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Resumo 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária constitui o primeiro contacto com o exercício da profissão 

farmacêutica, onde o estudante tem a oportunidade de consolidar e colocar em prática todo o conhecimento 

adquirido ao longo do curso. Além disso, a proximidade com o utente permite a aquisição de novas 

competências, essenciais para a prática da profissão. 

Assim sendo, no âmbito do plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, realizei o meu estágio na Farmácia do Marco, que 

decorreu entre setembro de 2016 e março de 2017, sob a orientação do Dr. Luís Rocha. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes fundamentais. Na primeira parte são descritas as 

atividades, conhecimentos e competências adquiridas durante o estágio, bem como aspetos legais e 

inerentes ao funcionamento da farmácia. Na segunda parte constam os dois temas de estudo desenvolvidos, 

de caráter intervencional e com repercussão positiva na farmácia e na população. O primeiro caso relaciona-

se com o envelhecimento da população e polimedicação, que resultou na articulação dos serviços da 

farmácia com um centro de dia da localidade. O segundo caso tem como objeto de estudo a Doença Venosa 

Crónica, particularmente o estudo de caso de uma utente com úlcera venosa crónica. 
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PARTE 1 

Introdução 
 

As funções assumidas atualmente pelo farmacêutico na sociedade transcendem o seu papel enquanto 

técnico do medicamento. O aconselhamento sobre o uso racional de medicamentos e a monitorização de 

utentes, bem como a capacidade de sensibilização para a adoção de hábitos de vida saudáveis e de 

identificação de sinais de alerta são algumas das competências sociais com impacto significativo nos 

objetivos das políticas de saúde. 

A forma discreta com que o farmacêutico desempenha a sua tarefa mascara a eficácia e o profissionalismo 

da sua intervenção, mas nem por isso diminui o seu papel ativo enquanto agente principal de saúde no 

contexto da educação e promoção para a saúde e bem-estar da população. 

A classe farmacêutica rege-se por um Código Deontológico, que enquadra ética e disciplina a sua atividade 

profissional, sob a avaliação da Ordem dos Farmacêuticos. 

O estágio curricular proporciona a cada estudante a oportunidade de integração no ambiente profissional 

inerente ao ato farmacêutico, permitindo prepará-lo técnica, científica e eticamente para o desempenho 

adequado e competente da profissão. 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária foi realizado na Farmácia do Marco (FM), de setembro 

de 2016 a março de 2017 e dividiu-se essencialmente em duas partes. A primeira parte baseou-se na receção 

de encomendas, armazenamento de produtos, controlo de stocks e organização e verificação de receituário, 

ou seja, todas as atividades por detrás do contacto direto com o público. Estas tarefas permitiram-me uma 

familiarização gradual com os medicamentos, produtos de saúde disponíveis e a diversidade de laboratórios 

existentes no mercado, bem como conhecer os locais de armazenamento de produtos e as condições ideais 

para o fazer. A segunda parte relacionou-se diretamente com o atendimento ao público. Comecei por assistir 

aos atendimentos, passando de seguida a realizá-los eu própria, primeiro com supervisão, e depois sozinha. 

 

Desenvolvimento  

 

1. Organização da Farmácia do Marco 

1.1. Localização e espaço exterior 

A Farmácia do Marco (FM) localizada no centro da cidade de Marco de Canaveses, é uma farmácia 

moderna e sofisticada que oferece ao utente um espaço amplo e agradável, um atendimento de excelência 

e diversos serviços direcionados ao bem-estar do utente. 

