importante
refletir sobre a forma como são disponibilizados ao público, nomeadamente sobre os possíveis
efeitos adversos e interação com outras substâncias.

Por exemplo, muitos produtos

fototerapêuticos interferem com a coagulação sanguínea, sendo importante no momento da
dispensa detetar possíveis contraindicações e interações entre substâncias, procurando encontrar
a melhor solução atendendo às características do doente.
2.4.5 Medicamentos de uso veterinário
De acordo com o estatuto da ordem dos farmacêuticos [2], o farmacêutico tem
responsabilidade sobre os medicamentos de uso veterinário em vários pontos do seu circuito.
Cabe portanto ao farmacêutico a “preparação, controlo, seleção, aquisição, armazenamento e
dispensa de medicamentos de uso humano e veterinário […] ”, proporcionar a “Informação e
consulta sobre medicamentos de uso humano e veterinário, dispositivos médicos, sujeitos e não
sujeitos a prescrição médica, junto de profissionais de saúde e de doentes, de modo a promover a
sua correta utilização”. Contudo, os medicamentos de uso veterinário não são da exclusiva
responsabilidade e competência do farmacêutico. A venda a retalho de medicamentos veterinários
pode ser realizada não só nas farmácias mas também noutras entidades legalmente autorizadas
pelo diretor-geral de Veterinária [22]. Na verdade, como farmacêuticos estamos altamente
qualificados para realizar a dispensa destes medicamentos, interpretando e avaliando as
prescrições médicas, fornecendo informação necessária de modo a promover a sua correta
utilização. Contudo, aponto como grande falha do curso a falta de uma unidade curricular
destinada a este grupo de medicamentos, em que seria importante conhecer particularidades dos
animais, nomeadamente em termos metabólicos, que influenciam a farmacocinética e
farmacodinâmica dos compostos.
2.4.6. Dispositivos médicos
Os dispositivos médicos são aparelhos, equipamentos, software, materiais, artigos e
produtos em que o principal efeito pretendido não é atingido por meios farmacológicos,
metabólicos ou imunológicos, destinados a serem utilizados no ser humano para o diagnóstico,
prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, no estudo,
alteração ou substituição da anatomia ou de um processo fisiológico, ou para o controlo da
conceção [23]. Os medicamentos e dispositivos médicos podem ter a mesma finalidade, mas a
grande diferença assenta no meio de atuação, em que os dispositivos médicos atuam
essencialmente por meios físicos.
Os fabricantes classificam os dispositivos médicos em 4 classes de risco, de acordo com o
estabelecido na lei [23]. Na Farmácia Silva a maioria dos dispositivos médicos para venda
pertencem à classe I, nomeadamente: algodão, compressas, ligaduras, pensos, fraldas para
incontinentes, meias de compressão, instrumentos cirúrgicos reutilizáveis (pinças, tesouras),

12

seringas sem agulha, termómetros ou luvas de exame estéreis. Estão ainda disponíveis
compressas e seringas com agulha (classe IIa), preservativos (classe IIb), dispositivos intrauterinos (classe III). Os biberons, chuchas, tetinas, fraldas para crianças não são considerados
dispositivos médicos.
Os dispositivos médicos destinados ao diagnóstico in vitro para autodeterminação da
glicemia, nomeadamente tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, as
agulhas, seringas e lancetas destinadas aos doentes com diabetes, apresentam preços máximos
de venda ao público regulados por lei, com uma comparticipação pelo Estado de 85% do PVP nas
tiras-teste e em 100% no PVP das agulhas, seringas e lancetas para o SRS e subsistemas de
comparticipação.
2.5. Dispensa de medicamentos e outros produtos em farmácia
2.5.1. Medicamentos prescritos em receita médica
Na Região Autónoma dos Açores a prescrição de medicamentos, os modelos de receita
médica, as condições de dispensa de medicamentos, bem como as obrigações de informação a
prestar aos utentes estão regulamentados pela Portaria n.º 79/2012, de 12 de julho retificada pela
declaração de Retificação N.º 16/2012 de 17 de Julho [24]. Este regime jurídico aplica-se à
prescrição de medicamentos de uso humano sujeitos a receita médica, incluindo medicamentos
manipulados e medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, e ainda os
produtos comparticipados pelo Estado, como os produtos para autocontrolo da Diabetes mellitus e
produtos dietéticos a prescrever em local de prescrição integrado no território da Região
Autónoma dos Açores.
Durante o estágio contatei com dois tipos de receita: a prescrição manual em documento
pré-impresso (edição da INCM) e as receitas prescritas eletronicamente e impressas
(materializadas). Os modelos de prescrição para serem válidos devem obedecer ao disposto no
anexo I, II e III da portaria supracitada.
Ao rececionar a receita, depois de verificar a validade do modelo de prescrição e o prazo
de validade, o farmacêutico deve começar por verificar se os dados do utente estão corretamente
preenchidos, sendo obrigatório o nome e número de utente e facultativo o contacto e número de
beneficiário. Deve verificar depois se a vinheta do local de prescrição e a que identifica o médico
prescritor estão apostas corretamente, se a receita apresenta número e código de barras
respetivo, e se está assinada pelo médico no lugar destinado a esse fim. Estando esta parte
correta, passa-se a analisar se a prescrição dos medicamentos segue o estabelecido por lei. É
obrigatório que a prescrição de um medicamento inclua a respetiva DCI da substância ativa, a
forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. A indicação do nome comercial
entre vírgulas após a DCI é facultativa, mas apenas nos casos em que o médico considere que o
medicamento possui margem terapêutica estreita; suspeite de intolerância ou reação adversa a
um medicamento com a mesma substância ativa, mas com outra denominação comercial; ou se o
medicamento se destinar a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada
superior a 28 dias. Nestes casos descritos, estas exceções devem constar abaixo de cada
medicamento prescrito. Quando não existe grupo homogéneo e na prescrição de MNSRM poderá
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constar apenas o nome comercial. A prescrição de medicamentos manipulados deve indicar a
substância ativa, a dosagem e a forma farmacêutica, com a designação manipulado dentro de
parênteses. É necessário conferir se o número máximo de medicamentos prescritos por receita e
se o número de unidades de cada tipo está correto: no total 4 unidades por receita, com o máximo
de 2 embalagens de cada tipo, salvo exceções, como a prescrição de medicamentos em unidose.
Medicamentos designados de estupefacientes ou psicotrópicos, compreendidos nas tabelas I a II
anexas ao Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro [25], devem ser prescritos numa
receita à parte, não podendo estar acompanhados de outros. Analisa-se por fim se o regime de
comparticipação está corretamente identificado.
Partindo para a dispensa propriamente dita, a farmácia deve dispensar o medicamento
mais barato. Para isso a farmácia apresenta para cada grupo homogéneo no mínimo três
medicamentos de entre os 5 mais baratos. Na maioria dos casos os doentes mais idosos e
aqueles com medicação crónica apresentam já marcas comerciais ou laboratórios de genéricos
habituais, acabando por preferir levar esses medicamentos, especialmente para evitar “confundilos” com outros. É importante perceber se aqueles medicamentos são para a pessoa que os está
a levantar. Caso não sejam, deve perceber-se se a pessoa está a par da situação do doente,
conhece a medicação, tentando obter mais informações sobre o estado de saúde da pessoa à
qual se destina a medicação. Mesmo sendo medicação crónica nunca é de mais salientar efeitos
secundários, interações, posologia, modo de administração e conservação. É muitas vezes
importante deixar por escrito a informação relativa à toma, por exemplo em cada caixa. Outro
aspeto importante é saber se tomam mais medicamentos, procurando identificar situações de
duplicação da terapêutica, interações e contraindicações. É ainda fundamental perceber se a
medicação é necessária, efetiva e segura. Isto é, se o doente apresenta algum problema de saúde
que justifique a utilização do medicamento, se sente melhoria dos sintomas ou se os parâmetros
bioquímicos (colesterol ou diabetes) estão dentro dos valores considerados normais, bem como se
surgiram efeitos secundários. No caso de ser a primeira vez que o utente vai fazer a medicação
deve fazer-se uma explicação detalhada dos possíveis efeitos secundários, indicando medidas
não farmacológicas e farmacológicas que devem ser seguidas para evitar ou minorar estes efeitos,
bem como a duração típica dos sintomas e as situações em que estes poderão exigir a
necessidade de consultar o médico e suspender a terapêutica. É ainda fundamental promover a
adesão á terapêutica, salientando efeitos positivos da medicação bem como as consequências da
toma incorreta ou suspensão da medicação sem recomendação do médico.
São realizados todos os procedimentos informáticos padronizados pelo programa Sifarma
2000 no ato da dispensa, tendo em consideração o organismo de comparticipação e as
particularidades que cada envolve. As etapas de dispensa também dependem do medicamento,
nomeadamente no caso dos medicamentos psicotrópicos, em que é necessário recolher e registar
informação relativa ao doente ao qual se destina e ao utente que a adquire, bem como arquivar
duas cópias da receita.
No final da dispensa o doente deve assinar no verso da receita, em local próprio,
demonstrando consentimento em relação aos medicamentos dispensados, declarando ter
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exercido/ não ter exercido direito de opção e confirmando que lhe foi prestada a informação
necessária para que possa fazer um uso correto.
Bastante importante é a conferência das receitas, feita em triplicado, para garantir que não
ocorreu qualquer erro na dispensa dos medicamentos, em especial no que respeita à substância
ativa, dosagem e forma farmacêutica. Verifica-se mais uma vez a validade da receita pelo
cumprimento dos pontos acima referidos.
Por vezes os doentes solicitam MSRM sem terem receita. Quando se tratam de
medicamentos crónicos, de forma a garantir a continuidade do tratamento e dado o difícil acesso
de alguns utentes ao médico, poderão ser excecionalmente cedidos em venda suspensa, em que
o doente deverá trazer posteriormente a receita para regularizar a venda e receber a
comparticipação devida, de acordo com o organismo de comparticipação. Exceção para os
medicamentos estupefacientes e psicotrópicos que só poderão ser cedidos em casos muito
especiais e mediante condições e procedimento especial.
2.5.2. Medicamentos para automedicação
O processo de automedicação consiste na utilização de MNSRM para o alívio e
tratamento de problemas de saúde ligeiros, de carater temporário e sem gravidade. Uma
automedicação responsável realiza-se quando o doente trata um transtorno menor através do uso
adequado e moderado destes medicamentos, mediado por um profissional de saúde. Contudo, a
automedicação deve ser restrita a determinadas situações legisladas [14].
Os farmacêuticos podem e devem assistir os doentes no processo de automedicação,
aconselhando o doente pela avaliação da situação que este descreve, ajudando-o a tomar a
decisão mais correta para cada caso. Este processo difere do processo de “autocuidado”,
realizado quando é o próprio doente a estabelecer medidas para restabelecer e manter o seu
estado de saúde, lidando com a doença/ sintomatologia.
Para conseguir identificar se o problema de saúde é passível de se resolver com
automedicação é necessário conhecer os sintomas e sinais associados às diferentes patologias,
processo que poderá não ser fácil sem conhecimentos da fisiopatologia das doenças, daí a
intervenção do farmacêutico ser imprescindível na maioria das situações.
Mesmo que o doente não coloque dúvidas ou chegue já à farmácia com uma ideia
concreta do medicamento que procura, o farmacêutico deve procurar saber qual o fim a que se
destina, quais os sintomas, como/ quando surgiram, apresentando alternativas caso considere que
existe melhor opção de tratamento. Deve também questionar o doente sobre medicação que faz,
outras doenças ou estado de saúde, alergias ou reações adversas a fármacos. Nesta interação
com o doente, cabe ainda ao farmacêutico perceber se o doente precisa de outro tipo de cuidados
farmacêuticos. Deve sempre deixar-se claro como deve ser feita a toma, cuidados a ter e sintomas
a estar atento, mesmo que o doente diga ao início que já sabe como se toma. Acontece que
muitas vezes o doente faz a toma incorretamente sem ter noção disso. Os protocolos de atuação e
os algoritmos de decisão são ferramentas indispensáveis no processo de indicação. Estes são um
conjunto de instruções organizadas que encaminham o farmacêutico para a decisão a tomar de
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acordo com a situação. Devem estar de acordo com as melhores evidências clínicas, serem atuais
e validados por um processo de colaboração com os médicos.
Não existem medicamentos inócuos e como tal o aconselhamento com um farmacêutico
será sempre a melhor forma de fazer automedicação recorrendo a MNSRM, evitando a ineficácia
do medicamento, efeitos adversos por interações ou desadequação do medicamento, ou outros
problemas relacionados com a terapêutica que poderão conduzir a RNM.
2.5.3. Outros produtos
Além de MSRM e MNSRM, faz-se a dispensa de outros produtos dermofarmacêuticos,
cosméticos e de higiene corporal, produtos dietéticos, suplementos alimentares, produtos de uso
veterinário e dispositivos médicos.
O aconselhamento de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos tem especial interesse
nas afeções cutâneas uma vez que para o seu tratamento ou controlo dos sintomas associados é
necessário conhecer a fisiopatologia da doença. Mesmo não se tratando de afeções, os utentes
procuram aconselhamento acerca do produto mais indicado para o seu tipo de pele e que
melhorem a aparência da pele.
Os suplementos alimentares são uma área que suscita muitas dúvidas nos utentes e que
os leva a procurar indicação farmacêutica. Procuram saber qual é o suplemento mais indicado
para o caso que descrevem, se há alguma interação com os medicamentos que tomam e o podem
fazer continuamente.
Os principais produtos veterinários disponíveis na farmácia são antiparasitários para cães
e gatos. Aqui a grande intervenção do farmacêutico é na escolha do produto mais indicado ao
animal, explicando o modo de administração, cuidados a ter e duração do efeito, alertando para a
necessidade de repetir a aplicação após o tempo recomendado.
Na maioria dos casos a grande intervenção do farmacêutico no aconselhamento e
dispensa de dispositivos médicos abrange a área de pensos, ligaduras e compressas. Aqui será
importante atender às necessidades do doente, procurando encontrar o dispositivo mais adequado
para a sua situação. O farmacêutico deve ainda prestar nestas situações aconselhamento quanto
à desinfeção e tratamento da zona lesada.
2.6. Cuidados de saúde prestados na farmácia
Na Farmácia Silva faz-se a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos,
nomeadamente a pressão arterial, nível de colesterol total, triglicerídeos e glucose no sangue
capilar periférico.
A pressão arterial é medida de forma gratuita utilizando um tensiómetro de braço. O
aparelho é ajustado no abraço do doente, que deve estar descontraído e pousado sobre uma
superfície. Este serviço é muito procurado por doentes que fazem medicamentos antihipertensores, mas cuja pressão arterial apresenta muitas oscilações, levando a que os doentes
sintam dores de cabeça, tonturas, etc.
Da mesma forma a análise de parâmetros bioquímicos é realizada com recurso ao
aparelho CR 3000, com três feixes de leitura. Para cada medição recolhe-se, através de picada
por lanceta no dedo, sangue para um tubo capilar que é colocado numa cuvete específica para o
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teste a realizar. Esta cuvete tem já os reagentes iniciais da reação que, após diluição do sangue
recolhido, é lida no aparelho para fazer o “branco”. O aparelho reconhece o parâmetro que está a
ser analisado em cada célula pela leitura do código de barras presente no exterior da cuvete. Após
leitura do branco são adicionados os respetivos reagentes finais da reação, na quantidade definida
para cada teste, fazendo-se a leitura do valor do parâmetro bioquímico. Este serviço é muito
procurado por doentes com níveis de colesterol e triglicerídeos ligeiramente acima do normal e
que pretendem perceber se as mudanças na alimentação que implementaram estão a ser
suficientes para controlar estes valores ou se haverá necessidade de recorrer a medidas
farmacológicas. Doentes em início de terapêutica procuram igualmente perceber se a medicação
está a ser eficaz no controlo destes parâmetros. Há quem realize os testes apenas para despiste
de algum problema, nomeadamente doentes de meia-idade com outros problemas de saúde.
Na prestação deste serviço, o farmacêutico procura indicar medidas não farmacológicas e
alertar para a importância da adesão à terapêutica. Esclarece ainda dúvidas que o doente possa
apresentar relativamente à fisiopatologia da doença, fatores de risco e co morbilidades.
A farmácia recebe uma vez por semana uma nutricionista para a realização de consultas a
doentes que se pré-inscrevem. Estes doentes são acompanhados pela profissional e seguem um
plano nutricional estabelecido por esta, sendo a remarcação e periodicidade das consultas da sua
competência.
Pontualmente realizam-se mini-rastreios faciais organizados por marcas de cosméticos,
que fazem sessão de limpeza de pele e recomendam produtos adequados ao tipo de pele e a
afeções cutâneas que apresentem, procurando corrigir ou melhorar a aparência da pele.
Nestes serviços prestados pretende-se fazer educação para a saúde. O principal objetivo
é a prevenção de doenças, a promoção da saúde e a autonomia dos utentes, tornando-os
intervenientes ativos e capazes de transmitir também conhecimento. Uma pessoa informada
saberá tomar decisões mais conscientes, adquirindo um maior controlo sobre as ações que afetam
a sua saúde. Com a educação para a saúde pretende-se portanto promover medidas e hábitos de
saúde e prevenir doenças. Faz parte do código deontológico farmacêutico a responsabilidade de
promover o sucesso das políticas de saúde. Como tal, a educação para a saúde é um dever de
todos os farmacêuticos.
2.7. Contabilidade, gestão e marketing na farmácia
A gestão é um ramo fundamental em qualquer atividade, mas torna-se um grande desafio
pela dualidade entre a vertente comercial e o dever ético de colocar a saúde dos utentes em
primeiro lugar.
As alterações nas margens de lucro e o aumento do número de genéricos em Portugal
levaram a problemas na rentabilidade das farmácias. Como tal, os farmacêuticos tiveram de
adotar estratégias para aumentar o lucro da farmácia, recorrendo a estratégias de marketing e
vendas para conseguir que a farmácia seja rentável, mas sem deixar de atender à essência do
serviço comunitário que presta.
Neste sentido, tem especial importância o trabalho de toda a equipa, que deve estar
focada, motivada e organizada, que se reflete nos resultados obtidos. Este fator faz com que os
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utentes da farmácia sintam confiança na equipa, fiquem agradados com o atendimento
independentemente de quem os atende, levando à satisfação e fidelização do cliente. Criam-se
assim clientes habituais, com os quais se estabelece uma relação de proximidade, conhecendo os
seus gostos e preferências.
A abertura de novos postos de venda de MNSRM fora das farmácias veio aumentar a
concorrência. Nente sentido torna-se essencial criar uma estratégia de marketing que chame os
utentes à farmácia. Sejam as montras, expositores, publicidade eletrónica (página web, redes
sociais) e descontos; criação de zonas apelativas direcionadas a determinado público-alvo,
ajustadas à época do ano, que procuram responder aos novos interesses do utente,
complementadas com informação credível e que procura em primeiro lugar ir de encontro às reais
necessidades do utente. O grande fator de diferenciação entre as farmácias e um estabelecimento
comum de venda ao público reside precisamente no dever ético dos profissionais que lá trabalham
em exercer o seu trabalho em prol da saúde do doente e dos seus interesses.
Com a referida redução de preços e margens de lucro dos medicamentos em Portugal e a
consequente quebra da rentabilidade da farmácia, surgem problemas como dificuldade em repor
stocks, pagar a fornecedores e manter todos os postos de trabalho. Além disso, a exportação de
medicamentos para outros países onde os preços dos medicamentos são superiores levam a
prolemas no abastecimento das farmácias, com falhas de stock com uma frequência superior à
desejada. Na gestão de stocks é necessário ainda estar atento a ações de marketing televisivas
que influenciam a procura dos utentes, para que se faça o reforço dos stocks em tempo útil. Por
outro lado, quando se fazem negociações comerciais é necessário considerar a proporção em que
os medicamentos são prescritos, para adequar o volume encomendado à real procura local. Uma
negociação bem conseguida permitirá obter melhores margens de lucro, preços mais acessíveis,
aumentando a competitividade.
A oferta de outros serviços na farmácia, como a medição de parâmetros bioquímicos,
consultas de nutrição ou rastreios faciais, chama o utente à farmácia e leva à sua fidelização.
Muitas vezes estes serviços podem não gerar lucro por si mesmos, mas promovem a fidelização
do cliente à farmácia, aumentando a sua satisfação.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O farmacêutico comunitário está em grande proximidade com a população, tendo um
papel essencial no sistema de saúde. A preparação que recebemos ao longo do curso permite que
prestemos cuidados de saúde de elevada qualidade técnico-científica. O grande desafio é
conseguir estabelecer uma relação de confiança com o utente, para que este compreenda a
informação que lhe transmitimos e siga os nossos conselhos. Um obstáculo inicial a superar é o
facto de não estarmos ainda à vontade com os procedimentos informáticos a seguir durante a
dispensa, não conhecer os medicamentos e produtos pelo nome comercial e características da
embalagem, muitas vezes importante para perceber o que utente procura, nem a disposição física
dos produtos na farmácia. Por outro lado falta-nos experiência na avaliação das situações,
fundamental para identificar a situação que o utente descreve e fazermos um correto
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aconselhamento. Com o estágio terminamos a nossa formação e ficamos muito mais aptos para
lidar com estas situações e adquirimos a capacidade para comunicar com os utentes.
As alterações no panorama das farmácias portuguesas, devido ao contexto económico
difícil que o país atravessa, exigem que os farmacêuticos se preocupem também com a gestão da
farmácia, criando medidas para aumentar a sua rentabilidade, mas trabalhando sempre em
consonância com o código deontológico, de modo a que o foco principal seja o doente e os seus
interesses. O trabalho de gestão, contabilidade e marketing na farmácia é bastante complexo,
exige muita experiência profissional e formação na área. Durante o nosso percurso na faculdade,
recebemos pouca formação neste sentido, sendo uma clara falha dos farmacêuticos recémlicenciados. O estágio permite-nos adquirir algumas noções do papel do farmacêutico, mas será
importante que consigamos aprofundar estes conhecimentos através de formações e cursos extra,
para que possamos dar o nosso melhor contributo também nesta área.
É sem dúvida importante o papel do farmacêutico na equipa de trabalho. Deve fomentar a
comunicação entre toda a equipa, especialmente com os técnicos a quando do atendimento ao
balcão, trabalhando em conjunto para melhorar o atendimento prestado.
Terminando o curso, devemos procurar manter-nos atualizados, acompanhando as novas
publicações que surgem, participando em cursos de formação científica e técnica, simpósios,
congressos e sessões de formação interna da farmácia.

