
  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,00 x 26,00 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 61943493 01-09-2015

A adesão à TARVc traduz-se na redução 
do número de internamentos, da 
necessidade de consultas externas e da 
realização de exames complementares 
de diagnóstico, diminuindo o absentismo 
laboral.
Neste contexto, a equipa de 
farmacêuticos dos Serviços de 
Farmacêuticos do Hospital Beatriz 
Ângelo (HBA), em parceria com a 
Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa, procurou, através de um 
estudo observacional, identificar a 
potencial associação entre as crenças dos 
doentes acerca da TARVc e a adesão à 
terapêutica.
Para tal, a equipa aplicou um 
questionário, o BMQ-específico 
(Beliefs about Medicines Questionnaire), 
a um grupo de indivíduos infetados 
pelo VIH 1, seguidos em consulta 
externa de infecciologia no HBA, que 
consentiram em participar no estudo, 
tendo tido o apoio e a colaboração 
incondicional do corpo médico e da 
equipa de enfermagem da especialidade. 

FARMACÊUTICOS 
HOSPITALARES 
DITAM SUCESSO 

NA ADESÃO À TERAPÊUTICA 
ANTIRRETROVIRAL

FARMÁCIA HOSPITALAR

“O questionário BMQ consiste numa 
ferramenta, com aplicabilidade na 
prática clínica, desenhado para dar 
resposta à necessidade premente de 
meios que permitam mensurar as 
crenças comuns relacionadas com 
a medicação”, explica a Dr.ª Miriam 
Capoulas, responsável pela farmácia 
hospitalar de ambulatório do HBA.
No detalhe, o questionário BMQ é 
composto por duas partes distintas: 
uma geral (designada por BMQ-geral), 
e outra específica (designada por BMQ-
específico), ambas as quais avaliam e 
exploram respetivamente as crenças 
relacionadas com a medicação. A parte 
específica subdivide-se, ainda, em dois 
grupos de questões, uma relativa à 
perceção da necessidade do tratamento 
e outra relativa às preocupações com a 
medicação. “Este questionário encontra-
se validado para a população portuguesa, 
tendo demonstrado ser bastante útil na 
correlação das crenças dos doentes com a 
adesão a diversos tratamentos crónicos”, 
reforça a farmacêutica hospitalar.

RESULTADOS DO ESTUDO

O estudo incluiu 175 doentes sob 
TARVc, dos quais 54,3% eram homens, 
apresentando uma mediana de idades de 
44 anos (de 20 a 76).
No final do estudo, foi observado 
um excelente perfil de adesão, com 
uma mediana da taxa de cobertura 
(determinada com base no perfil de 
levantamento da medicação) de 1,03 (de 

0,59 a 1,29), encontrando-se os valores 
de referência entre 0,80 e 1,10. O que se 
traduz numa taxa de adesão na ordem 
dos 90 a 95%.
“Os resultados obtidos através do 
questionário BMQ, permitiram concluir 
que a população do estudo se encontrava 
muito sensibilizada para a necessidade 
da TARVc, com medianas da expressão 
da necessidade de 24,00 (de 15 a 25, 
numa escala de 5 a 25 valores) e das 
preocupações de 18,00 (de 6 a 30, numa 
escala de 6 a 30 valores)”, refere a Dr.ª 
Miriam Capoulas, acrescentando ainda 
que “o grupo de doentes em que se 

A CONSULTA DE 
ACOMPANHAMENTO 
FARMACOTERAPÊUTICO E 
ADESÃO À TERAPÊUTICA 
PROMOVE A ADESÃO À 
TERAPÊUTICA DOS DOENTES 
VIH/SIDA SEGUIDOS NO 
HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO, QUE 
JÁ ATINGIU VALORES DA ORDEM 
DOS 90 A 95%.
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Estender o 
conceito a outras 

especialidades

Tendo como modelo a 
Consulta de Acompanhamento 
Farmacoterapêutico e Adesão à 
TARVc, num futuro próximo, está 
previsto estender este conceito a 
outras especialidades do Hospital 
Beatriz Ângelo, reposicionando 
o farmacêutico nesta área de 
atividade. “Neste momento, 
encontra-se também em plena 
atividade a consulta farmacêutica 
dedicada aos doentes com hepatite 
C, sendo que alguns destes doentes 
são coinfetados pelo VIH. Entretanto 
foi-nos colocado o desafio, pela 
Comissão de Farmácia e Terapêutica, 
relativo às novas terapêuticas para 
tratamento da esclerose múltipla”, 
avança a Dr.ª Cláudia Santos.
Com a disponibilização destes 
novos serviços pelos farmacêuticos 
na área da farmácia hospitalar de 
ambulatório, tanto a Dr.ª Cláudia 
Santos como a Dr.ª Miriam Capoulas 
concordam, ao afirmar que se está 
a assistir a um momento desafiante 
para o farmacêutico de ambulatório. 
O crescente aparecimento de 
medicamentos inovadores na área 
do tratamento do doente crónico em 
contexto hospitalar, sobretudo de 
forma orais, desloca gradualmente 
dos hospitais de dia para a farmácia 
de ambulatório e aumenta o peso 
do doente crónico no seguimento 
e dispensa de medicamentos em 
circuito hospitalar desafiando 
progressivamente o conceito 
dos hospitais serem unidades de 
prestação de cuidados agudos, 
levando as direções dos serviços 
farmacêuticos a repensar as equipas 
dedicadas.