De acordo com o Artigo 10º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, a FM apresenta todas as 

condições de acessibilidade a cidadãos portadores de deficiência. Exteriormente, a fachada está identificada 

com o nome da farmácia, a indicação da Direção Técnica, a cruz das Farmácias Portuguesas® e uma cruz 

verde que indica a hora e o horário de serviço, estando estas últimas iluminadas sempre que a farmácia se 

encontra aberta. Outros aspetos constam no exterior, nomeadamente as montras de produtos que se alteram 

periodicamente, com respetivo preço e promoção associada, tal como previsto no Artigo 28º do mesmo 

Decreto-Lei.1 
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1.2. Espaço interior 

As farmácias devem dispor de instalações adequadas que garantam a segurança, conservação e preparação 

adequada dos medicamentos, assim como a comodidade e privacidade dos utentes e colaboradores da 

farmácia, imposições contidas no Artigo 29º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto e nas Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária. Para assegurar o cumprimento destes requisitos, a 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) requer que as farmácias 

possuam pelo menos sala de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias.1 Na FM 

verifica-se o cumprimento destes requisitos. Esta encontra-se dividida em zonas distintas, divididas por 

dois pisos: no primeiro piso encontra-se a zona de atendimento aos utentes, o robot de dispensa de 

medicamentos, a zona de receção de encomendas, dois gabinetes para atendimento personalizado e uma 

zona de armazenamento do excedente de alguns produtos. No segundo piso localiza-se o armazém e o 

laboratório. Existem duas instalações sanitárias, uma em cada piso. A manutenção da temperatura ideal 

para a conservação dos medicamentos (abaixo de 25ºC) é garantida pela presença de um sistema de ar 

condicionado nos dois pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – A Farmácia do Marco 

 

1.2.1. Zona de atendimento ao público 

A zona de atendimento ao público ocupa grande parte do espaço correspondente ao primeiro piso da 

farmácia. Trata-se de uma divisão ampla, devidamente iluminada e ventilada onde estão presentes cinco 

postos de trabalho, cada um deles equipado com um computador, leitor ótico, impressora, carimbo e um 

terminal de pagamento automático. Os balcões possuem gavetas destinadas ao armazenamento de diversos 

objetos que possam ser úteis no decorrer do atendimento ao público, tal como material de escrita e sacos 

de papel, para além das receitas e outros documentos, ainda que temporariamente. Atrás do balcão 

encontram-se várias gavetas que contém produtos de elevada rotação, cujo armazenamento no robot não se 

justifica, tal como Aspirina®GR 100 mg (Bayer), Paracetamol 500 mg e Paracetamol 1000 mg, Biafine® 

(Johnson & Johnson), entre outros, para além de artigos não adequados ao robot, tais como ligaduras, 

adesivos, etc. 
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Nesta zona estão localizados inúmeros lineares e expositores, onde se encontram produtos de venda livre, 

como produtos de cosmética e higiene corporal, produtos de higiene oral, produtos dietéticos, produtos de 

puericultura e geriatria e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), divididos por marca e 

com as campanhas e promoções disponíveis devidamente sinalizadas. A composição destes lineares varia 

muito de acordo com a sazonalidade, tendo-se verificado o predomínio de antigripais, xaropes para a tosse 

e descongestionantes nasais durante o meu período de estágio. 

À entrada da farmácia encontra-se uma máquina de senhas, que facilita o atendimento através da 

organização dos utentes por ordem de chegada, bem como o respetivo monitor que informa a ordem de 

atendimento. Para além disso, existe ainda uma zona dedicada às crianças e um medidor automático de 

pressão arterial. 

 

1.2.2. Gabinetes de atendimento personalizado 

A FM dispõe de dois gabinetes de atendimento personalizado, fisicamente separados, que permitem maior 

privacidade no contacto com o utente. Um deles destina-se à administração de injetáveis e ao 

acompanhamento do crescimento do bebé. Encontra-se munido de todo o material necessário a estas 

práticas: possui uma marquesa, um armário e um carrinho destinado à arrumação do material a utilizar, 

uma superfície de trabalho que permite a manipulação dos medicamentos, desinfetante, álcool a 70º, luvas, 

compressas, algodão e pensos rápidos, assim como contentores adequados à recolha dos diferentes resíduos 

(um para material cortante e perfurante, um para material contaminado com resíduos biológicos e outro 

com tampa e pedal para lixo comum). Para além disso, existe ainda uma balança digital destinada ao 

acompanhamento do peso do bebé. 