2. Trabalhos desenvolvidos
I. SESSÕES DE FORMAÇÃO NA FARMÁCIA
Os utentes não se dirigem a uma farmácia apenas para adquirir a medicação constante na
receita médica. Em muitos casos, o que o doente procura é resolver os seus problemas de saúde,
de origem e gravidade variável, que carecem de uma avaliação criteriosa pelos profissionais que
trabalham na farmácia. O papel do farmacêutico é recolher informação junto do doente que lhe
permita identificar o problema em causa, avaliando se é possível resolvê-lo através da indicação
de MNSRM e de medidas não farmacológicas, ou se será necessário consultar um médico para
avaliar e tratar o problema. Desta forma, é fundamental que todos os profissionais que realizam
atendimento ao público, além de terem um conhecimento científico sólido acerca das patologias e
respetivo tratamento (farmacológico e não farmacológico), sejam capazes de pesquisar e
selecionar informação, utilizando fontes atualizadas e fidedignas, que o auxiliem a dar uma
resposta adequada ao problema apresentado.
Foi por este motivo que se decidiu realizar sessões de formação interna na Farmácia
Silva, abordando os temas que mais suscitavam dúvidas nos utentes e os problemas de saúde
mais comuns a que os profissionais eram chamados a intervir. Decidiu-se realizar três sessões de
formação com a duração máxima de 30 minutos, apresentadas numa data definida, dividindo-se
os profissionais em grupos, de modo a não afetar o ritmo de trabalho da farmácia. Os temas
abordados foram: 1. Métodos contracetivos hormonais (com foco nos orais); 2. Fármacos e a
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gravidez; 3. Afeções cutâneas. A pesquisa e apresentação foram realizadas de forma a cumprir
o objetivo das sessões: transmitir a informação de uma forma clara e sucinta, focada nas
respostas a dar às questões mais colocadas pelos utentes, abordando os pontos cruciais
necessários para avaliar o problema de saúde descrito/apresentado pelos doentes. As
apresentações tiveram como suporte slides em PowerPoint que foram organizados em dossiers
que se encontram disponíveis para posteriormente serem consultados em caso de dúvida.
1. Métodos contracetivos hormonais
Os fármacos para prevenir a gravidez vieram revolucionar o planeamento familiar nos
anos 60. Os métodos contracetivos orais correspondem ao método contracetivo mais utilizado na
Europa, segundo relatório da WHO de 2015 [26].
As

utentes

apresentam

muitas

dúvidas

relativamente

a

falhas

na

toma

e,

consequentemente, à possibilidade de estarem grávidas, a possíveis efeitos secundários e
interação com medicamentos. A formação interna sobre os métodos contracetivos hormonais pode
ser consultada no Anexo I.
1.1 Métodos contracetivos hormonais combinados
Os métodos contracetivos hormonais combinados (CHC) associam um estrogénio com um
progestogénio. A pilula combinada, o anel vaginal e os sistemas transdérmicos são bastante
eficazes quando utilizados corretamente, com falha de apenas 0,1% [27]. Fármacos que
interferem com o efeito destas hormonas incluem: a rifampicina, carbamazepina, fenitoína, por
interferência com a metabolização hepática, e os antibióticos de largo espetro que reduzem a
eficácia contraceptiva por alteração da circulação enterohepática e modificação da flora intestinal;
sendo necessário nestes casos utilizar outros métodos contracetivos (Anexo I) [27,28].
O etinilestradiol (EE) é o estrogénio mais utilizado, por apresentar elevada potência. Nos
anos 50, a primeira pílula combinada comercializada continha 50 μg de estrogénio, mas esta
concentração mostrou estar associada a um elevado risco tromboembólico. Atualmente as pilulas
apresentam uma concentração de EE entre 15 e 35 μg, o que veio aumentar a sua segurança. O
valerato de estradiol também é utilizado, sendo potencialmente mais seguro que o EE. O
progestogénio presente nos CHC pode ser a noretisterona, levonogestrel, gestodeno, desogestrel,
acetato de ciproterona e dienogest. Estes dois últimos progestogénios apresentam também
atividade anti androgénica, sendo por isso as pilulas que contêm estes compostos usadas
frequentemente no tratamento da acne causado por desregulação hormonal. De acordo com o
esquema de administração de estrogénios e progestogénios, os CHC são designados de
monofásicos, bifásicos e trifásicos [27,28].
O modo de ação dos CHC consiste na inibição, mediada pelo estrogénio, da libertação da
hormona

folículo-estimulante

(FSH),

impedindo

o

desenvolvimento

dos

folículos;

os

progestogénios inibem a libertação da hormona luteilizante (LH), impedindo assim a ovulação.
Verifica-se também espessamento do muco cervical por ação dos progestogénios, o que dificulta a
migração e sobrevivência dos espermatozoides. Por ação de ambos os tipos de hormonas
verifica-se uma aumento da dificuldade na implantação do óvulo, por alteração do endométrio,
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assim como interferência nas contrações coordenadas do colo do útero, útero e trompas uterinas,
necessárias pra o processo de fertilização e posterior implantação [28].
Os CHC orais são tomados durante 21 dias consecutivos, seguindo a ordem do blister,
com uma pausa de 7 dias, iniciando o novo blister ao oitavo dia. Quando é a primeira vez, a toma
deve ser iniciada no primeiro dia do ciclo menstrual estando a mulher protegida logo após a
primeira toma. Caso comece entre o segundo e quinto dia deve utilizar um método contracetivo de
barreira nos primeiros sete dias de toma. Os sistemas transdérmicos podem ser aplicados nas
nádegas, coxas ou no braço uma vez por semana, com pausa de 7 dias após três semanas
consecutivas. Esta alternativa pode ser vantajosa pelo facto de não necessitar de uma
toma/aplicação diária evitando esquecimentos que condicionam a eficácia. Quando a mulher vai
iniciar a toma de um novo CHC deve começar após ter terminado o blister da pilula
anterior/removido o anel vaginal ou após a pausa de 7 dias. Se o CHC vai substituir um método
contracetivo anterior que continha apenas um progestogénio, o início da toma pode começar a
qualquer altura, mas deve utilizar-se um método contracetivo de barreira durante os primeiros 7
dias. O anel vaginal é colocado apenas 1 vez por mês, sendo retirado ao final de três semanas,
com posterior pausa de 7 dias. Após ser colocado não deve permanecer fora da vagina mais de 3
horas devido ao risco de perda de eficácia [27].
As medidas a tomar em caso de falha na toma dependem da semana do ciclo menstrual
em que ocorreu e neste caso as utilizadoras devem seguir as recomendações constantes do
folheto informativo (Anexo I, slide 13).
1.2 Métodos contracetivos hormonais apenas com progestogénios
Em Portugal o único contracetivo hormonal oral contendo apenas progestogénios (CHP) é
a Cerazzete, com 75 μg de desogestrel. O Implanon NXT é um CHP que existe sob a forma de
implante subcutâneo contendo 68 μg de etonogestrel, um metabolito do desogestrel [27].
Os CHP constituem o método de primeira escolha em mulheres com fatores de risco
tromboembólicos, estando contraindicados os CHC. Contudo a sua eficácia contracetiva é menor
comparativamente aos CHC, sendo menos seguros em caso de falha de uma dose. A eficácia
contracetiva é também afetada por alguns fármacos. O mecanismo de ação deste tipo de pilula
baseia-se essencialmente no espessamento do muco cervical e condicionamento da implantação
e da motilidade uterina. Não há uma inibição segura da ovulação, levando por isso a menor
eficácia contracetiva.
O CHP oral é tomado de forma contínua, sem interrupções, iniciando-se o blister seguinte
após o último comprimido. Deve iniciar-se a toma no primeiro dia do ciclo e, caso contrário, usarse um método contracetivo nos 7 dias seguintes. Quando se passa de um CHC para um CHP
deve recomendar-se a utilização de um método contracetivo de barreira durante os primeiros 7
dias, embora possa não ser necessário se forem seguidas recomendações de toma. Os implantes
devem ser colocados segundo indicações do médico em meio hospitalar, e removidos ao fim de
três anos para a colocação de um novo.
Em caso de falha superior a 12 horas, especialmente se ocorrer na primeira semana, deve
usar-se um método contracetivo barreira durante os próximos 7 dias após a falha.

21

2. Fármacos e a gravidez
O farmacêutico é frequentemente questionado acerca da segurança da utilização
fármacos e outros produtos durante a gravidez. Para tal é necessário considerar a capacidade que
as substâncias apresentam em atravessar a placenta.
Pensou-se durante muito tempo que a placenta servia de obstáculo à passagem de
xenobióticos para a circulação fetal. Mas na verdade, quase todos os fármacos que são
administrados durante a gravidez conseguem passar, em grau variável, para a circulação fetal. A
passagem de diferentes substâncias vai depender do seu tamanho, lipossolubilidade,
concentração e do perfil ADMET característico do composto [29]. Os fármacos são testados
quanto à sua teratogenicidade e toxicidade embriogénica/fetal antes de serem introduzidos no
mercado, contudo os resultados experimentais obtidos em animais de experiência nem sempre
podem ser extrapolados para os humanos. Além disso, estudos nesta área estão focados
principalmente na deteção de malformações anatómicas, descorando alterações funcionais e
comportamentais que são mais difíceis de detetar. Os estudos conhecidos são maioritariamente
realizados no primeiro trimestre de gravidez por ser o período de maior risco para a gestação.
Contudo, certas substâncias poderão ser nocivas após os primeiros três meses, como acontece
por exemplo com os anti-inflamatórios não esteróides que devem ser evitados especialmente no
terceiro trimestre [30].
A FDA definiu cinco categorias de risco para estabelecer o potencial risco de uma
substância para o feto quando administrada durante a gravidez. Esta classificação tem por base
estudos publicados e a avaliação risco/beneficio. A categoria A agrupa fármacos para os quais os
estudos não demonstraram existir risco para o feto no 1º trimestre e nos trimestres seguintes,
como por exemplo a levotiroxina, a liotironina, o ácido fólico e o sulfato de magnésio. Quando os
estudos em animais não conseguem demonstrar risco para o feto e não existem estudos com
resultados conclusivos em mulheres grávidas os fármacos são classificados na categoria B. São
exemplo a metformina, a hidroclorotiazida, a ciclobenzaprina, a amoxicilina e o pantoprazol. São
classificados como pertencentes à Categoria C fármacos cujos estudos em animais demonstraram
efeitos adversos sobre o feto e não existem estudos em seres humanos, mas os potenciais
benefícios suportam a sua utilização em grávidas apesar do risco. São exemplo fármacos como o
tramadol, agabapentina, a amlodipina, a trazodona e a prednisona. Quando há evidência positiva
de risco para feto em mulheres com base na investigação e nos estudos em humanos, mas os
potenciais benefícios podem suportar a sua utilização em grávidas apesar do risco inerente, os
fármacos são agrupados na categoria D. São exemplo, fármacos como o lisinopril ou outros
IECAs, o alprazolam, o losartan, clonazepam e o lorazepam. A categoria X engloba fármacos em
que os riscos superam claramente os benefícios, como por exemplo a atorvastatina, a
sinvastatina,a varfarina e o metotrexato. Para estes fármacos os estudos em animais ou em
humanos demonstraram anomalias fetais e/ou existem evidências positivas de risco fetal. Por fim,
na categoria N temos fármacos que não foram classificados pela FDA, como é o caso do
paracetamol. O grau de segurança para diversas substâncias durante a gravidez pode ser
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consultado numa página da internet certificada, nomeadamente drugs.com [31], que é uma ótima
ferramenta de pesquisa para responder às dúvidas dos utentes.
Na sessão de formação sobre este tema (Anexo III) foram também referenciados
medicamentos e produtos utilizados para resolver alguns dos sintomas que surgem na gravidez,
como náuseas, azia ou obstipação, e outros problemas de saúde frequentes, tais como dores de
cabeça, dores musculares e congestão nasal. Esta informação encontra-se resumida na tabela i
do anexo II. A utilização de suplementos e de produtos fitofarmacêuticos foi também discutida, por
se tratar de um grupo de substâncias que é frequentemente utilizado indiscriminadamente pela
suposta inocuidade atribuída a estes produtos pelos utentes [32].
O essencial a reter sobre este tema é que os MSRM devem ser reservados apenas para
situações necessárias, em que os benefícios superam os eventuais riscos. As grávidas não devem
fazer automedicação sem antes terem procurado aconselhamento junto do farmacêutico. Mesmo
nestes casos, os MNSRM devem ser utilizados apenas nas situações imprescindíveis. Mais uma
vez, reforça-se a necessidade de ter presente que produtos à base de plantas comportam
igualmente riscos pela presença de substâncias ativas e possíveis contaminantes que não são de
todo inócuos [32].

3. Afeções cutâneas
3

A pele é o maior órgão do corpo humano, correspondendo a uma área de 1,50 m a 1,85
3

m , com uma espessura de 3 mm. É formada pela epiderme, derme, hipoderme e apêndices
cutâneos (pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas). A grande importância da pele recai
sobre a sua função de barreira, indispensável à homeostasia de todo o corpo. Como barreira
protege o corpo do atrito, da perda de água, da invasão por microrganismos e da radiação
ultravioleta. Por outro lado é um órgão sensorial, nomeadamente pelo tato, sensações térmicas,
de dor e pressão. Participa ainda na síntese de Vitamina D e no processo de termorregulação [33].
São muitas as afeções que podem alterar o normal funcionamento da pele, algumas com
caracter transitório, como por exemplo as infeções agudas; outras crónicas, decorrentes de
problemas congénitos, como a psoríase, ictiose ou a dermatite atópica. Alguns problemas são
limitados à pele, mas noutros casos a pele é apenas indicadora de uma alteração decorrente de
uma patologia noutra zona do corpo. Todas as afeções cutâneas põem em causa a função de
barreira da pele. Em situações normais esta seria reposta a cada 14 dias, mas este ciclo é afetado
quando há uma afeção da pele, sendo necessária a intervenção com produtos capazes de
restabelecer o seu equilíbrio [34].
Muitas vezes é complicado conseguir avaliar à primeira vista qual a alteração
dermatológica que o utente apresenta. Esta tarefa torna-se mais simples quando o farmacêutico
consegue reconhecer determinados sinais e sintomas que são indicativos de determinada afeção.
É importante deixar claro que o papel do farmacêutico centra-se em detetar os problemas, fazendo
a indicação da utilização de MNSRM e produtos dermofarmacêuticos para tratar transtornos
menores, mas deve encaminhar os doentes para o médico quando a situação requer avaliação
mais cuidada e um tratamento especializado.
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Na sessão de formação interna sobre este tema (Anexo IV) abordou-se um conjunto de
afeções cutâneas, focando principalmente os sinais, sintomas e tratamento mais frequente. No
Anexo IV, são apresentadas imagens que mostram o aspeto das lesões, que é uma característica
importante para ajudar a reconhecer a afeção cutânea em causa.

3.1 Prurido
O prurido, vulgarmente designado de comichão, é um sintoma muito comum e
extremamente complexo, que leva a uma sensação de necessidade de coçar e pode causar rubor
e danos na pele. Este sintoma gera um ciclo vicioso em que o ato de coçar irrita a pele
aumentando a sensação de comichão [35]. Podem ainda surgir crostas decorrentes do
espessamento do estrato córneo [38]. Neste tipo de afeções importa descobrir a causa, que pode
ter as mais variadas origens. Infestações por parasitas como a escabiose ou a pediculose, picadas
por insetos, especialmente nos períodos do verão, pele seca com fissuras e em descamação,
urticária, dermatite atópica, de contacto ou de causa alérgica, ou contacto com substância
irritantes, como detergentes [35].
As hepatopatias são das doenças sistémicas que mais provocam prurido [36]. O prurido
pode estar presente tanto na colestase aguda como na crónica, surgindo em 20% a 50% dos
pacientes com icterícia. Nestes casos o prurido pode ser localizado ou generalizado, surgindo de
forma contínua ou intermitente, com períodos de maior intensidade [37]. Pacientes com
insuficiência renal, linfomas, leucemias e outras doenças do sangue; com alterações na tiroide ou
outros problemas endócrinos; doentes neurológicos podem também apresentar prurido como
sintoma. Alguns medicamentos pertencentes ao grupo dos antidiabéticos orais, anti-hipertensores,
dislipidémicos, antibióticos, anticoagulantes, psicotrópicos, antiepiléticos ou citostáticos, podem
também provocar este sintoma [35].
O tratamento do prurido passa por eliminar a causa, procurando identificar a presença de
patologias que possam estar na origem deste sintoma. Para aliviar os sintomas pode-se recorrer a
cremes hidratantes sem perfume ou corantes (hipoalergénicos) e evitar maior irritação da pele;
preparações contendo menta, cânfora ou eucaliptol e calamina, que pela sua ação refrescante e
adstringente ajudam a acalmar a área afetada. A aplicação de cremes com corticosteroides pode
ajudar a aliviar o prurido e a irritação cutânea, contudo não devem ser aplicados numa área muito
extensa nem ser utilizados como primeira escolha. A utilização de anti-histamínicos orais revela-se
também eficaz no controlo do prurido [38].

3.2 Xerose
Xerose é o termo utilizado para designar uma pele muito seca. A etiologia da xerose não é
totalmente conhecida, mas pode incluir fatores intrínsecos, genéticos e mecanismos ambientais
[39]. No inverno esta situação tende a agravar-se, especialmente em climas muito frios e secos
[40]. A prevalência desta afeção em idosos é elevada, havendo estudos que demostraram uma
incidência na ordem dos 29,5 a 58,3% nesta faixa etária.
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A pele seca caracteriza-se pela diminuição do conteúdo lipídico e uma falha na
recuperação da barreira cutânea após dano na pele, por exemplo, decorrente do contacto com
uma substância irritante [41]. Os sintomas principais são o prurido, a descamação da pele, que
ganha um aspeto cinza em pessoas de pele mais escura, fissuras na pele, que podem sangrar se
for grave, lábios gretados, falta de elasticidade da pele, que se apresenta também áspera e
rugosa. Estas situações podem propiciar o desenvolvimento de infeções e rutura da barreira
cutânea [40].
Para a reposição da barreira cutânea tem interesse a utilização de produtos contendo
como

ingredientes

principais:

vaselina,

ceramida,

dimeticone,

cera

microcristalina,

palmitoiletanolamida, ácido hialurónico, lactato e ureia. Estes produtos vão repor a barreira lipídica
e auxiliar na reposição do equilíbrio hídrico que é indispensável para a reposição da função de
barreira da pele [34].

3.3 Queratose pilosa
A queratose pilosa é uma afeção hereditária, em que se verifica uma queratinização
folicular alterada. Nestes casos observam-se pápulas em torno do folículo piloso, rodeado por um
halo eritematoso. Células mortas obstruem o orifício dos folículos pilosos e deixam a pele com
aspeto ponteado de elevações vermelhas e ásperas. Surge geralmente na parte superior dos
braços, nas coxas, nádegas e na cara, particularmente em crianças [42].
Ainda não existe nenhuma opção de tratamento satisfatória. O que se tenta fazer é tratar a
sintomatologia e melhorar o aspeto das zonas afetadas. A limpeza da pele revela-se essencial
para remover a pele em volta do folículo piloso, recorrendo a produtos esfoliantes, mas não
demasiado agressivos. A esfoliação deve ser periódica, recomendando-se a hidratação cutânea
diária para manter integra a barreira cutânea. Preparações com lactato, ureia e ácido salicílico em
baixas concentrações auxiliam a eliminação de células mortas, promovendo assim a desobstrução
dos poros. Em casos mais graves, cremes com retinoides poderão ser utilizados para eliminar as
imperfeições da pele criadas pelo bloqueio dos poros devido à sua ação queratolítica e
queratoplástica [42].

3.4 Dermatite atópica
A dermatite atópica é uma afeção cutânea de carater crónico que surge geralmente logo
nos primeiros meses de vida, com 90% dos casos já presentes antes dos 5 anos de idade. De
acordo com vários estudos [43,44] a prevalência global é de 15-20% em crianças na faixa etária
entre os 7-18 anos verifica-se apenas em 1-2% dos casos nos adultos. Embora se saiba que esta
patologia não é contagiosa e tem uma componente hereditária relevante, não se sabe ao certo
qual o mecanismo que está na sua origem.
A dermatite atópica é muito comum em crianças cujos pais ou familiares têm dermatite
atópica, asma ou febre dos fenos, sendo a história familiar um dos fatores mais relevantes no
diagnóstico. É também mais comum em países desenvolvidos, nomeadamente em meios
citadinos, em climas mais frios e em classes sociais mais favorecidas. Apresenta maior incidência
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em crianças do sexo feminino e filhos de mulheres que foram mães em idade mais tardia [44].
Pensava-se erradamente que a alergia a alimentos seria responsável pelo desenvolvimento de
dermatite atópica. Contudo, apesar de não ser a causa, alguns estudos demostraram que as
alergias alimentares podem agravar esta patologia e que ambos os problemas podem coexistir
[44]. Um estudo publicado recentemente [45] refere que a deficiência hereditária ou adquirida de
filagrina pode estar na base desta patologia. A filagrina é uma proteína responsável pela estrutura
e disposição das células de queratina, e alterações genéticas no gene que codifica para esta
proteína parecem comprometer a sua funcionalidade e, consequentemente, a homeostasia da
pele.
Nas crianças, a dermatite atópica manifesta-se por uma erupção cutânea que surge
rapidamente, deixando a pele seca, com pequenas escamas e com bastante prurido. Aparece
principalmente no couro-cabeludo e no rosto, especialmente nas bochechas, embora possa
ocorrer noutras zonas do corpo. Geralmente as crianças tendem a esfregar as zonas afetadas
para tentar aliviar o prurido, manifestando ainda dificuldade em dormir e podem surgir infeções na
pele devidas a lesão do estrato córneo. Em idades mais avançadas as alterações cutâneas podem
surgir noutras zonas do corpo como nas dobras dos cotovelos ou joelhos ou mesmo no pescoço,
pulsos, tornozelos, nádegas e pernas. Com a idade podem surgir irregularidades na pele, com
zonas de espessamento [43,44].
A escolha do tratamento deve ter em consideração a idade do doente. Em crianças este
deve focar-se no cuidado da pele afetada, procurando aliviar a secura, vermelhidão e o prurido.
Para tal podem utilizar-se cremes ou loções que reponham a hidratação e a camada lipídica da
pele, restabelecendo a sua função de barreira. Deve dar-se preferência a produtos para pele
sensível, sem perfumes ou conservantes. Preparações com corticosteroides podem ajudar nos
casos em que a pele se encontra muito vermelha, inchada, com sinais de inflamação, mas a sua
utilização não está recomendada em crianças. A utilização de anti-histamínicos quando o prurido é
intenso pode ser uma opção [43,44].
3.5 Dermatite de contacto
A dermatite de contacto tem início após contacto com uma substância estranha.
Consoante o fator causal e a forma como se manifesta, é classificada em dois tipos: dermatite de
contacto irritante e dermatite de contacto alérgica [46].
A dermatite de contacto irritativa é causada pela exposição a uma substância irritante, por
meio de lesão da pele, efeitos citotóxicos diretos ou inflamação cutânea. Não há mediação pelo
sistema imunitário, sendo que os sintomas surgem logo após o primeiro contacto e a lesão é
restrita à zona de contacto. É causada essencialmente por substâncias ácidas ou alcalinas. Os
principais sintomas são pele seca e vermelha, com dor, sensação de queimadura e prurido [46].
A dermatite de contacto alérgica, ao contrário da anterior, tem subjacente uma reação
imunitária, que surge após exposição repetida a um agente alergénio, podendo ir para além da
zona de contacto. Geralmente é causada por produtos que são utilizados diariamente ou com
frequência, como perfumes, cremes com medicamentos de uso tópico, níquel ou plantas. Na
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dermatite alérgica o prurido é o sintoma principal, sendo as lesões bem delimitadas, com eritema
local e frequentemente apresentando vesiculas com líquido [46].
Em ambos os tipos de dermatite de contacto deve iniciar-se o tratamento limpando a zona
afetada da pele com soro fisiológico para remover o agente irritante ou o alergénio. A utilização de
corticosteroides tópicos poderá ser eficaz na redução do inchaço, vermelhidão e prurido. Para
regenerar a pele afetada devem aplicar-se preparações emolientes que promovam a reparação da
pele lesionada e permitam a reposição da barreira cutânea. Os anti-histamínicos orais têm
interesse na dermatite de contacto alérgica.

3.6 Dermatite disidrótica
A dermatite disidrótica ou disidrose surge na palma das mãos ou planta dos pés,
representando 20% de todas as afeções envolvendo a zona palmar. A disidrose predomina na
faixa dos 20-40 anos de idade e afeta ambos os sexos. Em pacientes com menos de 10 anos de
idade a doença é rara, representando apenas 4,8% de casos [47,48].
Não se conhecem quais os fatores que desencadeiam esta patologia, mas sabe-se que
existem múltiplos fatores que podem contribuir para o seu aparecimento. Pensou-se durante muito
tempo que a disidrose seria devida a alterações na zona superficial das glândulas sudoríparas, o
que levaria à retenção de suor. Contudo a ausência de alterações nesta estrutura descarta esta
possibilidade. Tem maior incidência nos meses de verão e parece ser desencadeada por
alterações emocionais, como situações de maior stress. Erupções disidrosiformes podem surgir na
sequência de quadros de dermatite atópica, na dermatite de contacto, num quadro de infeções
fúngicas ou resultante de reações a medicamentos [47,48].
Formam-se vesiculas abaixo da camada córnea da zona palmar/plantar e que migram
lentamente até à superfície da pele. Esta migração é dolorosa pois as vesiculas vão aumentando
de tamanho devido à acumulação de líquido sob pressão, situação que se prolonga por
aproximadamente três semanas. Ao atingirem a superfície tornam-se secas e desaparecem, com
alívio da dor e do prurido. A sudação no local pode desencadear um processo inflamatório que
agrava os sintomas de dor e prurido. As lesões na pele deixam-na vulnerável ao desenvolvimento
de outras patologias, como a dermatite de contacto, infeções bacterianas ou fúngicas [48].
O tratamento tem como principal objetivo aliviar os sintomas. Para começar deve fazer-se
uma lavagem cuidadosa da pele, utilizando agentes de limpeza suaves. A aplicação de produtos
emolientes é fundamental para repor a hidratação da pele e restabelecer a função de barreira. É
fundamental evitar o contacto da pele fragilizada com agentes irritantes, utilizando se necessário
proteção. O uso de antibióticos pode ser necessário para tratamento de infeções secundárias. Os
corticosteroides tópicos podem ajudar no alívio da inflamação, contudo por vezes os resultados
não são imediatos nem têm a eficácia desejada. Pode considerar-se a utilização de antihistamínicos orais para alívio do prurido. Em casos mais graves pode ser necessária a utilização
de imunossupressores [47].
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3.7 Dermatite seborreica
A dermatite seborreica é uma afeção cutânea comum nos primeiros três meses de vida,
surgindo também na puberdade e na idade adulta com um pico entre os 40-60 anos de idade.
Afeta mais homens que mulheres, observação que pode ser justificada por fatores hormonais [49].
Alterações hormonais parecem também condicionar o desenvolvimento desta patologia
uma vez que a produção de sebo pelas glândulas sebáceas é regulada por andrógenos. Doentes
com maior produção de secreções sebáceas, com pele oleosa, podem ser mais afetados, contudo
a presença de pele oleosa não implica o desenvolvimento de dermatite seborreica, não sendo por
isso uma condição necessária ao seu desenvolvimento. Aliás, pessoas com produção normal de
sebo podem ter dermatite seborreica.
Um dos principais fatores apontados como responsável pelo desenvolvimento de
dermatite seborreica é a presença de fungos do género Malassezia [49]. Alterações na
constituição lipídica da pele parecem ser um fator desencadeador por potenciar o desenvolvimento
de fungos do género Malassezia. Enquanto alguns estudos em animais sugerem a possibilidade
de estar envolvida uma componente genética de carater hereditário [49].
Relativamente à apresentação clínica, a dermatite seborreica afeta as áreas onde há
maior produção de sebo, como o couro cabeludo, o rosto, especialmente em torno do nariz e
sobrancelhas, a região auricular e a parte superior do tórax. Apresenta-se na forma de placas
eritematosas bem delimitadas, com descamação branca-amarelada, podendo haver prurido,
embora não seja sintoma imperativo. Nos lactentes a crosta-láctea é uma condição autolimitada,
nos adultos tem carater crónico ou com recidivas.
Uma vez que o desenvolvimento fúngico parece ser uma das causas principais, o
tratamento pode incluir a utilização de preparações com enxofre, zinco, selénio e com antifúngicos
como o cetoconazol e o miconazol. Os corticosteroides têm interesse nos casos em que há
inflamação marcada com prurido associado. Preparações contendo resorcina, coaltar, ácido
benzóico e lático podem ajudar na eliminação das escamas de pele melhorando o aspeto da
lesão. Recomenda-se que os doentes não utilizem preparações com álcool, não lavem as zonas
com água muito quente e sequem bem a pele [49].