observou que a terapêutica era efetiva 
apresentava taxas de cobertura superiores 
às do grupo de doentes com terapêutica 
não efetiva, sendo esta diferença 
estatisticamente significativa”.
Os resultados obtidos refletem o excelente 
trabalho da equipa multidisciplinar, a qual 
se encontra empenhada na sensibilização 
da importância da adesão à terapêutica. 
Os resultados refletem ainda a grande 
proporção de doentes com diagnóstico 
recente, e por isso sob o primeiro esquema 
terapêutico. No momento em que este 
estudo foi realizado eram seguidos no HBA 
cerca de 400 doentes infetados pelo VIH, 
estimando-se a cada mês um aumento de 
cerca de dez novos doentes seropositivos, 
sendo que destes, metade apresentarão 
diagnóstico de novo.

CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO 
FARMACOTERAPÊUTICO E ADESÃO 
À TERAPÊUTICA

“Quando a minha diretora me desafiou 
para esta área de atividade, estabeleceu 
como objetivo a implementação da 
Consulta Farmacêutica. Assim, em 
conjunto com a equipa dedicada, foram 
identificadas as necessidades das diferentes 
especialidades e patologias”, recorda a Dr.ª 
Miriam Capoulas. “Iniciámos este projeto 

com a população de doentes VIH/SIDA, 
na expectativa de que iríamos encontrar 
um número expressivo de doentes 
experimentados, transferidos de Lisboa, 
dos hospitais centrais para o hospital da 
área de influência das respetivas zonas 
de residência, pelo que nos propusemos 
medir o nível de adesão à terapêutica. 
Porém, identificamos, ao longo deste 
processo, uma elevada percentagem de 
novos doentes, com início de TARVc na 
consulta de infecciologia do HBA; sendo 
este número demonstrativo, muito 
provavelmente, da insuficiência de 
cuidados de saúde nesta região de Loures”, 
continua a farmacêutica.
Como referido anteriormente, a equipa 
envolvida no projeto encontrou um 
excelente valor de adesão à TARVc, que 
ultrapassa, em muito, a média nacional, 
sendo uma das causas o elevado número de 
doentes diagnosticados de novo, a iniciarem 
tratamento. “Muito provavelmente, se a 
amostra de doentes experimentados fosse 
superior, os resultados encontrados seriam 
bastante diferentes”, comenta.
A introdução do questionário BMQ-
específico na rotina da Consulta 
Farmacêutica foi útil na identificação 
de necessidades, em estratégias de 
acompanhamento farmacêutico, 
contribuindo também para aumentar a 
proximidade à equipa multidisciplinar.

DR.ª CLAÚDIA 
SANTOS

DR.ª MIRIAM 
CAPOULAS
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No decorrer da consulta farmacêutica o 
foco dos farmacêuticos está direcionado 
para a eficácia e segurança do perfil 
farmacoterapêutico, observando 
interações, vigiando reações adversas e 
monitorizando parâmetros relevantes, 
além da educação e da disponibilização 
de informação importante e necessária 
para o doente. Finalizando a mesma, 
com a criação de evidência documentada 
numa ferramenta dedicada. Desta 
forma, comenta a Dr.ª Miriam Capoulas, 
“é possível estabelecer reportes 
farmacêuticos aos médicos e/ou 
enfermeiros com base no histórico de 
registos da consulta farmacêutica”.
“A opção pela criação da consulta 
farmacêutica, na área da Infecciologia, 
deveu-se fundamentalmente ao estudo 
desenvolvido pela Dr.ª Miriam Capoulas, 
que, como referido, incluiu a aplicação 
de um questionário e o respetivo 
tratamento e análise dos resultados”, 
menciona a Dr.ª Cláudia Santos, diretora 
dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 
Beatriz Ângelo.
Foi por um dos objetivos ser a aposta 
na equipa multidisciplinar que, no 
momento em que se decidiu avançar 
com a Consulta de Acompanhamento 
Farmacoterapêutico e Adesão à 
Terapêutica, houve a preocupação 
de envolver o diretor do Serviço de 
Infecciologia, Dr. Paulo Rodrigues, 
médicos infecciologistas e a equipa 
de enfermeiros do Hospital de Dia de 
Infecciologia.
“O objetivo não é concorrer entre 
nós, mas complementarmo-nos, com 
uma mais-valia clara para os doentes. 
Infelizmente, os nossos recursos são 
insuficientes para nos envolvermos 
com esta proximidade com todos, temos 
de priorizar, e de forma estratégica, 
posicionarmo-nos junto dos doentes 
com menor grau de acompanhamento 
e vigilância, ‘despriorizando’ 
aqueles que, à data, usufruem de 
um seguimento mais cuidado e que 
apresentem um grau superior de 
cumprimento das recomendações da 
equipa multidisciplinar” explica a Dr.ª 
Cláudia Santos, sublinhando que após a 
consulta, a informação é partilhada com 
a equipa médica, de forma a possibilitar a 
entreajuda.

