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1. Nota introdutória
O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é o
primeiro contacto do aluno com a profissão. Só assim percebemos a dinâmica do
exercício desta, colocamos em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos 5
anos de curso e nos deparamos com os desafios inerentes à profissão. O estágio
curricular constitui assim uma nova fase de formação destinada a garantir a
iniciação nos aspetos práticos da profissão e uma aprendizagem e aplicação das
competências técnicas e exigências deontológicas. O estágio visa ainda a
convivência com os utentes, profissionais de saúde e instituições relacionadas. Além
de especialista do medicamento, o farmacêutico tem a sua quota parte de
responsabilidade na educação para a saúde e na prevenção da doença.
Entre os meses de maio e novembro de 2013, estagiei na Farmácia da Liga
das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia. Aqui foi-me dada a
possibilidade de contactar com vários casos reais com que futuramente me
depararei no desempenho da profissão, aplicando os conhecimentos adquiridos na
faculdade, bem como ter a farmácia como uma insituição de ensino, em que a
aprendizagem é constante do primeiro ao útimo dia. O contacto com os colegas e
mesmo com os utentes permite uma troca de conhecimentos e experiências que
contribui para o desenvolvimento e melhoria das capacidades técnicas e sociais e
para o ganho de um novo sentido de responsabilidade para com a comunidade.
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência e o dia a dia, a
estrutura, organização e modo de funcionamento da Farmácia da Liga, bem como
descrever o exercício da profissão farmacêutica em geral. O relatório começa com a
descrição da Farmácia da Liga, a que se segue os instrumentos de referência para o
trabalho desenvolvido no âmbito da farmácia comunitária como a legislação, a
informação e a documentação científica, bem como todos os procedimentos para o
aprovisionamento e armazenamento de medicamentos, os diferentes medicamentos
e sua dispensa, preparação de manipulados, gestão e controlo de medicamentos
sujeitos a legislação especial, contabilidade e gestão, serviços prestados na
farmácia, interação farmacêutico-utente-medicamento, auto-medicação, formações
e, por fim, as conclusões.

Cristiana Costa | FFUP

8

Relatório de Estágio | Farmácia da Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia

2. Farmácia da Liga das Associações de Socorro
Mútuo de Vila Nova de Gaia
2.1. Localização e propriedade
A Farmácia da Liga é um dos estabelecimentos que faz parte integrante da
Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia, fazendo também
parte a Clínica da Liga e, mais recentemente, a Clínica de Estética da Liga. A Liga
das Associações de Socorro Mútuo é constituída por três instituições mutualistas:
Associação Vilanovense, Associação Oliveirense de Socorros Mútuos e Montepio
Vilanovense

de

Socorro

Mútuo Costa Goodolphim.
Os associados de qualquer
uma destas instituições tem
direito a comparticipações e
vantagens exclusivas tanto
na

Farmácia

como

nas

Clínicas.
A Farmácia da Liga situa-se
na Rua Marquês Sá da
Bandeira, nº 344, em Vila
Figura 1 : Localização geográfica da Farmácia da Liga
[1].

Nova de Gaia. Encontra-se
bem localizada, numa zona
bastante povoada e com

diversas clínicas e centros médicos nas redondezas, resultando num número médio
de 600 atendimentos diários. O facto de se encontrar integrada com a Clínica da
Liga, leva a que seja a escolhida pelos utentes deste estabelecimento médico, não
só pontuais, como habituais. Assim sendo, é considerável o número de utentes
regulares, incluindo doentes polimedicados e com doenças crónicas. O grande
número de utentes assíduos, ajuda, então, na criação de uma melhor relação entre
o farmacêutico e o doente, permitindo uma maior confiança por parte deste último no
profissional de saúde, bem como o seguimento da evolução da situação do doente e
da terapêutica medicamentosa em curso.

2.2. Horário de funcionamento
Com o objetivo de proporcionar um serviço de saúde alargado, a Farmácia
da Liga está aberta de forma contínua das 8h às 24h, de segunda a sexta-feira, e
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ainda aos sábados, das 9h às 20h. O seu horário de funcionamento encontra-se
conforme com o disposto na Portaria nº 277/2012 de 12 de setembro, artigo 2º, que
estabelece que “o período de funcionamento semanal das farmácias de oficina tem
o limite mínimo de 44 horas” [2]. Nos dias de serviço permanente, funciona
ininterruptamente desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia
seguinte, de acordo com o DL nº 53/2007, de 8 de março, artigo 8º [3].

2.3. Espaço físico e disposição
2.3.1. Caracterização do espaço exterior
A Farmácia da Liga encontra-se inserida num edifício de três andares,
ocupando o rés do chão e o piso subterrâneo. Em conformidade com as Boas
Práticas Farmacêuticas (BPF), a farmácia tem um “aspeto exterior característico e
profissional, facilmente visível e identificável” [4].

2.3.2. Caracterização do espaço interior
Segundo o DL 307/2007, de 31 de agosto, capítulo VI, artigo 29º, a farmácia
deve disponibilizar instalações que garantam a segurança, conservação e
preparação dos medicamentos, bem como a acessibilidade, comodidade e
privacidade dos utentes e do respetivo pessoal, devendo possuir as seguintes
divisões: sala de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações
sanitárias [5]. A deliberação nº 2473/2007, de 28 de novembro, veio acresentar a
obrigatoriedade

das

farmácias

apresentarem

um

gabinete

de

atendimento

personalizado (gabinete do utente) [6].
A Farmácia da Liga apresenta um espaço interior profissional, que permite
uma comunicação eficaz com os utentes [4]. A área total ultrapassa os 700 m2 que,
para além das divisões obrigatórias por DL, comporta ainda: gabinete de
dermocosmética, zona de receção de encomendas, escritórios, espaço da ótica,
farmadrive, robot, um auditório e a copa.
As instalações, distribuídas por dois andares, apresentam um ambiente
calmo e limpo, convenientemente iluminado e ventilado [4]. No piso ao nível da rua,
podemos encontrar a sala de atendimento ao público, os gabinetes do utentes e de
dermocosmética, a zona de receção de encomendas, o escritório da direção técnica,
o espaço da ótica, o farmadrive, o robot, a copa e as instalações sanitárias. No piso
subterrâneo, localiza-se o armazém, o laboratório, um escritório, o auditório e
instalações sanitárias.
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2.4. Recursos humanos
A equipa da Farmácia da Liga é consituída por 12 farmacêuticos, 5 técnicos
de farmácia, entre outro pessoal auxiliar.

2.5. Sistema informático
O sistema informático usado na Farmácia da Liga é o Sifarma 2000, criado
pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), que apresenta tanto uma
componente profissional como uma componente de gestão. O Sifarma faz a gestão
do produto desde a sua entrada até à saída, gerando stocks mínimos e máximos e
de acordo com as saídas propõe encomendas para aprovação posterior do
responsável [7]. As funções do Sifarma incluem a gestão e receção de encomendas,
o processamento de devoluções, passando pela faturação, inventário e gestão do
receituário, até à realização e otimização da dispensa de medicamentos.
Durante o atendimento, o Sifarma oferece diversas informações úteis ao
farmacêutico, como composição qualitativa e quantitativa, posologia, indicações
terapêuticas, efeitos adversos, precauções a ter com o medicamento (toma,
populações especiais, entre outros), reações adversas e frases de segurança. Caso
se verifiquem reações adversas entre os medicamentos selecionados durante o
atendimento, antes de este ser finalizado, o Sifarma avisa o farmacêutico sobre
estas reações, bem como a sua gravidade.

2.6. Sistema de gestão da qualidade
No dia 22 de novembro de 2010, o Sistema de Gestão da Qualidade da
Farmácia da Liga obteve certificação pela Associação Portuguesa de Certificação
(APCER), sendo uma das primeiras farmácias do concelho a receber a distinção [8].
O processo de certificação abrange todas as áreas de atuação da farmácia e foi
implementado de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008 e do Manual de Boas
Práticas de Farmácia [8]. Esta norma especifica os requisitos de um Sistema de
Gestão da Qualidade a utilizar sempre que uma organização tem necessidade de
demonstrar a sua capacidade para fornecer produtos que satisfaçam tanto os
requisitos dos seus clientes como dos regulamentos aplicáveis e tenha em vista o
aumento da satisfação dos clientes.
O facto do SGQ da Farmácia da Liga ser certificado é uma mais-valia muito
importante por representar uma prova de garantia aos doentes e utentes de uma
assistência com qualidade e um esforço para uma melhoria contínua dos serviços.
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2.7. Robot
Em tempos de crescente concorrência, é importante otimizar os processos
na farmácia de modo a aumentar a rentabilidade. A automatização permite uma
melhor organização, oferecendo várias vantagens: economia de tempo, deixando
mais tempo para o aconselhamento; rentabilização do espaço, permitindo, por
exemplo, a ampliação do espaço de venda; processos simplificados que significam
menos trabalho para os colaboradores e menos capital empatado. Na FL, o sistema
robótico utilizado é da Glintt, uma empresa portuguesa.
Além do robot em si, existe ainda o sistema Prolog, que aumenta a eficiência
logística da farmácia. Habitualmente, é necessário um colaborador para repôr
manualmente as embalagens dos produtos rececionados; com o Prolog, este
sistema é automatizado.

2.8. Farmadrive
Com este serviço, os utentes podem ser atendidos com a mesma qualidade
e eficiência do atendimento “normal”, mas sem sair do automóvel, acabando com os
problemas de estacionamento muito frequentes em zona urbanas.
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3. Biblioteca e fontes de informação
“Considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas,
o farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas
para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade, por forma que possa
desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais perante a
sociedade” [9].
Existem várias formas de se obter informação na Farmácia da Liga. O próprio
sistema informático, como já foi referido anteriormente, permite solucionar dúvidas
menores de forma rápida. É, também, possível aceder à internet nos computadores
existentes na farmácia, sendo que, neste caso, é precisa uma forte componente
crítica de forma a selecionar apenas informação de qualidade. Existem diversos
centros de informação disponíveis, com informação credível e consistente:
•

Infarmed, onde é possível consultar a legislação, o Prontuário Terapêutico
online, folhetos informativos e RCM;

•

CEDIME (Centro de Documentação e Informação sobre Medicamentos), da
ANF: presta toda a informação relativa a medicamentos de forma rápida,
além de ser possível aceder a publicações, revistas e bancos de dados;

•

CIM (Centro de Informação de Medicamentos), da OF: cede informação e
esclarecimento sobre medicamentos e produtos de saúde;

•

LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos), da ANF: presta serviços às
farmácias de oficina e hospitalares através de um apoio científico na área do
Medicamento Manipulado e é responsável pela edição de monografias para
o Formulário Galénico [10]; no momento de elaboração deste relatório, o site
www.lef.pt encontrava-se em construção;

•

CEFAR (Centro de Estudos e Avaliação em Saúde), da ANF: a sua missão é
desenvolver avaliações e pesquisa de elevada qualidade, apoiando as
farmácias portuguesas com conhecimento nas áreas de medicina, farmácia e
saúde.
Os armazenistas e distribuidores de medicamentos são também uma fonte

de informação útil e rápida, por telefone, acerca da disponibilidade de determinado
medicamento ou produto, bem como certas características relevantes dos produtos
em casos em que estes não se encontrem disponíveis na farmácia.
As ações de formação, patrocinadas por entidades da área médica e
farmacêutica, dão mais conhecimentos sobre produtos específicos, melhorando a
qualidade do serviço farmacêutico providenciado ao utente.
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A biblioteca da Farmácia da Liga possui a Farmacopeia Portuguesa 9 (de
acordo com o DL nº 307/2007, de 31 de agosto, artigo 37º), o Prontuário
Terapêutico, bem como outras publicações não obrigatórias, mas aconselhadas nas
BPF, nomeadamente: Simposium Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico,
Formulário Galénico, Manual Merck, entre outros.
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4.

Aprovisionamento

e

armazenamento

de

medicamentos e produtos de farmácia
Esta parte do dia a dia da farmácia passa por rececionar as encomendas dos
fornecedores, conferir os produtos recebidos com os faturados, verificar os preços
de custo e de venda ao público, etiquetar todos os produtos que não tenham preço
marcado e, depois de tudo confirmado, armazenar os produtos no seu local.

4.1. Gestão de stocks
O stock é o conjunto de produtos e medicamentos que a Farmácia tem
disponível num determinado momento e que são passíveis de venda ou utilização
por parte dos utentes.
O farmacêutico deve saber comprar para poder dispensar, ou seja, tem uma
vertente de gestor do medicamento e, como tal, deve conseguir gerir os aspectos
administrativos, técnicos e económicos, de forma a conseguir garantir stocks que
satisfaçam a procura por parte dos utentes.
A gestão correta de existências dos produtos numa farmácia é fundamental
para o equilíbrio financeiro da mesma, de modo a evitar empate de capital, rutura de
stocks e acumulação de excedentes nos armazéns, rentabilizando o espaço e
permitindo que a farmácia se vá atualizando face às novidades do mercado.
Existem vários fatores a ter em conta para fazer uma gestão adequada dos
medicamentos e produtos na farmácia, nomeadamente:
∗

Localização da farmácia;

∗

Perfil dos utentes (idade, poder de compra, preferências pessoais);

∗

Rotação dos produtos e histórico de vendas;

∗

Oscilações sazonais;

∗

Publicidade de produtos na comunicação social e introdução de novos
produtos;

∗

Tipo de receituário predominante e hábitos de prescrição dos médicos;

∗

Condições de pagamento, bonificações dos armazenistas e promoções de
laboratórios, bem como a frequência de entregas;

∗

Área de armazenamento disponível;

∗

Capital disponível;

∗

Dias de serviço ou reforço.
O Sifarma é uma ferramenta bastante útil na gestão da farmácia, uma vez

que possibilita a visualização dos consumos de cada produto e permite estabeler
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stocks máximos e mínimos. Quando determinado produto atinge o stock mínimo
estabelecido, o sistema gera automaticamente uma proposta de encomenda que é
depois analisada pelo responsável para confirmar se existe uma necessidade real
do produto.
No caso de haver falta de algum produto durante o atendimento, é possível
fazer uma encomenda a um dos fornecedores e, em poucas horas, esse produto
estará disponível na farmácia. Existem também acordos de trocas de produtos entre
farmácias que permitem a cedência imediata do produto ao doente.

4.2. Fornecedores
Os fornecedores são uma etapa importante no percurso do medicamento,
permitindo unir a indústria farmacêutica ao setor da farmácia comunitária. Na
seleção dos fornecedores há que ter em conta diversos fatores:
∗

Rapidez e eficiência da entrega

∗

Condições de pagamento

∗

Preços e bonificações

∗

Qualidade dos produtos

∗

Menor número de faltas

∗

Prazos de validade mais alargados

∗

Facilidade nas devoluções

∗

Qualidade nos serviços prestados
A aquisição de medicamentos e produtos de saúde pode ser feita

diretamente a laboratórios ou a armazenistas/cooperativas. Os armazenistas
permitem uma aquisição mais rápida e frequente e de um menor número de
produtos, mas com mais variedade; contudo, os preços aplicados são menos
apelativos para as farmácias. As encomendas aos armazenistas têm um horário prédefinido, pelo que é possível adiantar ao utente a hora da entrega do produto que
pretende encomendar. Para um bom funcionamento da farmácia, esta deve
trabalhar com mais do que um fornecedor, para evitar ruturas de stock e insatisfação
por parte dos utentes. Os principais fornecedores da Farmácia da Liga são a
Cooprofar, Cofanor, Alliance Healthcare e OCP.
A compra direta a laboratórios implica normalmente grandes quantidades,
permitindo assim preços mais competitivos, pacotes especiais e bonificações. No
entanto, tem como desvantagens o empate de capital e as entregas pouco
frequentes. A encomenda direta é usual para medicamentos que tenham muita
rotatividade e que, por isso, justifiquem compras em grandes quantidades,
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rentabilizando as bonificações e preços mais vantajosos que os laboratórios podem
oferecer. Os medicamentos genéricos, produtos cosméticos e de higiene corporal e
dispositivos médicos são normalmente encomendados diretamente aos laboratórios,
usufruindo a farmácia de preços mais lucrativos. É frequente dirigirem-se à farmácia
delegados de informação médica e representantes de laboratórios ou marcas para
apresentarem as novidades do mercado e esclarecerem dúvidas em relação aos
seus produtos. Muitas vezes, também ajudam na elaboração de montras e lineares
da farmácia e podem prestar aconselhamento dos seus produtos aos utentes da
farmácia, bem como efetuar promoções especiais.

4.3. Encomenda
4.3.1. Realização da encomenda
No Sifarma 2000 existe uma ficha própria para os medicamentos e outros
produtos de saúde existentes na farmácia, apresentando diversas especificações,
nomeadamente, o stock mínimo, stock máximo, stock existente, índices de
rotatividade, preço de custo, preço de venda e distribuidor e, tendo em conta estes,
são geradas propostas de encomendas para o fornecedor preferencial que está
indicado na mesma ficha de produto. Efetuar as encomendas diárias é uma grande
responsabilidade, visto que é fundamental adquirir uma quantidade de produtos
adequada e que possa corresponder à solicitação dos utentes. Na Farmácia da Liga
é a diretora técnica e/ou as farmacêuticas adjuntas, quem exerce esta função. A
pessoa responsável parte dessa sugestão e vai alterando o número de produtos a
pedir e o fornecedor a quem encomendar, consoante os produtos mais vendidos, as
necessidades da farmácia, as margens de lucro, os bónus e as encomendas mais
vantajosas. Muitas vezes aparecem números negativos no stock de determinado
produto, o que significa que este foi solicitado por algum utente numa altura do dia
em que a farmácia não dispunha dele, mas que foi pago pelo utente e, por isso,
debitado. Assim, na hora de fazer a encomenda há que ter em conta se o mesmo
produto já foi pedido diretamente pelo telefone ou se é necessário considerá-lo na
encomenda do dia, solicitando um número de embalagens que permita suprir esse
valor negativo e, ainda, garantir o stock mínimo. Diariamente, é feita uma
encomenda principal à Cooprofar; os produtos que se encontrem esgotados neste
armazenista, são encomendados a um dos outros (Alliance, Cofanor ou OCP).
As encomendas são efetuadas normalmente via modem, para grandes
quantidades, por carrinho (Cooprofar)/gadget (Cofanor)/encomenda instantânea
(Alliance), para pedir um produto específico para um cliente ou por telefone, para
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pedir produtos que se encontrem sujeitos a rateio, ou seja, que os armazenistas
possuem em poucas quantidades e portanto só após avaliação é que o cedem.
Quando o fornecedor entrega na farmácia os produtos encomendados, estes
são acompanhados da respetiva fatura em duplicado, que é arquivada para fins
contabilísticos. Caso constem na encomenda benzodiazepinas, psicotrópicos e
estupefacientes, é entregue a respetiva requisição para efeitos de controlo. Procedese então à entrada dos produtos, tendo em conta os prazos de validade e o estado
de conservação das embalagens, através de leitura ótica, e respetiva comparação
com a fatura a ver se coincidem. Se coincidir, conforme é previsto, os produtos em
falta dessa encomenda são então reencaminhados para outra proposta de
encomenda para outro fornecedor de forma a evitar ruturas de stock; caso falte
algum produto que venha faturado, é efetuado um contacto com o fornecedor a
expor a situação, e habitualmente a falha é assumida por este e a situação é reposta
na encomenda seguinte; caso seja entregue algum produto que não venha faturado,
será devolvido. Caso haja alguma anomalia com algum produto, como por exemplo
uma embalagem danificada ou um prazo de validade muito curto, faz-se a respetiva
devolução ao fornecedor, um assunto que é abordado mais à frente.
Por fim, são consultados os preços da fatura e faz-se a comparação com os
preços existentes no sistema. O preço a estabelecer nos produtos cujo PVP não
está predefinido depende do preço de custo, da margem de lucro, e do IVA
aplicável. O último passo é a impressão dos códigos de barras para os produtos de
preço marcado pela farmácia, onde consta o nome do produto, PVP, código
numérico e IVA a que está sujeito.