3.8 Psoríase
A psoríase é uma doença crónica que afeta 1 a 3% da população, com maior incidência
em caucasianos. Além da pele, pode evoluir para um condição que afeta também as articulações,
processo que se verifica em 30% dos pacientes com psoríase. A psoríase pode ter diferentes
apresentações clínicas e com evolução distinta. É classificada em seis tipos principais, embora
esta divisão não seja consensual [50,51].
A psoríase em placas é a forma mais comum, afetando mais de 80% dos pacientes. O
curso da psoríase em placas é variável; as placas tendem a permanecer constantes ou aumentar
lentamente. A psoríase inversa manifesta-se com lesões mais finas do que as características da
psoríase vulgar que afeta as dobras da pele (debaixo dos seios, axilas, virilhas). A psoríase gutata
(eruptiva) tem geralmente um início súbito, com o aparecimento de manchas vermelhas, com
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espessamento da pele, dispersas na forma de gotas, especialmente nas costas. A psoríase gutata
tende a evoluir para psoríase em placas. A psoríase pustulosa e a psoríase eritrodérmica são as
variantes clínicas mais graves. A forma pustulosa afeta principalmente as mãos e os pés sendo
comum haver febre antes de surgirem as pústulas. A psoríase eritrodérmica corresponde à forma
generalizada da doença, em que toda a pele se encontra vermelha e com descamação superficial.
Na psoríase ungueal as unhas apresentam-se quebradiças, a descamar, com hiperqueratose
subungueal [50,51].
Não existe cura definitiva para a psoríase, e os tratamentos existentes tentam apenas
controlar os sintomas. Agentes emolientes e queratolíticos são usados para controlar a
descamação e devem ser utilizados como complemento a outros tratamentos. Os corticoides
tópicos são eficazes no controlo da lesão, nomeadamente na inflamação subjacente. Os análogos
da vitamina D, como o calcipotriol, interferem com o ciclo de renovação celular, controlando a
descamação. A exposição à luz solar ou tratamento por fototerapia induzem remissão das lesões,
levando à melhoria do aspeto das placas descamativas. Em casos mais graves, quando grandes
áreas da pele estão afetadas, o tratamento sistémico utilizando imunomoduladores como o
metotrexato e a ciclosporina, ou agentes biológicos como o etanercept, adalimumab e infliximab.
[50,51].

3.9 Acne
A acne afeta cerca de 80% dos indivíduos numa faixa etária até aos 30 anos. Embora
possa surgir a qualquer idade, afeta em maior percentagem adolescentes do sexo masculino, mas
tende a manter-se até uma idade mais tardia em mulheres [52, 53].
Esta afeção começa com a obstrução dos poros da pele devido à acumulação de células
mortas e na unidade pilossebácea verifica-se a acumulação de sebo que gera um comedão. A
presença da bactéria Propionibacterium acnes no interior do poro obstruído, com um ambiente
propicio ao seu desenvolvimento, vai gerar um processo inflamatório decorrente dos metabolitos
formados pela da ação desta sobre os lípidos do sebo. Uma incorreta limpeza da pele associada à
maior produção de sebo, comum em adolescentes por ação hormonal, origina o desenvolvimento
destes comedões [52, 53].
A acne pode assumir a forma de irregularidades papulo-pústulares que afetam a unidade
pilossebácea, sendo visível a inflamação do comedão que se apresenta vermelho e com
tumefação. Juntamente com os comedões fechados podem estar presentes comedões abertos,
vulgarmente designados de pontos negros. As lesões podem resolver-se espontaneamente
embora muitas deixem algum tipo de cicatriz conforme a gravidade e a intervenção realizada. As
lesões são mais comuns no rosto, especialmente nas zonas mais oleosas, podendo também
afetar costas e peito [52,53].
A limpeza da pele é fundamental para conseguir desobstruir os poros. Deve fazer-se uma
exfoliação uma a duas vezes por semana, dependendo da sensibilidade da pele e da produção de
sebo. É ainda necessário limpar diariamente a pele com produtos que removam a oleosidade
excessiva, cosméticos aplicados e toda a sujidade que se acumula ao longo do dia. Os produtos
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hidratantes aplicados após a limpeza continuam a ser necessários, mesmo numa pele oleosa. Os
produtos usados devem ser adequados ao tipo de pele, desde cremes não comedogénicos, como
protetores solares que contenham substâncias que ajudem a eliminar as imperfeições da pele ou
ácido glicólico em baixa concentração. A aplicação cutânea de cremes com ação antibiótica e
queratolítica, como peróxido de benzoílo, tretinoina, isotretinoina, vitamina A, retinaldeído,
adapaleno, ácido glicólico, ácido azelaico ou ácido salicílico são eficazes na desobstrução dos
comedões e na eliminação da bactéria Propionibacterium acnes. Em casos mais graves pode
recorrer-se à terapêutica oral com antibióticos ou retinóides. Por vezes em adolescentes do sexo
feminino, quando o excesso de produção de sebo está na base do problema, recorre-se ao
tratamento com anticoncecionais contendo progestagénios com ação anti-androgénica, como o
dienogest presente na pilula Denille® [52, 53].
3.10 Rosácea
A rosácea é uma afeção cutânea muito comum em pessoas entre os 30-50 anos, que
afeta principalmente as mulheres. Resulta de um processo inflamatório local que pode ser
estimulado por alimentos, fatores ambiente, fatores químicos ou emocionais [54]. Vários autores
apontam como causas a hereditariedade, uma reação exacerbada do sistema imunitário ao
Bacillus oleronius, infeção por Helicobacter pylori ou maior densidade do ácaro Demodex [55,56].
A rosácea pode manifestar-se de diferentes formas na pele sendo comum observar-se um
eritema na região centro-facial, com pequenos vasos sinuosos, e a pele apresenta-se sensível e
seca. Ocorrem ainda períodos de rubor e calor facial, desencadeados por estímulos, como o
stress emocional, bebidas quentes, álcool, alimentos condimentados, exercício ou alterações de
temperatura. Na rosácea pápulo-pustulosa além do eritema centro-facial, presente na rosácea
eritemato-telangectásica descrita anteriormente, estão presentes pápulas e pústulas, a pele é
oleosa e muito sensível. Estas características podem dificultar o diagnóstico pela semelhança com
a acne, no entanto distingue-se desta devido à presença de vasos sinuosos visíveis na rosácea,
que não estão não presentes na acne. A rosácea fimatosa afeta principalmente a zona do nariz,
mas pode afetar também a testa, as bochechas e as orelhas. A pele afetada apresenta-se mais
espessa, com os poros dilatados, oleosa e com vasos sanguíneos sinuosos muito evidentes
[54,55].
O tratamento deve tentar minimizar os sintomas, nomeadamente o prurido, ardor e a
sensibilidade da pele. Produtos cosméticos contendo substâncias que melhoraram a resistência
dos pequenos vasos, como a vitamina B ou C, ou substâncias descongestionantes, como sulfato
de dextrano, podem ajudar a reduzir o aspeto vermelho da pele. Os produtos cosméticos devem
ser hipoalergénicos, sem perfume e associados a um protetor solar. Outros tipos de tratamento
podem ser utilizados por recomendação do dermatologista como: metronidazol, ácido azalaico,
tetraciclina e isotretinoína oral, particularmente na rosácea pápulo-pustulosa e na rosácea
fimatosa [54,55].
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II. DOENTES DIABÉTICOS: AVALIAÇÃO DA ADESÃO À TERAPÊUTICA
Segundo a OMS cerca de 150 milhões de pessoas em todo o mundo têm Diabetes
mellitus e estima-se que este número duplique até 2025, com predomínio nos países
desenvolvidos [57]. Em Portugal, de acordo com dados da DGS para o ano de 2013, 13,0% da
população Portuguesa entre os 20 e os 79 anos apresenta Diabetes mellitus.
Um dos objetivos do programa nacional de prevenção e controlo da diabetes é atrasar o
início das complicações major da diabetes, nomeadamente doenças cardiovasculares, nefropatia,
neuropatia, amputações e retinopatia; reduzindo a sua incidência, morbilidade e mortalidade.
Estudos indicam que na Europa 72% dos doentes com Diabetes mellitus não consegue
alcançar o controlo da glicemia com o tratamento que lhes foi prescrito, o que acarreta problemas
de saúde para os doentes e custos para o SNS. A falta de adesão à terapêutica e de seguimento
das recomendações não farmacológicas está na base dos prolemas major da diabetes. O
seguimento farmacoterapêutico é neste contexto da maior relevância na medida em que permite
avaliar a eficácia do tratamento e identificar os comportamentos que estão na base do descontrolo
da glicemia. Além de se fomentar a adesão à terapêutica, a educação para a saúde, neste
contexto específico, constitui uma medida fundamental para prevenir o seu agravamento através
do aparecimento de complicações, e aparecimento de novos casos, uma vez que pessoas obesas
têm quatro vezes maior probabilidade de desenvolver diabetes [58].
Neste cenário, desenvolveu-se um trabalho de intervenção junto dos doentes diabéticos
com o objetivo de perceber se cumprem a terapêutica estabelecida e avaliar a presença de
problemas de saúde derivados da doença, essencialmente a retinopatia, pé diabético, alterações
na saúde oral e neuropatia diabética. Ao mesmo tempo, explicou-se aos doentes que participaram
quais os prolemas associados e que estes advêm da falta de adesão à terapêutica e alertou-se
para a necessidade de seguir um regime alimentar adequado que minimize o risco de hipoglicemia
e hiperglicemia, e para a importância de fazer automonitorização da glicemia e de outros
parâmetros bioquímicos e fisiológicos.
Esta iniciativa de educação para a saúde, no diabético, pretendeu também promover a
autonomia dos pacientes envolvidos, tornando-os intervenientes ativos e capazes de compreender
e conhecer melhor a sua doença. Uma pessoa informada saberá tomar decisões mais
conscientes, adquirindo um maior controlo sobre as ações que afetam a sua saúde.
De forma a conseguir avaliar a adesão à terapêutica e os problemas de saúde dos
doentes criou-se um modelo de entrevista, baseado no Método Dáder [59]. Este modelo (Anexo V)
permitiu conduzir a entrevista de forma coerente, focada nos pontos-chave pré-estabelecidos e
fazendo as mesmas perguntas a todos os doentes, para criar uniformidade na informação
recolhida. Foram incluídos neste estudo todos os doentes com diagnóstico de Diabetes mellitus
tipo 1 e 2, a fazer insulinoterapia e/ou antidiabéticos orais, que recorrem à farmácia para a
dispensa da medicação.
Os doentes eram convidados a participar neste projeto, sendo-lhes explicado qual o
objetivo e em que consistia. Caso aceitassem, passávamos para um gabinete para aí podermos
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avaliar os pontos acima referidos, num ambiente privado. Por vezes os doentes não mostraram
vontade ou tempo para realizar este acompanhamento seguindo o modelo referido. Mesmo assim,
nestes casos, enquanto realizava a dispensa da medicação procurei saber se a glicemia do
paciente estava controlada, como tomava a medicação, se realizava diariamente a monitorização
da glicemia e se apresentava algum problema de saúde resultante da diabetes, aconselhando e
informando o doente relativamente a cuidados a ter, à necessidade de procurar o médico para
resolver problemas de saúde que surgissem, reforçando a importância da adesão à terapêutica e
da realização da automonitorização diária da glicemia.
Para completar a informação oral prestada aos doentes diabéticos, especialmente nos que
não se mostravam disponíveis para participar no estudo, elaborei folhetos informativos relativos às
principais complicações da diabetes mellitus, nomeadamente alterações da saúde oral, retinopatia
e problemas vasculares nos membros inferiores (Anexo VI). A informação apresentada começava
por explicar ao doente como surgem esses problemas e de que forma a diabetes condiciona o seu
aparecimento. Depois referi quais os sinais e sintomas associados a essas complicações,
procurando deixar os doentes alerta para o problema. Apresentaram-se os cuidados diários a ter,
nomeadamente de higiene e dietéticos.
Não é fácil conseguir conversar em particular com os doentes e realizar um
acompanhamento completo e seguindo o modelo elaborado. Os doentes referem não dispor de
muito tempo ou ter algum compromisso que os impede de o fazer no momento. Contudo estão
recetivos ao aconselhamento prestado ao balcão, mesmo referindo que “já sabem como fazer”.
Além disso, são muitas vezes os familiares a adquirir a medicação dos doentes com idade mais
avançada ou com maior dificuldade de se deslocarem à farmácia.
Iniciei este projeto no segundo mês de estágio, momento em que já estava completamente
à-vontade com o atendimento ao balcão, tornando-se mais fácil a tarefa de cativar o doente e
convidá-lo a participar neste estudo. Dos muitos utentes com Diabetes mellitus que atendi ao
balcão, apenas consegui realizar a avaliação da terapêutica e educação para a saúde seguindo o
método Dader com 30 doentes. Os dados resultantes do acompanhamento dos doentes segundo
os questionários foram sistematizados na forma de gráficos.
Dos 30 doentes acompanhados, apenas 1 apresentava Diabetes mellitus tipo 1. Dos
restantes 80% dos doentes tinha entre 45 e 65 anos, na sua grande maioria mulheres (Figura 1 e
2).
7% 13%
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Figura: 1 Idade (anos) dos doentes avaliados.

70%

F
M

Figura: 2 Sexo dos doentes avaliados.
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Muitas vezes são as mulheres a levantar a medicação dos maridos, daí ser menor o
número de homens acompanhados. Na verdade, segundo os dados do relatório anual do
observatório Nacional da Diabetes [60], a prevalência da diabetes é maior no sexo masculino. Já a
faixa etária acompanhada está de acordo com os dados mais recentes [60,61], em que a maioria
dos doentes diabéticos tem entre 40 e 80 anos de idade. O aumento da esperança média de vida
também torna maior o número de doentes idosos com diabetes.

Cuidados com
alimentação

57%
7%

Consumo regular álcool

20%

Hábitos tabágicos

17%

Pratica desporto regular

Figura: 3 Hábitos de vida dos utentes avaliados, com diabetes mellitus.

Estudos mostram que o controlo da glicemia, a diminuição de peso e a melhoria do perfil
lipídico ajuda a reduzir o risco de problemas cardiovasculares nos doentes diabéticos [62]. Por
isso é igualmente importante que estes doentes reduzam do consumo de álcool e evitem o tabaco
que são 2 fatores de risco importantes a eliminar. Apenas 17% dos doentes (Figura 3) referiu fazer
exercício com regularidade. A prática de desporto regular é importante não só para ajudar a
controlara a glicemia, a reduzir peso e pode ajudar a melhorar a circulação nos membros inferiores
[63]. Há ainda uma grande percentagem de doentes que não tem qualquer cuidado com a
alimentação (Figura 3), quer pela ingestão de alimentos com elevado conteúdo em açúcar quer
pelo consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas.
A maioria dos doentes apesentava outros problemas de saúde, maioritariamente
hipertensão arterial (HTA) e dislipidemia (35% e 27% dos casos, respetivamente), sendo que
muitos dos diabéticos apresentam ambos (Figura 4).
Problemas de Saúde
3% 1%
12%
35%

HTA
Dislipidemia

22%

Cardiovasculares

27%
Figura: 4 Problemas de saúde apresentados pelos doentes diabéticos avaliados.
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A presença de HTA e dislipidemia em doentes diabéticos está relacionada com um aumento
da mortalidade [64]. É importante salientar que todos os doentes estavam a fazer medicação para
estes problemas de saúde, embora alguns apresentassem ainda valores elevados de pressão
arterial.
A percentagem de doentes que mostrou não conhecer ou não sabia como tomar a
medicação foi reduzida; apenas 10% dos casos, contudo 70% dos doentes referiu que se
esquecia pontualmente de tomar a medicação no horário estabelecido, não fazendo algumas
tomas (Figura 5). Cerca de 23% dos doentes referiu já ter deixado de fazer a medicação por não
achar necessário, alguns casos porque os valores de glicemia estavam normais quando fizeram a
automonitorização em jejum. Um doente não seguia o esquema de insulinoterapia por dificuldade
de utilização. De facto na sua maioria os doentes estavam completamente familiarizados com a
medicação, nomeadamente por já ser habitual. Contudo, apesar de não terem a glicemia
controlada não faziam há muito revisão da terapêutica, mantendo o esquema terapêutico apesar
de não mostrar eficácia.

Adesão à terapêutica
70%

23%
10%

10%
3%

Não conhece a
medicação

Não sabe como
tomar

Esquecimentos

Não toma por
opção

Não toma por Ef.
2os

Figura: 5 Adesão à terapêutica dos doentes diabéticos acompanhados.

Apenas 20% dos doentes referiram apresentar valores normais de glicemia em jejum,
compreendidos entre 75 mg/dl e 110 mg/dl (Figura 6), o que indica claramente que a medicação e
as medidas não farmacológicas não estão a ser eficazes. De referir que 27% dos doentes pensa
ter a doença controlada embora apresente valores de glicose no sangue acima dos normais. Este
é um fator de risco para o desenvolvimento de complicações. Considerando que a grande maioria
dos doentes não atingia os objetivos de controlo da glicemia estabelecidos, seria importante que
realizassem uma automonitorização diária. Alcançar e manter os níveis de glicemia próximos do
normal é importante para a prevenção de complicações a longo prazo. Aos diabéticos tipo 1 e tipo
2 que fazem insulinoterapia foi aconselhada a realização de automonitorização diária, mais de
uma vez ao dia, para que a dose de insulina possa ser ajustada de acordo a glicemia. Em doentes
com diabetes mellitus tipo 2 a frequência e horário deve ser ajustado às suas necessidades, sendo
útil quando os valores da glicemia não estão controlados, para ajudar o doente a perceber o
resultado das alterações alimentares e do plano terapêutico nos níveis de glicemia. Em doentes
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grávidas diabéticas, na presença de doença intercorrente ou doentes com dificuldade de
reconhecer episódios de hipoglicemia, a automonitorização da glicose é também fundamental [65].

Figura: 6 Percentagem de doentes que faz automonitorização diária, valores obtidos em jejum.

Dos doentes estudados, 40% referiram ter tido episódios frequentes de hipoglicemia,
caracterizados essencialmente por fadiga e tonturas, e 77% deles sabiam identificar estes
sintomas e como reagir à situação (Figura 7). Desta forma é importante que quando se faz a
dispensa de medicamentos a doentes diabéticos se aborde esta questão, procurando perceber se
reconhecem os sintomas de hipoglicemia, e explicar o que devem fazer nessa situação.

Figura: 7: Percentagem de doentes que tiveram episódios de
hipoglicémia frequentes e percentagem de doentes que sabe detetar
os sintomas e como atuar nestes casos.

Relativamente às complicações associadas à doença, cerca 27% dos diabéticos avaliados
apresentavam as alterações na saúde oral, 23% apresentavam alterações da sensibilidade das
extremidades, 10% retinopatia diabética e 3% pé diabético (Figura 8).
A retinopatia diabética é uma das principais causas de alterações visuais e cegueira em
diabéticos com idades entre os 20 e os 70 anos. Os doentes diabéticos devem ser aconselhados a
consultar periodicamente o oftalmologista e estarem atentos a alterações da visão. A perda de
visão resulta do edema macular e neovascularização da retina. Alterações no fluxo sanguíneo
dirigido à retina, devidas à elevada concentração de glicose no sangue, causam isquemia dos
tecidos o que conduz ao aumento de fatores de crescimento, como o fator de crescimento
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vascular endotelial. Este fator parece contribuir para as alterações hemodinâmicas e morfológicas
verificadas no início do desenvolvimento de retinopatia diabética [66]. Ocorre rutura dos pequenos
vasos que derramam sangue na retina afetando a visão. Numa fase mais avançada, começam a
proliferar novos vasos sanguíneos anormais na superfície da retina, o que pode levar à formação
de cicatrizes e perda de células na retina. Geralmente os doentes não notam qualquer alteração
no início. Como consequência de alterações instaladas, o doente começa a notar pontos escuros
ou flutuantes no campo de visão, flashes de luz ou mesmo escuridão quase total [67].
O pé diabético é uma complicação bastante comum nesta doença, com elevada
prevalência em homens e em pacientes com mais de 60 anos [67]. A idade do doente, ulceração
prévia no pé e alterações neuro-sensoriais são fatores de risco para o seu desenvolvimento.
Alterações neuropáticas estão presentes em 50% dos diabéticos com ulceração no pé e
determinam a gravidade da situação [68]. Alterações na sensibilidade e a isquemia nos membros
inferiores aumentam a suscetibilidade a infeções e lesões. Como os doentes têm sensibilidade
reduzida não detetam logo pequenas lesões resultantes, por exemplo, da fricção no calçado ou ao
cortar as unhas, especialmente em doentes idosos que não conseguem observar nem tratar
adequadamente dos pés. A educação dos doentes e a deteção de pacientes de elevado risco de
ulceração é essencial para prevenir possíveis amputações [67]. Os doentes devem estar atentos
ao aparecimento de fissuras, calos, arranhões e infeções, procurando resolver a situação antes
que a lesão se complique. A utilização de meias brancas permite aos doentes detetar pequenas
lesões, mesmo que não as sintam. As meias devem ainda absorver a humidade do pé para evitar
a maceração da pele e não devem ter costuras ou elásticos para não friccionar o pé nem limitar o
fluxo de sangue. O calçado deve ser confortável e não magoar ou apertar demasiado o pé para
não lesionar a pele. Como muitas vezes os doentes têm menor sensibilidade, devem testar
previamente a temperatura da água, que deve estar tépida, fazendo a higiene com o sabão neutro.
Para evitar o desenvolvimento de microrganismos entre os dedos e a maceração da pele, o
doente deve secar bem o pé, particularmente entre os dedos. Deve limar os cantos da unha, tendo
cuidado para não lesionar a pele envolvente. Não devem ser aplicados agentes queratolíticos,
como ácido salicílico, limar ou cortar as calosidades. A hidratação é fundamental para manter a
integridade do estrato córneo [69]. Muitos doentes referiram estarem a ser acompanhados por
enfermeiros que lhes avaliam periodicamente os pés, na procura de feridas e pontos mais
sensíveis.
A diabetes mellitus está associada a várias patologias da cavidade oral que afetam os
tecidos moles. Estas complicações incluem doenças periodontais (periodontite e gengivite);
disfunção salivar, com redução da quantidade e composição da saliva e alterações do palato.
Verifica-se também maior número de infeções fúngicas e bacterianas na cavidade oral, maior
tendência para estomatites, fissuras na língua, líquen plano e queilite angular, menor capacidade
de cicatrização da mucosa e maior propensão para desenvolvimento de cáries [70]. Os doentes
referem maior sangramento das gengivas, que se mostram vermelhas e inflamadas, podendo
ocorrer retração das gengivas o que causa mudanças na posição dos dentes. A menor produção
de saliva leva a sensação constante de boca seca e aumenta o risco de desenvolvimento de
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cáries dentárias e de problemas periodontais [63]. A identificação e tratamento precoce destas
manifestações orais é fundamental, pelo que os doentes devem consultar periodicamente o
dentista. Como cuidados diários, os doentes devem fazer escovagem pelo menos 2x/dia e o uso
regular de fio dentário. A escova não deve ser demasiado dura para evitar lesões nas gengivas,
especialmente quando estas se encontram inflamadas. É preferível a utilização de dentífricos com
flúor para ajudar a prevenir cáries e que contenham xilitol, para ajudar no controlo da placa
dentária. Um colutório com clorohexidina ou outro agente antimicrobiano reduz a formação de
placa bacteriana e mau hálito. Para o controlo do mau hálito existem ainda produtos específicos,
que contêm essencialmente um agente com ação antimicrobiana, sendo frequente a presença de
zinco na sua composição. Para melhorar a sensação de boca seca e evitar os problemas que
desta decorrem o doente poderá utilizar produtos que estimulam a produção de saliva.
Além destas complicações, os doentes diabéticos apresentam frequentemente diminuição
da função renal, doença das artérias coronárias, doenças cerebrovasculares, disfunção sexual,
resultado de alterações microvasculares [67].

Problemas de saúde secundários à diabetes
Retinópatia

10%

Alterações saúde oral
Pé diabético

27%
3%

Alterações sensibilidade

23%

Figura: 8 Problemas de saúde secundários à diabetes
apresentados pelos doentes do estudo.