O outro gabinete disponível destina-se à prestação de serviços de saúde, tais como a determinação de 

parâmetros bioquímicos (tensão arterial, glicémia, colesterol total e triglicerídeos) bem como ao 

aconselhamento nutricional disponibilizado pela FM todas as sextas-feiras. 

 

1.2.3. Zona de receção de encomendas 

A zona de receção de encomendas, tal como o nome indica, é o local onde se efetua a receção e conferência 

de encomendas que chegam à FM oriundas dos diversos fornecedores. Para auxiliar esta tarefa, existe um 

computador, um leitor ótico, uma impressora de etiquetas e telefone. É também nesta zona que são 

realizadas as mais diversas atividades de controlo de stock, tais como marcações de preços, devoluções e 

reclamações. 

Após a receção das encomendas, segue-se o armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos, 

quer no robot quer nos devidos lineares ou gavetas.  

 

1.2.4. Laboratório 

Apesar de, atualmente, a FM não realizar manipulação de medicamentos, existe um laboratório disponível, 

que contém, à exceção das matérias primas, todo o material e equipamento necessários para tal. 
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1.3. Fontes de informação 

As farmácias devem dispor da Farmacopeia Portuguesa, em edição de papel, em formato eletrónico ou 

online, a partir de sítio da Internet reconhecido pelo INFARMED, bem como de outros documentos 

indicados pela mesma entidade.1 A FM possui diversos documentos de apoio à atividade farmacêutica, 

como o Prontuário Terapêutico atualizado, a Farmacopeia Portuguesa e o manual de Boas Práticas 

Farmacêuticas. A ligação de todos os computadores à Internet permite que a qualquer altura do atendimento 

sejam consultadas não só informações de entidades oficiais, como também outros sítios de permanência 

similar, como o Infomed, o que permite o esclarecimento de qualquer dúvida inerente ao exercício da 

profissão farmacêutica.  

 

1.4. Horário de funcionamento 

A FM está aberta de segunda a sexta das 8:30 às 22 horas e ao fim de semana das 9 às 22 horas. Os horários 

noturnos são realizados em sistema de rotatividade com as outras farmácias da cidade, de 4 em 4 dias. 

Durante o dia a farmácia funciona com todo o espaço de atendimento aberto ao público, enquanto que 

durante a noite o atendimento é feito através de um postigo que limita o contacto entre o farmacêutico e o 

utente. 

 

1.5. Recursos humanos 

Cumprindo o Artigo 23º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, a FM dispõe de uma equipa de 

trabalho de quatro farmacêuticos, entre eles o diretor técnico, duas técnicas de farmácia, uma enfermeira e 

uma administrativa. Todos os elementos se encontram devidamente identificados.1 Toda a equipa é bastante 

empenhada, prestável e acessível, tendo contribuído de forma determinante para a minha formação. 

  

2. Gestão na farmácia 

2.1. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FM é o Sifarma2000®, que constitui a base de todas as tarefas que se 

realizam na farmácia. Permite a gestão eficiente da farmácia e o atendimento propriamente dito. Este 

sistema revela-se uma grande ajuda, uma vez que permite ao utilizador aceder diretamente aos mais 

diversos menus, como ao atendimento e à gestão de encomendas, para além de fornecer muita informação 

sobre o produto que se está a dispensar, como a composição qualitativa e quantitativa, posologia, indicações 

terapêuticas, efeitos adversos, contraindicações e interações, o que se revela particularmente útil quando 

surgem dúvidas no decorrer do contacto com o utente, permitindo aumentar o dinamismo e eficácia do 

atendimento e a diminuição da ocorrência de eventuais erros. 

 

2.2. Gestão de stocks 

Para uma administração eficaz da farmácia, é essencial garantir que não existem produtos nem em 

quantidade excessiva nem em quantidade insuficiente, uma vez que ambas as situações conduzem à 

ineficiência do serviço. Assim sendo, uma correta gestão de stocks, cujo objetivo é racionalizar os 
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medicamentos e produtos farmacêuticos de acordo com as necessidades dos utentes, revela-se um ponto 

fundamental, devendo assentar em fatores como a rotatividade dos produtos, variações sazonais, hábitos de 

prescrição dos médicos da zona, vantagens da compra em grande quantidade, tempo de entrega dos 

fornecedores, entre outros. 