4.3.2. Receção e conferência da encomenda
Depois de efetuada a encomenda, o armazenista encarrega-se de fazer
chegar à farmácia os produtos, em contentores apropriados ou em embalagens de
cartão devidamente acondicionados, com o nome da farmácia e acompanhados da
fatura (anexo 1).
E assim começa o processo de receção. Neste, há que ter em atenção
aspetos fundamentais: o fornecedor e o tipo de encomenda de que se trata; os
produtos recebidos têm que corresponder aos faturados; os prazos de validade
devem estar conformes; os preços de venda ao público dos medicamentos éticos
faturados têm que ser os definidos pelo INFARMED; as margens de lucro destes
devem estar de acordo com a legislação; e, os produtos têm que estar corretamente
criados no programa da farmácia, para permitir o acesso à ficha do produto e às
suas características. No separador “Receção de encomendas” encontram-se as
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encomendas feitas, separadas por fornecedor. Após identificar a encomenda, vão-se
inserindo os produtos, através da leitura ótica do código ou manualmente. Durante
este processo é preciso: conferir a correspondência entre o produto pedido na
encomenda que está no computador com o produto entregue e o produto debitado
na fatura; verificar o estado da embalagem; comparar o preço da embalagem com o
preço atual do INFARMED e com o preço faturado; verificar o prazo de validade do
produto e proceder à sua alteração na ficha de produto caso o stock esteja a zero ou
caso a validade seja inferior; conferir as margens de lucro dos produtos NETT e, no
caso de entrada de novos produtos, criar uma nova ficha de produto com todos os
dados referentes e atualizados. Depois de dar entrada de todos os produtos e antes
de aprovar a encomenda, tem que se conferir os preços e se tudo corresponde ao
faturado. Se está tudo correto, faz-se “Finalizar”, imprimem-se as etiquetas
necessárias, imprime-se o documento correspondente à receção da encomenda e
anexa-se à fatura (original e duplicado). Acontece algumas vezes faltar um produto
que veio faturado. Neste caso, reclama-se ao fornecedor, que, posteriormente, faz
uma Nota de Crédito ou envia o produto em falta, com referência à fatura em
questão. Outras vezes, o armazenista envia produtos com embalagens danificadas
ou que não correspondem aos encomendados ou com PVP diferente do definido
pelo INFARMED. Nessas situações faz-se uma devolução ao fornecedor com a
devida justificação.
No caso de alteração de preços dos medicamentos é necessário conferir os
prazos para os quais os fornecedores podem escoar os medicamentos ao preço
anterior e verificar se o preço faturado é permitido. Os fornecedores têm 60 dias e as
farmácias 90 dias para escoarem os medicamentos aos preços anteriores, a partir
do dia de entrada em vigor dos novos preços. Sempre que um medicamento
chegava com preço novo, era necessário dar entrada com esse preço e em seguida
voltar a alterar o preço na ficha do produto, no caso de haver ainda embalagens ao
preço antigo, para estas serem vendidas ao preço a que foram compradas e não
haver prejuízo para a farmácia. No momento da dispensa, o operador tem que
confirmar se o PVP da caixa corresponde ao PVP exibido no computador.
É importante referir que os produtos do frio exigem atenção especial na
altura da receção das encomendas. Armazenistas como a Cooprofar usam
contentores devidamente identificados e com acumuladores de frio quando
transportam este tipo de produtos. Já outros, como a Cofanor, transportam-nos à
parte, para ser fácil a sua identificação. Em qualquer dos casos é necessário
garantir que vão o mais rápido possível para o frigorífico logo que cheguem à
farmácia, confirmando sempre se os produtos nos contentores correspondem aos
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faturados e tendo atenção às datas de validade, que são apontadas nas faturas para
serem atualizadas durante a receção da encomenda. Isto garante a estabilidade dos
produtos, pois muitas vezes, devido à existência de outras tarefas mais urgentes na
farmácia, não é possível rececionar de imediato as encomendas.
A par das encomendas diárias, a Farmácia da Liga recebe várias vezes ao
dia encomendas mais pequenas, designadas 1/1 (1 de 1), que correspondem aos
produtos encomendados por carrinho/gadget/instantânea/telefone. Estes produtos
são normalmente para um cliente específico, pelo que antes de se arrumarem os
produtos tem que se verificar na pasta dos “Reservados” se é para deixar o produto
de parte, no local próprio. No papel de reserva coloca-se sempre a data, o nome do
colaborador que fez a reserva, o nome e contacto do utente, o nome do produto, o
armazenista ao qual foi pedido e a data prevista de resolução. No caso de ser um
medicamento pago, deverá registar na folha de reserva de forma destacada, uma
vez que os produtos pagos têm um local próprio para serem guardados, bem como
deve ser feito o preenchimento de uma folha que deverá ser assinada pelo utente,
no momento em que este vá recolher o produto à farmácia para posteriormente se
garantir que o produto já foi dado ao utente e evitar recolhas em duplicado.

4.4. Devoluções
Podem surgir situações na farmácia que exijam a devolução dos produtos
adquiridos. Este tipo de situações normalmente ocorre aquando da entrada das
encomendas: incongruências entre o produto pedido e o produto entregue ou
mesmo o produto faturado; produtos faturados, mas não enviados; mau estado da
embalagem; aproximação do fim do prazo de validade; produto retirado do mercado;
recolha de produtos de acordo com circulares do Infarmed ou fornecedores, entre
outras. Nestes casos procede-se à sua devolução através do sistema informático.
No separador “Devolução de encomendas” seleciona-se o fornecedor ao qual se
pretende fazer a devolução, insere-se o código do produto, quantidade devolvida,
número da fatura e o motivo da devolução. No final é impressa uma nota de
devolução com 3 vias, que são carimbadas e rubricadas. É ainda preenchido um
formulário designado “Reclamação de não conformidades na recepção de
encomendas” (anexo 2) e um formulário online. Uma das vias da nota de devolução
é anexada ao formulário de reclamação e as outras duas vão com o produto a ser
devolvido ao fornecedor.
Uma devolução pode ou não ser aceite. Quando não aceite, o produto em
causa é devolvido à farmácia, podendo resultar em prejuízo. Esse prejuízo deverá
ser incluído no balanço contabilístico. Quando aceite, a devolução pode ser
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regularizada por uma nota de crédito ou então por um produto (troca por outro igual
ou diferente), evitando-se perdas monetárias.

4.5. Preços: critérios de marcação
Durante a receção de encomendas, é necessário marcar o preço de alguns
medicamentos e produtos de saúde. Alguns dos produtos que chegam à farmácia
não trazem definido um PVP, tendo apenas um preço de custo. Os preços dos
medicamentos são definidos consoante o tipo de medicamento: aqueles em que o
PVP é definido pelo INFARMED ou aqueles cujo PVP é definido pela farmácia. Nos
primeiros, as margens de lucro dos fornecedores e da farmácia estão estipuladas
legalmente. Estes são os designados medicamentos Éticos, cujo PVP só varia
quando o INFARMED assim o designa. Na fatura que chega à farmácia, o PVP
destes medicamentos deve corresponder ao estipulado pelo INFARMED e o PVF
equivale ao PVP subtraído pela margem da farmácia. No segundo tipo de
medicamentos, definidos como produtos NETT, identificam-se na fatura pela
indicação NETT na coluna referente ao PVP ou por terem o PVP igual ao PVF. O
PVP é marcado pela farmácia, a qual aplica a margem que entender. Os preços
atribuídos têm por base três aspetos: preço de custo, IVA incidente (6 ou 23%) e tipo
de produto. O cálculo do PVP destes produtos é feito automaticamente pelo sistema
informático, após introdução do seu preço de custo e da margem de lucro. No caso
de se alterar o preço de um produto que ainda existe em stock, as restantes
unidades terão de ser marcadas com o novo preço.

4.6. Controlo dos prazos de validade
O controlo dos prazos de validade é muito importante para assegurar a
qualidade e garantir a segurança e eficácia dos medicamentos e outros produtos à
venda na farmácia. É também importante para controlar os períodos em que os
fornecedores aceitam devoluções, já que estes impõem prazos de devolução
cosoante o tipo de produto e o término do seu prazo de validade.
O controlo dos prazos de validade é feito diariamente quando os produtos
chegam dos fornecedores e são rececionados, fazendo-se a atualização da ficha do
produto quando necessário. Para além deste controlo primário, mensalmente é
elaborada uma lista com auxílo do Sifarma, com todos os produtos cujo prazo de
validade inscrito no sistema informático termine dentro de 3 meses (anexo 3), para a
generalidade dos produtos, havendo excepções, como é o caso dos produtos
veterinários, dos leites, entre outros. A pessoa responsável por esta tarefa verifica
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produto a produto, se os prazos de validade correspondem ao gravado na ficha do
produto. No caso dos prazos estarem desatualizados, é introduzida a data correta
no sistema. Contudo, se estiverem corretos, estes produtos são postos de parte
numa banheira com a inscrição “Validades” e, no final, é feito o envio dos produtos
ao fornecedor, juntamente com a nota de devolução com o motivo “Prazo de
validade a expirar” e este emite uma nota de crédito ou procede à troca dos
produtos. Podem ainda verificar-se erros de stock e alguns produtos que saem na
listagem já não se encontrarem na farmácia.
Os produtos cujo prazo de validade tenha expirado, mas que os
fornecedores não aceitam devoluções são integrados contabilisticamente nas
quebras do ano civil (prejuízo para a farmácia), bem como os produtos que se
encontrem danificados.

4.7. Armazenamento: critérios e condições
A forma de acondicionamento dos medicamentos e dos produtos de saúde
deve ser feita de forma a garantir não só a segurança e eficácia aquando do seu
uso, mas também o bom funcionamento e organização da farmácia. Apenas um
bom armazenamento permite a manutenção da qualidade dos produtos até ao
momento da dispensa.
Após os produtos entrarem no stock informático da farmácia, deve procederse ao seu armazenamento nos locais apropriados, ou quando o espaço não é
suficiente, devem ser remetidos para o armazém da farmácia, para que, assim que
necessário, se proceda à rápida reposição dos produtos nos locais de
armazenamento normais.
O armazenamento engloba vários aspetos:
∗

Gestão do espaço disponível: o espaço disponível e destinado a cada
produto é mantido e respeitado, de forma a não colocar em risco a qualidade
do produto, e aproveitando ao máximo o espaço disponível da farmácia, mas
permitindo sempre um acesso rápido e fácil aos produtos.

∗

Condições especiais de conservação: para manutenção das características
físico-químicas do produto. Os produtos termolabéis (vacinas, insulinas, etc.)
são armazenados no frigorífico a temperaturas entre 2-8oC; os restantes
produtos existentes na Farmácia da Liga também requerem condições de
armazenamento específicas, com humidade, luminosidade e temperatura
adequadas, razão pela qual existem termómetros e higrómetros para fazer o
controlo destes parâmetros.
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∗

Prazo de validade: a Farmácia da Liga rege-se pelo conceito FEFO (First
Expired, First Out), ou seja, o primeiro produto a expirar deve ser o primeiro a
sair. Este é o modelo mais adequado, uma vez que os armazenistas nem
sempre enviam os produtos tendo em conta uma ordem sequencial de
validade, chegando por vezes produtos com menor prazo de validade do que
os que já se encontram na farmácia. Quando os produtos não apresentam
associado um prazo de validade (ex: dispositivos médicos) segue-se o
conceito FlFO (First ln, First Out).

∗

Natureza dos produtos: os MSRM estão armazenados no robot, fora da vista
e do alcance dos utentes; os MNSRM estão dispostos em lineares atrás dos
balcões de atendimento, pelo que não estão acessíveis aos utentes;
estupefacientes e psicotrópicos são imediatamente armazenados no robot
assim que é dada entrada; medicamentos e produtos veterinários, alguns
estão à vista do utente, e quando tal não é possível, arrumados nos
deslizantes, separados dos outros produtos; dispositivos médicos, têm um
quarto espcial para a sua arrumação; cosméticos e outros produtos de
higiene corporal, bem como produtos de puericultura estão dispostos em
lineares na zona de atendimento e ao alcance dos utentes, tendo em conta
critérios sazonais, entre outros.
A correta gestão do armazenamento contribui para uma otimização do

espaço e do tempo, de modo a garantir maior margem para um atendimento eficaz
por parte do farmacêutico.
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5. Medicamentos e outros produtos de farmácia:
conceitos e definições
Medicamento é “toda a substância ou associação de substâncias
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em
seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no
ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma
ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar
funções fisiológicas" [11].

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória
(MSRM)
Medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória (MSRM) são todos
aqueles que apenas podem ser cedidos mediante a apresentação de receita
médica.
“Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das
seguintes condições [11]:
a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente,
mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados
sem vigilância médica;
b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam
utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes
daquele a que se destinam;
c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja
atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;
d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.”

5.2.

Medicamentos

não

sujeitos

a

receita

médica

obrigatória (MNSRM)
Medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória (MNSRM) são
medicamentos que podem ser cedidos ao utente sem ser necessária a
apresentação da receita médica, pelo que o farmacêutico tem um papel ativo no
aconselhamento e validação deste tipo de medicação, fazendo uso dos seus
conhecimentos técnicos e científicos.
Em 16 de agosto de 2005, foi aprovado o Decreto-Lei nº 134/2005 que
declara que os MNSRM “podem ser vendidos ao público fora das farmácias em
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locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares”, deixando as farmácias
de deter a exclusividade da comercialização [12].
Os MNSRM mais solicitados são antitússicos, expetorantes, analgésicos,
antiácidos, anti-inflamatórios, antigripais e laxantes. O uso destes medicamentos é
feito por indicação farmacêutica solicitada pelo utente ou por iniciativa própria do
mesmo, prática designada de automedicação.

5.3. Medicamentos genéricos
Medicamento genérico é um “medicamento com a mesma composição
qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja
bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por
estudos de biodisponibilidade apropriados” [11]. Para além disso, não pode invocar
a seu favor “indicações terapêuticas diferentes relativamente ao medicamento de
referência já autorizado” [13].
A comercialização dos medicamentos genéricos é mais económica e com
preços claramente mais baixos do que os dos similares de marca, o que se traduz
num benefício evidente para os utentes, que podem adquirir a sua medicação mais
facilmente. A possibilidade de vender os medicamentos a preços mais baixos não é
feita em detrimento da qualidade do produto vendido, mas sim porque os genéricos
dipensam ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos, custos inerentes aos
similares de marca [12].

5.4. Psicotrópicos e estupefacientes
Estes medicamentos possuem uma forte ação farmacológica ao nível do
sistema nervoso central (SNC), modificando funções e comportamentos psíquicos
(depressores, estimulantes ou desviantes) e que podem causar dependência e
toxicomania [14]. Podem ser psicolépticos (hipnóticos, tranquilizantes, neurolépticos
ou

ansiolíticos),

psicoanalépticos

(antidepressores,

psicoestimulantes

ou

psicotónicos) e psicodislépticos (alucinogénios) [14]. Os estupefacientes apresentam
funções sedativas, narcóticas e euforizantes e podem, também, causar dependência
e toxicomania [14].
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são regidos por uma
legislação específica (Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro), onde se pode
encontrar indicação sobre quais os medicamentos que integram esta classificação,
organizados por tabelas.
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5.5. Medicamentos manipulados
Os manipulados podem-se dividir em preparações magistrais ou oficinais.
Uma fórmula magistral é “qualquer medicamento preparado numa farmácia de
oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e destinado
a um doente determinado”; por outro lado, o preparado oficinal é “qualquer
medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia
ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos
hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por
essa farmácia ou serviço” [11].
Estas preparações têm caído um pouco em desuso devido às inúmeras
fórmulas farmacêuticas que foram surgindo no mercado e que são sempre uma
opção mais rápida do que os manipulados. Contudo, são importantes na
personalização da terapêutica, no ajuste de doses, ou mesmo no caso de não
existirem expecialidades que satisfaçam as necessidades do doente.
Na FL é preparada uma média de 30 manipulados por mês.

5.6. Medicamentos homeopáticos
Segundo o estatuto do medicamento, medicamento homeopático é um
“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matériasprimas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na
farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num
Estado membro, e que pode conter vários princípios” [11].
Na

embalagem

destes

medicamentos

devem

constar

as

menções

“Medicamento homeopático” e “Sem indicações terapêuticas aprovadas”.
A ação destes medicamentos é caracterizada pelo pressuposto similia
similibus curantur (“os semelhantes curam-se pelos semelhantes”). O tratamento
homeopático consiste em fornecer a um paciente sintomático doses extremamente
pequenas dos agentes que produzem os mesmos sintomas em pessoas saudáveis,
quando expostas a doses maiores. Em Portugal, a Ordem dos Médicos não
reconhece a homeopatia como especialidade médica, apontando falta de indícios de
eficácia e falta de consistência de resultados, como algumas das razões.
Na Farmácia da Liga, existe um leque variado de produtos homeopáticos,
nomeadamente Arnigel®, Cicaderma®, Coryzalia®, Homeovox®, Oscillococcinum®,
Sedatif®, etc., bem como tubos unitários.

5.7. Produtos fitoterápicos
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Produtos fitoterápicos ou medicamentos à base de plantas são definidos,
pelo

estatuto

do

medicamento,

como

“qualquer

medicamento

que

tenha

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de
plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias
derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de
plantas” [11]. Estes produtos baseiam-se na ação natural das plantas e dos seus
constituintes, apresentando-se na forma de cápsulas, chás e ampolas. São produtos
bastante solicitados na farmácia pelos utentes para fins diversos: constipações,
fadiga física e mental, emagrecimento, prevenção cardiovascular, problemas
digestivos, urinários, respiratórios. Importante no aconselhamento destes produtos é
alertar as pessoas para o facto de apesar de baseados em produtos naturais, estes
também

poderem

apresentar

contraindicações

e

interações

com

outros

medicamentos; é importante por isso conhecer o estado de saúde do doente e
avaliar outras medicações concomitantes. Um exemplo disso é a erva de S.João
(Hypericum perforatum) usada na ansiedade, depressão e agitação e que está
contraindicada em pacientes com HIV (interação com inibidores da protease do HIV
e inibidores não-nucleosídicos da transcriptase reversa do HIV) e pacientes
medicados com varfarina, fenilpropilhidroxicumarina e ciclosporina, também devido
ao risco de diminuição das concentrações plasmáticas destes fármacos e
consequente diminuição dos respetivos efeitos terapêuticos. Não se recomenda a
associação

com

contracetivos

orais,

digoxina,

teofilina,

carbamazepina,

fenobarbitona e fenitoína pelos mesmos motivos.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de constatar que existe uma
grande procura por este tipo de produtos, nomeadamente para problemas digestivos
(Cholagutt®) e insónias (extratos de valeriana). As Arkocápsulas® também são
muito procuradas, para as mais variadas indicações terapêuticas.

5.8. Produtos dietéticos e para alimentação especial
“Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles
que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se
distinguem

claramente

dos

alimentos

de

consumo

corrente, mostrando-se

adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de
pessoas” [15].
Estes produtos são destinados a pessoas com problemas de assimilação ou
metabolismo, pessoas com condições fisiológicas especiais, que necessitem dum
controlo na ingestão de determinadas substâncias e, ainda, lactentes e crianças
pequenas saudáveis [15].
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Os produtos para alimentação especial incluem as seguintes categorias:
∗ Preparados para lactentes;
∗ Leites de transição;
∗ Alimentos para bebés;
∗ Produtos destinados ao controlo de peso, com valor energético baixo ou
reduzido;
∗ Alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos;
∗ Alimentos pobres em sódio;
∗ Alimentos sem glúten;
∗ Alimentos adaptados a um esforço muscular intenso;
∗

Alimentos destinados a diabéticos, devido à perturbação no metabolismo dos
glúcidos.
Os produtos deste tipo com que mais contactei durante o estágio foram os

leites e restantes alimentos para bebés (Nutribén®, Aptamil®, Nidina®, entre outros)
bem como os iogurtes Fortimel®, para colmatar um deficiente aporte de proteínas,
principalmente em pessoas acamadas.

5.9. Suplementos alimentares
Um regime alimentar adequado e variado, em circunstâncias normais,
fornece

todas

as

substâncias

nutrientes

necessárias

nas

quantidades

recomendadas ao bom desenvolvimento e manutenção dum bom estado de saúde
[16]. Contudo, esta situação ideal não está a ser alcançada em relação a todas as
substâncias nutrientes nem a todos os grupos populacionais devido, principalmente,
ao estilo de vida [16], tornando os suplementos nutricionais uma área em ascensão.
Numa sociedade cada vez mais preocupada com a saúde e bem-estar, estes
surgem como uma espécie de solução fácil para atenuar e prevenir os desequilíbrios
causados pelo stress, fadiga, má alimentação ou outras agressões.
Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios comuns
e são regulados pelo Decreto-Lei nº 136/2003, de 28 de junho, que declara que não
se lhes podem atribuir propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças,
nem fazer referência a essas propriedades, ao contrário dos medicamentos [16].
Os suplementos alimentares destinam-se a complementar e/ou suplementar
o regime alimentar normal, não devendo ser utilizados como substitutos de um
regime alimentar variado [17]. Estes suplementos constituem fontes concentradas
de determinadas substâncias nutrientes, isoladas ou em associação [17].
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Durante o meu estágio, os suplementos mais solicitados eram os complexos
vitamínicos para estudantes, para pessoas que se queixavam de fadiga e para
indivíduos com uma alimentação pobre (Neurozan®, QI Plus®, Centrum®,
Pharmaton®, Viterra®, Ever Fit®, entre outros).

5.10. Produtos cosméticos e de higiene corporal
“Qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as
diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas
piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as
mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar,
perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os
odores corporais” [18].
Apesar destes produtos não serem medicamentos, são muitas vezes
prescritos por médicos para o tratamento de várias patologias. No entanto, a maior
parte das vezes, os utentes procuram produtos deste tipo sem qualquer prescrição
nem mesmo conselho médico, sendo normalmente procurados para manter uma
boa aparência, conforto e qualidade na higiene diária.
O

farmacêutico

deverá

ter

uma

atitude

crítica

e

responsável

no

aconselhamento destes produtos, sabendo adequar as diferentes possibilidades de
escolha a cada caso de forma a satisfazer as necessidades dos utentes visando a
saúde como prioridade. É importante referir que o farmacêutico deve estar atento às
limitações destes produtos e deve saber identificar os casos em que há necessidade
de

cuidados

mais

especializados

e

indicar

sempre

que

necessário

o

aconselhamento médico.
As farmácias optam por linhas exclusivas de farmácia, de laboratórios
fidedignos, com segurança e eficácia comprovadas. A Farmácia da Liga apresenta
uma grande variedade de marcas como: Avène®, Bioderma®, Darphin®, Ducray®,
Galenic®, La Roche-Posay®, Lierac®, Rene Furterer®, Roc®, Sesderma®,
SkinCeuticals®, Uriage®, Vichy®, entre muitas outras. As marcas apostam,
normalmente, em ações de formação para divulgarem e explicarem o modo de ação
e indicações dos seus produtos, a fim de garantir um aconselhamento personalizado
e correto ao cliente, pelo farmacêutico.
Este tipo de produtos representa uma fatia considerável na faturação de uma
farmácia e como tal, deve haver uma boa gestão destes produtos e uma boa
formação por parte dos colaboradores da farmácia de modo a conhecer cada
produto e assim aconselha-los corretamente de acordo com as necessidades dos
utentes. Durante o estágio fui a algumas formações de produtos dermocosméticos,
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que passo a enunciar: Darphin®, Avène® - proteção solar, Phyto®, Bioderma®.
Estas formações são muito importantes para o enriquecimento dos nossos
conhecimentos na área de dermatologia e cosmética, uma vez que na faculdade não
temos contacto com o tipo de produtos que há e as suas finalidades, sendo este o
único modo de aprendermos o que aconselhar e quando aconselhar.