É fundamental disponibilizar toda esta informação aos doentes diabéticos, mostrando-lhes
o impacto da glicemia não controlada e de determinados fatores de risco no desenvolvimento de
complicações a longo prazo. Pretende-se assim que consigam atingir e manter os níveis de
glicémia normais, controlem a pressão arterial, os níveis de colesterol e triglicerídeos, e
mantenham um peso adequado adotando hábitos de vida saudáveis.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As sessões de formação interna foram muito bem recebidas por toda a equipa da farmácia
Silva. Era desejo da diretora técnica criar um programa de formações dos técnicos, com vista a
rever conteúdos importantes para melhorar o atendimento ao público, contudo o volume de
trabalho e a falta de tempo ainda não tinha tornado possível o colocar em prática este objetivo.
Embora os técnicos estejam sempre acompanhados por farmacêuticos quando estão ao balcão,
não deixa de ser importante que estejam informados sobre os problemas de saúde que mais
preocupam os doentes e sobre as questões que lhes suscitam mais dúvidas, para que transmitam

37

ao doente informação correta e atualizada, e ao mesmo tempo transmitam uma sensação de
segurança aos utentes para que eles se sintam bem acompanhados. Durante as apresentações
foram abordados casos reais experienciados por utentes atendidos na farmácia, o que enriqueceu
as sessões de formação pela discussão da patologia em causa e das recomendações que
deveriam ser prestadas. A compilação das apresentações num dossier irá ajudar no
esclarecimento de dúvidas que surjam, devendo ser periodicamente atualizado.
Pessoalmente, as sessões de formação interna deixaram-me muito mais alerta e capaz de
dar resposta aos problemas de saúde dos utentes. Pude esclarecer dúvidas de utentes que
estavam preocupadas com a possibilidade de estarem grávidas, que tinham dúvidas quanto à
eficácia de contracetivos orais apenas com progesterona, ficando mais alerta no momento da
dispensa de fármacos para a possível diminuição da eficácia contracetiva. Fui muitas vezes
questionada acerca da segurança de vários produtos de saúde e medicamentos durante a
gravidez. Pude ainda fazer o aconselhamento de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos
destinados a determinadas afeções cutâneas. Estas sessões vieram assim melhorar os meus
conhecimentos, relembrando conhecimento adquirido na faculdade e direcionando-o para um
contexto prático, fundamental no atendimento ao público. Posso dizer com satisfação, que o
objetivo das sessões foi plenamente alcançado.
Relativamente ao trabalho de intervenção junto dos doentes diabéticos, efetivamente só
foram acompanhados 30 doentes nos moldes pré-estabelecidos. Contudo, o plano de avaliação da
adesão à terapêutica e educação para a saúde foi realizado junto de todos os doentes diabéticos
ou familiares/cuidadores aos quais realizei a dispensa de medicação, adaptando-o a cada
situação. Assim, apesar de não mostrarem disponibilidade no momento para realizar um
acompanhamento mais detalhado, respondiam a todas as questões colocadas ao balcão, que
tinham no entanto de se cingir aos pontos essenciais, e ouviam atentamente os conselhos
prestados. Os folhetos informativos vieram completar a informação oral, essencialmente no que
diz respeito às medidas não farmacológicas e aos sinais e sintomas a que devem estar atentos.
No geral, os utentes mostraram interesse na informação escrita, especialmente os seus
familiares/cuidadores que assim ficaram mais alerta para a deteção e prevenção destes problemas
junto dos doentes diabéticos.
É sempre um desafio conquistar a atenção do doente, pelo que a abordagem feita, a
linguagem utilizada e a postura do farmacêutico são pontos essenciais. Em primeiro lugar é
necessário perceber que tipo de doente está à nossa frente de modo a adaptar o nosso discurso à
situação. Depois é necessário saber ouvir o doente, perceber através do seu discurso possíveis
dúvidas, problemas e analisar a necessidade de intervenção na resolução desses problemas. Para
conseguir fazer “educação para a saúde” mais do que informar é necessário conseguir levar os
utentes a mudar o seu comportamento. Mais uma vez se percebe a necessidade de uma boa
comunicação entre farmacêutico e o doente, para que se crie uma relação de confiança, em que o
doente perceba que aquilo que o farmacêutico lhe diz, os conselhos que lhe dá, as sugestões e
planos que propõe, as metas que traça para a sua atividade física, hábitos alimentares, sejam
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postos em prática pelo doente, que percebe que toda aquela informação visa melhorar a sua
qualidade de vida e lhe trará realmente benefícios.
Resumindo, a visão de que o farmacêutico é apenas um “empregado de balcão” que
dispensa prescrições médicas e vende MNSRM é totalmente errada. O farmacêutico é um
profissional de saúde imprescindível que, no contexto atual de crise, ganha especial importância
pelo maior número de doentes que procuram aconselhamento junto dos farmacêuticos na tentativa
de resolver os seus problemas de saúde, já que são gratuitos. Como tal, o farmacêutico deve ser
muito rigoroso na avaliação que faz ao doente, limitando a sua intervenção apenas às situações
para as quais tem competência e encaminhando os doentes para outros profissionais de saúde
sempre que alguma situação sai do seu campo de atuação. Os cuidados farmacêuticos são uma
forma do farmacêutico prestar o seu contributo junto da sociedade. Numa farmácia comunitária, a
proximidade com o doente dá-nos uma margem de intervenção diferente, permitindo um
acompanhamento mais próximo e personalizado. Desta forma podemos, caso a caso, contribuir
para a melhoria da saúde da população.
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Anexo I
Neste anexo encontra-se a apresentação em formato PowerPoint utilizada como base
para a sessão de formação interna que abordou o tema Métodos contracetivos hormonais.
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Progestogénio
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 Etinilestradiol

 Noretisterona

 Mestranol
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Contracetivos combinados

Mecanismo de ação
 Estrogénio:


suprime o ciclo ovárico

Progesterona: previne a ovulação e estimula a produção de
muco cervical de elevada viscosidade

 Estrogénio

+ progesterona: alteram o endométrio, dificultando

a implementação do ovo e interferem nos processos que
facilitam a fertilização
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Contracetivos combinados

Reações adversas


Aumento do peso, retenção de líquidos, efeito anabólico



Náuseas, rubor, tonturas, depressão, irritabilidade



Alterações na pele, como acne e/ou aumento da pigmentação



Alterações do fluxo menstrual



Amenorreia variável após sessar a toma da pilula
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Maior propensão para doença cardiovascular tromboembólica venosa, enfarte do
miocárdio ou AVC?


Menor risco associado às pilulas de baixa concentração de estrogénio
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Maior risco de cancro?
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Benefícios


Regularização dos ciclos
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Tratamento da menorragia
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Doença inflamatória pélvica
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Gravidez ectópica



Fibromioma uterino

Tratamento
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coloretal
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Gravidez atual ou suspeita de gravidez



Cancro dependente de hormonas



Alterações graves da função hepática



Antecedentes de AVC, doença arterial cerebral ou coronária e trombose venosa



Hipertensão grave > 160/100 mmHg




Diabetes Mellitus não controlada
Fumadora - mais 15-20 cigarros/dia e com idade > 35 anos
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Contracetivos combinados

 Há

alteração da fertilidade

 Têm

efeito teratogénico

 Pílulas

de baixa dosagem não são eficazes
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Posologia
1ª vez: 1º dia do ciclo menstrual

2º - 5º dia (utilização de um método
contracetivo adicional nos primeiros 7 dias)

Depois de 1 CHC: logo após o último
comprimido ou logo após a pausa

Depois de anel vaginal ou ST: após remoção,

 Toma todos os dias à mesma hora

ou no máximo quando a aplicação seguinte
devia ser iniciada

 Seguir ordem indicada no blister
 1 cp/ durante 21 dias consecutivos

Depois de 1 pilula só com progesterona: a

 Intervalo de 7 dias sem comprimidos/

qualquer
altura
mas
usar
um
método
contracetivo adicional nos primeiros 7 dias

placebo
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Contracetivos combinados

Falhas

1ª semana

2ª semana

3ª semana

Interrupção
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Contracetivos combinados

Sistema transdérmico
 Indicações
 Intolerância à toma oral dos compostos
 Vantagens
 Concentrações hormonais mais estáveis
 Evita o efeito de metabolização na primeira passagem hepática
 Desvantagens
 Falha de adesão ao sistema trasndérmico

16

8

15-07-2016

Contracetivo progesterona

Tabela retirada de: Amália, P. et al. 2011. Capitulo 1: Contraceção hormonal combinada (CHC); Capitulo 2: Contraceção progestativa (CP) in CONSENSO SOBRE CONTRACEPÇÃO 2011. Sociedade
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Contracetivo progesterona

Mecanismo de ação


Espessamento do muco cervical e alteração do endométrio



Inibição da probabilidade de ovulação em 50% para baixas doses
e superior a 70% para doses mais elevadas
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Indicação


Intolerância ao uso dos estrogénios



Antecedentes pessoais e ou familiares de tromboembolismo
venoso ou após trombose venosa superficial



Amamentação nas 3 semanas após do parto



Fumadoras independentemente da idade



Hiperestrogenismo endógeno



Síndrome pré-menstrual e cefaleias



Menorragias, anemia, endometriose



Hipertensão controlada
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Contracetivo progesterona

Vantagens


Risco tromboembólico reduzido



Efeito metabólico reduzido

Reações adversas
 Hemorragias menstruais irregulares e/ou
amenorreia
 Mastodinia e tensão mamária
 Aumento de peso
 Acne
 Alterações do humor
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Contraindicações


Diabetes não controlada



Trombose venosa em fase aguda



Cefaleias grave ou recorrente



Tumores dependentes de hormonas



Doença isquémica, AVC



Presença de tumores hepáticos, cirrose hepática



Presença de anticorpo anti-fosfolipídico
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Contracetivo progesterona

Interações medicamentosas
 Anti-retrovirais: ritonavir
 Anti-convulsivantes: fenitoina, carbamazepina, barbitúricos,
primidona, topiramato, oxcarbazepina
 Antibióticos: rifampicina
 Produtos com Hypericum perforatum (Erva-de-são-joão)
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Contracetivo progesterona

Posologia
1ª vez: 1º dia do ciclo menstrual

2º-5º dia (utilização de um método contracetivo
adicional nos primeiros 7 dias)

Depois de 1 CHC, anel vaginal ou ST:

após O
último cp. ativo/remoção do dispositivo, ou no máximo
quando a aplicação seguinte devia ser iniciada após
pausa (usar um método contracetivo adicional nos
primeiros 7 dias)

 Toma todos os dias à mesma hora
 Seguir ordem indicada no blister
 1 cp/ durante 28 dias consecutivos
 Iniciar blister seguinte sem interrupções

Depois de 1 pilula só com progesterona:

a
qualquer altura sem necessidade de usar um método
contracetivo adicional
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Falhas

1ª semana

2ª semana

3ª semana

4ª semana
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Outros métodos…

DIU (com cobre ou levonorgestrel)


Indicações


Contraindicação à contraceção hormonal



Dificuldade na utilização de outros métodos



Em certos casos como contraceção de emergência

Contraindicações
 Gravidez
 Doença inflamatória pélvica aguda e até 3 meses após a cura
 Malformação uterina
 Metrorragias de etiologia indefinida
 Alterações da hemóstase
 Doentes imunodeprimidas ou em tratamento imunossupressor
 Doença de Wilson/alergia ao cobre
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Outros métodos…
Anel vaginal
Vantagens


Aplicação mensal única pela própria



Concentrações hormonais mais estáveis



Evita o efeito de metabolização na primeira passagem hepática
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Anexo II
Tabela 1: Problemas de saúde que podem surgir durante a gravidez e fármacos/ produtos mais
frequentemente utilizados.

Problema de
saúde

Fármaco/produto

Risco para a gravidez
Risco não estabelecido.

Paracetamol

Poderá tomado por curto período de
tempo, apenas nas situações
necessárias.

Dores de cabeça
Dores de musculares

Não é recomendado no 3º trimestre de
Ibuprofeno e outros

gestação.

AINEs

Risco depende do período de gestação
em que é utilizado.

Herpes labial

Aciclovir tópico

Categoria B.

Aciclovir + hidrocortizona

Estudos em mulheres grávidas não foram

tópico

conclusivos.
Não classificados.

Suplementação

Multivitamínicos:

Não devem ser tomadas em doses

Vitamina A, D, B1, B2,

superiores às doses máximas diárias

B6, C, nicotinamida

recomendadas.
Só fazer por recomendação médica.

Multivitamínicos com
ferro e zinco

Categoria C.
Só é recomendada a sua utilização em
caso de carência nutricional.
Categoria B.

Sucinato de doxilamina

Risco não foi estabelecido.

Cloridrato de diciclomina
Categoria C.
Evidências de risco fetal, só devendo ser
Náuseas e vómitos

Cloridrato de piridoxina

feito por recomendação médica, nos
casos em que os benefícios superam os
riscos.
Categoria B.

Metoclopramida

Estudos não demonstraram risco
acrescido de malformações. Estudos
foram feitos apenas no 1º trimestre.
Categoria C: evidências de risco fetal.

Bicarbonato de sódio

Deve ser evitado por causar edema e
aumento do pH sanguíneo.

b

Categoria N. Poderão ser utilizados
Hidróxido de magnésio

pontualmente.

Carbonato de cálcio
Azia

Carbonato de magnésio
Ácido cítrico
Hidróxido de alumínio
Categoria C.
Esomeprazol e
Omeprazol

Evidência de risco fetal, só devendo ser
tomados por recomendação médica.
Categoria B.

Pantoprazol e
Rabeprazol

Clotrimazol
Onicomicoses

Amorolfina
Ciclopirox
Oximetazolina
Fenilefrina

Congestão nasal

Fluticazona
Água do mar

1

Só devem ser tomados por
recomendação médica.
Não devem ser utilizados durante a
gravidez.
Dispositivos apenas com ácido lático e
cítrico são uma boa alternativa.
Categoria C.
A sua utilização durante a gravidez deve
ser evitada.
Não há evidência de qualquer risco para o
feto.

A tabela apresenta os problemas de saúde que podem surgir durante a gravidez apresentando os

fármacos que são frequentemente utilizados para o seu tratamento/ controlo dos sintomas, referindo se
estes estão ou não indicados durante a gravidez.

c

Anexo III
Neste anexo encontra-se a apresentação em formato PowerPoint utilizada como base
para a sessão de formação interna que abordou o tema Fármacos e a gravidez.
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FÁRMACOS

1

E A GRAVIDEZ

Estagiária: Aurélia Azevedo
17 de Abril de 2016

GRAVIDEZ


O sangue materno está separado do sangue
fetal por uma membrana



Os fármacos que se encontram no sangue
materno podem atravessar esta membrana
atingindo assim a circulação fetal



Fatores que afetam a passagem:







VS. FÁRMACOS

Tamanho
Lipossolubilidade
Metabolismo
Concentração

Danos causados dependem da:




Substância
Concentração
Fase da gestação (maior risco 1os 3 meses)
2
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 Fármacos são testados quanto à sua
teratogenicidade
embriogénica/fetal

e
antes

GRAVIDEZ

VS. FÁRMACOS

toxicidade
de

serem

introduzidos no mercado

Problema:
χ Nem sempre se pode extrapolar resultados entre
animais-humanos
χ Alterações funcionais e comportamentais são mais
difíceis de notar relativamente às malformações
χ Mecanismos envolvidos são ainda pouco conhecidos

3

Gravidez vs. fármacos
FDA CLASSIFICA

FÁRMACOS EM

5 CATEGORIAS

Categoria A
Estudos não demonstraram existir risco para o feto no 1º trimestre e nos trimestres seguintes
Exemplos: levotiroxina, liotironina, ácido fólico, sulfato de magnésio

Categoria B
Estudos em animais não conseguiram demonstrar risco para o feto e não existem estudos com
resultados conclusivos em mulheres grávidas
Exemplos: metformina, hidroclorotiazida, ciclobenzaprina, amoxicilina, pantoprazol
Categoria C
Estudos em animais demonstraram efeitos adversos sobre o feto e não existem estudos em seres
humanos, mas os potenciais benefícios suportam a sua utilização em grávidas apesar do risco
Exemplo: tramadol, gabapentina, amlodipina, trazodona, prednisona

4
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Gravidez vs. fármacos
FDA classifica fármacos em 5 categorias
Categoria D
Evidência positiva de risco para feto em mulheres com base na investigação e estudos em
humanos, mas os potenciais benefícios podem a sua utilização em grávidas apesar do risco
Exemplo: lisinopril, alprazolam, losartan, clonazepam, lorazepam
Categoria X
Estudos em animais ou em humanos demonstraram anomalias fetais e/ou existem evidências
positivas de risco fetal. Riscos superam claramente os potenciais benefícios
Exemplo: atorvastatina, sinvastatina, varfarina, metotrexato
Categoria N
Fármacos não classificados pela FDA
Exemplo: aspirina, oxicodona, hidroxizina, paracetamol, diazepam

5
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Gravidez vs. fármacos

PARACETAMOL


Não está estabelecido risco concreto



Parece ser seguro quando utilizado apenas pontualmente e durante pouco tempo



Utilização apenas nas situações necessárias, como em caso de febre

IBUPROFENO E OUTROS AINES


Não é recomendado no terceiro trimestre de gestação



Os estudos em animais evidenciaram aumento do risco de aborto, malformação cardíaca, insuficiência
renal fetal, hipertensão pulmonar e aumento do INR (tempo de coagulação)

7

Gravidez vs. fármacos
Aciclovir tópico
Aciclovir + hidrocortizona tópico



Estudos em mulheres grávidas não foram conclusivos. Não foi comprovado risco.

8
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Gravidez vs. fármacos
SUPLEMENTOS ALIMENTARES


Não devem ser tomadas em doses superiores às doses máximas diárias
recomendadas





Vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) em excesso podem ser tóxicas

Estudos em animais mostraram que doses elevadas de retinol (vitamina A)
durante a gestação eram responsáveis por malformações à nascença

9

Gravidez vs. fármacos



Multivitamínicos: Vitamina A, D, B1, B2, B6, C, nicotinamida
Evidências de risco fetal



Multivitamínicos COM FERRO
COM ZINCO

10
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Gravidez vs. fármacos



Sucinato de doxilamina 10 mg



Cloridrato de diciclomina 10 mg



Cloridrato de piridoxina
11

Gravidez vs. fármacos


Estudos não demonstraram risco acrescido
de malformações. Estudos foram feitos
apenas no 1º trimestre.

12
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ANTIÁCIDOS


Gravidez vs. fármacos

Bicarbonato de sódio
•
•

Edema
Aumento do pH sanguíneo



Hidróxido de magnésio



Carbonato de cálcio



Carbonato de magnésio



Ácido cítrico



Hidróxido de alumínio

13

INIBIDORES DA BOMBA DE PROTÕES

Gravidez vs. fármacos

Omeprasol
 Esomeprazol


•
•

Toxicidade para o embrião/feto, aborto
Malformações

Pantoprazol
 Rabeprazol


14
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Gravidez vs. fármacos
REPELENTES PARA INSETOS




DEET (N, N-dietil-m-toluamida)
 Pode ser usado em grávidas, segundo CDC

Permetrina

15

Gravidez vs. fármacos
QUEDA DE CABELO



Minoxidil



Malformações
Hipertricose

16
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Gravidez vs. fármacos

ONICOMICOSES
Clotrimazol
 Amorolfina
 Ciclopirox


Não estão
recomendados
durante a
gravidez

17

CONGESTÃO NASAL

Gravidez vs. fármacos

Oximetazolina
 Fenilefrina




Fluticazona

• Teratogénico

18
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VICKS


Canfora



Óleo de terebentina



Levomentol

19

CONSIDERAÇÕES FINAIS


Fármacos sujeitos a receita médica:





A sua utilização deve ser reservada apenas nas situações necessárias
Os benefícios de utilização devem superar eventuais riscos

Fármacos não sujeitos a receita médica:
Procurar aconselhamento farmacêutico ou do médico
Utilizar apenas nas situações imprescindíveis
 Não realizar automedicação





Produtos naturais
Ter presente que comportam igualmente riscos pela presença de substancias
ativas e possíveis contaminantes (menor controlo)
 Não são inócuos e devem ser evitados


20
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Anexo IV
Neste anexo encontra-se a apresentação em formato PowerPoint utilizada como base
para a sessão de formação interna que abordou o tema Afeções cutâneas.
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COMICHÃO (PRURIDO)
Pode ser indicador de outras doenças como:











Sarna
Pediculose
Picadas de insetos
Pele seca
Urticária
Dermatite atópica, de contacto, alérgica
Substancias irritantes
Icterícia
Insuficiência renal
Alterações da tiroide

Tratar a origem!
Para ajudar a aliviar os sintomas:
• Cremes hidratantes sem
perfume ou corantes
• Menta, cânfora, eucaliptol
• Cremes com corticosteróides
• Anti-histamínicos orais

1
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Sintomas:
 Prurido
 Descamação da pele
 Aspeto cinza em pessoas de pele mais escura
 Fissuras na pele, que podem sangrar se for grave
 Lábios gretados
 Falta de elasticidade (tensão)
 Pele áspera/rugosa
Pode levar a infeções da pele

• Limpeza da pele seca
• Hidratação da pele e reposição da
camada lipídica
• Cremes com lactato, ureia,
cerâmida, glicerina, cera

XEROSE
XERODERMIA

microcristalina, dexapantenol

 São células mortas da superfície da pele
que obstruem

o orifício dos folículos

pilosos
 Mais comuns na parte superior dos braços,
nas coxas e nas nádegas, e na cara
especialmente em crianças

 As pápulas tendem a desaparecer no verão

• Limpeza da pele seca
• Hidratação da pele
• Cremes

QUERATOSE PILOSA

com

ureia

e

ácido

salicílico (baixa concentração)
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Surgem nas zonas de fricção repetida



Espessamento do estrato córneo



Diferença entre calos e verrugas: os 1ºs não
doem quando apertados lateralmente

• Proteger as zonas de fricção
• Usar agentes queratolíticos
• Limar as zonas duras
• Atenção ao pé diabético!!

CALOSIDADES

Maior probabilidade de ter:
 Filhos de pais com alergias, asma,
dermatite atópica
 Criança do sexo feminino
 Zonas de maior poluição

 Surge normalmente no 1 ano de vida

•

Hidratação e reposição da
barreira lipídica

•

Produtos para pele sensível

•

Corticosteróides

•

Anti-histamínicos

 Carater crónico, com períodos de exacerbação
 Pele seca, com prurido e vermelhidão
 Principalmente no rosto, testa e couro cabeludo
 Muito comuns nas bochechas

DERMATITE ATÓPICA

3
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D E R M AT IT E I R R ITAT I VA

•

•

D E R M AT IT E A L É RGI CA

Causada por substâncias ácidas/ alcalinas, como

•

Surge após exposições repetidas

sabonetes, detergentes, solventes, material de

•

Reação a produtos de uso diário e frequente, como

plástico, látex.

perfumes, cremes hidratantes, medicamentos de

Surge logo após o primeiro contacto e é restrita à

uso tópico, etc.

zona de contacto

•

A reação pode ir para além da zona de contacto

DERMATITE DE CONTACTO ALÉRGICA VS. IRRITANTE

Dermatite irritativa

Dermatite alérgica

• Pele seca e vermelha

• Prurido é o sintoma principal

• Dor, sensação de queimadura e prurido

• Vesiculas com líquido

•

Limpar imediatamente a zona afetada para remover o agente irritante ou alergénio

•

Uso de corticosteróides ajuda a diminuir o inchaço, vermelhidão e o prurido

•

Utilizar cremes/pomadas emolientes e que promovam a regeneração da pele da zona afetada

•

Anti-histamínicos orais podem ajuda na dermatite alérgica
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 Erupção não exsudativa com descamação
 Prurido e hiperidrose
 Por vezes leva a infeção bacteriana
 Geralmente os surtos duram 3 semanas

 Surge nas palmas das mãos e na planta dos pés
 Predominante na faixa dos 20 aos 40 anos
 Raro com menos de 10 anos

•

Imersão e compressas frias com permanganato de
potássio diluído ou de acetato de alumínio

DERMATITE DISIDRÓTICA
DISIDROSE

•

Uso de emolientes

•

Corticosteróides, anti-histamínicos, imunossupressores

•

Evitar contacto direto com irritantes

 Descamação (branca a amarela) e vermelhidão
 Zonas com mais sebo: sobrancelhas, cantos do nariz,
couro cabeludo, ouvido, pálpebras, junto à boca
 Carater crónico, com recidivas mais comuns no inverno
 No recém-nascido designa-se crosta láctea (benigna)

 Comum nos primeiros 3 meses de vida, na
puberdade e nos adultos entre 40 e 60 anos
de idade

DERMATITE SEBORREICA

5
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Fatores intrínsecos e ambientais
 Colonização fúngica (Malassezia)
 Secreção sebácea
 Resposta imune
 Associada a doenças neurológicas (Parkinson)
 Imunocomprometidos (HIV)
 Stress, cansaço, clima

DERMATITE SEBORREICA

•

Alcatrão da hulha (coaltar)

•

Selénio, enxofre, zinco

•

Resorcina

•

Antifúngicos (cetoconazol, miconazol)

•

Corticoides

•

Ácido benzoico e láctico

•

Não tomar banhos muito quentes

•

Secar bem a pele

•

Não usar produtos com álcool



Doença crónica



Regeneração celular acelerada (3-4 dias)

•

Pele muito seca

•

Manchas vermelhas com elevada
descamação

•

Por debaixo da descamação, pele
ponteada de sangue

PSORÍASE
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Psoríase em placas ou psoríase vulgar
Com relevo, vermelhas , escama prateada
Cotovelos, joelhos, região lombar e couro cabeludo
Podem cobrir áreas extensas

Psoríase gutata
Mais comum em jovens e crianças
Lesões de menor dimensão
Áreas extensas do tronco e membros
Pode evoluir para psoríase em placas

Psoríase inversa
Afeta as axilas, virilhas, região inframamária
Sem escamas evidentes

Psoríase eritrodérmica
•

Forma generalizada

•

Toda a superfície da pele com aspeto
vermelho e inflamado

Psoríase com pústulas
•

Bolhas com pus

•

Palmo-plantar é mais comum

•

Descamação e fissuras

•

Acompanhada de febre, mal-estar

Psoríase ungueal
•

Unhas dos pés e das mãos

•

Unha cresce de forma anormal

•

Endurece e descama
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•

Emolientes

•

Queratolíticos (ácido salicílico)

•

Queratoplasticos (alcatrão mineral, ictiol, ditranol)

•

Anti-inflamatório

•

Análogos da vitamina D (calcipotriol)

•

Fototerapia (radiações U.V)

•

Tratamento sistémico (retinoides, ciclosporina, fármacos
biológicos: Etanercept, Adalimumab, Infliximab)

PSORÍASE

•

Causa desconhecida

 Alguns indícios de causa viral mas não foi demonstrado

 1ª lesão: grande e ovoide (2 a 10 cm)
 Eritematosa, com relevo e margem delimitada
 Após alguns dias/ semanas surgem manchas de menor
dimensão com relevo
 Disposição típica
 Prurido , cefaleias, fadiga
 Despistar sífilis secundária, psoríase, Tínea, etc.