No Sifarma 2000®, a cada produto está associado um stock mínimo e máximo, calculados principalmente 

de acordo com o histórico de vendas, sendo estes passíveis de atualização a qualquer momento. Quando a 

quantidade mínima é atingida, gera-se automaticamente uma encomenda que fica pendente até aprovação 

do responsável. 

Durante todo o estágio tive oportunidade de acompanhar a variação de stocks assim como as incorreções 

que vão sendo encontradas, e pude compreender a importância de todo este processo, para que não seja 

posta em causa a eficiência do serviço prestado ao utente. 

 

2.3. Gestão de encomendas e aprovisionamento de produtos 

A aquisição de produtos pode ser efetuada aos distribuidores grossistas ou diretamente ao laboratório, 

conforme o produto em questão. Como distribuidores grossistas a FM tem a Alliance Healthcare e a Plural. 

No caso de produtos dermocosméticos, artigos de puericultura, medicamentos genéricos e outros produtos 

com elevada rotatividade, a aquisição é feita diretamente ao laboratório. 

A primeira parte do meu estágio centrou-se neste setor, o que me permitiu uma familiarização gradual com 

os medicamentos, principalmente com os nomes comerciais, a grande maioria desconhecida por mim até 

então. 

 

2.3.1. Realização de encomendas 

Na FM são realizadas quatro encomendas diárias, duas a cada um dos distribuidores grossistas, à hora do 

almoço e ao fim do dia. Estas encomendas são geradas automaticamente no sistema informático, da qual 

fazem parte os produtos que atingem o stock mínimo. 

Para além das encomendas diárias, existem outros tipos de encomendas. No caso da encomenda direta ao 

laboratório, esta é feita através dos representantes da marca, que visitam com frequência a farmácia. 

As encomendas instantâneas são realizadas durante o atendimento e enviadas imediatamente ao fornecedor 

selecionado, em situações de pedidos de produtos por parte dos utentes que não se encontram disponíveis 

no stock da farmácia. Nestes casos, o produto fica reservado para o utente em questão, ou eventualmente 

pago se este assim o desejar. 

Atualmente encontra-se implementado nas farmácias o projeto “Via Verde do Medicamento”. Consiste 

numa plataforma gerida e controlada pelo INFARMED, através da qual os intervenientes do ciclo do 

medicamento, nomeadamente a indústria farmacêutica, os distribuidores grossistas e as farmácias, mantém 

uma reserva de medicamentos críticos (esgotados e rateados) e asseguram a sua disponibilidade perante 

necessidades reais dos doentes. Trata-se de um mecanismo excecional, que não deve constituir a principal 

forma de abastecimento do mercado. 

 

2.3.2. Receção e verificação de encomendas 

As encomendas são entregues na farmácia, em caixas apropriadas, devidamente identificadas com o nome 
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da farmácia e com a respetiva fatura. (Anexo 1) Cabe a quem faz a receção da encomenda a tarefa de 

verificar se a encomenda recebida corresponde ao pedido efetuado. De seguida, é necessário procurar a 

encomenda no separador “Receção de encomendas” do Sifarma2000®. 

É feita a leitura do código de barras de cada produto e introduzido o número de unidades, tendo o cuidado 

de verificar sempre se as quantidades faturadas correspondem às quantidades recebidas. Também deve ser 

confirmado o prazo de validade, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP) e 

o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), atualizando-os sempre que necessário. O estado de 

conservação das embalagens secundárias deve ser sempre avaliado, assim como a existência de produtos 

pedidos em falta. Quando os produtos não possuem PVP definido, cabe à farmácia definir uma margem de 

lucro a aplicar sobre o PVF para o cálculo do PVP. Após confrontados os dados da fatura ou guia de remessa 

com os que constam no computador, nomeadamente o número de unidades e o valor total faturado, é 

finalizada a encomenda. 