5.11. Dispositivos médicos
Usam-se dispositivos médicos quando o “principal efeito pretendido no corpo
humano

não

metabólicos”.

seja
Estes

alcançado

por

definem-se

meios
como

farmacológicos,
“qualquer

imunológicos

instrumento,

ou

aparelho,

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação,
incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente
para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom
funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo
humano

não

seja

alcançado

por

meios

farmacológicos,

imunológicos

ou

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado
pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico,
prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência;
estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e
controlo da conceção” [19].
A regulamentação destes dispositivos baseia-se no Decreto-Lei nº 145/2009
de 17 de junho, que estabelece as regras a que devem obedecer a investigação, o
fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos
dispositivos médicos e respetivos acessórios e a Portaria nº 136/96 de 3 de maio,
que estabelece as normas técnicas relativas ao fabrico, comercialização e entrada
em serviço dos dispositivos médicos e respetivos acessórios.
Os dispositivos médicos são classificados de acordo com o risco inerente à
utilização dos mesmos [19]. O risco é determinado de acordo com fatores como: a
duração do contacto com o organismo, área corporal ou tecido biológico, finalidade
declarada pelo fabricante do dispositivo, invasibilidade do corpo humano, riscos
decorrentes da conceção e fabrico [19].
Os dispositivos médicos existentes na FL são variados e vão desde o
material ortopédico (meias de compressão, canadianas, cotoveleiras, pulsos
elásticos, etc.), aos artigos de penso, sutura e drenagem (ligaduras, compressas,
pensos, etc.), passando pelas fraldas, chupetas, seringas, preservativos, entre
outros. A cedência destes produtos obriga, por parte do farmacêutico, a um
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conhecimento o mais exaustivo possível e aptidão para informar sobre o correto
manuseamento, conservação e manutenção dos produtos.

5.12. Medicamentos e produtos de uso veterinário
“Os medicamentos veterinários são um bem público e recursos cruciais para
a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública,
sendo igualmente um instrumento de salvaguarda das produções animais, com
impacte considerável na economia das explorações agropecuárias e das
alimentares” [20]. Segundo o Decreto-Lei nº 314/2009, de 28 de outubro,
medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias,
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em
animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal
com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação
farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções
fisiológicas” [20].
O farmacêutico desempenha uma importante função neste setor, visto que
as pessoas quando notam males menores nos seus animais domésticos ou de
estimação, primeiro dirigem-se à farmácia para lhe indicarem algum medicamento
útil e só depois ao veterinário, por aconselhamento do farmacêutico. Contudo, a
nossa formação acaba por ser mais autodidata, visto que na faculdade não temos
nenhuma disciplina que abranja os medicamentos veterinários. Na FL os pedidos de
medicamentos de uso veterinário mais frequentes eram para animais de estimação
(cães e gatos). Durante o estágio, tive que dispensar/indicar alguns produtos
veterinários,

como

por

exemplo,

antiparasitários

intestinais,

soluções

desparasitantes para carraças, pulgas e flebótomos, anticoncecionais, produtos de
higiene, entre outros. Surgem também prescrições veterinárias com medicamentos
de uso comum em humanos. É sempre muito importante que o utente seja bem
informado da dose a administrar ao animal em questão, a via de administração e a
posologia. A lei define que a farmácia é obrigada a guardar o receituário de
medicamentos veterinários.

5.13. Produtos de puericultura
A puericultura é uma área médica responsável pelo acompanhamento do
crescimento e do desenvolvimento tanto físico como psíquico das crianças [21].
Em farmácia comunitária existe um conjunto de produtos destinados não só
para a criança desde o seu nascimento, mas também para a futura mamã com todos
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os cuidados necessários no período de gravidez e pós-parto. Este tipo de produtos
apresenta uma qualidade e segurança ainda mais exigente devido ao público a que
se destinam. De uma maneira geral, os produtos para o bebé devem ser o mais
isentos possível de perfumes e parabenos, devem ser hipoalérgicos e feitos de
materiais que não apresentem perigo para os bebés/crianças. Os produtos para as
futuras mamãs, acima de tudo, não devem conter substâncias que possam passar a
barreia placentária e interferir no desenvolvimento embrionário/fetal.
Na Farmácia da Liga existe uma grande variedade de produtos de
puericultura. Os produtos pré-mamã vão desde cintas, soutiens, passando por
discos protetores de mamilos, pomadas para proteção dos mamilos, bombas para
extração de leite materno, sacos para conservação de leite materno, até cremes e
comprimidos para prevenção e tratamento de estrias. Dos produtos para
bebés/crianças destacam-se as chupetas, biberões e tetinas, fraldas e toalhitas,
cremes, produtos dentífricos e outros produtos de higiene, acessórios e brinquedos
interativos. Existem diversas marcas disponíveis na Farmácia da Liga na secção de
puericultura: Avène®, Aveeno®, Bioderma®, Chicco®, Isdin®, Klorane®, Medela®,
Mustela®, Nuk®, Phillips Avent®, Saro® e Uriage®.
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6. Dispensa de medicamentos
Segundo a legislação nacional, o aviamento de receitas e a dispensa de
medicamentos ao público são atos a exercer exclusivamente nas farmácias, pelos
farmacêuticos ou pelos seus colaboradores devidamente habilitados, sob a inteira
responsabilidade dos primeiros.
O farmacêutico desempenha um papel muito importante perante o doente, já
que será o último profissional de saúde a contactar com ele antes do início da
terapêutica. É muito importante que a dispensa de medicamentos não se baseie na
simples entrega das embalagens, mas que seja acompanhada de todas as
informações necessárias para o seu correto uso pelo doente, com vista a garantir a
maior eficácia e sucesso do tratamento.

6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória
6.1.1. Prescrição médica
A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da substância
ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia [11]. A
prescrição poderá, ainda, incluir uma denominação comercial, desde que as
justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito com
denominação comercial estejam presentes [11]:
∗

Exceção a): prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico
estreito;

∗

Exceção b): fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de
intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância
ativa, mas identificado por outra denominação comercial;

∗

Exceção c): prescrição de um medicamento destinado a um tratamento
contínuo com duração estimada superior a 28 dias.
No caso das exceções a) e b), não é possível fazer a troca por outro

medicamento. Quanto à exceção c), essa troca é possível desde que o “novo”
medicamento tenha um preço igual ou inferior.
A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica ou, em casos
excecionais, por via manual: falência informática, inadaptação do prescritor,
prescrição no domicílio, até 40 receitas por mês (anexos 4 e 5).
Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos,
com o limite máximo de duas embalagens por medicamento [22]. Caso os
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medicamentos se apresentem na forma de embalagem unitária, podem ser
prescritas quatro embalagens na mesma receita [22].
A prescrição de medicamentos estupefacientes ou substâncias psicotrópicas
não pode constar numa receita onde sejam prescritos outros medicamentos [22].
Existem diferentes tipos de receitas:
∗

Receita médica renovável: receita cujos medicamentos se destinam a
determinadas doenças ou tratamentos prolongados, podendo ser adquiridos
mais que uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica. A receita
médica renovável é constituída por um original (1ª via) e duas autocopiáveis
(2ª e 3ª vias). Estas receitas têm a validade de 6 meses.

∗

Receita médica não renovável: para medicamentos destinados a tratamentos
de curta ou média duração. Estas receitas têm a validade de 30 dias.

∗

Receita médica especial: enquadram-se nesta categoria os psicotrópicos ou
estupefacientes, bem como os medicamentos passíveis de dar origem a
riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou
serem utilizados para fins ilegais.

∗

Receita médica restrita: para medicamentos cuja utilização esteja reservada
a certos meios especializados, nomeadamente meio hospitalar, que se
destinem a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio
hospitalar ou que se destinem a pacientes do ambulatório, mas cuja
utilização necessite de vigilância especializada.

6.1.2. Validação farmacêutica
Após receber uma receita médica, o farmacêutico tem a responsabilidade de a
analisar e verificar se todos os critérios são preenchidos para se poder validar e
dispensar os medicamentos prescritos. A receita eletrónica só é válida se incluir os
seguintes elementos [22]:
∗ Número da receita;
∗ Local de prescrição, identificado através de vinheta ou carimbo;
∗ Identificação do médico: nome, especialidade, número da cédula profissional e
contacto;
∗ Nome e/ou número de utente e número de beneficiário de subsistema de
saúde, se for o caso;
∗ Entidade financeira responsável;
∗ Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pela
sigla «R», se aplicável;
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∗ Designação do medicamento, com a respetiva dosagem, forma farmacêutica,
dimensão e número de embalagens e posologia;
∗ Código do medicamento representado em dígitos;
∗ Identificação

do

despacho

que

estabelece

o

regime

especial

de

comparticipação de medicamentos, se aplicável;
∗ Data de prescrição e validade da receita;
∗ Assinatura, manuscrita ou digital, do prescritor.
Quando surgem dúvidas quanto às prescrições (por exemplo, não perceber a
caligrafia do médico em receitas manuais), o farmacêutico deve primeiramente
tentar esclarecê-las com os colegas ou questionar o utente sobre qual o seu
problema de saúde. Se ainda assim persistirem dúvidas, deve contactar-se o médico
prescritor para as esclarecer. Neste aspeto, a receita informatizada apresenta mais
vantagens, uma vez que exclui erros por má interpretação de caligrafia.

6.1.3. Interpretação e avaliação farmacêutica
Segundo as orientações das BPF, a prescrição médica deve ser interpretada
pelo farmacêutico tendo em conta não só aspetos terapêuticos (farmacêuticos e
farmacológicos), mas também deve ter em consideração a adequação da
terapêutica

ao

indivíduo,

as

contraindicações

e

possíveis

interações

medicamentosas e aspetos legais, sociais e económicos. Nesta fase é importante
estabelecer um diálogo com o doente a fim de perceber qual o motivo da sua ida ao
médico e consequente prescrição dos medicamentos em questão. Durante a
abordagem é necessário perceber se a terapêutica é de continuação (crónica), onde
normalmente os utentes preferem seguir os mesmos laboratórios e a informação
prestada geralmente não necessita de ser tão detalhada, sendo mais direcionada
para rever a posologia e confirmar a eficácia e segurança da terapêutica. No caso
de terapêutica ocasional ou em situações em que se inicia uma terapêutica crónica,
os medicamentos normalmente são novos e desconhecidos para o utente e, como
tal, é necessário situá-lo relativamente à medicação. Nestes casos é importante
explicar de forma simples e com linguagem adequada ao utente em questão, para
que são utilizados, a forma correta de administração e eventuais efeitos secundários
prováveis, que por vezes levam a uma fraca adesão da terapêutica. Em qualquer
dos casos, o farmacêutico deve averiguar a toma de outros medicamentos ou
suplementos alimentares e verificar se a administração em simultâneo produzirá
interações. Sempre que o farmacêutico ache relevante, a informação oral deve ser
reforçada com a informação escrita para que o utente fique bem esclarecido e não
se esqueça. No caso de idosos e polimedicados esta é uma tarefa que se revela
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bastante vantajosa, pois este tipo de utentes, quer seja pela idade avançada ou pela
quantidade elevada de medicamentos que toma, é normal fazer confusões com a
medicação e com as posologias. A juntar a isto e sempre que a situação o exija, o
farmacêutico deve ainda fornecer informação sobre as precauções a tomar no que
diz respeito a condições especiais de armazenamento (colírios, vacinas, etc.) assim
como cuidados alimentares, entre outros.
Surgem frequentemente dúvidas na interpretação da receita, principalmente
quando se trata de receitas manuais. A letra do médico é muitas vezes difícil de
decifrar ou alguns dados estão omissos, como por exemplo, a dose pretendida, o
número de unidades por embalagem e a posologia. Nestas situações, o
farmacêutico dispensa sempre a embalagem menor e, na impossibilidade de
contactar o médico ou esclarecer com o doente a dose, opta também pela mais
baixa comercializada.

6.1.4. Processamento da prescrição médica
Para o processamento de uma venda, é necessário introduzir os códigos dos
medicamentos a aviar através de leitura ótica ou manualmente, seguindo-se a
introdução

do

código

referente

à

entidade

financeira

responsável

pela

comparticipação da receita médica em questão. No fim, é impresso no verso da
eceita um resumo dos medicamentos dispensados (nome do medicamento,
dosagem, número e dimensão da embalagem e forma farmacêutica), bem como da
entidade responsável pela comparticipação (anexo 6). Neste resumo, existe um
espaço destinado à assinatura do utente, que confirma que as embalagens
constantes na receita lhe foram dispensadas, fazendo ainda menção se o utente
exerceu ou não o seu direito de opção por um medicamento mais barato. No caso
de regimes de complementaridade, a comparticipação é dividida por duas entidades,
pelo que é necessário o processamento de duas receitas médicas: a original vai
para o organismo de comparticipação da receita (SNS) e uma fotocópia desta é
enviada para o outro organismo (SAMS, CGD, entre outros), com uma fotocópia no
verso do cartão de beneficiário, juntamente com o resumo da medicação dispensada
(anexo 7).
No final da venda, procede-se ao pagamento. Este pode ser feito na ato da
dispensa (venda normal) ou, no caso de clientes com conta corrente na farmácia,
pode ser efetuado numa data futura (venda a crédito). Outra situação que pode
ocorrer é a venda suspensa de medicamentos, que normalmente é feita a doentes
crónicos que por algum motivo não conseguiram uma receita atempadamente, mas
não podem ficar sem a sua medicação. Neste casos, os utentes têm um mês para
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regularizar esta situação, trazendo a receita para ser faturada. A venda suspensa
também pode ser efetuada, no caso de indisponibilidade imediata de um dos
medicamentos constantes na receita e que vá ser aviado mais tarde pelo utente.
Na Farmácia da Liga, as receitas, depois de processadas, são colocadas
numa gaveta específica para depois serem conferidas. Aquando da conferência das
receitas, se houver alguma inconformidade, o Farmacêutico deve entrar em contacto
com o utente a fim de regularizar a situação. Caso contrário a receita está pronta
para ir para a faturação.

6.1.5. Verificação de possíveis interações
O Sifarma 2000 é bastante útil a alertar para possíveis interações entre os
medicamentos a dispensar. Na maioria das vezes, as interações podem ser
contornadas com um desfazamento das tomas dos medicamentos em questão. É
importante o farmacêutico estar atento e informar devidamente o doente. Um
exemplo de interação que se deve ter sempre bem presente é a toma concomitante
de medicamentos que induzem as enzimas microssomais ou interferem com o
metabolismo entero-hepático com a pílula anticoncecional, em que há uma
depuração aumentada das hormonas, pondo em risco o efeito da última. Nesses
casos deve-se sempre aconselhar um método contracetivo adicional durante o
tratamento e nos 7 dias seguintes. A maioria das mulheres não tem conhecimento
disso, pelo que o farmacêutico tem o dever de as alertar, para que não corram riscos
indesejáveis.

6.2. Regimes de comparticipação
Determinados medicamentos são comparticipados desde que o doente se faça
acompanhar

de

receita

médica,

responsabilizando-se

o

organismo

de

comparticipação por uma percentagem do PVP, ficando a cargo do doente apenas o
valor restante. No ato da dispensa, o farmacêutico só tem que introduzir o número
correspondente à entidade de comparticipação no sistema informático e este,
automaticamente, determina o valor a pagar pelo doente e o que fica a cargo do
sistema.
A comparticipação do Estado nos preços dos medicamentos é fixada de
acordo com 4 escalões, como consta do Decreto-Lei 118/92, de 25 de junho [23]:
∗ Escalão A: 95% do PVP
∗ Escalão B: 69% do PVP
∗ Escalão C: 37% do PVP
∗ Escalão D: 15% do PVP
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O mesmo decreto-lei prevê a possibilidade de comparticipação por um regime
geral ou especial. Neste último, encontram-se os pensionistas cujo rendimento total
anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional em vigor, em que a
comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é
acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% [24]. No caso dos
medicamentos genéricos, a comparticipação do estado é de 100% para o conjunto
dos escalões [24]. Os beneficiários de regime especial devem fazer prova da sua
qualidade através de documento emitido pelos serviços oficiais competentes [23]. As
receitas respeitantes a este regime especial apresentam a letra “R” junto do número
de utente [23].
O regime especial aplica-se também a situações específicas que abrangem
determinadas patologias ou grupos de doentes e prevê uma comparticipação
acrescida nos medicamentos [23]. As condições especiais de comparticipação, que
variam consoante a patologia, são concedidas por despachos e portarias e
destinam-se ao tratamento das seguintes patologias: paramiloidose, lúpus,
hemofilia, hemoglobinopatias, doença inflamatória intestinal, doença de Alzheimer,
dor crónica, psicose maníaco-depressiva e algumas patologias do foro neurológico e
psicológico [23]. As receitas médicas destes beneficiários devem apresentar de
forma bem visível o despacho/portaria respetivo junto ao medicamento a
comparticipar, para que o farmacêutico o identifique logo e o introduza no sistema
informático [23].
Também os estrangeiros que apresentem receita médica e tenham cartão
europeu de saúde têm direito a regime de comparticipação geral pelo SNS [23].
A avaliação dos medicamentos para efeitos de inclusão na lista de
medicamentos comparticipados pelo SNS e a sua reavaliação sistemática assentam
em critérios de natureza técnico-científica que evidenciem a eficácia e efetividade
dos medicamentos para as indicações terapêuticas reclamadas [23]. O INFARMED
procede à reavaliação sistemática dos medicamentos comparticipados com uma
periodicidade não superior a três anos, a fim de aferir se os mesmos continuam a
reunir os requisitos de comparticipação [23]. Isto justifica o facto de alguns
medicamentos que já foram comparticipados, terem deixado de o ser [23].

6.3. Medicamentos genéricos – sistema de preços de
referência
De acordo com o estatuto do medicamento, os medicamentos genéricos (MG)
apresentam a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a
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mesma forma farmacêutica e bioequivalência com o medicamento de referência
(aquele cuja substância ativa foi autorizada e comercializada pela primeira vez no
mercado com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios
químicos, biológicos, farmacêuticos, farmacológicos, toxicológicos e clínicos),
demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [11]. Além disso, têm de
ter caducado as patentes do medicamento de referência, ou seja, findados os
direitos de propriedade industrial relativo às substâncias ativas ou processo de
fabrico (10 anos) e não podem invocar indicações terapêuticas diferentes
relativamente ao medicamento de referência [11]. Devem ser identificados pelo seu
nome, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla "MG", que devem
constar do seu acondicionamento secundário [11].
Estes medicamentos têm um preço inferior aos de marca patenteados, já que
só lhe são imputados custos de fabricação, uma vez que os outros investimentos em
investigação, avaliação, controlo e aquisição dos direitos de propriedade industrial já
foram

feitos aquando

da

sua

introdução no mercado. Além

disso, são

comparticipados com os mesmos escalões que os restantes medicamentos, o que
torna o seu preço muito mais acessível aos doentes. O SNS também beneficia, visto
que, por serem medicamentos mais baratos que os de referência, os encargos para
o SNS também são menores.
O Decreto-Lei nº 270/2002, de 2 de dezembro estabelece o sistema de preços
de referência aplicável à comparticipação do Estado no preço de medicamentos
prescritos e dispensados aos utentes do SNS [25]. Este sistema de preços de
referência aplica-se aos medicamentos comparticipados incluídos em grupos
homogéneos (conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e
quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de
administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no
mercado) e que sejam prescritos e dispensados no âmbito do SNS [24]. A cada
grupo homogéneo é atribuído um preço de referência e é sobre este valor que o
estado comparticipa [24]. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos
abrangidos por preço de referência realiza-se de acordo com o respetivo escalão de
comparticipação, com as seguintes condições: medicamentos cujos PVP excedam o
preço de referência (PR) são comparticipados com base no PR e medicamentos
cujos PVP não excedam o preço de referência têm como base o PVP em vigor [25].
O valor máximo da comparticipação a pagar pelo SNS obtém-se, aplicando a taxa
de comparticipação (conforme o regime aplicável) ao preço de referência
previamente definido para cada medicamento [25]. O valor a pagar pelo utente será
a diferença entre o PVP e o valor pago pelo SNS [25]. Se o PVP for inferior ao valor
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pago pelo SNS, o medicamento é gratuito para o utente [25]. Este sistema de preços
de referência apenas não se aplica nos casos de comparticipação especial
(patologias específicas ou medicamentos para sustentação de vida) quando
devidamente identificadas pela respetiva portaria [25].
Os Ministros da Saúde e da Economia, mediante proposta do INFARMED,
aprovam, por despacho conjunto, até ao 15º dia do último mês de cada trimestre
civil, os preços de referência para cada um dos grupos homogéneos de
medicamentos [25]. Estes preços entram em vigor no 1º dia do mês seguinte à
publicação do despacho que os aprova [25].
Quando é prescrita uma receita apenas com a DCI da substância ativa ou do
medicamento genérico, o farmacêutico deverá dispensar o medicamento genérico
de menor preço ao abrigo do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto. O doente
deve estar informado por parte do farmacêutico da existência de medicamentos
genéricos comparticipáveis pelo SNS e o seu consentimento em relação à dispensa
de medicamentos genéricos deve ser sempre realizado.

6.4.

Medicamentos

não

sujeitos

a

receita

médica

obrigatória
Tanto os MSRM como os MNSRM satisfazem critérios rigorosos de qualidade,
segurança e eficácia [26]. Contudo, os MNSRM são considerados como seguros
sem necessidade de supervisão médica [26]. Mas como é óbvio, o seu uso incorreto
por parte da população é impossível de evitar na sua totalidade, podendo no entanto
ser controlado e prevenido e é aqui que o farmacêutico pode e deve intervir:
informando, aconselhando e alertando o utente [26]. É importante ter presente que
não existem especialidades farmacêuticas totalmente inócuas, pelo que se deve
evitar o seu uso indiscriminado.
Devido à grande acessibilidade da farmácia, os utentes perante um estado
patológico, dirigem-se a este local com vista à aquisição de algum medicamento
para melhoria do seu estado, com pedidos de solicitação de medicamentos e
conselhos, com apresentação de queixas ou sintomas ou até mesmo a necessitar
de complemento da terapêutica já instituída [27]. Em ambos os casos o farmacêutico
deve usar todo o seu conhecimento científico e a sua experiência para selecionar
qual o MNSRM a dispensar tendo em conta a sua qualidade, eficácia e segurança e
formulações disponíveis [27]. Como primeiro passo o farmacêutico deve recolher
informação e dados pessoais do utente tais como idade, sexo, estado fisiopatológico
[27]. Em seguida é imprescindível fazer uma avaliação da situação: recolher
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informação sobre o problema e avaliar a gravidade/critérios de exclusão
(identificação

de

queixas,

sinais

e/ou

sintomas,

duração,

localização,

persistência/recorrência, medicamentos associados, outras patologias associadas,
hábitos de vida, história familiar e alergias) [27]. Posto isto e tendo em conta os
dados recolhidos deve ser elaborada uma proposta de tratamento, que além de uma
terapêutica farmacológica pode também incluir outro tipo de medidas não
farmacológicas que o farmacêutico considere relevantes [4]. Nesta fase, o utente
deve ser informado e esclarecido de forma simples e concisa e numa linguagem
acessível sobre: a ação do medicamento, a forma de administração e posologia, o
tratamento, possíveis efeitos secundários, contraindicações e interações [4]. Sempre
que possível, o farmacêutico deve procurar fazer um seguimento do utente e uma
reavaliação caso o tratamento proposto não se mostre eficaz. Nas situações em que
o farmacêutico se aperceba que o problema do utente seja grave ou que a
terapêutica com MNSRM não é suficiente ou se tenha mostrado ineficaz, o utente
deve ser aconselhado a recorrer a uma avaliação médica.
Normalmente, os medicamentos mais requisitados na FL eram antitússicos,
expetorantes, analgésicos, anti-inflamatórios e laxantes.