PITIRÍASE ROSÁCEA
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•

Em cerca de 80% dos casos resolve-se em 8 semanas

•

Prurido: óxido de zinco, calamina, corticosteroides tópicos/orais e
anti-histamínicos orais

•

Eritromicina mostrou reduzir rash cutâneo (propriedades antiinflamatórias?)

•

Radiação artificial ou natural

PITIRÍASE ROSÁCEA

•

Congénita: surge geralmente no 1º ano de vida

•

Pode ser adquirida: problemas hormonais, inflamatórios
ou cancerosos

•

Elevada maturação simultânea dos corneócitos, não
ocorrendo descamação normal, com acumulação de
escamas espessas e secas

• Hidratação da pele com cremes e
loções
• Uso de ácido salicílico e ureia
para remover escamas
• Retinoides tópicos

ICTIOSE
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Inflamação das unidades pilossebáceas

Formação de comedões, pápulas, pústulas
 Comedões fechados
 Comedões abertos (pontos negros)
Abcessos inflamados e infetados
Face, pescoço, região dorsal e peito

Acne por cosméticos
Excesso de limpeza
Agravada pela utilização de cosméticos comedogénicos

ACNE

•

Exfoliação 1-2x semana

•

Limpeza diária da pele

•

Creme e produtos de beleza não comedogénicos

•

Proteção solar

•

Antibioterapia: clindamicina, eritromicina, metronidazol

•

Antibióticos e queratolíticos: peroxido de benzoilo, tretinoina, isotretinoina, vitamina
A, retinaldeído, adapaleno, ácido glicólico, ácido azelaico, ácido salicílico

•

Adstringentes: óxido de zinco, cloreto de alumínio,

•

Tratamento hormonal: pilula Diane 35® ou Denille®

ACNE
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Rosácea pápulo-pustulosa
•

Comum em mulheres entre 35 e 45 anos

•

Área eritematosa centro-facial associada às
pápulas e pústulas

•

Pele sensível, com vasos sinuosos visíveis

Rosácea eritêmato-telangectásica
•

Eritema na região centro-facial

•

Pequenos vasos sinuosos, pele sensível e seca

•

Períodos de flushing facial, desencadeados por
estímulos, como stress emocional, bebidas quentes,
álcool, alimentos condimentados, exercício, alterações
de temperatura

ROSÁCEA

Rosácea fimatosa
•

Textura da pele esburacada

•

Pele grossa no nariz, queixo, testa,
bochechas e orelhas

•

Poros dilatados

•

Quebrados os vasos sanguíneos visíveis

•

Tratar sintomas de prurido,
ardor e sensibilidade

•

Metronidazol

•

Ácido azalaico

•

Tetraciclina

•

Isotretinoína oral

ROSÁCEA
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Provocada por fungos dermatófitos (com apetência para a
queratina da camada córnea, pelos, cabelos e unhas)

São fungos queratinófilos
 Tinha couro cabeludo
 Tinha da barba
 Tinha das partes glabras
 Tinha crural ou do púbis
 Tinha dos pés e das mãos
 Tinha das unhas

• Terbinafina
• Itraconazol
• Fluconazol
• Griseofulvina
• Champô com sulfureto de
selénio ou cetoconazol

MICOSES CUTÂNEAS
DERMATÓFITAS OU TINHAS

Dermatose descamativa não inflamatória (semelhante à dermatite
seborreica)
Doença inflamatória com lesões eritematosas e descamativas
com alopecia (pode ser definitiva)
Crescimento centrípeto do fungo
Prurido
Cabelo frágil que quebra facilmente

TINHA DO COURO CABELUDO
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Prurido, perda de pelo
Lesão em forma de anel e vermelha
Lesões inflamatórias: pele vermelha, inchada, com nódulos e
exsudado
Não inflamatória: sem nódulos, pele menos vermelha e inchada

TINHA DA BARBA

 Erupção cutânea com comichão rosa/vermelha
 Escamosa e ligeiramente levantada
 Centro da erupção geralmente menos vermelha e escamosa
 Em forma de anel assimétrico
 Bolhas cheias de líquido
 Pústulas

TINHA DO CORPO
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 Localizada na face

interna das coxas,

escroto, raiz do pénis, nádegas
 Lesões vermelhas, bordos delimitados e
salientes
 Prurido intenso
 Descamação fina e discreta

TINHA CRURAL OU DO PÚBIS



“Pé de atleta”



Lesões favorecidas por:
 Higiene deficiente

 Vesiculas localizadas nas palmas e faces laterais
dos dedos que depois secam e há descamação
 Prurido, edema, vesiculas duras não inflamatórias

 Má circulação periférica
 Excesso de transpiração
 Calçado com pouco arejamento

TINHA DOS PÉS E DAS MÃOS
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Manchas brancas, eritematosas ou acastanhadas



Arredondadas e com descamação



Comuns nas costas, peito, pescoço, face, e braços



Sem prurido



Mais evidentes após exposição ao sol

PITIRÍASE VERSICOLOR

 Descolamento da unha
 Aspeto amarelo/esbranquiçado
 Unhas espessas e duras
 Unha frágil e quebradiça
 Dor e vermelhidão ao redor da unha

ONICOMICOSES

•

Ciclopirox

•

Amorofilina

•

Clotrimazol

•

Ácido salicílico (remover unha)

•

Ácido lático
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Causada por Streptococcus ou Staphylococcus
•

Pode começar com uma única bolha, espalhando-se
por coçar/rebentar as bolhas

•

Bolhas com líquido amarelado, com exsudado

•

Pele avermelhada nas zonas onde rebentaram,
criando crosta

•

Comum no rosto, lábios, mas também nos braços ou
pernas

•

Nódulos linfáticos inchados junto local da infeção

• Antibioterapia oral e tópica

IMPETIGO

Infeção nos folículos pilosos por Staphylococcus
•

Pele em torno do folículo inflamada

•

Folículo com relevo, com exsudado esbranquiçado,
com sangue

•

Podem evoluir, levando a sintomas mais graves

• Antibioterapia tópica e oral se necessária

FOLICULITE
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Geralmente causada por Streptococcus pyogenes
•

80% dos casos situa-se nos membros inferiores

•

Febre (38,5-40ºC) , arrepios

•

Em 12-24 horas surge placa eritematosa (vermelha viva),
edematosa, quente e dolorosa

•

Limites bem definidos

•

Lesão única e estende-se de forma centrífuga

•

Podem surgir vesículas e bolhas, geralmente flácidas, de
conteúdo translúcido e com dimensões consideráveis

• Penicilina continua a ser mais eficaz

ERISIPELA

•

Infeção fúngica ou bacteriana

•

Dermatite de contato

•

Excesso de saliva nos cantos da boca

•

Tempo frio e seco

•

Deficiências nutricionais (minerais e vitaminas)

•

Doença gastrointestinal

•

Medicamentos

•

Doenças sistémicas
•

Inflamação no (s) cantos da boca

•

Sensação de queimadura e dor

•

Confinadas à mucosa oral ou ao longo dos lábios

•

Formação de fissuras e feridas com o evoluir

•

Crostas amarelas (indicação de infeção)

•

Antifúngicos e antibióticos tópicos

•

Corticosteroides

QUEILOSE
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Anexo V
Neste anexo encontra-se o plano de seguimento dos doentes diabéticos, elaborado
tendo por base o método Dáder.

f

Estágio em Farmácia
Comunitária
2015/2016
Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto
Estagiária MICF: Aurélia
Azevedo

Doentes
diabéticos
Avaliação da adesão à terapêutica e
educação para a saúde

Critério de inclusão: doentes com
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 e
2,
a
fazer
insulinoterapia
e/ou
antidiabéticos orais, que recorrem à
farmácia para a dispensa da medicação.

1

Data: __ /__/__

Doente nº
Idade:

Sexo:

Hábitos

IMC:
Não

Pouco

Regular

Muito

Pratica desporto
Fuma
Bebidas alcoólicas
Cuidados c/ a alimentação

Alergias/Intolerâncias
Medicamentos:
Alimentos:
Fatores externos:

Problemas de saúde
Início

Problema

Preocupa (B/R/P)

Procurou
resolvê-lo (S/N)

2

Medicamento:

Cumpre: B | R | M

Conhece: B | R | M

1. Está a tomá-lo?

6. Como o toma?*

2. Desde quando o toma?

7. Até quando tem de o tomar?

3. Quem receitou?

8. Sente alguma dificuldade na utilização?

4. Para que o toma?

9. Sente algum efeito indesejável quando o toma?

5. Sente-se melhor?
Já se esqueceu de tomar o seu medicamento? S/N
Mesmo se lembrando, já alguma vez deixou de o tomar? S/N
Já deixou de tomar o seu medicamento por se sentir bem? S/N
Já deixou de tomar o seu medicamento por não se sentir bem? S/N
Medicamento:

Cumpre: B | R | M

Conhece: B | R | M

6. Está a tomá-lo?

6. Como o toma?*

7. Desde quando o toma?

7. Até quando tem de o tomar?

8. Quem receitou?

8. Sente alguma dificuldade na utilização?

9. Para que o toma?

9. Sente algum efeito indesejável quando o toma?

10. Sente-se melhor?
Já se esqueceu de tomar o seu medicamento? S/N
Mesmo se lembrando, já alguma vez deixou de o tomar? S/N
Já deixou de tomar o seu medicamento por se sentir bem? S/N
Já deixou de tomar o seu medicamento por não se sentir bem? S/N
Medicamento:

Cumpre: B | R | M

Conhece: B | R | M

11. Está a tomá-lo?

6. Como o toma?*

12. Desde quando o toma?

7. Até quando tem de o tomar?

13. Quem receitou?

8. Sente alguma dificuldade na utilização?

14. Para que o toma?

9. Sente algum efeito indesejável quando o toma?

15. Sente-se melhor?
Já se esqueceu de tomar o seu medicamento? S/N
Mesmo se lembrando, já alguma vez deixou de o tomar? S/N
3

Já deixou de tomar o seu medicamento por se sentir bem? S/N
Já deixou de tomar o seu medicamento por não se sentir bem? S/N

Diabetes: controlo e problemas associados
Com que frequência faz automonitorização da glicose?

Que valores tem obtido?
Considera que tem a sua “diabetes controlada”?
Sente tonturas, fadiga, alterações da consciência em determinadas alturas do dia?
Apresenta alterações da sensibilidade nas extremidades?
Os seus pés apresentam-se saudáveis (sem feridas, vermelhidão)?
Apresenta alterações das gengivas (sangramento, inflamação)?

Parâmetros Fisiológicos/Bioquímicos
Data

Glicose (mg/dl)

Pressão arterial
(mmHg)

Colesterol
(mg/dl)

Triglicerídeos
(mg/dl)

Peso (kg)

Observações:

4

Anexo VI
Neste anexo encontra-se um exemplar de cada panfleto elaborado, referentes às
complicações da diabetes mellitus abordadas: Pé diabético, Retinopatia diabética e
Alterações na saúde oral.

g

http://ec7liliana.blogspot.pt/p/sdgdryrety6ry46ryu-n65numnj7.html

The National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases

Esteja atento a
problemas dentários, dos olhos,
rim e coração.

Faça por isso um controlo diário da glicemia, verifique com
regularidade a tensão arterial
e o valor do seu colesterol.

Cerca de 40% das pessoas com diabetes desenvolvem ao fim de alguns
anos complicações derivadas da
doença. Estes problemas são muitas
vezes detetados já após se terem instalado, sem o doente ter dado conta.

PREVINA-AS AGORA!

Complicações da Diabetes Mellitus

Estagiária: Aurélia Azevedo

Estágio curricular do MICF
2015/1016

Cuidados a ter no
seu dia-a-dia

Pé diabético

Avaliação da adesão à terapêutica
e educação para a saúde

Maior propensão para úlceras, mais



Observe diariamente os seus pés!

cadas .

risco de desenvolver infeções compli-

difíceis de cicatrizar e com maior

Menor sensibilidade nos pés



Consequências:

circulação do sangue nos pés.

sangue causa danos nos nervos e dificulta a

 Esteja atento a gretas, calos, arranhões e infeções.

calosidades.

ácido salicílico) para remover as

 Não use limas ou laminas, nem calicidas (ex. com

 Seque bem os pés, especialmente entre os dedos.

neutro.

 Lave os pés com água morna usando um sabão

Cuidado dos seus pés:

 Não use sapatos apertados ou que o magoem.

turas ou elásticos.

 Dê preferência a meias de algodão ou lã, sem cos-

mo que não sinta dor!

 Use meias brancas: ajudam a detetar feridas mes-

Trate estes problemas atempadamente!

Pergunte na sua farmácia! O nosso
trabalho é o seu bem estar..

Tem mais dúvidas?

melhorar a circulação do sangue nos pés.

nhada diária de 30 minutos vai ajudá-lo a

Faça exercício com regularidade. Uma cami-

ra da pele.

nos pés?

A elevada quantidade de açúcar no

e lactato são ótimos para tratar a secu-

 Hidrate bem os seus pés. Cremes com ureia

ra não fazer cortes na pele envolvente.

las e não corte os cantos. Tenha cuidado pa-

 Lime as extremidades das unhas após corta-

Qual a causa das complicações

Pé diabético

Que cuidados deve ter?

http://www.cemahospital.com.br/retinopatia-diabetica/
Index.asp

The National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases

Esteja atento a
problemas dentários, dos
olhos, rim e coração.

Faça por isso um controlo diário
da glicemia, verifique com regularidade a tensão arterial e o valor do seu colesterol.

Cerca de 40% das pessoas com diabetes desenvolvem ao fim de alguns
anos complicações derivadas da doença. Estes problemas são muitas vezes
detetados já após se terem instalado, sem
o doente ter dado conta.

PREVINA-AS AGORA!

Complicações da Diabetes Mellitus

Estagiária: Aurélia Azevedo

Estágio curricular do MICF
2015/1016

Cuidados a ter no
seu dia-a-dia

diabética

Retinopatia

Avaliação da adesão à terapêutica e
educação para a saúde

odicamente.

Consulte o seu oftalmologista peri-

 Flashes de luz (luz a piscar)

 Escuridão quase total

po de visão

 Pontos escuros ou flutuantes no cam-

Consequências: alterações na visão

mas de visão.

ainda edema macular que agrava os proble-

Pergunte na sua farmácia! O
nosso trabalho é o seu bem estar..

Tem mais dúvidas?

 Pratique exercício físico.

 Se fuma, deixe de fumar.

brada.

 Faça uma alimentação saudável e equili-

são fator de risco.

Valores elevados

arterial, bem como os níveis de coleste-

vam à sua rotura, com derrame do sangue

na retina. Consequentemente pode ocorrer

autocontrole

no

 Verifique periodicamente a sua pressão

diário da glucose no sangue.

sangue controlados. Faça

 Mantenha os valores de açúcar

Como prevenir?

rol e triglicerídeos.

visão consulte imediatamente o médico!

 Se apresentar algum sintoma de alteração da



Que cuidados deve ter?

na. As alterações nos vasos sanguíneos le-

minuição do fluxo de sangue dirigido à reti-

guíneos da retina. Começa por ocorrer di-

gue causa danos nos pequenos vasos san-

A elevada quantidade de açúcar no san-

nos olhos?

Qual a causa das complicações

Retinopatia diabética

The National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases

Esteja atento a
problemas dentários, dos olhos,
rim e coração.

Faça por isso um controlo diário da glicemia, verifique com
regularidade a tensão arterial
e o valor do seu colesterol.

Cerca de 40% das pessoas com diabetes desenvolvem ao fim de alguns
anos complicações derivadas da
doença. Estes problemas são muitas
vezes detetados já após se terem instalado, sem o doente ter dado conta.

PREVINA-AS AGORA!

Complicações da Diabetes Mellitus

Estagiária: Aurélia Azevedo

Estágio curricular do MICF
2015/1016

Cuidados a ter no seu
dia-a-dia

Alterações na
saúde oral

Avaliação da adesão à terapêutica e
educação para a saúde

por níveis elevados de açúcar no sangue.

 Sensação de queimadura: causada

dentária e de problemas periodontais.

 Boca seca: aumenta o risco de cárie

hálito.

dentes se dispõe. Causa comum de mau

causar mudanças na forma como os

inflamadas e tendem a retrair, podendo

 Periodontite: gengivas apresentam-se

gram facilmente.

sentam-se inchadas, vermelhas e san-

 Gengivite: gengivas inflamadas. Apre-

Consequências:

mo no palato e bochechas.

adamente nas gengivas, na língua bem co-

como outros problemas na sua boca, nome-

desenvolvimento de placa dentária bem

mentação rica em açúcar, contribui para o

rias nocivas, fator que, aliado a uma ali-

sequência, há maior crescimento de bacté-

dos valores de açúcar na saliva. Como con-

tes não controlada, estão presentes eleva-

A sua saliva contém açúcar. Na diabe-

nos na boca?

Qual a causa das complicações

Problemas na boca

inflamadas

nir cáries.

 Use dentífricos com flúor para ajudar a preve-

hálito.

língua. Ajudará a prevenir o mau

 Faça também a limpeza da sua

goe as suas gengivas.

não utilize uma escova demasiado dura, que ma-

 Se tem as gengivas inchadas ou

adequada se sangra facilmente das gengivas.

sempre fio/fita dentária. A fita poderá ser mais

 Além da escovagem duas vezes ao dia, utilize

Cuidado diários:

Consulte periodicamente o seu dentista.

alterações até que surjam problemas graves.

sangram facilmente. Contudo pode não notar

dos primeiros sinais são gengivas inchadas e que

Esteja atento a alterações na sua boca. Alguns

Que cuidados deve ter?

to-

Pergunte na sua farmácia! O nosso
trabalho é o seu bem estar..

Tem mais dúvidas?

mente a glucose no sangue.

bética e monitorizar diaria-

mar a sua medicação antidia-

praticar exercício físico,

uma alimentação saudável,

Não se esqueça que de seguir

ção de saliva.

utilizando produtos que estimulam a produ-

 Pode melhorar a sensação de boca seca

ou cetilpiridinio.

na, como os que contém zinco, clorohexidina

produto específico com ação antibacteria-

 Para o mau hálito poderá ainda utilizar um

o mau hálito.

rá a reduzir a formação de placa bacteriana e

na ou outro agente antimicrobiano ajuda-

 Um colutório (elixir oral) com clorohexidi-
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Resumo
Os serviços farmacêuticos do Hospital do Divino Espirito Santo estão organizados por
áreas de trabalho, essencialmente: distribuição do medicamento e outros produtos farmacêuticos,
nomeadamente – distribuição em dose unitária, distribuição tradicional, ambulatório interno e
ambulatório externo; farmacotecnia – unidade de preparação de medicamentos estéreis e de
medicamentos não estéreis; gestão; farmácia clínica; farmacovigilância; investigação e ensaios
clínicos; informação e documentação; comissões técnicas e grupos de trabalho.
Ao longo do estágio de dois meses passei por todas estas áreas, onde fui introduzida nos
procedimentos de trabalho, participando ativamente nas atividades realizadas, nomeadamente
todas aquelas que concernem ao circuito do medicamento.
Utilizando o conhecimento adquirido e recorrendo à bibliografia que orienta e regula as
diferentes áreas, descrevo ao longo deste relatório o trabalho realizado nos serviços
farmacêuticos, os procedimentos e passos seguidos, salientando em particular qual o trabalho que
desenvolvi.
É norma dos serviços farmacêuticos do Hospital do Divino Espirito Santo que o estagiário
desenvolva um trabalho de pesquisa ao longo do estágio para apresentação no final à equipa de
trabalho. O tema desenvolvido foi “Carbapenemes – Problema da resistência aos antibióticos”.
Assim, ao longo deste trabalho dou a conhecer como surgiu esta classe de antibióticos, os vários
antibióticos que fazem parte dela, mecanismo de ação, indicações terapêuticas e situações em
que não estão recomendados, bem como a posologia e modo de administração. Abordo ainda a
questão das resistências aos antibióticos na Europa e particularmente em Portugal, mecanismo de
aquisição de resistência, apresento alternativas terapêuticas, medidas tomadas/ programas para o
controle dos microrganismos multirresistentes, mostrando as consequências diretas do aumento
da resistência aos carbapenemes. Por fim, apresento os dados do consumo de carbapenemes no
HDES, expressando o consumo anual em Doses Diárias Definidas por 100 camas ocupadas.
Dada a estrutura do trabalho, em formato powerpoint, e por ser muito extenso, integro-o como
anexo ao relatório (anexo 1).
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1. PLANO DE INTEGRAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
O plano de integração apresentado na Tabela 1 esquematiza a organização do tempo do
estágio pelas diferentes áreas da farmácia hospitalar. Este plano é uma adaptação do plano
elaborado pela Dra. Andrea Borges, diretora dos serviços farmacêuticos, no início do estágio para
dar a conhecer quem estaria responsável por coordenar o meu estágio em cada área e os pontos
gerais que seriam abordados.
Tabela 1: Plano de integração do estagiário.

1

11 e 12 de janeiro

13 a 22 de janeiro
Dra. Ana Cristina Castanha

Dra. Andrea Borges

Descrição das atividades

Caracterização do serviço


Planta



Estrutura física



Missão, políticas e objetivos do Serviço



Organigrama

Dr. Bruno Mendes
Ambulatório Interno


Familiarização

a

legislação

específica de cada área


Acompanhamento

na

dispensa

de

medicamentos

Organização e Gestão

Unidade de ensaios clínicos



Recursos humanos



Legislação que regula a sua execução



Metodologias de trabalho



Circuito do medicamento experimental



Planos de integração



Horário e planos de férias



Formação contínua



Avaliação de desempenho

Comissão de Farmácia e terapêutica

23 de janeiro a 3 de fevereiro

4 a 16 de fevereiro
Dra. Ana Catarina Rodrigues

Dra. Ana Cristina Pimentel
Dose unitária
Descrição das atividades

com



Validação do perfil farmacoterapêutico

Dr. Bruno Mendes
Unidade Oncologia dia


Farmacovigilância



PPCIRA

validação

das

prescrições e elaboração das folhas

no sistema informático


Interpretação,
farmacotécnicas



Observação da manipulação dentro da
sala limpa

Farmacotecnia

Elaboração do trabalho

Leitura dos procedimentos específicos
da área



Observação

da

manipulação

de

fármacos, pesagens e reembalagem
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Descrição das atividades

Elaboração do trabalho

17 a 26 de fevereiro

29 de Fevereiro a 3 de março

Dra. Sandy Garcia Veríssimo

Dra. Isabel Coutinho

Sistema de distribuição tradicional
Gestão



Stocks nivelados



Requisições individualizadas



Circuitos especiais de distribuição



Circuito de aquisição, prescrição e
distribuição

de



Integração na área de Gestão de
Stocks e Aquisição de Medicamentos e
Produtos Farmacêuticos

medicamentos

estupefacientes
Elaboração do trabalho
4 de Março

Elaboração do trabalho
5 a 11 de março
Dra. Nélia Bettencourt, Dra. Conceição

Descrição das atividades

Sobral, Dr. Bruno Mendes
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Cuidados paliativos

Apresentação do trabalho



Objetivos e âmbito da unidade



Papel do farmacêutico



Visita clínica

Farmácia clínica


Visita Clínica



Comissão de Ética



Comissão de Nutrição

Cronograma das atividades desenvolvidas em cada uma das áreas da farmácia hospitalar do

HDES durante o período de estágio.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
O estágio nos SF do Hospital do Divino Espirito Santo teve início a 11 de janeiro de 2016,
com uma breve visita a todas as áreas da farmácia hospitalar e apresentação a todos os
farmacêuticos, técnicos e restantes funcionários a trabalhar nas diferentes áreas, acompanhada
pela Dra. Andrea Borges. Foi-me também apresentado, pela mesma, o plano de estágio para os 2
meses, explicando em traços gerais como este iria decorrer.
Nestes dois primeiros dias fiquei a par da organização geral do hospital e do
enquadramento da farmácia nele, pela leitura do manual de integração no HDES e do manual de
integração nos SF. Foram-me ainda dados a conhecer os procedimentos normalizados de trabalho
que orientam cada uma das áreas, para que ficasse desde logo com uma noção do trabalho
desenvolvido em cada uma delas, partindo assim já com a perceção das atividades em que iria ser
incluída ao longo do estágio. Este primeiro contacto foi realmente bastante importante pois, como
nunca tinha feito qualquer estágio em farmácia hospitalar, não conhecia todas as vertentes do
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trabalho realizado por um farmacêutico hospitalar. Até à data apenas tinha contactado com os
serviços hospitalares do Hospital de São João, no âmbito da unidade curricular optativa de
Farmácia Magistral, mas por um curto período de tempo, insuficiente para conhecer todas as
áreas da farmácia hospitalar. Assim, com esta integração inicial, fiquei a conhecer as atividades
realizadas nas várias áreas, bem como a quem competia a sua realização, nomeadamente a
articulação farmacêutico – TDT – AO. Contactei ainda com diversas normas, regulamentos e
decretos-lei que regulam e orientam os diferentes procedimentos e atividades realizados na
farmácia.
Foram-me atribuídos dois orientadores de estágio, a Dra. Ana Cristina Pimentel e o Dr.
Bruno Mendes. Estes foram responsáveis pela direção geral do estágio, bem como pela
orientação do trabalho que tive de desenvolver durante o estágio. O trabalho constava portanto do
plano de estágio, tendo como objetivo abordar um tema do meu interesse fazendo a articulação
com a realidade do hospital. Por sugestão dos meus orientadores e por ser um tema que
despoletou desde logo o meu interesse, abordei o grupo de antibióticos carbapenemes, focando
pontos como o panorama atual de resistências aos antibióticos e em particular a este grupo,
fazendo a análise dos dados de consumo de Carbapenemes no HDES. Em termos de estrutura, o
trabalho consistiu na elaboração duma apresentação em formato powerpoint, para ser
apresentado no final do estágio nos SF. A apresentação foi realizada para todos os farmacêuticos
dos serviços farmacêuticos, com duração de 45 minutos, com tempo final para comentários e
discussão do trabalho. Dada a estrutura do trabalho e por ser muito extenso, integro-o como
anexo ao relatório (anexo 1).