Quando a encomenda é feita diretamente ao laboratório, a farmácia fica com a nota de encomenda em 

arquivo, contendo todos os produtos pedidos. Antes de se dar entrada da encomenda confirma-se se o que 

vem na fatura corresponde à nota de encomenda. Após esta confirmação aplica-se o mesmo processo 

anteriormente descrito. 

 

2.3.3. Devoluções e reclamações de produtos 

Existem inúmeras situações que obrigam as farmácias a proceder à devolução de produtos. Entre os vários 

motivos destacam-se os pedidos por engano, embalagens danificadas, prazo de validade curto e pedidos de 

recolha emitidos pelo INFARMED, fabricante ou distribuidor, por existência de algum tipo de 

irregularidade. É emitida no Sifarma2000® uma nota de devolução (Anexo 2) em triplicado, sendo que 

duas vias ficam em arquivo na farmácia e uma delas é levada pelo fornecedor junto com o produto em 

questão. 

Na eventualidade de existirem produtos indevidamente debitados e/ou debitados mas inexistentes, procede-

se à reclamação para o fornecedor, através da plataforma digital do distribuidor ou por contacto telefónico.  

 

2.3.4. Armazenamento de produtos 

Após a receção da encomenda, procede-se ao correto armazenamento dos produtos farmacêuticos, 

garantindo sempre o seu bom estado de conservação. 

Os medicamentos e produtos de saúde devem ser armazenados num local seco, fresco e arejado.  

A FM está equipada com um robot de dispensa de medicamentos, onde se encontra a grande maioria dos 

produtos armazenados, à exceção de embalagens demasiado volumosas, com forma não retangular e 

excessivamente pesadas, para além dos produtos do frio. Os produtos termolábeis, como vacinas, insulinas, 

injetáveis e colírios devem ser guardados no frigorífico, a uma temperatura entre os 2ºC e 8ºC. Tal como já 

foi referido, MNSRM, produtos cosméticos e de higiene corporal, puericultura e dietéticos encontram-se 

em lineares e expositores pela farmácia. 

Na FM, o armazenamento rege-se pelas as regras FIFO (“first in, first out”) e FEFO (“first expired, first 

out”), que garantem que os produtos que chegam em primeiro lugar à farmácia e/ou cujo prazo de validade 

seja menor sejam os primeiros a serem expedidos. Nos lineares, os produtos com prazo de validade mais 
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curto encontram-se à frente, sendo dispensados em primeiro lugar. No armazenamento no robot, 

medicamentos com prazo de validade inferior a um ano obrigam à introdução da validade manualmente, 

garantindo que são os primeiros a sair. 

 

2.3.5. Controlo de prazos de validade 

Na FM, todos os meses é criada e emitida uma lista de controlo de prazos de validade, através do 

Sifarma2000®, com o objetivo de garantir a qualidade, eficácia e segurança dos produtos dispensados. Os 

produtos cujo prazo de validade expira nos três meses seguintes são recolhidos e devolvidos ao fornecedor, 

fazendo-se acompanhar da respetiva nota de devolução. Por norma, o valor correspondente a esses produtos 

é creditado à farmácia. Este controlo é extremamente importante, uma vez que evita a dispensa de 

medicamentos cujo prazo de validade esteja a expirar, ao mesmo tempo que evita perdas para a farmácia. 