Cristiana Costa | FFUP

41

Relatório de Estágio | Farmácia da Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia

7. Medicamentos e produtos manipulados
7.1. Definição e contexto atual
“Qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a
responsabilidade de um farmacêutico” [28]:
∗

Fórmula magistral: “qualquer medicamento preparado numa farmácia de
oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e
destinado a um doente determinado” [11];

∗

Preparado oficinal: “qualquer medicamento preparado segundo as indicações
compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia
de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser
dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou
serviço” [11].

A Portaria nº 594/2004, de 2 de junho aprova as boas práticas a observar na
preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina.
Nos dias de hoje, a manipulação tem alguma expressão no contexto da
terapêutica medicamentosa, de forma a ultrapassar certas limitações apresentadas
pela indústria farmacêutica. Contudo, o grande desenvolvimento da indústria nos
últimos anos, com a oferta de uma variedade de formas farmacêuticas, nas mais
diversas dosagens e a preços competitivos, não tem permitido que essa expressão
seja tão grande quanto a desejada. Apesar de tudo, a manipulação continua a ser a
alternativa quando se pretende a personalização da terapêutica, permitindo o ajuste
dos produtos ao perfil fisiopatológico de cada doente. Assim, as vantagens de uma
terapêutica individualizada centram-se na atuação sobre casos específicos, em que
existe a possibilidade de definir qualitativa e quantitativamente as substâncias, na
forma farmacêutica mais adequada, e por isso, o resultado é uma otimização do
tratamento e racionalização do consumo.

7.2. Preparação de medicamentos na farmácia
7.2.1. Materiais e equipamento de laboratório
A Farmácia da Liga dispõe de um laboratório bem equipado essencial à
quantidade de manipulados que prepara para os utentes.
Um dos pontos que distingue os preparados oficinais das especialidades
farmacêuticas é o período de utilização. É usualmente menor no caso dos primeiros
que são consumidos num curto período de tempo logo após a preparação e maior
para as especialidades farmacêuticas respeitando condições de conservação e
armazenamento determinadas em ensaios de estabilidade [29]. Os manipulados não
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têm como é óbvio menor importância por isto e é fundamental controlar fatores como
o processo de fabrico, o aprovisionamento, a receção de matérias-primas, a
armazenagem e a manipulação [29]. É muito importante o “domínio das técnicas
galénicas ou farmacêuticas adequadas para que a forma farmacêutica se possa
obter nas melhores condições” [29].
O laboratório dispõe de banca de trabalho, balança, unguator® e um
encapsulador; tem também um lavatório para se fazer a limpeza de todo o material.
A título de exemplo, pode-se referir algum do material disponível para manipulação:
almofarizes, copos, espátulas, funis de vidro, papel de filtro, pipetas, provetas, vidros
de relógio, etc. [30].
Ao lado da banca de manipulação existe uma estante onde se guardam
dossiers com boletins analíticos e fichas de produtos e matérias-primas e o registo
dos manipulados feitos na farmácia [30].

7.2.2. Matérias-primas e reagentes: receção, registo e
armazenamento
As matérias-primas são encomendadas consoante a necessidade, sendo o
fornecedor obrigado a garantir a boa qualidade das mesmas. As matérias-primas
usadas na manipulação têm de respeitar as monografias que constam da
Farmacopeia Portuguesa ou de outras farmacopeias dos estados membros da
Comunidade Europeia [29]. Assim, quando estas são rececionadas, além de se
verificar se o produto recebido coincide com o encomendado e se se encontra nas
devidas condições de estanquidade, integridade e conservação, verifica-se se o
Boletim de Análise está de acordo com a monografia respetiva. No fim, estando tudo
de acordo, cria-se um "Registo de movimento de matérias-primas", onde é registado
o nome da matéria-prima e outras designações, data de validade, o nº de lote, nome
do fornecedor e da origem, nº da fatura de aquisição, data da receção. Numa tabela
são registados todos os movimentos da matéria-prima em questão: data em que foi
usada e quantidade e o lote do manipulado no qual foi necessária. Todos estes
registos permitem uma boa rastreabilidade, no caso de haver necessidade de
pesquisa e têm de ser guardados durante um período mínimo de 3 anos.

7.2.3.

Preparações

oficinais,

fórmulas

magistrais:

manipulação e registo
Os medicamentos manipulados são prescritos em modelo de receita normal
(que contém apenas o manipulado) e com a indicação “medicamento manipulado”
ou “f.s.a.” (fac secundum artem) (anexo 8).
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Antes de iniciar a preparação, o farmacêutico deve garantir que possui todos
os materiais, e que estes, a banca e os restantes utensílios e equipamentos se
encontram limpos e que as matérias-primas se encontram em condições de conferir
segurança e qualidade ao produto final.
Quando se começa a preparação deve-se preencher uma ficha de
preparação (anexo 9) para o medicamento manipulado, que refere: nome e forma do
medicamento; data de preparação; um número de lote atribuído; as quantidades,
números de lote e origens das matérias-primas utilizadas; procedimento de
preparação; aparelhagem usada; condições de conservação e prazo de utilização;
um rótulo; ensaios de validação da preparação; cálculo do preço de venda; outras
anotações, como alterações ao protocolo original de preparação, ou a identificação
do doente e médico. A estas fichas são anexadas as fotocópias da receita médica e
do rótulo (anexo 10) do manipulado devidamente rubricado pelo operador e com a
data da execução.
Para qualquer dúvida quanto à preparação de um medicamento manipulado
pode-se procurar esclarecimento no LEF da ANF, que cede informações relativas ao
procedimento de preparação, às características das matérias-primas, aos prazos de
utilização, e pode inclusive ser até solicitado para realizar estudos de estabilidade a
um determinado medicamento.
No fim da preparação, é importante ter em conta o correto acondicionamento
do medicamento e proceder à limpeza de todo o material e aparelhos usados.

7.2.4. Acondicionamento e rotulagem
As embalagens primárias, que contactam diretamente com o medicamento
manipulado, não devem ser incompatíveis com o produto nem alterar a sua
qualidade. Estas devem ser selecionadas tendo em conta as condições de
conservação exigidas pelo medicamento em causa, nomeadamente no se que
refere à estanquidade e proteção da luz: em papéis, frascos de vidro âmbar, frascos
de plástico (tipo unguator®) ou caixas. De preferência, devem ser usados materiais
de embalagem que satisfaçam as exigências da Farmacopeia Portuguesa ou das
farmacopeias dos outros estados membros da Comunidade Europeia.
O rótulo das embalagens deve fornecer toda a informação necessária ao
doente, nomeadamente:
∗

Nome do utente (no caso de ser uma fórmula magistral);

∗

Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico;

∗

Número do lote;

∗

Prazo de utilização;
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∗

Condições de conservação;

∗

Instruções especiais, quando aplicável: “agite antes de usar”, “uso externo”
(em fundo vermelho), entre outras;

∗

Via de administração;

∗

Posologia;

∗

Identificação da farmácia e do diretor técnico.

7.2.5. Preço dos medicamentos manipulados
O regime geral de comparticipação dos medicamentos manipulados, segundo
o Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de outubro, é de 30%, aplicados apenas sobre os
medicamentos manipulados comparticipáveis (anexo 11), prescritos em receita
médica válida, com a menção obrigatória fac secundum artem (FSA) ou a
designação "manipulado", não apresentando qualquer outro tipo de medicamentos
acrescidos na receita.
O cálculo do PVP dos manipulados é regulado pela Portaria nº 769/2004, de 1
de julho e é efetuado com base [31]:
∗ Valor dos honorários: tem por base um fator F atualizado anualmente, e são
calculados em função da forma farmacêutica e quantidade do produto
preparado;
∗ Valor das matérias-primas: determinado pelo valor da aquisição (deduzido o
IVA respetivo), multiplicado por um fator que varia consoante a maior das
unidades em que a matéria-prima é utilizada;
∗ Valor dos materiais de embalagem: corresponde ao valor da aquisição
(deduzido o IVA respetivo), multiplicado pelo fator 1,2.
Assim, o PVP dos medicamentos manipulados é o resultado da aplicação da
fórmula [31]:
(Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de
embalagem) x 1,3
Ao resultado obtido por esta fórmula, acresce o valor do IVA à taxa em vigor
[31].
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8. Gestão e controlo de medicamentos e produtos
sujeitos a legislação especial
8.1. Estupefacientes e psicotrópicos
Já referidos anteriormente, estes medicamentos, devido ao seu mecanismo
de ação a nível do sistema nervoso central, podendo causar dependência e
toxicomania, são sujeitos a um tratamento muito especial e individualizado dos
restantes medicamentos.

8.1.1. Aprovisionamento e armazenamento
A aquisição deste tipo de medicamentos é feita normalmente aos
fornecedores com os restantes medicamentos da farmácia. Este tipo de produtos
vem dos fornecedores acondicionado em contentores distintos devidamente
assinalados ou em sacos plásticos de modo a distingui-los dos restantes
medicamentos. Juntamente com a fatura é enviada uma guia de requisição, com a
identificação da farmácia e do fornecedor; a identificação do fármaco e a quantidade
pedida e enviada; o código, data e nº da requisição; carimbo e assinatura do Diretor
Técnico do fornecedor (anexo 12). Relativamente ao armazenamento, estes
medicamentos são imediatamente inseridos manualmente no robot, local de acesso
fechado, requisito obrigatório no armazenamento deste tipo de produtos.

8.1.2. Dispensa e receituário
A publicação da Portaria nº 198/2011, de 18 de aio, ditou uma alteração na
precrição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos [21]. Com esta
alteração, passou a ser possível prescrever estes medicamentos em receitas
eletrónicas [21], seguindo as mesmas regras que os restantes medicamentos,
nomeadamente no que respeita ao número de embalagens por receita [32].
Contudo, têm de ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode
conter outros medicamentos [32]. Ainda, a receita impressa deverá identificar que é
do tipo RE – Receita Especial [32] (anexo 13).
No ato da dispensa deste tipo de medicamentos, o próprio sistema
informático abre uma janela com um conjunto de campos a ser preenchido, como o
número da receita e dados sobre o adquirente (nome, morada, documento de
identificação, idade), o utente a quem se destinam os medicamentos (nome e
morada) e ainda sobre o médico prescritor (número da cédula profissional). Os
dados sobre o adquirente são impressos no verso da receita e, após finalização da
venda, são imprimidos dois talões de venda especial (com os dados acima
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mencionados) que deverão ser arquivados juntamente com a cópia da receita
(anexo 14).
Na Farmácia da Liga, o original da receita é colocado nas gavetas junto com
as receitas normais, enquanto a cópia da receita com os talões anexados é
guardada numa gaveta à parte para ser posteriormente enviada ao Infarmed.

8.1.3. Controlo, registo e obrigações legais
A cópia das RE, em suporte informático ou em papel, tem de ser mantida na
farmácia durante 3 anos [33]. Este arquivo tem de ser efetuado por ordem de
aviamento [33].
A farmácia tem que enviar ao Infarmed, até ao dia 8 do segundo mês a
seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas aviadas juntamente com os dados
do adquirente [33]. Quanto às receitas manuais, as cópias têm que ser enviadas ao
Infarmed até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa [33].

8.2. Diabetes mellitus: programa nacional de prevenção
e controlo
A Diabetes é uma das principais causas de morbilidade crónica e de perda
de qualidade de vida, estando previsto o seu aumento nas próximas décadas [34].
É, ainda, responsável por um elevado número e frequência de consultas, serviços
de urgência e internamentos hospitalares, muitas vezes prolongados [32]. Como tal,
a Diabetes tornou-se um problema de Saúde Pública de elevada magnitude,
prevendo-se que seja uma das principais causas de morbilidade e de incapacidade
total ou parcial durante o século XXI [34].
A reestruturação do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes
Mellitus, iniciada em 1998, marcou uma nova etapa no circuito de vigilância da
doença através de uma junção de esforços na melhoria da acessibilidade das
pessoas com diabetes aos dispositivos indispensáveis à autovigilância do controlo
metabólico e de administração de insulina [35].
O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes visa atingir os
seguintes objetivos gerais: gerir de forma integrada a diabetes; reduzir a prevalência
da diabetes; atrasar o início das complicações major e reduzir a sua incidência;
reduzir a morbilidade e mortalidade [34]. Para atingir tais objetivos, foram
implementadas estratégias que assentam na prevenção primária da diabetes,
através da redução dos fatores de risco conhecidos; na prevenção secundária,
através do diagnóstico precoce e do seu tratamento adequado de acordo com o
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princípio da equidade; na prevenção terciária, através da reabilitação e reinserção
social dos doentes e na qualidade da prestação dos cuidados à pessoa com
diabetes [34].
No âmbito deste Programa foram ainda estabelecidos vários protocolos de
colaboração, os quais permitiram o acesso, cada vez mais abrangente, dos utentes
aos dispositivos para monitorização e tratamento da Diabetes [34].
Foram definidos valores máximos de comparticipação do Estado no custo de
aquisição dos dispositivos: 85% do PVP para as tiras-teste e 100% do PVP para
agulhas, seringas e lancetas, desde que o doente se faça acompanhar da devida
receita [35].
A comissão de acompanhamento do Programa Nacional de Controlo da
Diabetes

criou,

simultaneamente,

o

Guia

do

Diabético,

como

elemento

responsabilizador do alcance de objetivos terapêuticos da pessoa com diabetes e
várias normas de boas práticas profissionais na abordagem desta doença,
nomeadamente no que se refere ao diagnóstico precoce e tratamento das suas
principais complicações, como a cegueira por retinopatia diabética, a insuficiência
renal

terminal,

a

vasculopatia

e

neuropatia

periféricas

e

as

doenças

cardiovasculares [35]. O Guia contém: registos atualizados dos dados de
observação; problemas de saúde; medicamentos necessários; objetivos anuais de
tratamento; exames e seus resultados, realizados em cada trimestre [36]. Este guia
é gratuito e pode ser obtido no Centro de Saúde, apresentando uma requisição
passada pelo médico [36].
Os laboratórios fornecem gratuitamente os medidores da glicémia aos
doentes, bastando para isso o utente dirigir-se à farmácia com uma receita de duas
embalagens de tiras reativas. A manutenção e assistência dos aparelhos é
igualmente gratuita.
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9. Contabilidade e gestão na farmácia
9.1. Receituário e faturação
As receitas médicas, para além de permitirem o acesso dos utentes aos
medicamentos, servem de nota de débito da farmácia ao Estado e às outras
entidades de comparticipação. A farmácia recebe na hora o valor que o utente paga,
mas só receberá posteriormente o valor respeitante à entidade de comparticipação.
Deste modo, quando se faz uma venda de um MSRM é necessário proceder à
correta introdução do organismo de comparticipação, uma vez que, consoante o
organismo, sistema ou subsistema de saúde, os medicamentos têm diferentes
percentagens de comparticipação. A comparticipação é feita automaticamente pelo
sistema informático, que também atribui, de acordo com o organismo e o respetivo
regime de comparticipação, um número sequencial. Isto é, para o mesmo organismo
de comparticipação, as receitas são ordenadas numericamente em lotes de 30
receitas. Após o fim da venda, é impresso no verso da receita o código do
organismo comparticipador, o código do operador, os medicamentos dispensados,
código de barras, PVP, montante de comparticipação por medicamento e na
totalidade da receita e montante a pagar pelo utente por medicamento e na
totalidade da receita.
Após aviadas, as receitas são separadas por organismo, agrupadas e
ordenadas em lotes, sendo depois conferidas. O processo de conferência de
receituário, para além de abranger toda a confirmação da sua validade legal e
clínica, visa também garantir a correspondência entre a medicação prescrita e a
dispensada, e a presença de carimbo, data de faturação, assinatura do farmacêutico
e assinatura do utente.
Quando um lote está completo com 30 receitas procede-se à impressão do
Verbete de Identificação de Lote, e, no final do mês, efetua-se o fecho de todos os
lotes. A exceção é o último lote do mês que, contendo as receitas remanescentes,
pode ser encerrado com menos de trinta unidades. Também os lotes relativos a
organismos de comparticipação menos frequentes podem ser encerrados com
menos de 30 receitas. O verbete é o resumo das 30 receitas do lote e dele constam:
nome da farmácia e código (nº de código fornecido pelo INFARMED); mês e ano a
que se refere; código - tipo e número sequencial do Lote; quantidade de receitas e
etiquetas; importância total correspondente aos PVP; importância total a pagar pelo
utente e importância total a pagar pelo SNS.
No final do mês procede-se ao fecho da faturação e emitem-se outros dois
documentos, ambos em quadruplicado: a relação resumo de lotes de cada
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organismo, na qual constam os elementos de informação de cada verbete de lote,
mas agora referentes a todos os lotes; e a fatura mensal dos medicamentos, na qual
consta o nome da farmácia e respetivo código ANF, número de fatura, mês e ano,
organismo de comparticipação, número total de lotes e de receitas; valores totais do
PVP, encargos totais relativos ao utente e o total da importância a pagar pela
entidade; data de emissão, carimbo e assinatura da DT ou seu representante.
Após concluído todo este processo, o receituário correspondente ao SNS,
acompanhado pelos verbetes de lotes, da relação resumo de lotes e da fatura
mensal de medicamentos, é enviado ao Centro de Conferências de Faturas, a partir
do dia 5, e até ao dia 10, onde se processa a conferência e a apuração dos valores
devidos pelo SNS à farmácia, que é depois feita pela ARS.
Em relação aos outros organismos independentes ao SNS, o procedimento é
semelhante, embora sejam enviados para a ANF. Esta entidade envia o receituário
aos respetivos organismos e entrega posteriormente o valor das comparticipações à
farmácia.

9.1.1.

Regimes

de

comparticipação:

organismos

e

subsistemas de comparticipação
O SNS é a entidade de comparticipação mais comum, no entanto existem
outros organismos e subsistemas de comparticipação de medicamentos.
A cada entidade corresponde um código informático, introduzido pelo
farmacêutico no tratamento da receita, consoante a informação nela inscrita e o
cartão de beneficiário apresentado pelo utente. É preciso ter em atenção a menção
de alguma portaria ou despacho por parte do médico na receita, uma vez que isso
altera a incidência da comparticipação.

9.1.2. Devoluções de receitas
Ocasionalmente são devolvidas à farmácia receitas que a ARS considera
não cumprirem as exigências para serem consideradas válidas. Quando se verificam
estas desconformidades nas receitas, o CCF envia à farmácia: uma relação-resumo
com o valor das desconformidades; a justificação das mesmas; as receitas; os
verbetes de identificação do lote; a relação-resumo de lotes; bem como as faturas
correspondentes às desconformidades. A farmácia tem então de enviar ao CCF uma
nota de débito ou de crédito regularizadora dos erros e diferenças identificadas.
Posteriormente existe um prazo de 60 dias para que a farmácia corrija as receitas e
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as envie novamente, no receituário do outro mês, sendo assim recuperada a
comparticipação em causa.

	
  

9.2. Venda a dinheiro, venda a crédito, venda suspensa,
venda suspensa a crédito
Numa venda normal, os produtos inseridos no sistema informático são
debitados do stock da farmácia e o utente paga o correspondente ao total do PVP
ou, no caso de medicamentos comparticipados, a parte do valor a seu cargo.
Quando se finaliza a venda, é emitida uma fatura/recibo, que corresponde ao valor
recebido pela farmácia (anexo 15). Contudo, na farmácia é possível fazerem-se
vendas a crédito aos clientes fidelizados, sendo que o valor não é pago no momento
e acumula-se na conta do cliente. Neste caso, é emitida uma fatura, que só passará
a fatura/recibo, quando o valor for pago pelo utente, no final do mês (anexo 16).
Ocorrem diariamente situações em que os utentes se dirigem à farmácia para pedir
uma venda suspensa, alegando que a medicação que costumam fazer terminou e
não podem parar de tomar até à próxima consulta com o médico. Nestes casos, a
farmácia fornece o medicamento, que o utente paga na totalidade e quando traz a
receita, é-lhe devolvido o dinheiro correspondente à comparticipação pela respetiva
entidade (anexos 17 e 18). Após a resolução da venda suspensa (que deve ocorrer
dentro de 1 mês), é emitida uma fatura/recibo, que pode, então, ser usada para o
IRS.
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10. Outros cuidados de saúde e serviços
“As farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde e, de
meros locais de venda de medicamentos, bem como da produção de medicamentos
manipulados para uso humano e veterinário, transformaram-se em importantes
espaços de saúde, reconhecidos pelos utentes” [37].
A Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro define os serviços farmacêuticos
de promoção da saúde e bem-estar dos utentes, que podem ser prestados pelas
farmácias.

10.1.