P EQ U E N O S  PA S S O S , 
M A S  M U I T O  S Ó L I D O S

“A nossa ideia é ir dando passos pequenos, 
bastante sólidos e estruturados, com 
a criação de evidência e obtenção de 
outcomes que nos permitam medir a 
eficácia e segurança das terapêuticas 
instituídas. Pretendemos acrescentar 
valor aos cuidados prestados ao doente”, 
afirma a Dr.ª Cláudia Santos, ao referir-se 
ao trabalho desenvolvido pela Dr.ª Miriam 
Capoulas, o que significa que “se têm dado 
os passos que os recursos nos permitem, 
com o objetivo de se consolidar posições e 
não se correr o risco de se regredir”.
De acordo com a Dr.ª Cláudia Santos, a 
realização da Consulta Farmacêutica 
na área de infecciologia não é uma ação 
pioneira dos Serviços Farmacêuticos do 
HBA. “É uma prática de muitos colegas, em 
diferentes unidades hospitalares, existindo 
ideias fantásticas implementadas mas que 
a posteriori acabam por não resultar como 
planeado. Por estes motivos, tentamos ser 
cautelosos, avançando de forma lenta mas 
sustentada, procurando não nos colocar em 
situação de risco”, comenta.
Muito embora o projeto não seja pioneiro, é 
contudo um dos poucos com capacidade de 
disponibilizar dados e avançar com estudos 
focados na adesão e na monitorização da 
TARVc. “A nossa capacidade em conseguir 
criar evidência e robustez de dados é o que 
nos poderá tornar pioneiros”, sublinha a 
responsável pela farmácia hospitalar do 
HBA, e deixa a “porta aberta” aos colegas 
de outros hospitais: “estamos recetivos 
a todos os que desejem trocar ideias 
connosco e disponíveis para partilhar e 
colaborar na implementação deste projeto, 
uma vez que é fácil de ser adequado à 
realidade de cada hospital”, acrescenta.

Educação, 
vigilância e 

monitorização 

O sucesso da adesão à terapêutica 
antirretroviral deve-se também 
à Consulta de Acompanhamento 
Farmacoterapêutico e Adesão à 
Terapêutica, implementada pelos 
Serviços Farmacêuticos do Hospital 
Beatriz Ângelo. Nesta consulta o 
acompanhamento tem as vertentes 
gerais de educação, vigilância e 
monitorização, tendo como objetivo 
final a eficácia e segurança da TARVc.
A consciencialização para a 
importância da adesão à terapêutica 
é a motivação que é um dos 
ensinamentos que estes doentes 
recebem por parte dos farmacêuticos. 
“Pretendemos que compreendam 
as terapêuticas e que identifiquem 
as necessidades e as preocupações 
associadas a cada medicamento, para 
que estas sejam compatíveis com o 
ritmo de vida de cada um, de forma a 
facilitar a rotina do dia-a-dia, para que 
a toma da medicação se desmonte de 
constrangimentos”, diz a Dr.ª Miriam 
Capoulas, acrescentando que durante 
a consulta e consoante informação 
recolhida é possível “afinar 
estratégias de abordagem, com a 
equipa multidisciplinar, para reforçar 
informação, sobretudo a doentes com 
problemas sérios de adesão à TARVc”.
A monitorização do perfil 
farmacoterapêutico permitem 
concluir sobre a eficácia e segurança 
dos medicamentos. Para tal, são 
efetuados registos numa aplicação 
dedicada, de acordo com uma checklist. 
“Esta ferramenta foi desenvolvida 
pelos farmacêuticos para apoio à 
consulta farmacêutica, sendo utilizada 
para consultar e registar a informação 
recolhida em ambiente de consulta 
que e posteriormente será partilhada 
com comissões, grupos de trabalho 
e profissionais de saúde do nosso 
Hospital” observa a Dr.ª Cláudia 
Santos.

“A NOSSA CAPACIDADE EM 
CONSEGUIR CRIAR EVIDÊNCIA 
E ROBUSTEZ DE DADOS É O 
QUE NOS PODERÁ TORNAR 
PIONEIROS”
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FARMÁCIA HOSPITALAR
FH DO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 
DITA SUCESSO NA ADESÃO À TAR
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