2.1 Caracterização do serviço, organização e gestão
2.1.1 Hospital do Divino Espirito Santo (HDES, EPE)
O Hospital do Divino Espirito Santo conta já com muitos anos de atividade. Está integrado
no Sistema Regional de Saúde, cujos serviços visam a prestação de cuidados de saúde não
apenas aos utentes da Ilha de são Miguel mas também aos da ilha de Santa Maria, bem como aos
utentes de todas as outras ilhas em determinadas valências.
O HDES apresenta serviços de internamento médicos e cirúrgicos e a atividade
assistencial de ambulatório, que engloba a consulta externa, hospitais de dia (ex.: hospital de dia
de oncologia), exames complementares de diagnóstico e terapêutica, cirurgia e reabilitação.
Compete ao HDES, como unidade de prestação de cuidados de saúde, efetuar o
diagnóstico, tratamento e a reabilitação do doente, numa rede articulada com os cuidados de
saúde primários, com os hospitais da Região e com os hospitais centrais do Serviço Nacional de
Saúde. Os serviços farmacêuticos integram-se no hospital como parte dos serviços Assistenciais
de Apoio.
2.1.2 Serviços farmacêuticos do Hospital do Divino Espirito Santo
Como vem descrito no Decreto-Lei nº 44204 de 2 de Fevereiro de 1962 [1], os serviços
farmacêuticos possuem autonomia técnica e científica, cabendo-lhes realizar todas as tarefas
relacionadas com o medicamento. Tem por objetivo assegurar que todos os doentes recebem
tratamento envolvendo produtos que apresentem qualidade, segurança e eficácia, bem como
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contribuir para a promoção do conhecimento e da contínua formação, pelo ensino e investigação
científica.
Os SF estão organizados por áreas de trabalho, essencialmente: distribuição do
medicamento e outros produtos farmacêuticos, nomeadamente – distribuição em dose unitária,
distribuição tradicional, ambulatório interno e ambulatório externo; farmacotecnia – unidade de
preparação de medicamentos estéreis e de medicamentos não estéreis; gestão; farmácia clínica;
qualidade; farmacovigilância; investigação e ensaios clínicos; informação e documentação;
comissões técnicas e grupos de trabalho e formação. Cada uma das áreas tem um ou mais
farmacêuticos responsáveis. Nem todos os farmacêuticos estão fixos a uma área específica,
transitando entre as diferentes áreas, segundo o horário que lhes é atribuído.
O programa informático operante nos SF, bem como na maioria dos serviços
hospitalares, é a Glintt. É através deste programa que se realizam a maioria das operações de
gestão, validação das prescrições, dispensa de medicamentos, entre outras funcionalidades
disponíveis no programa.

2.2 Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos
No HDES, a gestão de existências e compras faz-se usando o programa da Glintt. Este
programa permite saber a quantidade de cada produto existente nos SF. A par do sistema
informático, existe ainda no HDES, fichas de prateleira de produto, em que são registados os
movimentos do produto. Cada produto está identificado com um código interno e possui uma ficha
própria eletrónica que apresenta: o ponto de encomenda, classificação ABC, níveis de stock
(máximo, mínimo e de segurança), consumo mensal, com possibilidade de analisar a média de
consumo (ano/ semestre), as encomendas realizadas e o estado das mesmas (satisfeitas/
pendentes/ parciais), o fornecedor, prazo médio de entrega, entre outras informações. O PE é o
stock que corresponde ao consumo médio mensal nos últimos 6 meses de um produto, acrescido
de uma margem de 20%. O stock mínimo corresponde a metade do PE, o stock máximo ao dobro
do ponto de encomenda e o stock de segurança a dois terços do PE. Os AO, que registam as
saídas dos produtos nas fichas de prateleira, informam o farmacêutico quando o PE foi atingido. O
farmacêutico pode também avaliar informaticamente quais os produtos com stock inferior ao PE,
pedindo uma listagem desses produtos, que pode ser comparada com a ficha de prateleira, caso
se aplique, percebendo se os níveis de stock coincidem, avaliando assim se os movimentos dos
produtos estão devidamente registados.
Atingido o PE é necessário proceder a uma nova aquisição do produto. O cálculo da
quantidade de produto a comprar considera a média mensal consumida nos últimos 6 meses
multiplicada pela quantidade de produto necessária para um período de tempo, em meses (Y). O
número de meses (Y) varia conforme a classe do produto, de acordo com a análise ABC. Para
produtos da classe A, elevado custo económico, mas correspondente a uma pequena parcela de
produtos, o valor de Y é 1 mês. Na classe B, produtos de custo intermédio, correspondente a
quantidade intermédia de produto, o valor de Y é 1,5 meses. Na classe C, em que temos produtos
que representam a maior fatia em termos de quantidade, mas com menores custos, o valor de Y
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são 2 meses. A análise ABC também determina os dias do stock máximo de produto, sendo de 60
dias, 75 dias e 90 dias, para a classe A, B e C, respetivamente.
Como os produtos da classe A são os que comportam maior custo económico, são estes a
principal preocupação na gestão dos stocks. Embora se tenha em atenção os consumos médios, é
necessário também considerar as variações de consumos em determinados meses e as
condições inerentes à localização geográfica, que influenciam o tempo de entrega, de modo a que
as encomendas garantam as necessidades de produto e não sejam atingidos os stocks mínimos.
A aquisição de produtos pode ser feita por ajuste direto ou por concursos do catálogo do
SPMS. Além destes casos, os produtos podem ser adquiridos fazendo pedido de AUE ao
INFARMED, quando não são comercializados em Portugal ou entram em rutura em Portugal. Em
situações de rutura de stock ou de urgência podem ser realizados empréstimos.
Depois de elaboradas as notas de encomendas e impressas, estas têm de ser assinadas
pelo conselho de administração para que se autorize a compra e, por conseguinte, o pagamento.
São posteriormente enviadas ao fornecedor que realizará a entrega.
A receção das encomendas deve ser registada pela assinatura da fatura/guia de remessa
que acompanha os produtos, por parte do funcionário da empresa. Após a chegada dos produtos,
faz-se a conferência e receção dos mesmos, com posterior armazenamento. Atendendo à
natureza dos produtos, dá-se prioridade aos medicamentos do frio, depois estupefacientes,
psicotrópicos e benzodiazepinas, citotóxicos e por fim os restantes medicamentos e produtos
farmacêuticos. Os pontos fulcrais da conferência são confirmar as condições de armazenamento,
a integridade das embalagens, prazos de validade, conformidade com a nota de encomenda e
fatura do produto, fazer registo da quantidade, validade e do lote dos produtos. O armazenamento
dos produtos é uma etapa importante para garantir a segurança e a diminuição do desperdício.
O controlo dos prazos de validade é fundamental para garantir que os produtos com
validade mais curta são consumidos primeiro, evitando que estes sejam distribuídos para os
serviços e utilizados com a validade ultrapassada. Nos casos em que os fornecedores aceitem
devoluções, deve fazer-se um pedido de devolução, identificando o produto a devolver (nome,
dosagem e forma farmacêutica), o lote, o prazo de validade e a quantidade (número de unidades)
a devolver. Realiza-se também a saída informática e na ficha de prateleira destes produtos, de
modo a acertar os stocks. Quando não é possível fazer a devolução faz-se abate da quantidade
em questão no stock do produto.
Nesta área, após toda a explicação inicial sobre a gestão de stocks, a Dra. Isabel Coutinho
integrou-me no processo de elaboração de pedidos de encomenda. Pude assim fazer a análise do
consumo de cada produto, conforme explicado anteriormente, calculando a quantidade a
encomendar e elaborando as notas de encomenda. No final, realizei de forma autónoma estes
pedidos, posteriormente validados pela farmacêutica responsável. Participei ainda no processo de
devolução de produtos fora de prazo de validade, elaborando as notas de devolução a serem
enviadas aos fornecedores. Pude igualmente acompanhar o processo de substituição de produtos
em rutura, fazendo a avaliação e comparação entre produtos, percebendo assim as etapas
necessárias para proceder à aquisição do novo produto. Organizei também o processo de
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aquisição do Zanamivir e.v., de acordo com o estipulado pela Norma nº 017/2015 de 19/11/2015
da Direção Geral de Saúde [2]. Este trabalho pretendeu tornar mais fácil/rápido a realização de
todos os passos necessários para a aquisição do fármaco, visto que nos dois primeiros meses
deste ano foi necessário fazer o pedido de fornecimento de Zanamivir e.v. em situações de
emergência, incluindo em horário de prevenção, assegurado por apenas um farmacêutico. No que
diz respeito à gestão de produtos farmacêuticos, analisei as fichas técnicas e as fichas de
segurança de dois produtos desinfetantes, comparando-os em termos da sua apresentação,
efetividade, modo de utilização e custos, concluindo acerca do interesse de fazer a aquisição do
novo produto em questão.
Todas estas atividades fizeram-me perceber a complexidade e importância desta área,
que é no fundo a base de funcionamento de todas as outras, já que os medicamentos, dispositivos
médicos e outros produtos são o motor do trabalho dos serviços farmacêuticos.

2.3 Sistemas de distribuição de medicamentos
2.3.1 Distribuição de medicamentos em ambulatório interno
No ambulatório interno faz-se a cedência de medicação 100% comparticipada pela
Direção Geral de Saúde para um período de 30 dias, destinada a doentes que apresentam
patologias que constam da lista presente no portal do INFARMED [3]. Os medicamentos ou
grupos de medicamentos abrangidos em cada patologia estão reguladas por um conjunto de
despachos e portarias, que se encontram mencionados na página do portal do INFARMED
referida.
Neste momento, com a aprovação da cedência caso-a-caso dos medicamentos sofosbuvir
e da combinação ledipasvir + sofusbuvir para a Hepatite C, pela Portaria n.º 114-A/2015 de 13 de
Fevereiro [4], pude assistir também a todos os procedimentos especiais que são levados a cabo
na receção e dispensa desta medicação. Estes procedimentos incluem a receção da medicação
correspondente à quantidade total necessária para o tratamento estabelecido para o doente, por
aprovação pelo INFARMED, após submissão de um pedido pelo médico especialista, para um
doente em específico (feita caso-a-caso).
Além destas situações previstas na lei, a Comissão de Farmácia e Terapêutica aprova a
cedência gratuita de alguns fármacos cujas patologias ou fármacos não estão incluídas na lista do
INFARMED [3], já mencionada. Estas exceções são designadas de Adendas, fazendo-se a
cedência da mesma forma que os medicamentos legislados, gratuitamente e para um período de
30 dias. São exemplos de adendas: fármacos como ulilpristal e a talidomida; medicação para
hipertensão pulmonar; fármacos para doenças do foro oncológico, nomeadamente para
hematologia e urologia, como leuprorrelina e bicalutamida. Estas situações incluem fármacos que
são autorizados por serem muito caros para aquisição pelo doente ou fármacos novos para as
patologias previstas na lei, mas que ainda não se encontram na lista de fármacos autorizados para
dispensa gratuita [3].

Doentes com tuberculose têm direito à medicação tuberculostática de

forma gratuita. O planeamento familiar era também uma área abrangida pelo ambulatório, mas
atualmente apenas o implante com etonogestrel e o DIU com levonorgestrel estão contemplados,
sendo que outros métodos contracetivos, como a contraceção hormonal oral, já não são cedidos
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por este sistema. Outro grupo abrangido no âmbito da distribuição em ambulatório interno são os
dadores de sangue. Assim, indivíduos registados como dadores de sangue, com mais de 10
dádivas no mesmo centro, têm acesso gratuito a toda a medicação que os serviços farmacêuticos
tiverem no seu stock. A medicação que conste da prescrição do doente dador de sangue mas que
não faça parte dos produtos dos SF terá de ser aviada numa farmácia comunitária. Uma outra
valência deste serviço é a cedência de medicação para doentes da cirurgia de ambulatório, sendolhes cedida medicação para no máximo cinco dias após a intervenção cirúrgica. Os medicamentos
abrangidos por esta valência encontram-se enumerados numa folha de prescrição, na qual o
médico seleciona a medicação pretendida e indica a posologia, de forma a que no momento da
cedência o farmacêutico dispense apenas a quantidade necessária. Neste sistema de distribuição
poderá ainda ser cedida medicação que se encontre esgotada nas farmácias comunitárias. Para
tal, o doente terá de trazer o carimbo de pelo menos três farmácias a comprovar que estas não
tinham a medicação que o doente necessita, sendo cobrado pela farmácia hospitalar o preço de
aquisição do medicamento.
O procedimento geral para a dispensa de medicamentos começa pela análise da validade
da prescrição, analisando o prazo de validade bem como se a especialidade médica coincide com
a patologia em causa; seleciona-se depois o centro de custo/ valência (ex.: pediatria, infeciologia,
nefrologia) e o grupo/ despacho (ex.: HIV, insuficiente renal), que justifica a cedência. Passa-se
então à validação da prescrição, analisando o perfil farmacoterapêutico do doente em questão,
procedendo à cedência da medicação acompanhada de toda a informação necessária (oral e/ou
escrita) para o uso correto dos medicamentos. O utente deve assinar sempre o comprovativo de
cedência, de forma que se tenha um registo de que houve efetivamente cedência da medicação.
Todos os dias é feita a conferência das cedências do dia anterior, de modo a validar todo
o procedimento realizado, arquivando-se os comprovativos de cedência organizados por dia/mês.
Assim, durante o período que estive na área do ambulatório interno tive contacto com
muitas destas situações legisladas, assistindo a todos os procedimentos de cedência de
medicação. Aprendi a analisar através da medicação qual a patologia em causa, ficando a
conhecer também muitos dos mecanismos fisiopatológicos inerentes a cada doença,
relacionando-os com o mecanismo de ação dos medicamentos aprovados para as mesmas. Fiquei
portanto a conhecer o grupo de fármacos destinado a determinada patologia, quais as abordagens
terapêuticas mais comuns e particularidades dos esquemas terapêuticos. Participei também na
formação de administração de hormona de crescimento, referente à apresentação em caneta de
Genotropin Pen® (Pfiser). Este tipo de formações é de grande importância, já que os doentes que
fazem medicação com apresentação em caneta para administração subcutânea, muito frequente
também nas epoetinas e anticorpos monoclonais, apresentam muitas dúvidas na utilização destes
dispositivos, procurando esclarecê-las junto dos farmacêuticos, que devem portanto estar à
vontade com este procedimento.
2.3.2 Distribuição de medicamentos em ambulatório externo
Desde 2012, realiza-se nos SF dos hospitais dos Açores, ao abrigo da Portaria n.º
10/2012 de 25 de Janeiro de 2012 [5], a venda de medicamentos ao público em unidose. Esta
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valência destina-se unicamente aos doentes atendidos nos serviços de urgência e em situações
de alta após internamento no HDES.
Os medicamentos dispensados são apenas os que constem do FHNM [6], considerando
as restrições ou adendas do HDES. Só é cedida a quantidade necessária para os dias de
tratamento, conforme especificado na prescrição médica. Quando a quantidade prescrita coincide
com a quantidade de uma embalagem comercial, a mesma poderá ser dispensada. Quando em
unidose, o acondicionamento primário do medicamento dispensado deve garantir a utilização
unitária, a identidade, qualidade, estabilidade do medicamento e a rastreabilidade do lote, devendo
estar acompanhando do respetivo folheto informativo. Todos estes procedimentos de
acondicionamento, bem como o preço aplicado e outras questões regulamentares são executados
de acordo com a portaria acima referida [5]. O funcionamento do ambulatório externo é
assegurado pelos TDT e por pelo menos um farmacêutico.
Nesta área pude assistir aos procedimentos base de dispensa dos medicamentos,
nomeadamente à necessidade de, ao rececionar a prescrição, verificar se o doente tem um
episódio de atendimento nas urgência ou alta após internamento, se a prescrição está assinada
pelo médico e se foi prescrita no HDES. Participei ainda na conferência das prescrições, que é
feita apenas pelos farmacêuticos, que se destina a confirmar o correto aviamento da prescrição.
2.3.3 Sistema de distribuição individual diária em dose unitária
O sistema de distribuição de medicamentos em dose unitária consiste na validação da
prescrição médica com a terapêutica para 24h, doente-a-doente, pelo farmacêutico, sendo da
responsabilidade dos TDT e dos AO executar a preparação da medicação contida no mapa geral
das prescrições validadas
Nesta área acompanhei os farmacêuticos na validação das prescrições médicas. Todo
este processo é executado no sistema informático operante no hospital, em que se acede a cada
serviço hospitalar e respetivos doentes (identificados também por cama), permitindo ver as
prescrições de cada doente. Neste campo, existem as prescrições identificadas como validadas e
as prescrições pendentes. Prescrições pendentes correspondem a novas prescrições, feitas para
um doente que deu entrada no HDES ou a prescrições de um doente já internado mas que foram
modificadas,

por

exemplo,

relativamente

à

dose,

posologia,

forma

farmacêutica,

adição/substituição de medicamentos ou interrupção de outros. Assim, o farmacêutico procederá
ao estudo das prescrições pendentes. A análise consiste em verificar a dose, posologia, via de
administração e número de unidades a ceder estão adequadas ao doente em questão,
considerando as suas particularidades, verificando se há duplicações de medicamentos e
possíveis interações medicamentosas relevantes. Quando se trata de antibioterapia, verifica-se
ainda se as justificações terapêuticas, definidas como obrigatórias, estão de acordo com as
indicações de cada antibiótico. É importante que, após saírem os resultados do antibiograma com
a avaliação da suscetibilidade do agente, se faça um descalamento, ou seja, passar de um
antibiótico de largo espectro para um de espectro mais dirigido ao microrganismo em questão.
Neste sentido, o farmacêutico deverá alertar o médico para a possibilidade de fazer outro
antibiótico, caso ele não tenha alterado a prescrição. Para medicamentos com apresentação em
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multidose, como as apresentações líquidas, as bombas inalatórias ou apresentações cutâneas
semissólidas, faz-se a programação do dia em que estas devem ser novamente enviadas para o
serviço, considerando a posologia e a quantidade total de produto. Deve verificar-se também se o
sistema de distribuição definido para cada produto farmacêutico (unitária ou tradicional) é o
pretendido/ está adequado. Caso se identifique alguma irregularidade com a prescrição ou hajam
dúvidas acerca da posologia, do estado fisiopatológico e das características do doente, o
farmacêutico entra em contacto com o médico prescritor e/ou enfermeiro responsável pelo serviço,
de modo a garantir que todas estas questões são corrigidas e esclarecidas, antes da validação da
prescrição.
Outra vertente desta área é a dispensa como consumo ao doente, em que os enfermeiros
dos serviços, na maioria das situações, contactam o farmacêutico a solicitar medicação para
satisfazer as necessidades terapêuticas do doente antes da saída dos módulos da medicação.
Esta situação ocorre geralmente quando há admissão de um doente, alteração da terapêutica,
falha no envio/receção da medicação prevista. São os AO dos serviços requisitantes que se
deslocam aos SF para levar a medicação.
Assisti também à parte da preparação da medicação em gavetas nos respetivos módulos,
que compete aos TDT. A medicação é preparada individualmente para cada doente, dividida pelos
horários de toma para cada 24h. Excecionalmente à sexta-feira e na véspera de um feriado
prepara-se antecipadamente a medicação, não apenas para 24h, mas também para o tempo em
que os SF funcionam exclusivamente em regime de prevenção.
A distribuição dos carros de medicação dá-se em dois horários distintos, às 14h e às 16h.
Por este motivo, a validação das prescrições e a preparação dos carros de medicação dá
prioridade aos serviços que saem no primeiro horário. Depois dos TDT tirarem o mapa de camas e
as alteradas, preparando por fim os módulos da medicação para cada serviço, todas as alterações
subsequentes serão feitas como consumos ao doente, preparado e distribuído de forma
independente dos carros. São os AO dos SF que distribuem os carros de medicação preparados
pelos respetivos serviços.
Além da validação das prescrições, adquiri competências na pesquisa, seleção e
interpretação de diferentes fontes de informação. Esta necessidade surge não só para esclarecer
dúvidas que surgem na validação da prescrição, por exemplo sobre a posologia adequada, nos
casos em que o doente faz doses máximas ou apresenta dano hepático ou renal; mas muitas
vezes para esclarecer dúvidas colocadas por outros profissionais. Os enfermeiros solicitam
repetidamente esclarecimento sobre a preparação da medicação intravenosa, nomeadamente na
preparação dos balões, em que se tem de considerar a dose, o ritmo de infusão e o volume do
diluente. Outra questão frequente é acerca da estabilidade dos medicamentos após abertura,
nomeadamente o número de dias e as condições de conservação. Os médicos solicitam
frequentemente que os farmacêuticos apresentem uma alternativa terapêutica para determinado
medicamento ou esclareçam sobre a possibilidade de fazer a administração de um medicamento
por sonda ou o seu fracionamento, etc. É por isso importante que o farmacêutico seja criterioso na
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seleção das fontes de informação e apresente respostas devidamente fundamentadas, sempre
baseadas na informação mais atual.
2.3.4 Sistema de distribuição tradicional
No sistema de distribuição tradicional temos por um lado a cedência de medicamentos por
serviço e, por outro, a cedência de medicação destinada a um doente em específico, identificado
no sistema de prescrição. Este sistema de distribuição individual verifica-se essencialmente para
os medicamentos com circuito especial, como os estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados,
bem como para antibióticos de justificação obrigatória.
Os serviços clínicos do HDES dispõem de um stock de medicamentos e outros produtos
farmacêuticos pré-definido. Este stock não é igual em todos os serviços, apresentando variações
conforme as especialidades clinicas desenvolvidas em cada serviço. A composição do stock é
definida em conjunto com os médicos que coordenam os serviços e/ou com a esquipa de
enfermagem, tendo em conta quais os produtos que são mais consumidos, aplicando também a
análise ABC anteriormente referida. Encontrava-se a decorrer uma revisão qualitativa e
quantitativa dos produtos presentes no stock dos serviços, de forma a atualiza-lo, adaptando-o às
atuais necessidades dos serviços e considerando novas especialidades farmacêuticas que foram
sendo introduzidas no hospital. O stock pré-definido tem por objetivo satisfazer as necessidades
que surgem ao longo do dia, por alteração da terapêutica, por entrada de um novo doente ou em
situações de emergência médica, salvaguardando ainda a realização da medicação no horário em
que os SF funcionam em regime de prevenção. Os SF fazem a reposição da medicação no stock
mediante a receção de uma requisição, geralmente efetuada informaticamente. Estão
estabelecidos dias definidos para a reposição do nível do stock em cada serviço. A requisição
elaborada, que identifica claramente o produto e a quantidade pretendida, tem de ser validada
pelo farmacêutico, que faz uma análise qualitativa e quantitativa da mesma. Paralelamente
surgem ao longo do dia pedidos de produtos farmacêuticos que estão em falta no stock de um
serviço, bem como pedidos urgentes, que carecem de prioridade no processo de satisfação. São
geralmente os enfermeiros do serviço a fazer a requisição de produtos.
A requisição de material de penso é realizada, pela maioria dos serviços, para um doente
em específico em modelo próprio, sendo da responsabilidade do médico que assina a requisição.
Este sistema de prescrição tem essencialmente por objetivo garantir que se faz um uso racional e
adequado do material de penso, considerando o vasto leque de material disponível e os elevados
custos económicos envolvidos na sua aquisição. No HDES tem-se tentado cada vez mais
controlar este circuito, especialmente porque o consumo de pensos de pressão negativa é muito
elevado, procurando que não deixe de haver um tratamento adequado dos doentes, mas que
sejam utilizados apenas nas situações com indicação.
A prescrição de antibióticos de justificação obrigatória e classificados de reserva é feita em
extra formulário, identificando igualmente o doente, e vem acompanhada de uma justificação
clínica. Este procedimento requer a validação da prescrição pelo farmacêutico, que deve avaliar a
adequação da justificação ao quadro clínico do doente.
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psicotrópicos/estupefacientes e hemoderivados, seguem a legislação em vigor [7,8]. Sendo assim,
o pedido informático vem acompanhado da requisição nos modelos respetivos da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda.
A requisição de medicamentos psicotrópicos é acompanhada do anexo X da INCM,
modelo 1509. O médico identifica o estupefaciente por DCI, indica a forma farmacêutica e a dose,
assinando o anexo. O farmacêutico, por sua vez, analisa a concordância da prescrição online/
receita em papel com o Anexo X, verificando se a prescrição é adequada ao doente. Quando está
tudo conforme, o farmacêutico assina o anexo X e a prescrição, para que depois os AO preparem
o pedido. Além disso, o farmacêutico regista a receita no Copiador de estupefacientes e
psicotrópicos, livro de registos criado para o efeito, atribuindo-lhe um número sequencial. Por fim,
o farmacêutico verifica se o pedido está corretamente preparado, para que o AO dos SF o
estregue ao enfermeiro do serviço requisitante. O enfermeiro que recebe o pedido deve conferir e
rubricar o Anexo X. O original do anexo volta para a farmácia, para posterior arquivo, e o duplicado
permanece no serviço. É registado no livro de Registos de saída das receitas e estupefacientes e
psicotrópicos, procedimento do HDES, quais as receitas transportadas pelo AO, que assina o
registo. No final de todos os meses são organizados e arquivados todos os registos, de modo a
que todos os movimentos de psicotrópicos possam ser consultados posteriormente e para declarar
o consumo às entidades competentes.
Tratando-se de medicamentos preparados à base de componentes humanos e
considerando os riscos que daí decorrem, a cedência de medicamentos hemoderivados é feita
exclusivamente pelo farmacêutico. Este processo inicia-se com a receção do modelo nº 1804 da
INCM. O médico efetua a prescrição pelo preenchimento dos quadros A e B do referido modelo,
cabendo ao farmacêutico o preenchimento do quadro C, após verificar a conformidade da
prescrição. O farmacêutico faz ainda o registo da cedência no copiador criado para o efeito,
atribuindo à prescrição um número de registo sequencial. Em conjunto com a medicação segue
para o serviço o certificado de autorização de utilização do lote, que aprova a utilização
terapêutica do produto em causa, bem como o modelo em duplicado. Volta para os SF a via
farmácia assinada pelo enfermeiro responsável, ficando no serviço a via serviço, onde o
enfermeiro deverá registar os dados da administração no quadro D. Deve assegurar-se sempre
que o doente recebe o lote que foi registado e, sendo necessária mais de uma unidade, recebe
hemoderivados do mesmo lote. Isto para permitir a rastreabilidade do processo caso sejam
detetados problemas, sabendo-se exatamente qual o lote que o doente recebeu.
A cedência de epoetinas para o hospital de dia de hemodiálise é também feita mediante
requisição por doente, cuja preparação é realizada pelos farmacêuticos. Neste processo regista-se
o número de unidades e as respetivas dosagens necessárias para obter a dose que cada doente
faz.
Os soros, embora não estando fisicamente nos SF, são armazenados e cedidos pelos SF.
Todas as semanas é reposto o stock de soros dos serviços, mediante pedido pelos mesmos. No
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final de cada mês os AO conferem o stock de soros, para garantir que se faz atempadamente
pedido de compra quando se atinge o PE.
As bolsas de nutrição parentérica e a nutrição entérica são também distribuídas através do
sistema tradicional. Nos SF do HDES não se realiza a preparação de bolsas de nutrição
parentérica personalizadas, atendendo às necessidades individuais dos doentes. Portanto, são
adquiridas comercialmente bolsas com diferente composição, adaptadas para várias idades e
diferentes necessidades nutricionais, que podem ser aditivadas com componentes adquiridos
separadamente. Esta aditivação é feita pelos enfermeiros, numa câmara de fluxo laminar
horizontal. Embora existam comercialmente bolsas que cobrem a maioria das necessidades dos
doentes, alguns casos carecem de preparação individualizada, nomeadamente os neonatos que
têm necessidades alimentares muito particulares. Esta seria uma área que merecia intervenção
farmacêutica, mas que não é feita por não existirem recursos humanos suficientes nos SF, não
havendo também uma estrutura física para a preparação destas bolsas.
Neste sistema de distribuição pude participar na conferência e registo da medicação com
circuito especial, bem como na validação das prescrições destinadas aos stocks dos serviços. A
doutora Sandy Garcia explicou-me detalhadamente as propriedades e aplicações de todo o
material de penso disponíveis nos SF, relacionando os diversos tipos de feridas com os apósitos
utilizados. Foi-me ainda apresentado pela mesma todos os produtos de alimentação parentérica e
entérica disponíveis, as diferentes características nutricionais e situações em que eram mais
comummente utilizados.