Determinação

de

parâmetros

biométricos,

bioquímicos e fisiológicos
10.1.1. Medição da pressão arterial
Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos [38]. Destes,
apenas metade tem conhecimento de que tem pressão arterial elevada, apenas um
quarto está medicado e apenas 16 por cento está controlado [38]. Assim, torna-se
crucial a monitorização e controlo da pressão arterial na prevenção da hipertensão
arterial (HTA) [38]. A HTA é um dos fatores de risco para o acidente vascular
cerebral (AVC) que por sua vez constitui uma das primeiras causas de morte em
Portugal [38].
No sentido de incentivar a medição da pressão arterial, a Farmácia da Liga
disponibiliza este serviço de forma gratuita. A maioria dos utentes que requisitam
este serviço são, regra geral, hipertensos já medicados ou pessoas às quais o
médico solicitou um controlo periódico da pressão arterial para avaliar a necessiade
ou não de instituir terapêutica farmacológica. Quando o utente requisita este serviço,
é-lhe pedido para descansar um pouco (cerca de 5 minutos) antes de proceder à
determinação. A medição deve ser feita com o utente sentado numa postura direita,
relaxada e confortável, com a braçadeira se possível diretamente na pele, ou seja
sem mangas, e livre de braceletes ou relógios apertados, e sem falar, tudo isto para
não interferir com os valores.
Perante um resultado de pressão arterial, tentei sempre: avaliar se o utente
tomou café, comeu ou fumou antes da determinação; ter em conta a hora do dia,
uma vez que a pressão arterial é mais baixa de manhã; avaliar se o utente faz
alguma terapêutica e tem fatores de risco. É importante tentar perceber a causa dos
valores obtidos e recomendar medidas não farmacológicas que às vezes por si só,
são suficientes para controlar a pressão arterial, ou encaminhar para o médico, no
caso dos valores estarem elevados já há algum tempo. A promoção da adesão à
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terapêutica deve ser sempre feita pelo Farmacêutico para evitar descontinuação da
terapêutica por parte do utente.

Tabela 1: Valores de pressão arterial [39].

Categoria
Ótima
Normal
Normal elevada
Grau 1 (ligeira)
Grau 2 (moderada)
Grau 3 (severa)
Hipertensão sistólica isolada

Sistólica
< 120
120 – 129
130 – 139
140 – 159
160 – 179
≥ 180
≥ 140

e
e/ou
e/ou
e/ou
e/ou
e/ou
e

Diastólica
< 80
80 – 84
85 – 89
90 – 99
100 – 109
≥ 110
< 90

10.1.2. Medição da glicémia capilar
Os níveis glicémicos estão intimamente ligados à Diabetes Mellitus, razão
pela qual a maior parte dos utentes que recorre a este serviço sejam diabéticos.
A medição da glicémia é bastante simples e rápida, através de um aparelho
que, com uma pequena quantidade de sangue capilar, consegue dizer em poucos
segundos o valor de glucose no sangue (em mg/dl), de forma relativamente precisa
e segura. Para se poderem tirar conclusões corretas dos valores obtidos é
necessário que a medição seja feita em jejum ou 2 horas após uma refeição. Se os
resultados forem muito elevados deve-se proceder a uma segunda medição. Um
valor elevado isolado, principalmente numa pessoa assintomática, não é indicador
de que a pessoa sofra de diabetes, mas deve-se aconselhar a consulta médica. É
importante sugerir estilos de vida saudáveis e alertar para a importância de seguir a
medicação instituída, se caso disso, bem como os cuidados a ter com a
alimentação.

Figura 2: Diagrama com os critérios de diagnóstico de Diabetes Mellitus [40].
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10.1.3. Medição do colesterol total e triglicerídeos
O colesterol elevado é um dos principais fatores de risco para as doenças
cardiovasculares. O colesterol e os triglicéridos são gorduras que podem vir
aumentadas no sangue decorrentes principalmente de uma alimentação incorreta e
de outros fatores, como o tabaco ou predisposição genética, por exemplo.
O procedimento para medir o colesterol total capilar é semelhante ao que se
usa na medição da glicemia, no entanto a gota de sangue a recolher tem de ser
maior e o aparelho demora mais tempo a dar o resultado. O procedimento para
medição dos triglicerídeos é semelhante ao do colesterol, com a diferença de que a
pessoa deve fazer um jejum de pelo menos 12 horas.
O Farmacêutico deve sempre prestar informações úteis aos utentes que
apresentam distúrbios lipídicos, nomeadamente no que diz respeito a medidas não
farmacológicas: evitar o aporte de gorduras saturadas e de sal, manter o peso em
valores ideais, praticar regularmente exercício físico, cessar o consumo de tabaco,
etc. Nos utentes medicados que estejam controlados, o Farmacêutico deve reforçar
a importância de manter a terapêutica sob risco dos valores se desregularem
novamente, podendo levar a complicações cardiovasculares.

10.1.4. Medição do peso corporal e altura
Na área de atendimento da Farmácia da Liga existe uma balança que permite
a medição dos seguintes parâmetros: peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e
índice de gordura. Aqui, o Farmacêutico não deve deixar de prestar o seu
aconselhamento, podendo fazê-lo com base nos valores de IMC e do índice de
gordura do utente, desempenhando um papel importante na promoção da saúde e
de hábitos de vida saudáveis.

10.1.5. Testes de gravidez
O teste de gravidez baseia-se na pesquisa da hormona gonadotrofina
coriónica humana (hCG), glicoproteína produzida pela placenta, que aumenta
rapidamente na urina da grávida cerca de 7 a 10 dias após a fecundação. É uma
análise imunológica baseada na pesquisa de anticorpos monoclonais dirigidos
contra aquela hormona, na urina. Importante quando se realiza o teste é saber há
quanto tempo se deu a relação sexual, pois não será muito fiável o resultado obtido
antes de decorrido o tempo necessário para que a hormona produzida apareça na
urina. É importante também usar a primeira urina da manhã, altura em que esta se
encontra mais concentrada nos seus componentes (incluindo a hormona em
estudo).
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Após recolha da urina, adicionam-se cerca de três/quatro gotas à tira de teste
e espera-se pelo resultado, negativo no caso de surgir apenas uma banda (a de
controlo) e positivo quando surgem duas bandas (a de controlo e a de teste).

10.2. Furo de orelhas
Na Farmácia da Liga é possível furar as orelhas com brincos anti-alérgicos
nas melhores condições de higiene e segurança. O serviço é gratuito na compra dos
brincos especiais de furo.

10.3. Cedência de medicamentos a instituições
A Farmácia da Liga é responsável por ceder medicamentos ao Lar de Santa
Isabel, em Vila Nova de Gaia. As receitas dos utentes são enviadas por fax, e
posteriormente levadas à farmácia, e depois de aviadas, a farmácia faz a entrega
dos medicamentos.

10.4. Valormed e recolha de radiografias
“A especificidade do medicamento aconselha a que exista um processo de
recolha seguro, evitando-se, por razões de saúde pública, que os resíduos de
medicamentos não estejam acessíveis como qualquer outro resíduo urbano” [41]. A
VALORMED é a responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e
medicamentos fora de uso, estando, por isso, presente na Farmácia da Liga um
contentor desta empresa. Quando fica cheio é selado e a ficha que acompanha o
contentor é preenchida. Esta ficha é constituída por 4 cópias: a cópia branca é
colocada na bolsa plástica que acompanha o contentor; a cópia verde é arquivada
na farmácia; a azul é enviada ao VALORMED pelo armazenista responsável pela
recolha e a cópia amarela é arquivada no armazenista.
Desde 1996 que a AMI é responsável pela Campanha de Recolha de
Radiografias, em farmácias, realizada anualmente [42]. Cada tonelada de
radiografias dá origem a cerca de 10 kg de prata que, após venda, ajuda a AMI a
apoiar os mais desfavorecidos [42]. Assim, a recolha de radiografias tem uma dupla
ação: ajudar quem precisa com o dinheiro obtido com a prata e reciclar um material
que pode ser poluente, quando atirado para o lixo [42].

10.5. Ótica
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A Farmácia da Liga dispõe de um serviço de ótica para os seus clientes,
fornecendo orçamentos a pedido de diversos produtos, nomeadamente óculos e
lentes de contacto.

10.6. Programa de troca de seringas
O programa de troca de seringas (PTS) foi implementado em 1993, com o
objetivo de prevenir a transmissão da infeção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV) entre os utilizadores de drogas injetáveis (UDI), através da
distribuição de material esterilizado e da recolha e destruição do material utilizado.
O PTS está assente na mensagem “Diz não a uma seringa em segunda
mão” e propõe-se a:
•

Prevenir a transmissão endovenosa e sexual do HIV na população UDI;

•

Evitar a partilha de seringas, facilitando o acesso a seringas estéreis;

•

Evitar o abandono e reutilização de seringas, recolhendo-as para destruição;

•

Promover o uso de preservativos;

•

Divulgar informação personalizada sobre a sida.
Por cada duas seringas utilizadas, é entrege um kit. Este kit é gratuito e tem

vindo a ser atualizado ao longo do tempo. Atualmente, inclui:
•

Duas seringas estéreis;

•

Dois toalhetes embebidos em álcool a 70°;

•

Um preservativo;

•

Duas ampolas de água bidestilada;

•

Um filtro;

•

Duas caricas;

•

Duas carteiras de ácido cítrico;

•

Um saco de plástico.
A troca de seringas é a face mais visível deste programa, mas a estratégia

de redução de risco não se esgota neste ato. Envolve igualmente a transmissão de
mensagens que contribuam para a educação/informação do UDI, de modo a que
este adquira comportamentos de menor risco para a transmissão do HIV e outras
doenças de transmissão por via endovenosa, como é o caso da hepatite C.
Esta sensibilização tem como objetivo não só a proteção da saúde individual
do utilizador de drogas, mas também da comunidade envolvente: o elevado grau de
infeciosidade do vírus faz com que a sida ultrapasse a esfera pessoal e se
transforme numa ameaça à saúde pública [53].
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10.7. Dispensação semanal da medicação (DSM)
É um serviço personalizado que permite preparar a medicação de um
doente, para o período de uma semana, promovendo o uso correto da medicação.
Os

DSM

são

um

sistema

que

permite

o

acondicionamento

dos

medicamentos em compartimentos individualizados e selados, que correspondem às
tomas diárias do doente para uma semana, bem como disitinguem a hora a que
deve ser feita essa toma.
Este sistema apresenta, assim, diversas vantagens:
•

Os DSM não são reutilizáveis, logo não é necessário lavar nem desinfetar;

•

Mantêm a medicação durante uma semana num ambiente selado e
individualizado por toma;

•

Evitam erros na toma da medicação;

•

Fáceis de utilizar pelos doentes, familiares ou cuidadores;

•

Práticos de guardar, transportar e usar;

•

Retirar os medicamentos é muito fácil;

•

Baixo custo.
Os DSM são particularmente úteis em doentes acamados, com limitações,

doentes crónicos, polimedicados, doentes com posologias complexas e analfabetos
e doentes com algum tipo de demência.
Este sistema permite acondicionar as formas farmacêuticas sólidas de uso
oral, como os comprimidos e cápsulas, não podendo ser usado em algumas
situações: medicamentos que excedam a dimensão dos blisters (injetáveis, óvulos,
supositórios, etc.), formas farmacêuticas líquidas, medicamentos orodispersíveis e
sublinguais, medicamentos que necessitam de refrigeração, medicamentos de uso
esporádico, fotossensíveis, citotóxicos e com prazo de validade inferior a 28 dias.
Para participar neste projeto, o doente deve apresentar ao farmacêutico um
declaração do médico com a medicação que toma e respetiva posologia e tem de
assinar uma declaração de consentimento informado. Os DSM são começados à
segunda-feira, pelo que o doente deverá entregar a sua medicação na farmácia até
à quarta ou quinta-feira anteriores.
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11. Relacionamento com entidades e utentes
11.1. Promoção do uso racional do medicamento
Numa perspetiva de farmácia-mercearia, o doente isola-se do ato
farmacêutico propriamente dito, limitando-se a uma função passiva de receber o
medicamento solicitado, sem qualquer tipo de informação ou aconselhamento [29].
A cedência do medicamento não pode constituir o fim da atividade
farmacêutica e é por isso que, hoje em dia, a farmácia clínica é muito importante e
será cada vez mais no futuro. Atualmente, o exercício de farmácia envolve não só a
investigação, produção e distribuição de medicamentos, mas principalmente o
acompanhamento dos pacientes. Segundo o Artigo 81º do estatuto da ordem dos
farmacêuticos “a primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com a
saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos
indivíduos à frente dos seus interesses pessoais e comerciais e promover o direito
de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança” [43]. No exercício
da sua profissão, o farmacêutico deve ter sempre presente o elevado grau de
responsabilidade que nela se encerra, o dever ético de a exercer com a maior
diligência, zelo e competência e deve contribuir para a realização dos objetivos da
política de saúde” [43].
A resolução de problemas concretos no balcão da farmácia vai para além do
conhecimento teórico adquirido na faculdade. O sentido prático do dia a dia e a
capacidade de gerar empatia contribuem em grande medida para a satisfação dos
problemas do utente. No decurso do meu estágio deparei-me com diversos “tipos”
de utentes: desde os utentes mais esclarecidos aos de menor instrução, passando
pelos impacientes e pelos utentes que procuram um aconselhamento extensivo. O
farmacêutico deve avaliar corretamente o tipo de discurso que mais se adequa a
cada situação, mantendo uma postura profissional e dedicada, de modo a
proporcionar um serviço de qualidade a cada utente.
Durante a prática do estágio, fui confrontada com várias situações de uso
irresponsável de medicamentos, como o uso inadequado de antibióticos e antiinflamatórios ou a solicitação de ansiolíticos e/ou antidepressivos sem prescrição
médica.
Utilização / Solicitação
A adesão à terapêutica é de importância extrema no sucesso do resultado
que dela advém. O farmacêutico, para além de ceder todas as informações relativas
ao medicamento, desde os objetivos do seu uso, a posologia, os efeitos adversos, a
duração do tratamento, as contraindicações, modo e via de administração, as
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possíveis interações, etc., tem de ser responsável de forma a garantir que o doente
cumpra a terapêutica.
Muitas das vezes, e apesar de terem acabado de sair do consultório médico,
os utentes chegam com muitas dúvidas em relação aos medicamentos receitados e
procuram informação e esclarecimento na farmácia. É importante explicar às
pessoas o porquê daquela medicação e a importância de seguirem uma terapêutica
correta, porque só assim se vão obter os resultados desejados. Há utentes que por
recriação própria, por inúmeras razões, deixam de fazer a medicação, ou alteram a
frequência das tomas, ou alteram as doses ingeridas, e por isso é importante que o
farmacêutico esteja atento a estas situações.

11.2. Farmacovigilância
O desastre da talidomida na década de 60 “acordou” o mundo para a
necessidade de monitorização da terapêutica medicamentosa, já que, por vezes, os
ensaios clínicos pré-comercialização são insuficientes [44]. Em 1968, a OMS cria o
Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos [44].
Em Portugal, é criado, em 1992, o Sistema Nacional de Farmacovigilância
(SNF) que monitoriza a segurança dos medicamentos com autorização de
introdução no mercado nacional, avaliando os eventuais problemas relacionados
com reações adversas a medicamentos, implementando medidas de segurança
sempre que necessário [45]. A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e
segurança dos medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública, através da
deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a medicamentos [45]. O SNF é
regulamentado de acordo com o Decreto-Lei nº 242/2002, de 5 de novembro e a
entidade responsável pelo seu acompanhamento, coordenação e aplicação é o
INFARMED.
As suspeitas de reações adversas podem ser notificadas por profissionais de
saúde como médicos, farmacêuticos, enfermeiros, médicos dentistas ou técnicos de
farmácia, e por utentes [45]. Podem ser comunicadas ao SNF através de notificação
online no portal RAM, ou imprimindo e preenchendo o formulário de notificação em
papel para utentes ou para Profissionais de Saúde e remetendo-a à Direção de
Gestão de Risco de Medicamentos do INFARMED ou às Unidades Regionais de
Farmacovigilância [45].
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12. Automedicação
Segundo a OMS, a automedicação envolve o uso de medicamentos para o
tratamento de problemas de saúde autolimitados ou o uso de forma esporádica ou
contínua de medicação prescrita pelo médico para problemas de saúde crónicos ou
recorrentes [46]. A automedicação responsável é reconhecida pela OMS como o
tratamento de sintomas e transtornos menores, através do uso adequado e
moderado de MNSRM [47]. No entanto, de um modo geral, o consumidor não tem
experiência nem conhecimentos para distinguir distúrbios, avaliar a gravidade e
escolher o mais adequado entre os recursos terapêuticos disponíveis, o que leva a
que a prática da automedicação seja muitas vezes prejudicial para quem a pratica
[48].
O farmacêutico desempenha um papel fundamental na assistência, dispensa
e informação sobre os medicamentos disponíveis para a automedicação e deve ser
capaz de ajudar o doente a escolher a automedicação apropriada e responsável, ou
quando for necessário encaminhar o doente para o médico [49]. Assim, o
farmacêutico tem a responsabilidade profissional de fornecer informação correta e
imparcial e de se assegurar que as pessoas recorrem à automedicação apenas nos
casos em que tal seja seguro e apropriado [50].
Quando solicitado para prestar ajuda para o tratamento de sintomas, o
farmacêutico deve recolher informação suficiente para possibilitar uma avaliação
adequada da situação: quem tem o problema, sintomas, duração daqueles, se já
foram tomadas atitudes e se toma outros medicamentos [51].

12.1. Regulamentação e princípios legais
Dada a seriedade da automedicação e para que esta seja devidamente
estudada e regulamentada foi criado o Despacho nº 8637/2002, de 20 de março
para definir as situações suscetíveis de automedicação (revogado já duas vezes, o
Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho vigora atualmente). O despacho
compromete várias entidades, o INFARMED, associações representativas dos
profissionais de saúde, indústria farmacêutica e os próprios consumidores, que
juntos visam criar um grupo de consenso [52]. O principal objetivo será definir e
caracterizar todas as situações clínicas passíveis de automedicação, acrescentar
novas ou retificar antigas através de uma atualização constante [52]. Existe tabelada
uma lista de situações passíveis de automedicação estabelecida pelo Despacho nº
17690/2007, de 23 de julho.
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13. Formações
Durante o meu estágio tive a oportunidade de ser convidada a assistir a
algumas formações. Estas palestras e apresentações são bastante importantes na
formação de qualquer profissional de saúde, mas mais ainda na área de farmácia
comunitária onde estão sempre a surgir novos produtos e é necessário estar a par
das novidades de maneira a poder informar e esclarecer os utentes da melhor
forma.
Em seguida, enumero as formações que tive oportunidade de assistir:
∗

Avène® – proteção solar

∗

Darphin®

∗

Fold®

∗

Pediculoses (Omega Pharma®)

∗

Contraceção (Gedeon Richter®)

∗

Minami Nutrition®

∗

Oscillococcinum® (Boiron®)

∗

Phyto®

∗

Bioderma®

∗

BioActivo® (glucosamina duplo e gingko biloba)

∗

Benegast® e CB12®
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14. Conclusão
O estágio final do curso é um marco na formação académica dos estudantes
finalistas, não só por significar o final de 5 anos de formação, mas também por
representar o contacto direto com o mundo do trabalho. É a aplicação prática e de
todo o conhecimento teórico adquirido mas, acima de tudo, é um teste a todas as
capacidades obtidas durante o curso, a todas as ferramentas a nós transmitidas e
que agora devemos usar da melhor forma para continuarmos e melhorarmos a
nossa formação. E se da faculdade trazemos conhecimentos teóricos e científicos,
na prática desenvolvemos formas de os aplicar, traduzindo-os em fins mais
objetivos. O contacto com utentes e profissionais de saúde mais experientes dá-nos
à vontade, segurança e confiança para melhorarmos o nosso desempenho
profissional. Ser farmacêutico é muito mais do que dispensar medicamentos e é isso
que nos torna profissionais insubstituíveis na promoção da saúde. Atender cada
utente, interpretar as suas queixas, poder aplicar os conhecimentos adquiridos na
faculdade através de aconselhamento farmacêutico, foi sempre uma experiência
nova e uma aprendizagem constante, já que as competências que se adquirem com
a prática na farmácia não se aprendem de todo na faculdade.
Durante o estágio pude integrar-me num ambiente profissional e fazer parte de
uma equipa de trabalho. Com isto percebi o quão importante é trabalhar em equipa,
tendo sempre em vista o bem-estar do utente.
Sem este estágio não seria possível a minha integração no mundo de
trabalho. Nestes 6 meses que passei na Farmácia da Liga tive a oportunidade de ver
de perto a gestão de uma farmácia e todo o seu funcionamento. Sinto-me mais
capaz e profissionalmente mais competente para entrar no campo profissional. Vejo
agora a minha passagem de estudante a farmacêutica como uma realidade bastante
próxima e aguardada com bastante expectativa [53].
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Anexo 9 – Ficha de preparação de manipulado (solução de minoxidil a 5%) –
continuação
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Anexo 10 – Rótulo de manipulado (solução de minoxidil a 5%)

Cristiana Costa | FFUP

78

Relatório de Estágio | Farmácia da Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia
!"#$%&'()*+',-'./01$.'2*-3$&'4'

!"#$%&'()*+,-./0123,34,-5"6(7"89:(

Anexo 11 – Lista de medicamentos manipulados comparticipados
!

"#$%&!
!
'(!)*+!,+!-+.+-+!/!012!3!4/!4+,5(67/!012!89!:;<=>?8?@!
!
A*B,CD06E(!"6CEF(!

G/-H(!G(-H(6I*CE6(!

"6+C(C/!4+!.J+6(E0E4(!

A/J*KL/!/-(JM!%(-/5+!

"6+C/0E4/!4+!C-E(H6E0/J/0(!

N+J!

O6E4/!(6PCE6/!

A/J*KL/!()*/,(!

O6E4/!BQ-E6/!

RS5,*J(,!F(TE0(E,M!N+JM!UF*J/,M!
V/H(4(M!A/J*KL/!(J6/QJE6(!,(C*-(4(!

O6E4/!.QJE6/!

A/J*KL/!/-(JM!%(-/5+!

O6E4/!,(JE6WJE6/!
O6E4/!,(JE6WJE6/!X!"J6(C-L/!HE0+-(J!

R-+H+M!N+JM!V/H(4(M!VQ!6*CD0+/M!
A/J*KL/!7E4-/(J6/QJE6(!
R-+H+M!N+JM!V/H(4(M!A*,5+0,L/!
6*CD0+(!