 

3. Classificação de produtos existentes na farmácia 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica, medicamentos não sujeitos a receita 

médica e medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia 

De acordo com o Decreto-Lei nº176/2006, consideram-se como MSRM os medicamentos que possam 

constituir, direta ou indiretamente, risco para a saúde do utente, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, no caso de serem utilizados sem vigilância médica; medicamentos que possam constituir risco 

direto ou indireto quando utilizados em quantidades consideráveis, com frequência para fins diferentes 

daquele a que se destinam; medicamentos que contenham substâncias cuja atividade ou efeitos adversos 

tenha necessariamente que ser verificada; medicamentos destinados a administração parentérica, podendo 

verificar-se uma ou mais imposições atrás mencionadas. Salvo em casos de extrema necessidade, estes 

medicamentos só podem ser dispensados mediante apresentação de receita médica.2 

Os MNSRM visam maioritariamente o alívio ou resolução de um problema de saúde menor, pelo que não 

requerem receita médica para a sua aquisição na farmácia. Assim sendo, a sua dispensa pelo farmacêutico 

requer atenção redobrada, assumindo este o resultado da sua indicação a todos os níveis. Os MNSRM 

devem ser indicados mediante avaliação da pertinência da sua utilização, tendo em conta a intensidade e 

duração dos sintomas. Para além disso, o farmacêutico deve instruir o utente quanto ao modo e frequência 

de administração e à duração do tratamento. 

 Estes medicamentos não são comparticipados, sendo o preço determinado pelas farmácias, uma vez que 

possuem regime de preço livre. 

Os MNSRM-EF constituem uma nova categoria de medicamentos, criada no âmbito do Decreto-Lei nº 

128/2013, de 5 de setembro.3 São medicamentos que embora possam ser dispensados sem prescrição 

médica, a respetiva dispensa é condicionada pela intervenção farmacêutica e pela aplicação de protocolos 

de dispensa. Foram aprovadas quinze DCIs, as respetivas indicações terapêuticas e outras condições de 

dispensa exclusiva em farmácia. (Anexo 3) Os MSRM cuja AIM se encontre já autorizada e cuja 

composição se encontre na lista de DCIs podem, a pedido do titular da respetiva AIM, ser reclassificados 

em MNSRM-EF. Esta nova classificação de dispensa exige uma participação ativa do farmacêutico, 
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constituindo assim um reconhecimento da importância do mesmo na garantia da efetividade e segurança 

no uso dos medicamentos. 

 

3.2. Medicamentos manipulados 

De acordo com o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, o medicamento manipulado consiste em “qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”.5 Entende-se por fórmula magistral um medicamento preparado segundo uma receita médica 

que especifica o doente a quem o mesmo se destina, ao passo que o preparado oficinal consiste em qualquer 

medicamento preparado mediante indicações de farmacopeias ou formulários oficiais, destinado a ser 

dispensado aos utentes assistidos pela farmácia ou serviço.5 

 

3.3. Medicamentos homeopáticos e fitoterápicos 

Conforme o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, o medicamento homeopático é definido como o 

“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias primas 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.” 2 

Por outro lado, de acordo com o mesmo decreto, um produto fitoterápico trata-se de “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.” 2 

Cada vez mais existe a procura por abordagens de diagnóstico e tratamento diferentes da medicina 

tradicional, permitindo que as terapêuticas não convencionais se imponham no contexto da saúde e bem-

estar. Assim, principalmente produtos fitoterápicos merecem um papel de destaque na FM, sendo muito 

comum a procura de chás e infusões, bem como suplementos para diversas condições de saúde à base de 

produtos naturais. 

 

3.4. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Segundo o Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de junho, consideram-se produtos para alimentação especial e 

dietéticos “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo 

nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. Estes 

produtos destinam-se a pessoas que se encontrem em condições fisiológicas específicas, complementando 

ou substituindo na totalidade a dieta, e latentes e crianças em bom estado de saúde, de forma a satisfazer as 

suas necessidades nutricionais.6 

Neste tipo de produtos estão incluídos leites adaptados e parcialmente adaptados, papas, suplementos 

nutricionais para adultos, entre outros, estando a FM munida de várias opções de escolha relativamente a 

cada ponto referido. 
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3.5. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

De acordo com o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, consideram-se produtos cosméticos e de 

higiene corporal como “qualquer substância ou preparação 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 e ou proteger ou os manter em bom estado e 

ou corrigir os odores corporais”.7 

Na FM, a oferta deste tipo de produtos é variadíssima, havendo grande aposta na formação dos 

colaboradores, fazendo desta área um fator diferenciador e de valorização para a farmácia. O facto de 

existirem inúmeras marcas disponíveis, com diferentes gamas a diferentes preços é, na minha opinião, uma 

mais valia, uma vez que a maior parte dos utentes não considera estes produtos como primeira necessidade. 