2.4 Produção e controlo de medicamentos
A preparação de medicamentos manipulados é da responsabilidade dos serviços
farmacêuticos, envolvendo uma equipa de farmacêuticos e técnicos. Apesar dos medicamentos
disponíveis comercialmente cobrirem a grande maioria das necessidades dos doentes, alguns
grupos de doentes apresentam determinadas particularidades, que levam à necessidade de
manipulação. Os grupos terapêuticos que constituem o grande nicho desta área são as crianças e
idosos, bem como os doentes oncológicos. No HDES faz-se a preparação de formas
farmacêuticas estéreis e de preparações não estéreis. Como já referido, a nutrição parentérica não
é preparada pelos SF.
Os requisitos e características técnicas para a manipulação e preparação de formas
farmacêuticas estéreis e não estéreis devem observar as normas e cumprir os requisitos legais em
vigor, nomeadamente as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados
descritas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho [9], e as recomendações do Manual da Farmácia
Hospitalar [10], bem como do Manual de Preparação de Citotóxicos [11]. Estas normas e
recomendações incidem sobre as instalações e equipamentos, matérias-primas e materiais de
embalagem, técnica de manipulação, controlo de qualidade e rotulagem.
2.4.1 Preparação de manipulados não estéreis
Procede-se à preparação de manipulados não estéreis segundo uma prescrição médica,
que identifica o tipo de preparação, a quantidade a preparar e a dosagem. Preparam-se fórmulas
magistrais, que são adaptadas às características do doente a quem se destinam. Fazem-se por
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exemplo os papéis medicamentosos partindo de formas sólidas, como comprimidos, com a dose
adaptada ao doente, numa apresentação farmacêutica que facilita a sua administração. Os
xaropes, suspensões e soluções são muitas vezes preparados como forma alternativa às
apresentações sólidas para crianças, idosos ou doentes impossibilitados de deglutir. As
apresentações líquidas têm ainda a vantagem de permitirem maior flexibilidade na dose a
administrar, pois possibilitam o ajunte do volume às necessidades posológicas, que podem variar
com a evolução clínica do doente. São ainda preparadas fórmulas oficinais, segundo fórmulas
presentes na Farmacopeia Portuguesa, no Formulário Galénico ou outra fonte compendial,
organizadas no manual de técnicas de preparação do HDES.
Todos os cálculos necessários à preparação, bem como as instruções/ técnicas de
preparação são validados pelos farmacêuticos, cabendo aos TDT a preparação dos manipulados.
Na folha de preparação regista-se todas as matérias-primas usadas na preparação, identificando
também o lote e laboratório que as produz, a quantidade necessária de cada produto e a que foi
efetivamente pesada/medida. Cada etapa da preparação tem de ser assinada pelo manipulador
que a executou. No final da preparação faz-se sempre a avaliação da qualidade, pela análise dos
caracteres organoléticos. É elaborado um rótulo para a preparação, partindo de modelos prédefinidos, que permite identificar claramente o produto, a dosagem, a quantidade total
(massa/volume), condições de conservação, prazo de validade e lote interno, garantindo a
rastreabilidade do manipulado.
Nesta área faz-se também o reembalamento de formulações sólidas, essencialmente
comprimidos, utilizando uma máquina própria para o efeito. No material de acondicionamento é
adicionada a informação relevante, nomeadamente o nome do medicamento por DCI, dosagem,
lote original e lote interno e o prazo de validade após reembalar. Este processo destina-se
essencialmente a criar produtos adaptados à distribuição unitária, nos casos em que não estão
disponíveis formas comerciais adaptadas a este sistema de distribuição.
Tanto para fazer manipulados partindo de formas farmacêuticas como para fazer o
reembalamento dos medicamentos, é necessário primeiro estudar as características dos produtos,
avaliando a possibilidade de fracionar, pulverizar, incorporar em formas líquidas ou semissólidas,
estabilidade após violar o acondicionamento primário, compatibilidade entre substâncias ativas e
excipientes, bem como outras questões técnicas, que podem afetar a qualidade, segurança e
eficácia dos manipulados.
Nesta área participei na validação das fichas de preparação, auxiliando também no
processo de preparação dos manipulados, acondicionamento, rotulagem e verificação da
qualidade do manipulado obtido.
2.4.2 Preparação de manipulados estéreis
Na unidade de preparação de estéreis, além dos ciclos de quimioterapia, preparam-se
principalmente colírios fortificados, colírios de soro autólogo, injeções intravítreas, preparações
para instilação vesical e formulações intravenosas de alglucosidase alfa para doentes com a
doença de Pompe. Tratando-se de preparações estéreis, a sala de manipulação, o material
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utilizado e as técnicas de manipulação devem garantir a manutenção e obtenção de produtos
estéreis, com qualidade, seguros e eficazes.
A unidade de preparação assética consiste numa sala de classe B, contendo duas
camaras de fluxo de ar laminar vertical, com ar classe A. A qualidade do ar envolvente à sala de
manipulação, bem como toda a arquitetura do espaço estão de acordo as especificações do
Manual de Preparação de Citotóxicos [11]. Os materiais utilizados são também todos eles estéreis,
de modo a que não haja contaminação das preparações, mantendo-se a esterilidade dos
produtos. O material deverá ainda proteger ao máximo o manipulador, evitando derrames,
formação de aerossóis, etc.
O processo de manipulação inicia-se com uma prescrição médica. A maioria das
prescrições chega por papel, nomeadamente os ciclos de quimioterapia. Outras prescrições
encontram-se no processo informático do doente, sendo comunicadas aos farmacêuticos da área
da manipulação para que haja agendamento das preparações. Faz-se a programação da
preparação com antecedência de três dias, contudo não se avança para a manipulação sem que a
prescrição/processo do doente chegue à zona de preparação. Isto porque podem surgir alterações
de última hora, como alteração da dose ou reagendamento do tratamento. Ao receber a
prescrição, o farmacêutico confere que os fármacos e a sua posologia estão adequados ao
doente. Depois desta fase passa à preparação na ficha farmacotécnica. Calcula-se o volume de
fármaco necessário, sabendo a concentração pretendida e a concentração do fármaco, e
seleciona-se o solvente apropriado. Na folha farmacotécnica regista-se o lote interno atribuído, o
nome do fármaco por DCI, a dose, o volume de fármaco necessário, o volume e o solvente de
reconstituição, caso se aplique, o volume final da preparação, a via e duração da administração.
Além destas informações podem ser colocadas outras que se considerem relevantes para a
preparação, como cuidados especiais a ter. No rótulo coloca-se a composição da preparação bem
como a duração, a velocidade e a via de administração. Nos SF, as informações básicas sobre os
fármacos presentes no RCM, nomeadamente concentração, solventes utilizados, condições de
conservação, prazo de validade dos fármacos após violação da embalagem, bem como outros
pormenores relacionadas com a preparação e administração, estão compilados num dossier,
facilitando e agilizando a preparação das fichas de preparação. Os rótulos e as fichas de
preparação são duplamente validados, por diferentes farmacêuticos, para evitar que se deixe
passar algum erro.
Exige-se aos farmacêuticos e técnicos que saibam interpretar as fichas de preparação,
conheçam as regras de segurança exigidas na manipulação de citotóxicos, os procedimentos de
controlo microbiológico da câmara de fluxo laminar e as técnicas de manipulação assética, que
incluem a utilização do equipamento de proteção individual, e saibam fazer a análise do produto
acabado. Deve ainda atender-se aos cuidados especiais a ter no transporte e armazenamento de
produtos citotóxicos, de modo a proteger todos aqueles que contactam com estes produtos, que
devem conhecer as medidas a tomar no caso de derrame de citotóxicos.
Nesta área aprendi a fazer a interpretação das prescrições, a elaborar as fichas
farmacotécnicas e os respetivos rótulos. Fui também integrada nos procedimentos de
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manipulação, começando pela utilização do equipamento de proteção individual, técnicas de
manipulação para evitar a contaminação microbiológica, prevenir a contaminação cruzada entre
fármacos e prevenir a ocorrência de acidentes, nomeadamente por picada, formação de aerossóis
e derrames de fármacos. Todos estes procedimentos são bastante complexo, daí ser bastante
importante a realização de dupla validação, principalmente por se tratar de medicação cuja via de
administração acarreta maiores riscos em caso de erros.
2 .4 Ensaios clínicos
A unidade de ensaios clínicos é uma área de acesso restrito dentro dos serviços
farmacêuticos, onde apenas os farmacêuticos que participam nos ensaios têm acesso à zona.
Além do farmacêutico responsável, existem outros que são designados para o substituir quando
necessário. Além de uma zona de trabalho, a sala apresenta uma zona para atendimento aos
membros envolvidos no ensaio. Está também equipada com um armário para armazenar a
medicação de cada ensaio, que tem um sistema de monitorização contínua da temperatura; um
armário para a medicação devolvida e contabilizada ou fora do prazo; um frigorífico para
armazenamento da medicação, que deve ser conservada entre 2-8 °C, equipado também com um
sistema de monitorização contínua da temperatura.
Os serviços farmacêuticos têm de ser contactados antes da submissão do estudo clínico
para aprovação ao Concelho de Administração do Hospital. É fornecida toda a informação relativa
ao protocolo e à medicação para que, mediante a sua avaliação, os serviços farmacêuticos
possam emitir uma declaração sobre a sua capacidade de responder às exigências requeridas
para a realização do estudo clínico. Com esta informação, delineia-se um plano para gestão da
medicação a receber, nomeadamente o circuito do medicamento experimental dentro do hospital.
A Lei n. º 21/2015, de 16 de Abril [12], que aprova a lei da investigação clínica, descreve o
contexto regulamentar que envolve a realização de ensaios clínicos, nomeadamente todos os
pontos que têm de ser cumpridos e tidos em conta na sua realização. O documento elaborado
pela Comissão de Ética para a Investigação Clínica [13] dá a conhecer as condições de
funcionamento bem como as normas para implementação de um ensaio clínico, abordando a
intervenção do farmacêutico na condução do ensaio.
Nesta área, acompanhei o processo de receção de medicamentos experimentais para um
ensaio a decorrer no hospital. Neste processo o farmacêutico analisou a integridade das
embalagens, a conformidade entre a quantidade referida no guia e a quantidade efetivamente
recebida, os lotes, prazos de validade e as condições de transporte, nomeadamente se a
temperatura se manteve dentro do intervalo especificado durante o transporte, reportando a
recessão ao promotor, segundo o procedimento específico do ensaio. Pude ainda participar no
registo da medicação devolvida bem como na dispensa de medicação. Ambos os procedimentos
envolvem o registo minucioso da medicação que é cedida, nomeadamente o doente a que se
destina, o lote e o prazo de validade, datando e assinando todos os documento.
Os serviços farmacêuticos do HDES são portanto responsáveis pelo circuito do
medicamento e produtos medicinais sob investigação e auxiliares de estudo, cabendo ao
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farmacêutico a gestão de todo este circuito, garantindo que deve acima de tudo permitir a
rastreabilidade dos produtos e assegurar a segurança dos intervenientes.

2.6 Farmácia Clínica
No hospital podemos encontrar quadros clínicos bastante complexos, em que muitas
vezes os doentes apresentam patologias graves, com co-morbilidades que exigem esquemas
terapêuticos particulares, com múltiplos fármacos, onde a relação risco/benefício tem de ser
avaliada criteriosamente, caso-a-caso. Daí a necessidade de se implementar nos SF a chamada
farmácia clínica e a farmacovigilância, centrando a atenção no doente, que constitui o foco da
intervenção do farmacêutico.
O farmacêutico é portanto um membro fundamental de uma equipa multidisciplinar que
deve garantir a qualidade dos serviços prestados ao doente, trabalhando em conjunto para
determinar qual o tratamento mais adequado. É importante que estas equipas de profissionais
estabeleçam esquemas de tratamento, criando linhas orientadoras que guiem os profissionais na
escolha da opção mais adequada, adaptando-a depois às particularidades de cada doente. O que
se pretende é que cada caso seja avaliado individualmente, garantindo que chega ao doente o
medicamento certo, na dose certa e que a terapêutica tenha qualidade, seja segura e eficaz. Este
acompanhamento inicial deverá detetar prolemas relacionados com a medicação (PRN),
corrigindo-os antes do doente iniciar a terapêutica. Mas o trabalho do farmacêutico continua para
além do estabelecimento da terapêutica. Deve acompanhar a evolução do tratamento, fazendo
revisão farmacoterapêutica, avaliando se estão a ser atingidos os objetivos terapêuticos e
detetando possíveis reações adversas à medicação. Neste sentido, as visitas clinicas assumem
particular importância, pois os farmacêuticos ficam a par da situação detalhada do doente, trocam
prestativas com outros profissionais de saúde, percebendo se devem ser feitos ajustes ou
modificações ao plano estabelecido. Assim, a análise das prescrições doente-a-doente, bem como
o seu acompanhamento, através do sistema de distribuição unitária e na dispensa em ambulatório,
permite que se realize a farmacovigilância dos medicamentos. Este processo permite portanto
detetar, avaliar e prevenir a ocorrência de reações adversas a medicamentos, em defesa do
doente e da saúde pública.
Pretende-se assim com a farmácia clínica adequar a terapêutica relativamente à
substância ativa, posologia, forma farmacêutica, via de administração, duração da terapêutica,
etc., às características de um doente em particular, como idade, índice de massa corporal, estado
fisiopatológico e fatores de risco; realizando as devidas modificações terapêuticas à medida que o
estado clínico do doente evolui.
Um dos contributos fundamentais do farmacêutico nos SF do HDES é a pesquisa em
fontes científicas, em busca de resposta a muitas questões que surgem decorrentes de situações
particulares dos doentes, como administração por uma via alternativa, que não a descrita no RCM,
utilização de doses não convencionais, associação de medicamentos ou mesmo possibilidade de
guardar e condições de armazenamento após a abertura. Neste sentido deve ser feita uma
pesquisa em fontes fidedignas e atualizadas, selecionando informação que responda ao problema
levantado. No HDES tem-se criado um sistema de sistematização e organização da informação,
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ficando disponível para ser consultada por todos os farmacêuticos. Pretende-se assim que,
quando surjam novamente dúvidas relativamente a temáticas já investigadas, se consulte
diretamente a informação pesquisada, o que permite dar respostas mais rápidas, muitas vezes
importantes em situações urgentes.

2.7 Comissão clínica de Farmácia e Terapêutica
Os profissionais de saúde deparam-se com um vasto leque de possibilidades terapêuticas,
com vários medicamentos disponíveis para um mesmo problema. Selecionar a alternativa
terapêutica mais adequada constitui um desafio, onde são ponderados os prós e contras dos
produtos farmacêuticos face às características fisiopatológicas dos doentes. Neste sentido, é
necessário criar um organismo que seja responsável por analisar e selecionar a alternativa mais
adequada para cada caso.
A comissão de farmácia e terapêutica tem deste modo um papel fundamental e
indispensável na prática clínica de qualquer hospital. Esta comissão, presidida pelo diretor clínico
ou por um dos seus adjuntos, é formada por 6 elementos, 3 médicos e 3 farmacêuticos. Esta
comissão constitui um elo de ligação entre os serviços que prestam assistência ao doente e os
serviços farmacêuticos, tendo como função garantir o comprimento das rotinas associadas ao
Formulário Nacional Hospitalar de Medicamentos; elaborar adendas de aditamento ou exclusão ao
formulário, caso-a-caso ou para um grupo de doentes/serviço hospitalar; elaborar um parecer
sobre a terapêutica de doentes e a necessidade de correção da mesma, quando solicitada; propor
critérios de utilização de medicamentos e avaliar os custos da medicação em cada serviço. A
comissão pode solicitar pareceres a outros profissionais, com maior conhecimento em
determinadas áreas.
A comissão vem assim dar resposta a questões que exigem o envolvimento de uma
equipa multidisciplinar, capaz de avaliar e ponderar inúmeros fatores, emitindo um parecer que
corresponda à alternativa/ opção com maior qualidade, segurança e eficácia, a menor custo.

2.8 Grupo local do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência a Antimicrobianos
Em 2013 a Direção Geral de Saúde cria o Programa de Prevenção e Controle da Infeção e
Resistência aos Antimicrobianos - PPCIRA. Este programa apresenta um grupo de coordenação
regional, que garante o cumprimento dos objetivos do PPCIRA. Nas unidades de saúde existem
os grupos de coordenação local, que no HDES é composto por uma equipa multidisciplinar de
médicos, enfermeiros e da qual faz também parte um farmacêutico.
O grupo local PPCIRA pretende informar e educar sobre o uso dos antibióticos,
nomeadamente sobre o controlo e prevenção de infeções relacionadas com os cuidados de saúde
e sobre as resistências aos antimicrobianos, levando a cabo formações sobre o uso adequado de
antibióticos, tanto em meio hospitalar como em ambulatório. Tem ainda como objetivo a vigilância
epidemiológica das infeções, resistência aos antimicrobianos e análise do consumo de
antibióticos. Uma das atividades realizadas neste contexto é o registo, duas vezes por semana, do
número de doentes a fazer terapêutica com carbapenemes, analisando-se a duração da
terapêutica e a justificação terapêutica apresentada. O farmacêutico apresenta sugestões de
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alteração da antibioterapia caso existam outras alternativas terapêuticas, após serem conhecidos
os resultados do antibiograma.
Um dos grandes objetivos é reduzir a duração média da terapêutica, que se traduz num
aumento dos dias livres de antibiótico. A redução do consumo de antibióticos tem sido conseguida
pela redução da profilaxia com duração superior a 24 h. O papel do farmacêutico incide no
controlo da prescrição antibiótica, intervindo junto doutros profissionais no sentido de se atender
aos resultados do antibiograma, fazendo descalonamento para antibióticos de espetro mais
restrito e dirigido ao agente isolado, reduzindo também a duração média da terapêutica. O objetivo
é diminuir a pressão antibiótica sobre os microrganismos, evitando a seleção de agentes
multirresistentes, incluindo a antibióticos de largo espetro.