O6E4/!,(JE6WJE6/!X!UYE4/!4+!ZE06/!X!"HE4/!

V(,C(M!VQ!6*CD0+/M!A*,5+0,L/!6*CD0+(!

O6E4/!,(JE6WJE6/!X![-+E(!

R-+H+M!N+JM!V(,C(M!V/H(4(!

O6E4/!C-E6J/-/(6PCE6/!

N+JM!A/J*KL/!(J6/QJE6(M!A/J*KL/!
()*/,(!

O6E4/!*-,/4+,/YE6QJE6/!

A*,5+0,L/!/-(J!

"J6(C-L/!HE0+-(J!

R-+H+M!N+JM!V(,C(M!V/H(4(M!A/J*KL/!
6*CD0+(M!\E0C*-(!

"J6(C-L/!HE0+-(J!X!UYE4/!4+!ZE06/!X!"HE4/!

V(,C(!

"J/5*-E0/J!

A*,5+0,L/!/-(J!

"C+0/J/J!

A*,5+0,L/!/-(J!

]+0Z/(C/!4+!H+C-/0E4(Z/J!

A*,5+0,L/!/-(J!

]+0Z/(C/!4+!,Q4E/!

A/J*KL/!/-(JM!%(-/5+!

]E6(-B/0(C/!4+!,Q4E/!

RS5,*J(,M!V(5PE,!H+4E6(H+0C/,/,M!
A/J*KL/!()*/,(!

!
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Anexo 11 – Lista de medicamentos manipulados comparticipados (continuação)
!"#$%&'()*+',-'./01$.'2*-3$&'4'

!"#$%&'()*+,-./0123,34,-5"6(7"89:(

!
!
"#$%&'()*+!,)&*-+!

./01+!.+01+)2#&*)+!
456%#7+%8!9+6:*%!1;<*)+1;(&/%/%8!
"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!
456%#7+%8!9+6:*%!1;<*)+1;(&/%/%8!
"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

3*/&*(+!
4+6&/60*7!
4+0$+1+@;6*(+!

"#%6;(%>/!/0+7!

4+0-;<*7/7!

456%#7+%8!9+6:*%!1;<*)+1;(&/%/%8!
"#%6;(%>/!/0+7!

4;&/)/(+@/7!

"#%6;(%>/!/0+7!

4*&0+&/!<;!%A<*/!<*BC*<0+&+</!D!5)*</!)E&0*)/!
1/(/BC*<0+&+</!

"/7#=>/!/0+7!

47/0;&/!<;!6/&5%%*/!

"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

47/0*<0+&/!<;!+1*/<+0/(+!

"#%6;(%>/!/0+7!

47/0*<0+&/!<;!+0F*(*(+!

456%#7+%8!9+6:*%!1;<*)+1;(&/%/%8!
"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

47/0*<0+&/!<;!<*7&*+@;1!

"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

47/0*<0+&/!<;!6*0*</G*(+!

"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

47/0*<0+&/!<;!60/60+(/7/7!

"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

47/0*<0+&/!<;!0+(*&*<*(+!

456%#7+%8!9+6:*%!1;<*)+1;(&/%/%8!
"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

47/0*<0+&/!<;!&;&0+)*)7*(+!

"/7#=>/!/0+78!?+0/6;!

47/0*<0+&/!<;!-;0+6+1*7/!

"/7#=>/!/0+7!

4/+7&+0!%+6/(*(+</!

H*(&#0+!

I*&0+(/7!D!J)*</!%+7*)E7*)/!D!KG*</!<;!@*()/!D!
,1*</!
I*&0+(/7!D!,7)+&0>/!1*(;0+7!D!KG*</!<;!@*()/!D!
,1*</!

9+%&+!
9+%&+!

!
!
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Anexo 11 – Lista de medicamentos manipulados comparticipados (continuação)
!"#$%&'()*+',-'./01$.'2*-3$&'4'

!"#$%&'()*+,-./0123,34,-5"6(7"89:(

!
!
"#$%&'()*+!,)&*-+!

./01+!.+01+)2#&*)+!

3(4/506!(precipitado ou sublimado)!

706168!9/:;/8!</1+=+!

3%>*0/(/?+)&/(+!

"#%>6(%;/!/0+?!

3&+1$#&/?!

7@>%#?+%8!<+>A*%!16=*)+16(&/%/%!

3&*(*?6%&0+=*/?!

"/?#:;/!/0+?!

.6(*&/B(+!

"#%>6(%;/!/0+?8!C+0/>6!

.6(/$+0$*&+?!

"#%>6(%;/!/0+?!

.6(/?!

"/?#:;/!+D#/%+!

./%5+&/!=6!%E=*/!=*$@%*)/!+(*=0/!

7@>%#?+%8!<+>A*%!16=*)+16(&/%/%!

./%5+&/!%E=*)/!=6!0*$/5?+-*(+!

"/?#:;/!/0+?!

.#0/%61*=+!

"/?#:;/!/0+?8!"#%>6(%;/!/0+?!

F0*%6/5#?-*(+!

"#%>6(%;/!/0+?!

G*=0+&/!=6!)?/0+?!

"/?#:;/!/0+?!

G*=0/)?/0/&*+H*=+!

"#%>6(%;/!/0+?!

G*=0/)/0&*%/(+!

"#%>6(%;/!/0+?!

G*=0/D#*(/(+!

706168!F6?!

G*=0/D#*(/(+!I!ĮJK*=0/4*@)*=/%!I!L)*=/!
06&*(E*)/!I!G*=0/)/0&*%/(+!
G*=0/D#*(/(+!61!+%%/)*+:;/!)/1!@)*=/!M?*)E?*)/!
6N/#!@)*=/!OEP*)/!6N/#!@)*=/!5B&*)/!
Q/=6&/!=6!>/&@%%*/!

706168!F6?!
706168!F6?8!</1+=+!
"/?#:;/!/0+?!

!
!
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Anexo 11 – Lista de medicamentos manipulados comparticipados (continuação)
!"#$%&'()*+',-'./01$.'2*-3$&'4'

!"#$%&'()*+,-./0123,34,-5"6(7"89:(

!
!
"#$%&'()*+!,)&*-+!

./01+!.+01+)2#&*)+!

3/4/!

"/5#67/!+8#/%+9!"/5#67/!+5)/:5*)+9!
"/5#67/!;*40/<5*)=0*)+!

3%/5>#)*(+!

?@A%#5+%9!B+A=*%!1>4*)+1>(&/%/%!

C+1/&0*<*(+!

"#%A>(%7/!/0+5!

D+5>+&/!4>!>(+5+A0*5!

"/5#67/!/0+5!

D>%%+5+E*(+!

?@A%#5+%9!B+A=*%!1>4*)+1>(&/%/%!

D>&/&0>F+&/!

"#%A>(%7/!/0+5!

D*(/F*4*5!

"/5#67/!/0+5!

G*H>4*A*(+!

"#%A>(%7/!/0+59!I+0/A>!

G*&0+&/!4>!A0+&+!

"/5#67/!+8#/%+!

G*&0/H#0+(&/J(+!

?@A%#5+%9!B+A=*%!1>4*)+1>(&/%/%9!
"#%A>(%7/!/0+5!

K5>/!4>!)+4>!

C/67/9!B/1+4+!

L1>A0+E/5!

"#%A>(%7/!/0+5!

KF*4/!4>!E*()/!M!,1*4/!

B+%&+!

B>01+(<+(+&/!4>!A/&@%%*/!

"/5#67/!+8#/%+!

B>0:F*4/!4>!$>(E/J5/!M!N(F/H0>!

O>5!

B*0+E*(+1*4+!

"#%A>(%7/!/0+5!

B*0*1>&+1*(+!

?@A%#5+%9!B+A=*%!1>4*)+1>(&/%/%!

B/4/H*5*(/!

O>59!B/1+4+9!"/5#67/!+5)/:5*)+9!
"/5#67/!/5>/%+!

!
!
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Anexo 11 – Lista de medicamentos manipulados comparticipados (continuação)

!"#$%&'()*+',-'./01$.'2*-3$&'4'

!"#$%&'()*+,-./0123,34,-5"6(7"89:(

!
!
"#$%&'()*+!,)&*-+!

./01+!.+01+)2#&*)+!

3045(*%/6/(+!

"#%74(%8/!/0+6!

3045(*%/(+!

"#%74(%8/!/0+6!

30/7*6&*/#0+)*6/!

"#%74(%8/!/0+6!

94%/0)*(+!:!;)*5/!%+6*)<6*)/!

"/6#=8/!+6)/>6*)+!
@A7%#6+%B!3+7C*%!145*)+14(&/%/%B!
"#%74(%8/!/0+6!
@A7%#6+%B!3+7C*%!145*)+14(&/%/%B!
"/6#=8/!/0+6B!E+0/74!

9*$/?6+-*(+!
"+*%!54!D*()/!!
"/6#=8/!54!,6$0*FG&!

"/6#=8/!/0+6!

"/6#=8/!54!H/#6*4!

"/6#=8/!/0+6!

"/6#=8/!54!"G/G6!

"/6#=8/!/0+6!

"#6?+&/!54!G*50/I*)6/0/J#*(+!

@A7%#6+%B!3+7C*%!145*)+14(&/%/%B!
"/6#=8/!/0+6!

K*(&#0+!54!+6)+&08/!1*(40+6!:!LI*5/!54!D*()/!

M/=8/!+J#/%+B!M/=8/!G*50/+6)/>6*)+!

K/)/?40/6!

@A7%#6+%B!3+7C*%!145*)+14(&/%/%!

K0*14&0/70*1!

"#%74(%8/!/0+6B!E+0/74!

N04*+!

O46B!3/1+5+!

P+6*(+!

@A7%#6+%B!3+7C*%!145*)+14(&/%/%!

!
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Anexo 12 – Guia de requisição de substâncias psicotrópicas à Cooprofar
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Anexo 13 – Receita especial
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Anexo 14 – Documento de psicotrópicos

Cristiana Costa | FFUP

86

Relatório de Estágio | Farmácia da Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia

Anexo 15 – Talão de venda normal
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Anexo 16 – Talão de crédito normal
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Anexo 17 – Talão de venda suspensa
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Anexo 18 – Talão de crédito suspenso

Cristiana Costa | FFUP

90

Mobility Report
FIHGUV	
  

I	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
Mobility Report

	
  

Fevereiro – Abril 2013

Cristiana Filipa Teixeira da Costa 080601022
Luísa Margarida da Fonte Senra 080601193
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

	
  

2013

Mobility Report
FIHGUV	
  

II	
  

Erasmus Mobility Report, completed on the Fundacion Investigacion Hospital
General Universitario - Valencia, from January 31st to April 30th, 2013, as a
part of the Master in Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy,
University of Porto.

The trainees,
__________________________________________________
(Cristiana Filipa Teixeira da Costa)
__________________________________________________
(Luísa Margarida da Fonte Senra)

The tutor,
__________________________________________________
(Teresa Peiró Salvador)

The coordinator,
__________________________________________________
(Dr. Julio Cortijo)
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

2013

	
  

Mobility Report
FIHGUV	
  

III	
  

Declaration of Integrity

Nós,
______________________________________________________________
e ___________________________________________________________,
abaixo assinado, nos ___________________ e _______________________,
estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade
de Farmácia da Universidade do Porto, declaramos ter atuado com absoluta
integridade na elaboração deste relatório de estágio.
Nesse sentido, confirmamos que NÃO incorremos em plágio (ato pelo qual
um indivíduo, mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado
trabalho intelectual ou parte dele). Mais declaramos que todas as frases que
retiramos de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram
referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a
citação da fonte bibliográfica.

Faculdade

de

Farmácia

da

Universidade

do

Porto,

________

de

______________________ de ___________

Assinatura:
_____________________________________________

_____________________________________________

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

2013

	
  

Mobility Report
FIHGUV	
  

IV	
  

Acknowledgements
We have made efforts in this project. However, it would not have been
possible without the kind support and help of many individuals and the
Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia.
We would like to extend our sincere thanks to all of them.
First, we would like to thank Dr. Julio Cortijo for the opportunity to work
in the FIHGUV and for his willingness and generosity when receiving us.
We are highly indebted to Teresa Peiró for her guidance and constant
supervision as well as for providing necessary information regarding the
project and also for her professionalism, team spirit and entrepreneurship and
for the excellent coordination and autonomy given to us.
Last but not least we would like to thank the rest of the team from the
Laboratory of Pharmacology for the warm welcome and the tireless availability
in helping and teaching, and all other trainees with all the sympathy, which
made our integration easier.
This project was a real challenge and an important process of
professional and personal development and we think it will be a very valuable
contribution for our growth as professionaIs.

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

2013

	
  

Mobility Report
FIHGUV	
  

V	
  

Abbreviations List
FIHGUV: Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de
Valencia
CBF: ciliary beating frequency
PMSF: phenylmethanesulfonyl fluoride
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HEPES: 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid
EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid
EGTA: ethyleneglycoltetraacetic acid
MQ: milli-q
FBS: fetal bovine serum
hEGP: human epidermal growth factor
UV: ultraviolet
GA-1000: 30 mg/ml gentamicin + 15 mg/ml amphothericin, in a 1:1000 ratio
HBSS: Hank's Balanced Salt Solution
DPBS: Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline
SV40: simian virus 40
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1. INTRODUCTION
Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de
Valencia
The Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de
Valencia is a multidisciplinary research unit inserted into the Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia, whose main objetcives are to
provide research of excellence and to transpose the scientific knowledge into
clinical practice.
As we arrived, an extensive tour was given, which allowed us to know
the facilities and to realize that the Fundación proposes itself to promote,
encourage and instigate research and disseminate scientific results, providing
structured resources and adquequate funding.
Since its creation in April 19th, 1999, the Fundación de Investigación
del Hospital General de Valencia has been growing on its research. The new
facilities have been established with an area of 2071 m2 and by a grant
otained in 2005 resourcing to the European Regional Development Fund
(ERDF), and are equiped with the latest technology laboratories to carry out a
high level research and thus be able to incorporate new formulas to improve
medical and surgical processes.
With the creation of new facilities, the Hospital General has laboratories and
animal facilities with the necessary technology to support research projects of
great interest today.
∗

Cell Therapy Unit provides different laboratories dedicated to the
culture, growth and differentiation of various cell types for therapeutic
purposes. The creation in this unit of a clean room aimed at the
manipulation of the various cell types will allow the detailed study of
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specific signaling processes, cell proliferation and differentiation, and
the effect of certain drugs by conducting in vitro experiments.
∗

Molecular Medicine Unit, provided with genomic and protein analysis
equipments, is able to undertake projects related to the identification of
proteins that undergo changes in their expression levels as a result of
changes in their environment, stress, drug administration, effectors or
biochemical signals or physiological or pathological state, allowing the
identification of the proteins involved in these processes or
identification of diagnostic markers of diseases.

∗

Translational Research Unit, which will confirm clinical evidence
resourcing to basic techniques. This unit opens up a new application of
research in molecular biology and basic genetics. The actual
application of the latest knowledge on molecular biology in clinical
practice should be understood as a new form of research which has
been named translational, since its objective is to transpose the
discovery in the laboratory to the clinics for diagnosis, treatment,
prognosis and prevention of the diseases that affect humans.

∗

Clinical Research Unit for the Execution of Drug Clinical Trials.
The general objectives are: 1 - Establishing a clinical research unit for
the implementation and rationalization of CT, in appropriate clinical
facilities and conducted by researchers who have acquired the skills
and experience necessary to carry out tests, with a staff that has the
appropriate level of training and previous experience in human studies.
2 - Provide the clinical research unit with facilities, equipment and
personnel for resuscitation and stabilization of individuals in an
emergency.

We were integrated in two ongoing projects:
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Functional, cellular and molecular mechanisms of corticoresistant nasal
polyposis; towards new therapeutic targets.

•

2.

Precision cut lung slice technique.

FUNCTIONAL,

MECHANISMS
POLYPOSIS;

OF

CELLULAR

AND

MOLECULAR

CORTICORESISTANT

TOWARDS

NEW

NASAL

THERAPEUTIC

TARGETS

2.1. Objective
Currently, the main pharmacologic treatment for nasal polyposis
associated to chronic rhinosinusitis (NP-CRS), the topical glucocorticoids, is
only effective in 60-80% of cases. Therefore, the main objective of this project
aims to study the functional, cellular and molecular characteristic aspects of
the gluco-corticoid resistant NP-CRS.
The experimental work done during our research stay in FIHGUV is
based on the project “Functional, cellular and molecular mechanisms of
corticoresistant nasal polyposis; towards new therapeutic targets”. This
project targets different molecular mechanisms, being at this moment mainly
focused on the role of mucins, specifically MUC1, in corticoresistant nasal
polyposis.

2.2. Introduction
NP-CRS.
Nasal polyposis (NP) is a chronic inflammatory disease that affects the
nasal mucosa and sinuses and leads to the formation of idiopathic bilateral
polyps. Recent studies indicate that PN is a subtype of chronic rhinosinusitis
(CRS) with different characteristics that may require a specific approach
regarding its diagnostic and therapeutic management. This condition presents
with: chronic mucus discharge or runny nose, loss of smell, pressure
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sensation in the face and facial pain, nasal obstruction and chronic nasal and
sinus infections.
It is now considered that NP is a bilateral and idiopathic clinical subtype
of CRS, a heterogeneous group of diseases with different etiologies and
pathogenic mechanisms, in which the eosinophils seem to play an important
role, one that leads to the formation of benign bilateral edematous polyps from
the paranasal sinus into the nasal cavity (Meltzer et al, 2004; Armengot et al,
2009).
Although the exact prevalence of NP is not known, it is estimated,
according to different epidemiological studies, between 2-4% of the general
population, 10-15% of patients with asthma and about 90% of patients with
intolerance to NSAIDs (Hedman et al, 1999; Fokkens et al, 2007). This shows
that it is a major health problem, with high health care costs (Gliklich et al,
1995).
Histopathologically, polyps are formed by an epithelium, usually ciliate,
although there is also squamous epithelium, a thick basement membrane and
a loose stroma with few vascular and glandular structures and absence of
nervous elements and conjunctive tissue. It is common to find an intense
stromal infiltration of inflammatory cells, predominantly eosinophils, unlike
other secondary polyps, in which prevail neutrophils and other cells
characteristic of pathological processes.
The eosinophiflic bilateral NP is frequently associated with nonallergic
asthma and in some patients, with intolerance to NSAIDs, which constitute the
ASA triad, also known as Widal syndrome or Samter syndrome (NP, asthma,
and intolerance to NSAIDs), or AERD (Aspirin Exacerbated Respiratory
Disease) which is a more severe clinical form of recurrent NP.
The airways are remarkably resistant to environmental injury, despite
continuous exposure to pathogens, particles, and toxic chemicals in inhaled
air (Fahy et al, 2010). Their resistance depends on a highly effective defense
provided by the airway surface liquid (ASL), often referred to as mucus, a thin
layer of extracellular gel covering the luminal surface of the airway, in which
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water and mucins are the most important components (Lillehoj et al, 2002;
Fahy et al, 2010). Epithelial surfaces in contact with the outside environment
are protected by mechanical barriers (e.g., keratinized skin) and chemichal
barriers (e.g., gastric acid) (Fahy et al, 2010). Mucosal surfaces are wet
epithelia that have a mucous barrier as part of their protective mechanism
(Fahy et al, 2010). Mucus layers vary widely in composition and structure
(Fahy et al, 2010). Airway lining fluid, or mucus, serves as the first line of
defense during airway Infection (Kim et al, 2012). Pathogens trapped in the
mucus layer are first removed by the mucociliary clearance mechanism of the
underlying airway epithelium as well as macrophages and then by neutrophils
recruited into the airways in response to inflammatory mediators released by
epithelial cells and macrophages (Kim et al, 2012; Ueno et al, 2008). The
major function is to protect the lung through mucociliary clearance against
foreign particles and chemicals entering the lung (Lillehoj et al, 2002).
Particles are trapped in this viscous layer of mucus and removed from the
airways by the constant beating of cilia present on the surface of underlying
epithelial cells and cough (Lillehoj et al, 2002; Fahy et al, 2010). This process
of mucociliary clearance is crucially important and controlled by a number of
factors (Lillehoj et al, 2002). The mucus is comprised of water, ions, and
various kinds of macromolecules some of which possess the protective
functions such as anti-microbial, anti-protease, and anti-oxidant activity, either
alone or in combination (Lillehoj et al, 2002). The mucus is composed by
various macromolecules, such as mucins, proteoglycans, lipids and other
proteins (Lillehoj et al, 2002). Mucus glycoproteins or mucins are mainly
responsible for the viscoelastic property of mucus, which is crucial for the
effective mucociliary clearance (Lillehoj et al, 2002). It is thought that the
optimum function of mucus is performed when individual components are
present in proper concentrations (Lillehoj et al, 2002). Pathology may occur
when the optimum function of mucus is distorted by altered quality or quantity
of its individual components (Lillehoj et al, 2002). Paradoxically, although a
deficient mucous barrier leaves the lungs vulnerable to injury, excessive
mucus or impaired clearance contributes to the pathogenesis of all the
common airway diseases (Fahy et al, 2010).
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Airway surface fluid contains two layers of mucins consisting mainly of
5 different mucin gene products (Kim et al, 2012). While the outer layer
contains two gel-forming mucins (MUC5AC and MUC5B) that are tightly
associated with various biologically active, defensive molecules, the inner
layer contains three membrane-tethered mucins (MUC1, MUC4 and MUC16)
shed from the apical cell surface (Kim et al, 2012). During airway infection, all
of these mucins serve as a major protective barrier against pathogens (Kim et
al, 2012).
MUC1 mucin produced by virtually all the surface columnar epithelial
cells in the respiratory tract as well as Type II pneumocytes in the alveoli
plays an additional, perhaps more critical role during respiratory infection by
controlling the resolution of inflammation that is essential to prevent the
development of inflammatory lung disease (Kim et al, 2012).
Mucins are produced by goblet cells of surface epithelium and mucous
cells of submucosal glands (Kim et al, 2012). The quality and quantity of
mucins determine the viscoelastic property of mucus which is critical for the
mucociliary clearance (Kim et al, 2012).