Assim, cabe ao farmacêutico adequar as diferentes possibilidades a cada situação, de maneira a satisfazer 

as necessidades dos utentes, de forma crítica e responsável. 

 

3.6. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O produto de uso veterinário é definido no Decreto-Lei nº 232/99, de 24 de junho, como sendo “a substância 

ou mistura de substâncias destinadas quer aos animais, para tratamento ou prevenção das doenças e dos 

seus sintomas, maneio zootécnico, promoção do bem-estar e estado hígio-sanitário, correção ou 

modificação das funções orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente 

que os rodeia ou a atividades relacionadas com estes ou com os produtos de origem animal”.8 Por outro 

lado, o medicamento de uso veterinário, cujo regime jurídico se encontra estabelecido no Decreto-Lei nº 

184/97, de 26 de julho, é entendido como “toda a substância ou composição que possua propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas”.9 

A FM possui uma vasta gama disponível destes produtos, com a qual tive a possibilidade de contactar 

durante o meu estágio, preenchendo lacunas que existiam uma vez que não é um assunto abordado ao longo 

do curso. 

 

3.7. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos, conforme inscrito no Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho, são entendidos 

como “qualquer instrumento, 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: 

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

ii) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência; 
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iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

iv) Controlo da conceção.” 

Os dispositivos médicos são integrados em quatro classes, consoante o risco inerente à sua utilização. Os 

dispositivos médicos de classe I estão associados a baixo risco, os de classe IIa e IIb médio risco e os de 

classe III a alto risco, encontrando-se a inclusão em cada classe dependente de fatores como a área corporal 

ou tecido biológico a que se destinam, a finalidade declarada pelo fabricante, a duração do contacto, o nível 

de invasão que provocam no organismo e os riscos relacionados com a conceção e fabrico.10 

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O ato profissional de ceder medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição 

médica, em regime de automedicação ou indicação farmacêutica define o conceito de dispensa de 

medicamentos, segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária.11 

Ainda que a venda de medicamentos seja uma prática habitual e banalizada numa farmácia, a mesma 

implica num ato de extrema responsabilidade, com implicações diretas ao nível da saúde e bem-estar dos 

utentes. Cabe ao farmacêutico o dever de promover o uso racional do medicamento, assim como a adesão 

à terapêutica, fornecendo toda a informação necessária à sua correta e adequada utilização. 

 

4.1. A receita médica e a sua validação na farmácia 

A Portaria 224/2015, de 17 de julho regulamentou a implementação de todo o circuito da Receita sem Papel 

(prescrição, dispensa e faturação) bem como o alargamento e adaptação das regras de prescrição de 

medicamentos de uso humano, incluindo manipulados e medicamentos estupefacientes e psicotrópicos.12 

A 25 de fevereiro, através do Despacho 2935-B/2016 foram estabelecidas disposições com vista a 

impulsionar a generalização da receita eletrónica desmaterializada (Receita sem Papel), no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), adquirindo esta caráter obrigatória a partir de 1 de abril de 2016, para todas as 

entidades. Este modelo eletrónico permite, assim, a prescrição, em simultâneo, de diferentes tipologias de 

medicamentos, podendo a mesma receita conter fármacos comparticipados com tratamentos não 

comparticipados. Apresenta vantagens para o utente, já que todos os produtos de saúde prescritos são 

incluídos num único receituário, o que antes não acontecia. No ato da dispensa nas farmácias, o utente 

poderá optar por aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível levantar os 

restantes em diferentes estabelecimentos e em datas distintas.13 

A Receita sem Papel inclui um “Código de Acesso e Dispensa” fornecido apenas ao utente, que permite a 

validação da dispensa de fármacos. Inclui ainda um “Código de Direito de Opção”, que salvaguarda a 

validação desse direito do utente no levantamento dos produtos. 