2.9 Rede de cuidados paliativos
No HDES está implementada uma rede de cuidados paliativos, composta por uma equipa
com diferentes profissionais de saúde, que inclui médicos, enfermeiros, um farmacêutico, um
assistente social, um psicólogo e um guia espiritual.
Este serviço tem como missão assistir doentes que apresentam uma doença incurável
e/ou grave, bem como as suas famílias. O grande objetivo é chegar aos doentes precocemente,
identificando situações que necessitam de intervenção da equipa de cuidados continuados, para
que os doentes recebam apoio numa fase inicial e não apenas quando lhes resta poucas semanas
de vida, procurando aliviar sintomas físicos, mas também intervir psicologicamente e
espiritualmente. Daí a ação da equipa também envolver os familiares, tentando apoia-los na
compreensão da doença, educa-los na ajuda ao doente e preparar ambas as partes para um
desfecho menos favorável e a eventual morte do doente. O farmacêutico intervém pela análise do
perfil farmacoterapêutico do doente, considerando a sua condição fisiopatológica, procurando
identificar falhas terapêuticas e corrigi-las, sempre no sentido de melhorar a qualidade de vida do
doente. Melhorar o descanso noturno; procurar o alívio da dor; intervir na obstipação e náuseas
causada por fármacos e pela falta de movimento em doentes acamados; encontrar alternativas
terapêuticas, por exemplo à via oral; avaliar possibilidade de administrar medicação por sonda;
esclarecer a família sobre a situação do doente relativamente à medicação e necessidade de
suspender determinadas terapêuticas, são exemplos da intervenção do farmacêutico. Pude
acompanhar a doutora Nélia Bettencourt na visita clínica. Nesta visita, que reuniu toda a equipa de
profissionais, discutiu-se a situação de cada doente, as intervenções realizadas e foram sugeridas
outras ações para melhorar os sintomas e a qualidade de vida dos doentes. Além da situação dos
doentes, discutiu-se sobre a necessidade de intervir juntos dos familiares.
Este trabalho está ainda numa fase inicial, sendo um objetivo futuro conseguir chegar
cada vez a mais doentes e numa fase mais precoce, sensibilizando outros profissionais de saúde
para identificarem e remeterem doentes com este perfil para a rede de cuidados paliativos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAS
Os SF têm como missão fazer a cedência/distribuição de medicamentos e produtos
farmacêuticos aos utentes, segundo uma prescrição médica, após a validação da mesma. Neste
processo entram em jogo questões económicas, de qualidade e segurança que têm de ser
avaliados criteriosamente, caso a caso, para que no final o doente, o principal foco da atividade
farmacêutica, tenha acesso à melhor opção de tratamento, adequada à sua situação. Desta forma,
o farmacêutico tem em mãos uma tarefa de elevada responsabilidade, devendo assegurar-se que
chega o medicamento certo, na dose certa, ao doente certo, no momento certo. Significa portanto,
que o farmacêutico, como membro integrante de uma equipa multidisciplinar, monitoriza o plano
terapêutico do doente, avaliando a segurança, eficácia e adequação do mesmo, detetando e
resolvendo problemas relacionados com medicação de modo a evitar reações adversas dos
medicamentos, que quando surgem devem ser detetadas e corrigidas. Este tipo de sistema de
trabalho tem a particularidade de envolver uma equipa multidisciplinar, ligando médicos,
enfermeiros e farmacêuticos, que partilham responsabilidades pela saúde do doente.
Durante o curso ganhamos toda uma bagagem científica que nos prepara para as
situações práticas que enfrentaremos na nossa prática profissional. Contudo, estamos um pouco
desfasados do trabalho que um farmacêutico desempenha num hospital ou numa farmácia. Não
tivemos durante o curso a oportunidade de contactar com casos práticos em tempo real,
acompanhar a sua evolução, tendo de intervir no processo clínico do doente. Na prática diária
vemos que todas as nossas ações trazem repercussões. Desde a gestão, que tem de garantir que
não falha medicação ou outros produtos farmacêuticos, que são a base do nosso trabalho,
passando pela validação de prescrições, onde nos responsabilizamos pela medicação do doente,
até à preparação de medicamentos, onde devemos garantir manipulados de qualidade, seguros e
eficazes.
Assim, com este estágio pude não só aplicar o conhecimento adquirido à prática diária de
trabalho, rever e consolidar muitos conhecimentos que estavam já esquecidos, bem como
aprender muito mais acerca do circuito do medicamento e todo o contexto legislativo inerente ao
mesmo.
O trabalho que desenvolvi permitiu-me rever o mecanismo de ação dos antibióticos em
geral, as principais indicações dos diferentes grupos de antibióticos, particularmente dos
carbapenemes. Fiquei ainda a par da realidade europeia de resistências aos antibióticos,
deixando-me alerta para a necessidade de ser feito uma utilização adequada e racional dos
antibióticos. Penso que foi também um trabalho útil para o serviço, nomeadamente por ter
analisado os dados de consumo de carbapenemes no HDES, importante mostrar o impacto
positivo da implementação do PPCIRA no hospital e para se continuar a trabalhar no sentido de
melhorar estes resultados.
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Anexo 1
O anexo que se segue destina-se a incluir o trabalho elaborado durante o estágio
para apresentação oral, em formato powerpoint, intitulado “Carbapenemes – Problema da
resistência aos antibióticos”. Incluiu também as notas em rodapé, que complementam a
informação dos slides e auxiliam na interpretação das imagens, gráficos e tabelas.
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Nesta apresentação vou abordar o grupo de antibióticos β-lactamicos, os carbapenemes,
fazendo a ligação com o panorama atual de resistências aos antimicrobianos e, em
particular, a este grupo.

1

Os antibióticos estão entre os medicamentos mais prescritos e
utilizados na prática clínica, contudo estima-se que 20 a 50% dos antimicrobianos
sejam prescritos de modo inapropriado. A principal consequência deste uso indevido
e excessivo é a seleção e desenvolvimento de microrganismos multirresistentes.

2

Este cenário é visível nestas duas imagens, que traduzem dados de
2011 a 2012: na primeira temos a prevalência do uso de pelo menos um antibiótico
nos hospitais europeus. Em Portugal o consumo é bastante elevado, superior a
45%. E o elevado consumo de antibióticos relaciona-se diretamente com a segunda
imagem, em que podemos ver que Portugal apresenta um índice de resistência
misto entre 35% e 50%. Mas quando falamos da resistência de microrganismos em
particular estes valores são ainda mais preocupantes, estando entre 70-80%.
Portugal é mesmo um dos países europeus com maior taxa de
consumo de antibióticos em meio hospitalar. Daí a importância de abordar este
tema, para conhecer melhor este grupo de antibióticos de largo espetro, que deve
estar reservado apenas para determinadas situações, conhecendo ao mesmo tempo
qual é o panorama atual de resistências, que condiciona a sua prescrição e é
importante para consciencializar para a necessidade de ser feito um uso racional
destes antibióticos.

3

Assim, ao longo do trabalho dar-se-á a conhecer como surgiu esta
classe, os vários antibióticos que fazem parte dela, as suas indicações terapêuticas
bem como a posologia e modo de administração, etc. Abordarei ainda a questão das
resistências aos antibióticos, medidas tomadas para o controle dos microrganismos
multirresistentes, focando-me em especial nos carbapenemes. Por fim, vou
apresentar os dados do consumo de carbapenemes no HDES.

4

Com a emergência da resistência às penicilinas, passados pouco mais de 10
anos após a sua descoberta, os investigadores começaram à procura de compostos capazes
de inibir as β-lactamases. Descobriram assim um derivado dos ácidos olivânicos, produzido
naturalmente pela bactéria Streptomyces clavuligerus. Este composto possuía a estrutura
base dos carbapenemes e um alargado espetro de ação. Contudo, apresentava elevada
instabilidade química e fraca penetração na célula bacteriana, não se tendo continuado com
a investigação. Algum tempo depois descobrem o ácido clavulânico (o primeiro inibidor das
β-lactamases clinicamente disponível) e a tienamicina. Embora a tienamicina mostrasse um
potente espetro de ação e capacidade de inibir as β-lactamases, teve desde logo o prolema
da sua produção natural e purificação ser um processo lento e, depois de se ter descoberto a
sua síntese química, revelou instabilidade em solução aquosa, sensibilidade à hidrólise e
elevada reatividade com nucleófilos. Mas com a contínua emergência de bactérias
resistentes, incluindo às cefalosporinas, percebeu-se a necessidade de desenvolver
compostos derivados da tienamicina, com ação contra estas bactérias resistentes.

5

Surgiu assim o imipenem, mais estável que a tienamicina e menos
sensivel à hidrólise em solução. Percebeu-se contudo que era desativado pela
desidropeptidase I renal, desenvolvendo-se por este motivo uma associação do
imipenem com a cilastatina, um inibidor desta enzima. Ao longo do tempo foram
sendo descobertos novos carbapenemes, com maior estabilidade e diferentes
espetros de ação.

6

• Biapenem, lançado no Japão em 2002. É ativo contra bactérias Gram-positivas e
Gram-negativas; é mais ativo que o imipenem nas Enterobactereaceas. Não
apresenta atividade contra MRSA e E. faecium.
• Razupenem – aplicação em infeções complicadas da pele e tecidos moles.
Apresenta atividade contra MRSA, E. faecium vancomicina resistente. Tem
atividade reduzida contra Amp C e carbapenemases.
• Panipenem – lançado no Japão; Correia e China para o tratamento de ITU
(Infeções do trato Urinário), infeções do trato respiratório, infeções obstétricas,
ginecológicas e relacionadas com a cirurgia.
• Tomopenem - atividade contra Pseudomonas ceftazidima resistente.
• ME 1036 – atividade contra MRSA mas sem atividade em Pseudomonas.

7

Grupo lateral pirrol também está presente no Doripenem e
Panipenem.

8

Sendo uma classe de β-lactâmicos, os carbapenemes não passam
facilmente através da parede bacteriana. Nas bactérias Gram-negativas passam através de
proteínas da membrana externa, as porinas.
Após atravessarem o espaço periplasmático, estes antibióticos ligam-se
permanentemente às PLPs (proteínas de ligação às penicilinas). As PLPs são enzimas
(transglicolases, transpeptidases e carboxipeptidades) que catalisam a formação do
peptidoglicano da parede celular das bactérias. A interferência com a síntese do
peptidoglicano associada ao processo natural de autólise, que não é afetado, resulta no
enfraquecimento da parede celular, levando à lise da célula bacteriana pela elevada pressão
osmótica. Assim, tal como os outros β-lactâmicos, os carbapenemes são antibióticos
bactericidas, causando a morte celular.
Nota: os aminoglicosideos, quinolonas, glicopeptidos (vancomicina e teicoplamina) e βlactâmicos

são

bactericidas.

A

clindamicina,

clorafenicol,

tetraciclina,

macrólidos

(azitromicina) e sulfamidas são bacteriostáticos. Antibióticos bacteriostáticos bloqueiam a
síntese proteica ou a produção de ácidos nucleicos impedindo o crescimento da bactéria,
dificultando a sua proliferação, sendo assim mais fácil para o sistema imunitário eliminar os
microrganismos.

9

• Espetro de atividade in vitro mais amplo que as penicilinas, cefalosporinas e as
combinações β-lactâmico/inibidor das β-lactamases.

10

• Imipenem mais ativo contra bactérias Gram-positivas
• Meropenem e ertapenem são ligeiramente mais ativos contra bactérias Gramnegativas
• Ertapenem tem espetro mais limitado: não é tão ativo como o imipenem e
meropenem contra P. aeruginosa
• Doripenem menos suscetivel á hidrólise pelas β-lactamases

11

S. maltophila é também intrinsecamente resistente. Esta bactéria
coloniza superfícies húmidas, como canos de intubação (ventilação mecânica) e
cateteres urnários bem como outros dispositivos médicos utilizados em cavidades,
como endoscópios ou cateteres.

12

Baseado nas diferenças no espetro de ação, Shah e Isaacs
propuseram uma classificação dos carbapenemes e 3 grupos:
• Grupo 1 inclui carbapenemes de largo espetro, com atividade limitada contra
bacilos Gram-negativos não fermentadores, mais adequados no tratamento de
infeções adquiridas na comunidade;
• Grupo 2 inclui carbapenemes de largo espetro, com atividade contra bacilos
Gram-negativos

não

fermentadores,

particularmente

úteis

em

infeções

nosocomiais;
• Grupo 3 inclui carbapenemes com atividade clinica contra MRSA.

13

Imipenem: suscetibilidade limitada de agentes patogénicos específicos ao imipenem/cilastatina, associados por exemplo a infeções
bacterianas na pele e nos tecidos moles, uso de um agente anti-MRSA. O uso concomitante de um aminoglicosídeo, na indicação
aprovada, poderá ser indicado quando estão/ ou se suspeita que estejam envolvidas infeções por Pseudomonas aeruginosa.
Imipenem + cilastatina e Meropenem não estão indicados nas situações de:
•

Tratamento de rotina da otite média, exacerbações da bronquite crónica e na profilaxia cirúrgica;

•

1ª Linha no tratamento de infeções adquiridas na comunidade, como pneumonia, infeções ginecológicas ou urológicas;

•

Sépsis nosocomiais/ adquirida na comunidade associadas a Gram-positivos;

•

Tratamento de meningite (apenas o imipenem).

Ertapenem: os resultados dos estudos não foram suficientes para sustentar o seu emprego no tratamento das infeções do trato
urinário, nem das infeções da pele e tecidos moles, com exceção das infeções do pé diabético. Não avaliaram a eficácia do
Ertapenem em pneumonia adquirida na comunidade causada por Streptococcus pneumonia resistente à penicilina. Não apresenta
também eficácia estabelecida em infeções do pé diabético com osteomielite concomitante. A experiência é limitada em infeções
muito graves.
Ertapenem não está indicado nas situações de:
•

Tratamento empírico de infeções nosocomiais nas UCI;

•

Presença de fatores de risco para infeção por Pseudomonas:
•

Infeções adquiridas na UCI (unidade de cuidados intensivos);

•

Doença pulmonar estrutural;

•

Tratamento prévio com antibiótico de largo espectro mais de 7dias;

•

Pacientes recentemente hospitalizados.
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•

Imipenem/cilastatina: a dose deve ser adaptada conforme o tipo de infeção e gravidade da mesma. Recomenda-se que infeções provocadas ou
que se suspeite serem provocadas por espécies bacterianas menos susceptíveis (tais como Pseudomonas aeruginosa) e infeções muito graves (por
exemplo em doente neutropénicos com febre) sejam tratadas com 1000 mg administrados a cada 6 horas nos adultos e 25 mg/Kg administrados a
cada 6 horas em doentes pediátricos.

•

Meropenem: a dose e duração devem ter em consideração o tipo de infeção a ser tratado. Na meningite bacteriana e em infeções
broncopulmonares na fibrose quística a dose recomentada é de 2 g a cada 8h nos adultos e 40 mg/kg nas crianças. Nas outras infeções como
pneumonia, infeção da pele e tecidos moles, etc., a dose varia entre 500 mg a 1g de 8/8h em adultos. Doentes neutropénicos febris devem fazer 1 g
a cada 8h. Grande vantagem é ser mais segura a administração em grávidas e em doentes com doença do SNC pré-existente.

A administração do Meropenem não segue as recomendações do RCM na maioria dos casos: a relação farmacocinética/ farmacodinâmica determina que
o tempo em que a concentração plasmática excede a CIM do microrganismo é o parâmetro que melhor se relaciona com a eficácia. Como tal, recomendase que a administração do Meropenem seja realizada em perfusão intravenosa por um período de 3h, para que a concentração plasmática exceda o CIM
em pelo menos 40%. Não se faz administrações por períodos de tempo superiores a 4 horas pois o composto não apresenta estabilidade após
reconstituição e diluição.
•

Ertapenem: tem como grande vantagem a administração apenas uma vez ao dia. Como profilático faz-se a administração de uma dose única de 1g,
que deve ser finalizada até 1h antes da intervenção cirúrgica. Duração habitual do tratamento 3 a 4 dias.

No geral, para os três carbapenemes, a existência de doença hepática não determina ajuste da dose. Podem ser usados sem ajustes em idosos, exceto
caso de insuficiência renal grave.

15

Algumas estirpes de Legionella possuem resistência intrínseca.

16

•

Avaliação constante do estado do doente: deve ser realizada avaliação constante do estado do
doente, uma vez que pode ocorrer superinfeção pela utilização prolongada, que leva á proliferação
de microrganismos não suscetíveis.

•

Colite associada a antibióticos: foram notificados casos de colite associada a antibióticos e colite
pseudomembranosa. Em caso de diagnóstico de colite deve suspender-se a terapêutica com
carbapenem e fazer tratamento específico para o Clostridium difficile. Por este motivo, deve ser
dada especial atenção quando o doente apresenta diarreia após início da terapêutica com
carbapenemes. Não devem ser administrados medicamentos que inibam o peristaltismo.

•

Convulsões: ocorrem mais frequentemente em doentes idosos e naqueles com doença do SNC
pré-existente e/ou função renal diminuída. Maiores efeitos adversos sobre SNC pelo imipenem
relativamente ao meropenem.

•

Probenecida (uricosúrico): este aumenta o tempo de semi-vida do carbapenem, pois compete com
este para a sua eliminação.

•

Teofilina e Ganciclovir (imipenem/cilastatina): aumento das crises convulsivas.

•

Ácido valpróico: carbapenem diminui os níveis de ácido valpróico, que em doente com convulsões
pode agravar a situação.

•

Anti-coagulantes orais: os carbapenemes aumentam o efeito destes medicamentos.
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Reações alérgicas estão definidas como: reação dermatológica (urticária e erupção
cutânea), febre, anafilaxia, angioedema ou reações hematológicas (trombocitopenia,
leucopenia).
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Verifica-se um aumento contínuo de resistência dos microrganismos que não foi
acompanhado pela síntese e desenvolvimento de novos antibióticos. Como
consequência assiste-se à escassez de alternativas terapêuticas para o tratamento
destas novas bactérias resistentes.
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As infeções, nomeadamente as relacionadas com os cuidados de saúde,
dificultando o tratamento dos doentes. A introdução dos antibióticos veio assim
diminuir a mortalidade e morbilidade associada às infeções. Mas, o seu uso
excessivo e muitas vezes desadequado promoveu a seleção e emergência de
bactérias resistentes e multirresistentes. Sabe-se que há associação entre elevado
consumo de uma classe de antimicrobianos e o maior desenvolvimento de
resistências a essa mesma classe. Gera-se deste modo um ciclo vicioso: a elevada
taxa de resistência aos antimicrobianos leva à opção por esquema de terapêutica
antibiótica de mais largo espectro, de forma a minimizar insucessos terapêuticos,
aumentando, por outro lado, a pressão antibiótica e a probabilidade de
desenvolvimento de resistências.
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Mecanismos de resistência incluem a produção de lactamases, bombas de efluxo e
mutações que alteram a expressão e/ou função das porinas e PLPs. A combinação
destes mecanismos causam problemas graves de resistência, especialmente para
Klebsiella pneumoniae, P. aeruginosa e A. baumannii. A Acinetobacter produz
carbapenemases, apresenta elevada expressão de bombas de eflux e funções
alteradas das proteínas da membrana externa como as porinas. A produção de
lactamases é o mecanismo de resistência mais difundido, com elevada investigação
em diferentes bactérias.
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Perante este cenário de aumento do número de infeções por bactérias resistentes, tornou-se
necessário criar programas de controlo das infeções e prevenção de resistência aos
antimicrobianos. Assim, em 1999, o Ministério da Saúde cria um programa nacional de
controlo da infeção, que substituiu o projeto de controlo da infeção instituído em 1998. Este
programa tinha como objetivo conhecer a verdadeira dimensão do problema e promover
medidas necessárias para o controlo de infeção. Em 2007 o Ministério da Saúde determinou
a criação de comissões de controlo de infeção nas unidades públicas e no setor privado.
Como o controle das infeções associadas aos cuidados de saúde está associado à
prevenção da resistência aos antibióticos, criou-se em 2008 o Programa Nacional de
Prevenção da Resistência aos antimicrobianos, que pretendia fazer face a este problema.
Contudo, como na realidade o controlo da infeção e a prevenção da resistência aos
antimicrobianos estão relacionados, não fazia sentido ter dois programas distintos. Por este
motivo ocorre em 2013 a fusão destes dois programas de saúde, criando-se o Programa de
Prevenção e Controle da Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA),da
responsabilidade da Direção Geral de Saúde. Neste programa existem grupos de
coordenação regionais, que garantem o cumprimento dos objetivos do PPCIRA, e os grupos
de coordenação local, nas unidades de saúde, fazendo parte desta equipa um farmacêutico.
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É obrigatória a notificação à DGS e ao Instituto Dr. Ricardo Jorge dos microrganismos “alerta” num prazo máximo de 48h e dos
microrganismos “problema” com uma periodicidade de 3 meses no máximo.
Os microrganismos “alerta” são aqueles que apresentam um padrão de resistência/suscetibilidade intermédia aos antimicrobianos e
com baixa prevalência em Portugal e que, por esta razão, quando são isolados é necessário tomar medidas rápidas para a sua
contenção.
São eles:
•

Staphylococcus aureus com resistência à vancomicina/ linezolide/daptomicina

•

Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis com resistência ao linezolide

•

Enterobacteriaceae com suscetibilidade intermédia ou resistência aos carbapenemes e/ou presumíveis
produtoras de carbapenemases

•

Pseudomonas aeruginosa com resistência à colistina

•

Acinetobacter spp. com resistência à colistina

Os microrganismos “problema” são aqueles que causam frequentemente doença e com taxas de resistência epidemiológica
significativa. Por esta razão incluem todos os que são notificados como alerta, mas independentemente de serem resistentes
aqueles antimicrobianos.
Incluem assim:
•

Staphylococcus aureus

•

Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis

•

Enterobacteriaceae

•

Pseudomonas aeruginosa

•

Acinetobacter spp.

•

Streptococcus pneumoniae

•

Clostridium difficile

25

Portugal apresenta das mais elevadas taxas de resistência antimicrobiana em
Staphylococcus

aureus,

Enterococcus

faecalis,

Enterococcus

faecium,

e

Acinetobacter spp. e, como na maioria dos países europeus, verifica-se crescente
taxa de resistência das Enterobacteriacias às cefalosporinas de terceira geração,
quinolonas e até aos carbapenemes. Simultaneamente, parece crescente a taxa de
Enterobacteriacias resistentes a carbapenemes.
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Principais recomendações para 2015, cumprindo e implementando as normas
do PPCIRA/DGS :
Essencialmente o que se pretende é reduzir a duração média da terapêutica, que se
traduz num aumento dos dias livres de antibiótico. Também deverá ser reduzida a
profilaxia com duração superior a 24 horas, medida que reduzirá o consumo
excessivo de antibiótico. Com estas medidas do controlo da prescrição antibiótica
pretende-se igualmente contribuir para a redução da infeção hospitalar por bactérias
multirresistentes, em que neste campo as medidas de controle da infeção são de
comprimento obrigatório e essencial. No que toca aos carbapenemes, a meta
principal é reduzir o seu consumo hospitalar, baixando assim a elevada taxa de
consumo em Portugal, bastante superior à média europeia.
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Os dados apresentam os resultados da análise de semestres homólogos dos anos
2012, 2013 e 2014. Como está representado, verificou-se a redução do consumo
hospitalar de antibacterianos, de carbapenemes e de quinolonas. A redução relativa
de 2012, 2013 e 2014 foi de 8%, 5% e 12%, respetivamente.
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Os dados do estudo de prevalência de infeção adquirida no hospital e de uso de
antibióticos em hospitais portugueses, realizado em 2012, indicam taxas de
resistência a carbapenemes de Proteus spp., Enterobacter spp., Klebsiella
pneumoniae e Escherichia coli de, respetivamente, 8,5%, 8,0%, 6,7% e 2,0%. O
aumento da disseminação de Enterobacteriaceas carbapeneme-resistentes (maioria
Klebsiella pneumoniae) foi confirmado recentemente em mais de 38 países
Europeus. O uso de carbapenemes é um fator de risco para o posterior
desenvolvimento de infeções por bactérias resistentes aos carbapenemes, como
Enterobacteriaceas produtoras de carbapenemases, Acinetobacter baumannii
carbapeneme-resistente ou Pseudomonas aeruginosa carbapeneme-resistente.
ECDC e a EMA publicaram um estudo mostrando a relação entre o consumo de
carbapenemes e a percentagem de isolados invasivos de Klebsiella pneumoniae
que são resistentes aos carbapenemes.
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O aumento global das Enterobacteriaceas produtoras de carbapenemase (CPE) é
preocupante e representa uma ameaça crescente à assistência à saúde e
segurança do paciente. Como consequência temos elevados custos de saúde,
hospitalização prolongada, falhas no tratamento e, em certas situações, morte. Os
carbapenemes são um grupo de antibióticos de última linha e são utilizados nos
hospitais para o tratamento de pacientes com infeções confirmadas ou com suspeita
de envolverem bactérias multirresistentes. Bactérias resistentes aos carbapenemes
são também de muita elevada resistência aos antibióticos e apenas alguns grupos
como as polimixinas estão disponíveis para o tratamento destes pacientes, infetados
com bactérias deste tipo. Medidas específicas de controlo de infeção, combinadas
com o uso prudente dos antibióticos, são a chave para controlar a propagação da
CPE nos hospitais europeus. Caso as medidas não sejam aplicadas e não se
revelem eficazes, poderemos assistir na Europa a surtos hospitalares de bactérias
de elevada resistência e até capazes de causar surtos de grande dimensão.
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Polimixinas: Colistina e polimixina B
• Elevada atividade in vitro contra a maioria das CRE;
• Combinação mais indicada em infeções graves.
Tigeciclina
• Monoterapia em CRE revela menor eficácia;
• Ativa contra maioria dos isolados CRE;
• Resistência parece estar a aumentar.
Fosfomicina
• Atividade contra ITU causadas por Enterobacteriaceae produtoras de lactamases KPC e NDM.
Aminoglicosideos
• Gentamicina geralmente mais ativa in vitro contra K. pneumoniae carbapeneme-resistente;
• Amicacina pode ser mais ativa contra outras CRE;
• Poucos estudos consideram monoterapia, mas esta pode ser eficaz em ITU;
Colistina associada à tigeciclina: associada a maior sucesso terapêutico.
colistina-tigeciclina associada a um carbapenem: efeito sinérgico carbapenem-colistina poderá ser
vantajoso.
Tigeciclina associada à gentamicina/colistina: eficácia em ITU por KPC.
Aminoglicosideos associada à colistina/carbapenemes/fluroquinolonas/ tigeciclina em casos de
bacteriemia; a associação com carbapenemes revelou menor mortalidade em vários estudos.
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P. aeruginosa é tipicamente resistemte a todos os β-lactamicos e fluroquinolonas, e
intrinsecamente resistente à tigeciclina. As polimixinas constituem uma boa alternativa de
tratamento. Deve ser feita combinação de colistina com outro antibacteriano quando temos
casos de P. aeruginosa MDR ((multidrug-resistant). A combinação Ceftazidime-tobramicina e
piperacillin-tazobactam-tobramicina estão associadas a elevado rácio de sinergismo.
A tigeciclina tem atividade bacteriostática contra Acinetobacter MDR. A resistência por parte
desta bactéria foi observada nalguns casos, nomeadamente pela elevada expressão de
bombas de efluxo. Este antibiótico deve ser reservado para terapêutica de última linha. Os
aminoglicosideos são geralmente usados em conjunto com outro antimicrobiano. Foi
observado nalguns casos resistência por parte de isolados de Acinetobacter pela elevada
expressão de bombas de efluxo. As polimixinas são uma alternativa quando não há outro
antibiótico disponível para infeções por Acinetobacter MDR. Resistência por alterações da
membrana externa e produção elevada de bombas de efluxo.
Não se verificou antagonismo em nenhuma das combinações de antibióticos. Além disso,
estudos in vitro mostram que as combinações aumentam a atividade dos antimicrobianos
contra bactérias com elevada resistência.
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