NP-CRS and mucociliary clearance
Mucociliary clearance and permeability of the ostiomeatal complex are
the two main factors that allow physiological functioning of the sinuses. There
is hypersecretion and hyperviscosity of the mucosa in NP-CRS, which hinder
the mucociliary clearance. Mucins (MUC) are the main component of mucus
and the one that confers the viscoelastic properties of mucus. As so, in the
NP-CRS there is an increase of MUC1, MUC4, MUC5AC and MUC5B
(Martinez-Anton et al, 2006). Mucociliary clearance is also determined by
ciliary mobility, although it seems that in NP the ciliary beat frequency remains
unchanged thanks to, among other mechanisms, the sustained level of PGE2
(Slater et al, 1996).
Mucins
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Mucins are a family of high molecular weight glycoproteins responsible
for the viscoelastic property of airway mucus and important for mucociliary
clearance (Kim et al, 2008).
Thirteen mucin-encoding genes (MUC in humans, Muc in nonhumans)
have been identified, eight of which (MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC,
MUC5B, MUC7, MUC8 and MUC13) are expressed in lung tissues (Lillehoj et
al, 2002). Three of these are membrane-associated mucins whereas the other
are secreted mucins present in ASL (Lillehoj et al, 2002). Transmembrane
mucins, which contain cytoplasmic tail domains, appear to have additional
functions through their abilities to interact with many proteins involved in
signal transduction and cell adhesion (Gendler, 2001).
MUC1,

MUC4

and

MUC13

are

membrane-associated

mucins

expressed in the airways (Lillehoj et al, 2002). Although the exact functions of
these mucins are not known, their cellular locations and peptide sequences
suggest possible roles as signalling molecules (Lillehoj et al, 2002). MUC1 is
the prototype membrane-bound mucin (Lillehoj et al, 2002). In the bronchus,
MUC1 is expressed on ciliated epithelial and serous gland cells (Lillehoj et al,
2002). While it is well-established that airway epithelial cells abundantly
express MUC1 mucin mRNA and protein, the exact role of MUC1 in the
airways remains to be clarified (Lillehoj et al, 2002). Due to its long and
extended conformation, MUC1 may destabilize cell-cell and/or cell-matrix
interactions thus aiding in epithelial morphogenesis (Lillehoj et al, 2002).
Alternatively, MUC1 has been shown to promote cell-cell interactions,
possibly by cross-linking intercellular adhesion molecules on adjacent cells
(Lillehoj et al, 2002).
MUC1
MUC1 is a large, heavily glycosylated mucin expressed on the apical
surfaces of most simple, secretory epithelia including the mammary gland,
gastrointestinal, respiratory, urinary and reproductive tracts (Gendler, 2001).
Although MUC1 was thought to be an epithelial-specific protein, it is now
known to be expressed on a variety of hematopoietic cells as well. Mucins
function in protection and lubrication of epithelial surfaces (Gendler, 2001).
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MUC1 (MUC1 in humans and Muc1 in nonhuman species) is a
transmembrane mucin-like glycoprotein expressed in epithelial cells lining
various mucosal surfaces as well as hematopoietic cells (Ueno et al, 2008).
MUC1 is a membrane-tethered mucin expressed on the surface of epithelial
cells lining mucosal surfaces (Kim et al, 2008).

Figure 1. Structure of MUC1 (Kim et al, 2008). (A) MUC1 consists of a large
ectodomain that is heavily glycosylated through GalNAc O-linkages, a singlepass transmembrane region, and an intracellular cytoplasmic tail. (B) Tyrosine
residues (purple) in the MUC1 CT are phosphorylated by the indicated
kinases (arrows) and serve as binding sites (boxes) for kinases and adapter
proteins.
In the respiratory tract, MUC1 is thought to serve as a physicochemical
barrier against inhaled chemicals and particles, including pathogens (Ueno et
al, 2008).
Recent studies have begun to elucidate the physiologic function of
MUC1 in the airways, pointing to an anti-inflammatory role that is initiated late
in the course of bacterial infection and is mediated through inhibition of TLR
signaling (Kim et al, 2008).
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Figure 2. Proposed model for the roles of MUC1, TLRs, TNF-α, IL-8 and
NF-kB as major players in the response of airway epithelia to bacteria
(Kim et al, 2008). During the early stage of infection by Pseudomonas
aeruginosa (PA), bacterial PAMPs (e.g., flagellin) activate TLRs and NF-kB on
epithelial cells and macrophages (M) (2). Activation of NF-kB leads to increased expression of TNF-a and of IL- 8, which are subsequently secreted
(3). IL-8 recruits neutrophils (N) across the epithelial barrier that release NE
into the lumen of the airways (4). NE and TNF-a up-regulate MUC1 gene
expression, resulting in increased expression of MUC1 mucin at the apical
surface of lung epithelial cells (5). During the late stage of infection, tyrosine
phosphoryla- tion of MUC1 CT domain leads to in- hibition of TLR signaling
and down- regulation of inflammation.

How can a single molecule like MUC1/Muc1 suppress the function of a
whole family of membrane receptors that possess totally different ligand
specificities (Ueno et al, 2008)? Although these individual TLRs are different
in their structure and ligand specificity, their signalling shares some common
pathway (Ueno et al, 2008). Upon activation by their specific ligands, all these
TLRs form a TRAF6–TAK1 complex, eventually leading to NF-kB activation
(Ueno et al, 2008). Based on the results that MUC1/Muc1 suppresses NF-kB
activation induced by activation of various TLRs, the site of interaction with
MUC1/Muc1 appears to be between the TRAF6–TAK1 complex and NF-kB
activation (Ueno et al, 2008).
Inhaled pathogens are detected by various TLRs present in the
inflammatory cells, such as airway epithelial cells and macrophages, which in
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turn elicit inflammation by producing inflammatory mediators such as IL-8 and
TNF-a to recruit neutrophils into the lung.on TLR signaling pathway (Ueno et
al, 2008).
Colonization by microrganisms
Although it is often hypothesized that CRS evolves from ARS, this has
never been proven. Furthermore, the role of bacteria in CRS is far from clear
(Fokkens et al, 2007). A number of authors have described the microbiology
of the middle meatus and sinuses (Fokkens et al, 2007). However if and
which of these pathogen are contributory to the disease remains a matter of
debate. Bhattacharyya (2005) found that both anaerobes and aerobic species
could be recovered from both diseased and the non-diseased contralateral
side of patients with chronic rhinosinusitis casting doubt on the aetiologic role
of bacteria in CRS (Fokkens et al, 2007). Anaerobes are more prevalent in
infections secondary to dental problems (Fokkens et al, 2007).
Arouja isolated aerobes from 86% of the middle meatus samples of
CRS patients, whereas anaerobes were isolated in 8% (Fokkens et al, 2007).
The most frequent microorganisms were Staphylococcus aureus (36%),
coagulase-negative Staphylococcus (20%), and Streptococcus pneumoniae
(17%) (Fokkens et al, 2007). Middle meatus and maxillary sinus cultures
presented the same pathogens in 80% of cases (Fokkens et al, 2007). In
healthy individuals, coagulase-negative Staphylococcus (56%), S. aureus
(39%), and S. pneumoniae (9%) were the most frequent isolates (Fokkens et
al, 2007). Some authors suggest that as chronicity develops, the aerobic and
facultative species are gradually replaced by anaerobes (Fokkens et al,
2007). This change may result from the selective pressure of antimicrobial
agents that enable resistant organisms to survive and from the development
of conditions appropriate for anaerobic growth, which include the reduction in
oxygen tension and an increase in acidity within the sinus (Fokkens et al,
2007). Often polymicrobial colonisation is found; the contribution to the
disease of the different pathogens remains unclear (Fokkens et al, 2007). The
presence of intracellular S. aureus in epithelial cells of the nasal mucosa has
been suggested to pay a significant risk factor for recurrent episodes of
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rhinosinusitis due to persistent bacterial clonotypes, which appear refractory
to antimicrobial and surgical therapy (Fokkens et al, 2007).
Fungi have been cultured from human sinuses (Fokkens et al, 2007).
Their presence may be relatively benign, colonizing normal sinuses or forming
saprophytic crusts. They may also cause a range of pathology, ranging from
non-invasive fungus balls to invasive, debilitating disease (Fokkens et al,
2007).
NP-CRS and colonization by Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus often colonises the nasal mucosa of patients
with NP and can release superantigens that interfere with the local T and B
cells (Bachert et al, 2007). Higher rates of colonization are commonly
detected in patients with NP and asthma or NP and intolerance to NSAIDs
(Van Zele et al, 2004). A characteristic finding of NP is the local synthesis of
multiclonal and specific IgEs against the enterotoxins of Staphylococcus
aureus (sIgE- SAE), which relate to the degree of eosinophilic inflammation
(Bachert et al, 2001). SAEs can act as conventional allergens and as
superantigens. Superantigens are able to directly activate the T cell binding to
the variable beta chain of the T cell receptor (TCR), causing a strong primary
response

with

polyclonal

activation

of

lymphocytes

and

hypergammaglobulinemia far superior to that produced by the conventional
antigens. NP patients with sIgE-SAE have more severe forms of the disease,
both locally and systemically, with greater eosinophilic inflammation and
greater association with asthma and/or intolerance to NSAIDs (Bachert et al,
2001).
NP-CRS and epithelial disfunction
Recent studies suggest the hypothesis that the NP-CRS can be
caused, at least in part, by dysfunction of the nasal epithelium in its role as a
mediator and regulator of the immune and inflammatory responses to external
agents. These studies have shown that the epithelial cells are involved in the
regulation of dendritic cells, T cells and B cells besides their function as a
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barrier against external agents and engagement in innate immunity
(Schleimer et al, 2009). Epithelial cells of the NP preferentially express toll-like
receptors (TLR)-2, 3 and 5 which, upon activation by bacterial agents, are
capable of starting the production of numerous cytokines and chemokines
such as GM-CSF, IFN- and TNF-, IL-8, IL-13, RANTES, IL-5 and MCPs,
among others (Schleimer et al, 2009). Epithelial dysfunction is represented
mainly by an aberrant release of proinflammatory molecules, by the difficulty
of repairing the epithelial barrier, by hypersecretion of mucin and reactive
species mediated by the oxygen NADPH oxidase complex (NOX1 and
NOX4), which result in tissue remodeling and establishement of NP. However,
the role of the nasal epithelium in the formation and severity of NP-CRS
remains to be confirmed (Moon et al, 2009).
Corticosteroids
Mucus layer represents a protective barrier against pathogens and
irritants and mucins, being responsible for the viscoelasticity of the mucus, are
involved in this protective function (Martínez-Antón et al, 2008).
In this manner, membrane-bound mucins such as MUC1 and MUC4
modulate cell–cell and cell–extra cellular matrix interactions on epithelial cell
surfaces and participate in cellular signalling (Martínez-Antón et al, 2008). On
the other hand, secreted mucins such as MUC2, MUC5AC, MUC5B and
MUC6 have been directly involved in mucus formation (Martínez-Antón et al,
2008).
Therefore, the implication of mucins in the development of respiratory
diseases and its regulation might be completely different based on its nature
(Martínez-Antón et al, 2008).
The alteration of either the quantity or quality of mucus leads to a
pathologic condition implying obstruction and infection of the airways. In fact,
mucus hypersecretion usually occurs in respiratory diseases (Martínez-Antón
et al, 2008).
However, the mucin composition and its physiological role in the mucus
overproduction of NP have not been deeply investigated (Martínez-Antón et
al, 2008).
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

2013

	
  

Mobility Report
FIHGUV	
  

13	
  

For instance, MUC1, MUC4, MUC5B and MUC8 mucins have been
found increased while MUC2 and MUC5AC decreased in NP compared with
healthy nasal mucosa (Martínez-Antón et al, 2008).
Corticosteroids (CS) are the first line of therapy for the treatment of NP
inducing a decrease in polyp size and inflammatory component, while their
effects on mucus hypersecretion has been controversial (Martínez-Antón et
al, 2008).
The introduction of topically administered glucocorticoids has improved
the treatment of upper (rhinitis, nasal polyps) and lower (asthma) airway
inflammatory disease (Fokkens et al, 2007). The clinical efficacy of
glucocorticoids may depend in part on their ability to reduce airway eosinophil
infiltration by preventing their increased viability and activation (Fokkens et al,
2007). Both topical and systemic glucocorticoids may affect the eosinophil
function by both directly reducing eosinophil viability and activation or
indirectly reducing the secretion of chemotactic cytokines by nasal mucosa
and polyp epithelial cells (Fokkens et al, 2007). The potency of these effects
is lower in nasal polyps than in nasal mucosa suggesting an induced
inflammatory resistance to steroid treat- ment in chronic rhinosinusitis / nasal
polyposis (Fokkens et al, 2007).
Corticosteroids act by binding to glucocorticoid receptor to inhibit the
transcription of numerous proinflammatory genes and stimulate trasncripción
of

anti-inflammatory

genes.

GC

therefore

inhibit

the

secretion

of

proinflammatory cytokines and chemokines involved in Th1 and Th2
responses, reduce the survival of eosinophils, reduce the mucin secretion,
stimulate the epithelial repair after damage caused by chronic inflammation of
the nasal mucosa and reduce the number of epithelial goblet cells, which
results in the reduction of nasal symptoms, the size of the NP and its
recurrence after surgical polypectomy as well as eosinophil infiltration.
Two human isoforms of GR have been identified, GRα and GRβ, which
originate from the same gene by alternative splicing of the GR primary
transcript (Fokkens et al, 2007). Upon hormone binding, GRα enhances
antiinflammatory or represses proinflammatory gene transcription, and exerts
most of the anti-inflammatory effects of glucocorticoids through protein-protein
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interactions between GR and transcription factors, such as AP-1 and NF-κB
(Fokkens et al, 2007). The GRβ isoform does not bind steroids but may
interfere with the GR* function (Fokkens et al, 2007). There may be several
mechanisms accounting for the resistance to the antiinflammatory effects of
glucocorticoids, including an overexpression of GRβ or a downexpression of
GRα (Fokkens et al, 2007). Increased expression of GRβ has been reported
in patients with nasal polyps while downregulation of GR* levels after
treatment with glucocorticoids has also been postulated to be one of the
possible

explanations

for

the

secondary

glucocorticoid

resistance

phenomenon (Fokkens et al, 2007).
NP-CRS treatment and glucocorticoid resistance
The treatment of choice for NP-CRS consists of topical nasal
corticosteroids

including

budesonide,

beclomethasone,

triamcinolone,

fluticasone propionate, fluticasone furoate and mometasone furoate. This
treatment

is

usually

accompanied

by

periodic

short

runs

of

oral

corticosteroids.
Although European international consensus established topical nasal
glucocorticoids as the preferred treatment, the NP complete remission is
achieved only in 60-80% of cases and only transiently, so there is real need in
the development and identification of new drugs and therapeutic targets for
the treatment of NP-CRS (Tuncer et al, 2003).
Different cellular mechanisms may be present in the development of
topical glucocorticoid resistance. In the case of NP the glucocorticoid
resistance is known to be associated with the expression of the GC-receptor,
which is unable to activate gene transcription (Hamilos et al, 2001; Valera et
al, 2009). Other molecular mechanisms are also involved in corticoid
resistance associated with other respiratory diseases, such as asthma and
chronic obstructive pulmonary disease, and include decreased expression of
MAP kinase phosphatase 1 (MKP-1) and histone deacetylase 2 (HDAC-2) as
well as increased expression of the macrophage migration inhibitory factor
(MIF), P-glycoprotein, delta phosphoinositide 3-kinase (PI3K), c-fos, p65 and
intracellular reactive oxygen species (Newton et al, 2010). Other factors that
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may lead to corticoid resistance include infection by Staphylococcus aureus
and biofilm formation. This is because the Staphylococcus aureus SAE
amplify the eosinophilic inflammation in NP-CRS and may decrease the
therapeutic effect of steroids, altering the sensitivity and expression of the
GC-receptor (Bachert et al, 2007).
As mucociliary clearance, in the most severe forms of NP, such as the
NP-CRS associated with asthma and intolerance to NSAIDs, mucin
expression is resistant to the treatment with topical glucocorticoids (MartinezAnton et al, 2006). It would thus appear that those forms of NP who develop
steroid resistance correlate with the severity of the NP. Other treatments
available, although less efective, are antibiotics (especially macrolides due to
its

antiinflammatory

effect),

anti-leukotrienes

(montelukast)

and

desensitization with acetylsalicylic acid in NP-CRS with asthma and
intolerance to NSAIDs. This opens up the field for new therapeutic
approaches, still in testing phase, mainly in the severe forms of NP associated
with bronchial asthma and recurring NP. Amongst the new therapeutic options
the treatment with anti-IL-5 and anti-IgE should be highlighted (Gevaert et al,
2006). Presumably, those drugs with potential epithelial restorative effects
combined with their antiinflammatory, immunomodulatory and inhibitor of
corticoid resistance actions could be useful, such as modulators of cyclic
adenosine monophosphate (cAMP) or phosphodiesterase 4 inhibitors. There
is therefore a clear need to expand the current understanding of both the
etiology and the evolution and differentiation of the different manifestations of
NP-CRS, as well as optimal drug treatment.

Toll-like receptors
Toll-like receptor (TLR) proteins are a family of type I transmembrane
receptors that have been implicated in a number of lung-associated immune
responses and pathologies (Basu et al, 2004). These proteins have been
shown to play a pivotal role in both innate and adaptive immune responses in
higher vertebrates (Basu et al, 2004). TLR proteins enable the host to
recognize a large number of pathogen-associated molecular patterns such as
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bacterial lipopolysaccharides, viral RNA, CpG-containing DNA, and flagellin,
among others (Basu et al, 2004). Engagement of TLR proteins leads to the
upregulation of costimulatory molecules and proinflammatory cytokines, as
well as reactive nitrogen and oxygen products (Basu et al, 2004).

2.3. Matherials and Methods
SAMPLE PREPARATION
Samples of nasal polyps included in this study were removed by biopsy
from patients which were classified in the following groups: NP-CRS without
asthma, with asthma, with asthma and NSAID intolerance and glucocorticoid
resistant. The project was previously approved by the research and ethics
committee of the University General Hospital and informed written consent
was obtained from each participant.
When a sample of nasal polyp arrives, it is first embedded in 1 mL of
Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM, Cambrex) to measure the
ciliary beating frequency (CBF), using a program named Adquisicion.
In order to do so, the medium should be pipetted several times inside
the eppendorf so that the cells are loosened within the liquid. Then, 100 µL
are pipetted into a plate microscope slide and the ciliated epithelial cells
observed on the microscope, when a 5 second video is recorded and the CBF
value is determined afterwards.
Briefly, ciliated cells were imaged with a digital high speed video
(DHSV) imaging technique using a Nikon Eclipse TS100 microscope
equipped with a 40¥ Nikon phase-contrast objective, providing a final optical
gain of ¥400. A CCD camera (Digital Quad High Speed Progressive Scan
Camera, JAI CV-A33 CL) at 128 frames s-1 was used. Video signals were
digitized and processed using appropriate software in order to determine the
CBF value.
After the CBF measure, and depending on the size, the piece is divided
in up to 4 smaller fragments, used for RNA extraction, protein extraction,
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inclusion in paraffin and cell culture to obtain epithelial cells. The RNA and
protein extraction are done for all incoming pieces and the other two protocols
only when there is sufficient sample.
A sample of polyp should be collected in an eppendorf containing 1 mL
of tripure isolation reagent (trizol) and homogenized in the tissue-leaser for
two minutes at a frequency of 30 Hz, with the help of small steel spheres. The
result of the lysis is conserved at -80°C for later extraction and purification of
RNA according to the protocol “Extraction with Trizol” (Annex number 1.1).
Following the extraction, RNA is quantified and converted to cDNA by RT.
Afterwards, gene expression is analyzed by RT-PCR.
A second portion is set on an eppendorf containing Buffer C (with
PMSF and protease inhibitor cocktail), for protein extraction. Following the
extraction, proteins are quantified using the BCA Method and used to study
protein expression with Western Blot.
For the inclusion in paraffin it is first necessary to fixate the fragment in
formol (formaldehyde 4%) for 24 to 48 hours. The sample is then placed in a
cassette and dehydrated with increasing concentrations of ethanol, followed
by xilol and paraffin at last. After inclusion in paraffin, thin slices (usually about
5

µm

thick)

are

sectioned,

which

will

be

used

to

perform

an

immunohistochemistry assay (Annex number 1.9)
The fourth and last section is divided in small fragments which are
cultured in six well plates with Bronchial Epithelial cell Basal Medium (BEBM)
and used to isolate epithelial cells for posterior experiments.

CELL CULTURES – BEAS-2B
BEAS-2B cells belong to a human cell line, derived from normal
bronchial epithelium obtained from autopsy of non-cancerous individuals
infected with a replication-defective SV40/adenovirus 12 hybrid and cloned.
This cell line was purchased and used for in vitro experiments.
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A vial containing BEAS-2B was thawed and assembled in a cell culture
flask with BEBM which was incubated (37°C, 5% CO2) for a few days,
allowing the cells to grow. The medium should be changed every other day.
When the confluence reached its maximum, the cells were trypsinized,
allowed to grow and part were assembled in petri dishes for further
experiments. The rest of them were frozen using Bambanker™ and stored in
liquid nitrogen.
The assembly requires an automatic cell count with Invitrogen
Countess, in order to obtain a similar number of cells in each petri dish,
assuring an identical confluence after growth.

IN VITRO EXPERIMENTS: MUC1 GENE SILENCING.
This protocol should be performed in the absence of light and
antibiotics or FBS, as they will interfere with the results.
One day before transfection, the cells should be plated in the
appropriate amount of growth medium without antibiotics such that they will
be 75% confluent at the time of transfection.
The plates are assembled as follows:
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Examples of stimuli:
Peptidoglycan (PGN) from Staphylococcus aureus (TLR2 ligand)
Lipopolysaccharide (LPS) from E. coli (TLR4 ligand)
Flagellin from B. subtilis (TLR5 ligand)
Mediums used: Optimem and BEBM without amphotericin.
This protocol begins with the preparation of two sets of the following
mixtures:
1. 14 µL lipofectamine + optimem
2. 3,5 µL siRNA MUC1 + optimem
3. 14 µL lipofectamine + optimem
4. 7 µL negative siRNA + optimem
Then, 1 is mixed with 2 (M1) and 3 with 4 (M2) and rests for 20 minutes, at
room temperature and with the light off, while the liposomes are formed.
In the meantime, the plates need rinsing by removing the medium and
adding 1mL of fresh medium; remove the medium again and add 1,5 mL of
BEBM without amphotericin. When completed, 100 µL of the correspondent
mixes are added to each well and left for incubation during 6 hours, so the
transfection takes place. After that, the medium is removed and replaced by
fresh one (1,5 mL) and incubated for 48 hours. Afterwards, dexametasone
1µM is added for 30 min, after which the stimuli are added and incubated for
24 hours.
When the experiment is concluded, both the supernatants and the lysed
cells are collected. The supernatants are collected for ELISA and the lysed
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cells are also collected for RNA or proteins extraction. In order to collect RNA,
lysis buffer (Nucleic Acid Purification Lysis Solution) is added. To collect
proteins, buffer C with PMSF and protease inhibitor are added. Then, the
wells are scrapped and the fluid collected and stored for analysis.

IMMUNOFLORESCENCE
After the gene silencing experiment, BEAS-2B were washed three
times with PBS and fixed (4% paraformaldehyde, 30 min, at room
temperature). After another three washes with PBS, BEAS-2B were
permeabilized (0.1% Triton X-100 in PBS), blocked (10% horse serum, 1%
BSA in PBS) and incubated with the primary antibody, glucocorticoid receptor
alfa (1/100 dissolved in PBS with 1% BSA) overnight at 4°C, followed by three
washes with PBS and incubation with secondary antibody anti-mouse
rhodamine (1/200 dissolved in PBS with 1% BSA) and DAPI (1 µg/mL) to
mark nuclei (Molecular Probes, Leiden, The Netherlands). After another three
washes with PBS, cells were visualized by epifluorescence microscopy (¥200;
Nikon eclipse TE200 inverted microscope, Tokyo, Japan).

AUTOMATIC RNA EXTRACTION AND QUANTIFICATION
Total RNA was isolated from BEAS-2B by using TriPure® Isolation
Reagent (Roche, Indianapolis, USA). RNA quality and quantity were
determined with a NanoDrop® ND-1000 spectrophotometer (Thermo Fisher
Scientific, Waltham, MA).

Figure. A. ABI Prism TM 6100 Nucleic Acid Prep Station system for the
nucleic acid extractionpara la extracción de ácidos
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nucléicos.
B. NanoDrop 2000C spectrometer fot he quantification of nucleic acids.

Nucleic acids are traditionally quantified using UV absorption using
a spectrophotometer. In its simplest form the absorbance is measured at 260
and 280 nm. The concentration of nucleic acid can be determined using the
Beer-Lambert law, which predicts a linear change in absorbance with
concentration.
An A260 reading of 1.0 is equivalent to about 40 µg/ml of RNA and the OD at
260 nm is used to determine the RNA concentration in a solution. RNA has
its absorption maximum at 260 nm and the ratio of the absorbance at 260
and 280 nm is used to assess the RNA purity of an RNA preparation. Pure
RNA has an A260/A280 of 2.1.

REVERSE TRANSCRIPTION AND REAL TIME PCR
Reverse	
  transcription	
  (RT)	
  preliminary	
  step	
  necessary	
  to	
  the	
  subsequent	
  
realization	
  of	
  real-‐time	
  PCR.	
  In	
  this	
  we	
  start	
  with	
  an	
  extract	
  of	
  total	
  RNA	
  from	
  the	
  
samples	
   and	
   get	
   a	
   complementary	
   DNA	
   strand.	
   This	
   complementary	
   DNA	
   is	
  
named	
  cDNA	
  and	
  will	
  be	
  the	
  substrate	
  of	
  the	
  real-‐time	
  PCR.	
  
The reverse transcription was performed in 300 ng of total RNA with
the TaqMan reverse transcription reagents kit (Applied Biosystems, PerkinElmer Corporation, CA, USA).
Briefly,
a. Buffer (used to adjust pH of the mix and the salt concentration).
b. MgCL2 (Mg is a cofactor essential fot he functioning of the enzyme).
c. Random hexamers (DNA strands of 6 nucleotides randomly
generated that pair up with RNA randomly, generating the 3’ OH
extremity necessary fot the reverse transccritpion to continue).
d. dNTPs .
e. Rnase inhibitor (to maintain RNA integrity during the entire process).
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f .RT (reverse transcriptase) is a DNA polimerade RNA dependent. It
copies the RNA strand generating a complementary strand of DNA,
named cDNA.

Figure 28: Reverse transcritpion.
A. Thermocycler 9800 Fast Thermal Cycler to perform the reverse
transcription.
B. Reaction steps. The figure show the times (minutes) and temperatures (°C)
of each step. Incubation for 10 minutes at 25 °C, 30 minutes cycle at 42°C
and ezyme inactivation for 5 minutes at 95°C. The cDNA synthesized is
stored at -20°C.
Real time PCR is a technique derived from the polymerase chain reaction. Its
aim is to quantify the signal of a fluorescent "reporter" that increases in direct
proportion to the amount of PCR product present in the reaction. Using
specific primers for the genes of interest it is quantified the cycle of
amplification in which fluorescence reaches a threshold level. Different types
of reporter may be used.
cDNA was amplified using assays-on-demand specific primers pre-designed
by Applied Biosystems for (MUC1: Hs00159357_m1) in a 7900HT Fast RealTime PCR System (Applied Biosystems) using Universal Master Mix (Applied
Biosystems). Relative quantification of these different transcripts was
determined with the 2-ΔΔCt method using glyceraldehyde phosphate
dehydrogenase (GAPDH) as endogenous control (Applied Biosystems;
4352339E) and normalised to control group.
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Figure Reverse transcritpion and real time PCR.
A. Thermocycler 7900HT Fast Real-Time PCR System is used to perform the
RT-PCR.
B. RQ Manager software used to analyse the amplification curves obtained
and to quantify the gene expression.

WESTERN BLOT
The BCA Method was used (following manufacturer’s instructions) to
quantify the level of protein in each sample to ensure equal protein loading.
Sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis was used to
separate the proteins according to their molecular weight. Briefly, 10 µg
proteins (denatured) along with a molecular weight protein marker, Bio-Rad
Kaleidoscope marker (Bio-Rad Laboratories), were loaded onto an acrylamide
gel consisting of a 5% acrylamide stacking gel stacked on top of a 10%
acrylamide resolving gel and run through the gel by application of 100 V for
1h30. Proteins were transferred from the gel to a nitrocellulose membrane
using a wet blotting method. The membrane was blocked with 5% BSA in
PBS containing 0.1% Tween 20 (PBS-T) and then (ver anticorpos utilizados).
The enhanced chemiluminescence method of protein detection using
enhanced

chemiluminescence

reagents,

ECL

plus

(Amersham

GE

Healthcare, Buckinghamshire, UK), was used to detect labelled proteins.

ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAYS FOR IL-8 AND GM-CSF
Quantitative ELISA for Il-8 and GM-CSF was performed with
supernatants of BEAS-2B cells after the protocol of gene silencing using
commercially available enzyme-linked immunosorbent assay kits for IL-8 and
GM-CSF according to the manufacturer’s protocol.
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Initially, a set of sample dilutions were done to adjust the
concentrations to the linear zone of the calibration curve. It was necessary to
concentrate some samples using (..). The results were expressed…

2.4. Results

RT-PCR
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MUC1 IMMUNOHISTOCHEMISTRY

NP-CRS Asthma

NP-CRS AIA

NP-CRS
Corticoresistant

NP Submucosal
glands

NP	
  Epithelium	
  

NP-CRS
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3. PULMÕES

3.1. Objective

3.2. Introduction
In addition, another part of the experimental work done during our
research stay in FIHGUV contributed to the optimization of the “Precision cut
lung slice technique”.
This technique allows obtaining thin and aseptic slices of live tissues
for biochemical, pharmacological, toxicological, neurological, and other in vitro
studies.

The instrument utilized for this technique provides samples of

uniform and reproducible thickness, eliminating the main sources of error in
tissue slice work. It operates submerged in an isotonic solution and
incorporates an automatic mechanism for the removal of the cut slices which
are gently carried by a stream of fluid to a strainer reservoir. Mechanical
trauma to the tissues is minimized and the temperature and oxygenation of
the medium are easily controlled.
The

principal

applicability

of

lung

slices

is

the

study

of

airwayconstriction. With lung slices, constriction of airwayscan be observed
directly under a microscope. Videomicroscopy and digital imaging make it
possible not only to visualize but also to quantify bronchoconstriction.
In addition to the optimization of this technique, we helped in the
standardization of a protocol to assess human small lung arteries
functionality, studying differential contraction responses following incubation
with or without several doses of an iPDE5 drug. Control group.
Background
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In mammals the lung is made up of conducting airways that carry air to
alveoli where the gas-exchanging process occurs. The diameter decreases
from the trachea to the terminal airways but there is a gradual increase in
crosssectional area, because of the increase in number of airways. In the
adult lung the pulmonary arteries run alongside the airways, branching with
them and decreasing in diameter (Moreno, 2006).
The pulmonary circulation is a low-pressure, high-flow system with a
great capacity for recruitment of normally unperfused vessels. As a
consequence, the walls of pulmonary arteries are thin, in keeping with their
low

transmural

pressure.

Pulmonary

arterial

hypertension

(PAH)

is

characterized by a pathological narrowing of the pulmonary arterioles and
small arteries and manifests as a progressive increase of the pulmonary
arterial resistance, leading to right heart failure and death. In the absence of
treatment, PAH has a very poor prognosis, with a mean survival of 2½ years.
The principal symptoms are dyspnea, fatigue, chest pain, and syncope.
According to the recent classification schemes for pulmonary hypertension
(guidelines of the European Society of Cardiology and European Respiratory
Society) PAH constitutes Group 1 and includes both idiopathic PAH and PAH
associated with other specific diseases (Group 2 includes patients with
pulmonary hypertension primarily due to left heart disease, Group 3
comprises those with pulmonary hypertension due to chronic pulmonary
disease, Group 4 includes cases of chronic thromboembolic pulmonary
hypertension, and Group 5 includes miscellaneous types of pulmonary
hypertension that do not fit into the other four categories). PAH idiopathic,
PAH associated with connective tissue disease and PAH associated with
congenital systemic-to-pulmonary shunts in the heart are the most common
forms of the disease. Mean age at diagnosis is >50 years, and the disease is
more common among women than men.

Patophisiology
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Figure.

3.3. Matherials and Methods

PREPARATION OF PRECISION-CUT LUNG SLICES FROM RESECTED
HUMAN LUNG
Macroscopically normal human lung was obtained from subjects
undergoing lung resection. Immediately before preparation, the tissue was
submerged in a reservoir containing ice-cold DMEM medium and 3% (w/v)
ultralow melting point agarose (Sigma) was injected into the tissue using a
fine-gauge needle to facilitate the efficient sectioning of the tissue. The
inflated tissue was then left for a further 30 min at 0°C, at which point it was
cut into cylindrical cores of 8-mm diameter. These were further processed to
precision-cut lung slices using a Krumdieck tissue slicer (model no. MD4000;
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Alabama Research and Development Munford, AL) with the slice thickness
set on 260 to 300 µm??. Slices were transferred, in order of preparation, to
wells of a 12-well tissue culture plate containing 1 ml/well incubation buffer
(DMEM medium). The culture plate was placed on a orbital shaker in a
humidified incubator (37°C, 5% CO2) for overnight incubation. The medium
was changed every half hour for the first 3h, and after overnight incubation.
This approach allows the agarose to dissolve out of the lung slice. The
explants were then inspected to find vessels that had been sectioned in a
transverse plane.
The slice was visualized using a microscope (Nikon Eclipse TE200;
magnification,

x4)

connected

to

a

live

CCD

camera

CoolSNAPfx

photometrics. A baseline live video imaging was recorded each 10 seconds.
Preparation of precision-cut lung slices from resected rat lung
Lungs were taken from 6–8 week-old (230–270 g) Wistar rats and lung
slices prepared as described above. All the animals used in this project were
maintained and killed in accordance with The European Community
guidelines for the use of experimental animals.
The animals were killed by intraperitoneal injection of pentobarbital and
anesthetized with isoflurane. A small vertical cut into the diaphragm was
made to collapse the lungs, followed by instillation of 2% agarose (low melting
point agarose) solution into the airways. After the agarose had cooled to 4°C,
tissue cores were cutted. From these cores, tissue slices were prepared using
a Krumdieck tissue slicer (model no. MD4000; Alabama Research and
Development Munford, AL).
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Experimental design
Each individual slice was placed in a Petri dish with 2mL of Krebs and
visualized using an inverted microscope (Nikon Eclipse TE200; magnification,
x4) connected to a live CCD camera CoolSNAPfx photometrics. The viability
of the artery was acessed with an injection of noradrenalin 10-6M followed by
an injection of histamine in the concentrations of 10-7M and 10-6M. The
contraction followed by relaxation ensure tissue viability.
The tissue was washed for 20 minutes with a perfusion of Krebs
solution and incubated in the presence or absence of different concentrations
of sildenafil (0.1; 1; 10 µM). After incubation, a concentration-response curve
of serotonin (10-12, 10-10, 10-8, 10-7, 10-6, 10-12M) was performed. Each
serotonin was incubated for 5 minutes and images were recorded every 5?
seconds. Finally, KCl 80mM was incubated during 10 min to establish the
maximal contractile response (100%). Small pulmonary artery contraction was
continuously monitored and was expressed as a percentage of the maximal
reduction of area obtained with KCl.

3.4. Results
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4. “CONSIDERAÇÕES FINAIS”
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6. ANNEXES

Annex 1 - Polyps

1.1. RNA extraction with trizol
Previously:
Colect a fragment of tissue with the help of a scalpel and tweezers to an
eppendorf containing 500 µL of trizol.
Homogenize with a tissue-lyser for 2 minutes with a 30 Hz frequency.
Store at -80°C for later use.
Experimental protocol:
Incubate at room temperature for 5 minutes.
Add 0,2 ml of chloroform/ml of trizol. Agitate for 15 seconds. Incubate 2-3
minutes at room temperature.
Centrifuge at 12000 rpm for 15 minutes, 4°C.
Collect the aqueous phase and add 1 µL of glycogen.
Precipitate by adding 0,5 mL of isopropyl alcohol/mL of trizol used during
homogenization. Incubate the samples in ice for 10 minutes.
Centrifuge at 12000 rpm for 10 minutes, 4°C.
Washout: remove the supernatant and add 1 mL of ethanol 75% (in water
DEPC)/mL of trizol. Agitate in vortex. Repeat.
Centrifuge at 7500 rpm for 5 minutes, 4°C.
Dry out in incubator at 37°C (about 30 minutes) and dissolve in water DEPC.

1.2. Buffer C
For 50 mL:
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Substance

Quantity (mL)

Hepes 1M

1

NaCl 4M

5

EDTA 0,5 M

0,1

EGTA 0,1M

0,5

Glicerol 99,5%

12,6

Milli-Q Water

30,8
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1.3. Trypsinization
Sterilize the cell culture flasks with UV light for 5 minutes.
Rinse the plates/flasks with the cells with DPBS and reject it.
Add an adequate volume of trypsin.
Incubate at 37°C for 5 minutes.
Use the microscope to verify if the cells have loosened.
Add double the volume of trypsin of culture medium.
Pipette the entire content, whilst rinsing the walls, to a falcon.
Centrifuge at 1200 rpm for 5 minutes.
Remove the supernatant.
Re-suspend the pellet in medium.

1.4. Automatic Cell count
Trypsinization.
After re-suspension in culture medium, transfer 10 µL to an eppendorf and
add 10 µL of trypan blue.
Place 10 µL of the mix on a Countess R plate.
Set the plate in the appropriate place on the Invitrogen counter.
Follow these steps: zoom > (choose a quadrant, randomly) > focus > count
cells.
The presented value is the number of cells in 1 mL of culture.
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1.5. Freezing
Trypsinization.
Instead of re-suspending in medium, use Bambanker.
Add 1 mL to each vial and immediately place the vial in ice until storage at 80°C.
Afterwards store the criovials in liquid nitrogen.

1.6. Thawing
Add an adequate volume of culture medium to a falcon.
Slightly open the vial to relieve the pressure and submerge in the water bath,
carefull not to wet the lid.
Add a bit of medium to help thawing.
Collect the contents to a falcon.
Centrifuge at 1200 rpm for 5 minutes.
Reject the supernatant.
Re-suspend in medium.
Rinse the flasks with medium and then add an appropriate volume of medium.
Transfer the re-suspended content to theflask.

1.7. BEBM
The preparation of culture medium should be done in laminar flow chambers.
Remove 5 mL of medium and add 5 mL of amphotericin B.
Add the single quots BEGM:
Substance
Bovine Pituitary

Quantity (ml)
2

Extract
Insulin

0,5

Hydrocortisone

0,5

GA-1000

0,5

Retinoic Acid

0,5
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Transferrin

0,5

Triiodothyronine

0,5

Epinephrine

0,5

hEGF

0,5
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Mix well.

1.7. DMEM without FBS
Remove 15 mL of medium.
Add 5 mL of:
•

Amphotericin B

•

Penicilin - Streptomicin

•

L-glutamine

1.8. Inclusion in paraffin
Place a fragment of sample on a container with 50 mL of saline precooled at
4°C.
Rinse 3 times in saline solution.
Set the fragment in formol 4% for 24 to 48 hours.
Deposite the fragment in a cassette.
Dehydrate the tissue:
TIME

SOLUTION

1h

Ethanol 70%

3h

Ethanol 96%

1,5h

Ethanol 96%

1h

Ethanol 100%

2h

Ethanol 100%

6-8h (ON)

Ethanol 100%

1h

Xilol

1h

Xilol
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1h
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Paraffin

1.9. Immunohistochemistry
IMMUNOHISTOCHEMISTRY.
Protocolo inmunohistoquímica:
Partimos de muestras de pólipo incluidas en parafina y cortadas con el microtomo. Una vez obtenidos los cortes
y montados sobre un portaobjetos procedemos a realizar la inmunohistoquímica.
1. Desparafinar:
a. Introducir los portaobjetos 15 minutos en una estufa a 60 º C.
b. 10 minutos en xilol (x2)
c. 10 minutos de etanol al 100%
2. Bloqueo de la peroxidasa endógena del tejido. Para ello sumergimos los portas en una solución de
metanol:H2O2 en una proporción 29:1. El bloqueo se lleva a cabo durante 20 minutos a temperatura ambiente.
Tras los 20 minutos lavamos con PBS tres veces 5 minutos cada vez.
3. Precalentamos un recipiente con H2O hasta que hierva y metemos una cubeta de vidrio con solución de
citrato 10mM al baño maría durante 10 minutos.
4. Dejamos atemperar la muestra sin sacarla del citrato.
5. Introducimos la muestra 5 minutos en agua mQ.
6. Dibujamos con rotulador repelente unos círculos alrededor de las muestras. A partir de este punto todos los
tratamientos que se le hagan a las muestras se realizarán colocando unos 100 µl de la solución correspondiente.
7. Bloqueo de uniones inespecíficas del anticuerpo. Echamos 100 µl de BSA en PBS al 5% . La incubación se lleva
a cabo durante 1 hora.
8.Quitamos la gota y añadimos el anticuerpo primario diluido en BSA en PBS al 0,1 %. Mantenemos a 4 ºC
durante toda la noche en la cámara fría en oscuridad. La incubación del anticuerpo primario se lleva a cabo en el
interior de una cámara húmeda. Esta consiste en una caja de plástico en la base de la cual se coloca un papel de
filtro humedecido. Sobre el papel de filtro humedecido se coloca un papel de film sobre el que colocaremos los
portas con las muestras. Encajaremos la tapa de la caja y posteriormente la forramos toda con papel de plata.
La cámara húmeda se introduce dentro de la cámara fría y se deja toda la noche a 4 º C.
9. AL día siguiente realizamos 3 lavados con PBS.
10. Incubamos el polímero conjugado con peroxidasa y la fracción de la inmunoglobulina F (ab’). Aplicamos 100 µl
de polímero universal (MASVISION) sobre cada muestra e incubamos a temperatura ambiente durante 30
minutos.
11. Aclaramos 3 veces con PBS.
12. Revelamos la inmunotinción para ello en primer lugar preparamos la mezcla de sustrato/cromógeno.
Añadimos una gota de Cromógeno DAB en 1 ml de tampón sustrato para DAB y mezclamos bien. La solución debe
preservarse de la luz.
13. Para llevar a cabo el revelado se añaden unos 100 µl de mezcla sustrato cromógeno y observamos al
microscopio como va virando el color del corte histológico.
14. Cuando se observa contraste de marrones en las distintas zonas del tejido se para la reacción sumergiendo
la muestra en agua destilada.
15. Realizamos una tinción de contraste con hematoxilina. Para ello Sumergimos los portas en hematoxilina
durante 2 segundos y aclaramos con abundante agua destilada.
16. Deshidratación del tejido.
a. Etanol 90% 5 minutos
b. Etanol 90% 5 minutos
c. Etanol 100% 5 minutos
d. Etanol 100% 5 minutos
e. Xilol 1 10 minutos
f. Xilol 2 10 minutos
17. Montamos con DPX.

Annex 2 – Lung Cut Slice
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2.1. HBSS

Substance

Quantity (g)

NaCl

16

KCl

0,8

Hepes

1,4

Glucose

2

CaCl2

0,28

MgSO4

0,4

Dissolve the substances above in 2 litres of destiled water.
Adjust to an optimum pH of 7,4.
Store at low temperature.

2.2. Agarose 3%
Agarose at a concentration of 3% is used for human tissues.
3

-

100

x

-

40

x = 1,2g

Dissolve in 40 ml of HBSS and warm up to 50°C to help dissolution.
It should be at a temperature of 37°C when injected in the piece of lung so as
not to destroy the tissue.
Discard the remaining content after use.

2.3. Krebs

Substance

Quantity (g)

NaCl

13,84
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KCl

0,7

KH2PO4

0,33

NaHCO3

4,2

Glucose

4,1

CaCl2

0,72

MgSO4

0,3
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Add 2 litres of distilled water and adjust to an optimum pH of 7,4.
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