Uma das alterações significativas prende-se com o Guia de Tratamento para o utente. Para além do registo 

da informação relativa à toma da medicação, apresenta também os dados necessários à dispensa dos 

medicamentos na farmácia. (Anexo 4) 

No ato da consulta, o utente pode optar por receber o guia de tratamento em suporte papel, por email ou 

telemóvel, onde constam os códigos de acesso, dispensa e de direito de opção, assim como o número da 

prescrição. Pode ainda aceder à prescrição na Área do Cidadão, online, desde que esteja registado. 
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A plena desmaterialização, agregada à assinatura eletrónica, confere ao processo de prescrição e dispensa 

uma maior autenticidade. Fiabilidade e segurança, contribuindo eficazmente no combate à fraude e 

promovendo a implementação no SNS de práticas ambientalmente sustentáveis.14 

Apesar de a utilização da Receita sem Papel seja já uma realidade no SNS, em que um número crescente 

de prescritores, utentes e farmácias têm vindo a utilizar diariamente o sistema, ainda coexistem as duas 

formas de prescrição - prescrição eletrónica desmaterializada e prescrição eletrónica materializada.    

(Anexo 5) 

Numa receita, a prescrição surge, por norma, por Denominação Comum Internacional (DCI) da substância 

ativa, o que concede ao utente a possibilidade de exercer direito de opção entre medicamentos pertencentes 

a um mesmo “grupo homogéneo”, definido pelo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM). Uma receita materializada deve conter a DCI da substância ativa ou a 

denominação comercial, a forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade, posologia, CNPEM, 

duração do tratamento, data da prescrição e validade (30 dias ou 6 meses). As receitas desmaterializadas, 

para além do referido anteriormente, exigem hora da prescrição e menção do tipo de linha de prescrição, 

devidamente identificada, tipo de medicamento ou produto de saúde prescrito e data do termo de vigência. 

Para além disso, todas as receitas exigem número, identificação do local de prescrição, do prescritor e 

assinatura, identificação do doente, entidade financeira, número de beneficiário e referência ao regime de 

comparticipação.12 

Excecionalmente, a prescrição pode conter o medicamento indicado pela sua marca ou titular da AIM, em 

caso de inexistência de medicamentos genéricos comparticipados ou aplicação de exceções ao direito de 

opção, entre as quais: exceção a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; b) reação 

adversa prévia a um medicamento com a mesma substância ativa identificado por nome comercial diferente; 

c) tratamento com duração superior a 28 dias. As exceções a) e b) não permitem ao utente o direito de opção 

de outros medicamentos do grupo homogéneo, ao passo que a exceção c) limita a opção a medicamentos 

com preço igual ou inferior ao prescrito. 

As diferenças mais significativas entre prescrição materializada e desmaterializada relacionam-se com o 

número de embalagens. Nas receitas materializadas, podem coexistir até quatro medicamentos ou produtos 

de saúde distintos, não podendo o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por 

medicamento, nem o total de quatro embalagens. Nas receitas desmaterializadas, medicamentos e produtos 

de saúde podem ser prescritos em linhas distintas, até ao máximo de seis embalagens cada, exceto 

medicamentos de embalagem unitária e de quantidade individualizada, cujo limite é quatro embalagens.12 

A prescrição de medicamentos é preferencialmente realizada por via eletrónica. No entanto, continua a 

poder fazer-se manualmente, em situações de falência do sistema informático, nas consultas ao domicílio, 

por inadaptação fundamentada do prescritor e até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Após a avaliação da conformidade da receita relativamente a todos os pontos atrás mencionados procede-

se à dispensa dos medicamentos. 

 

4.2. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes têm legislação própria quanto ao seu consumo e 

prescrição. Não podem ser prescritas juntamente com outros medicamentos na mesma receita, materializada 
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ou desmaterializada, nesta última com um máximo de 6 embalagens por receita.12 

Quanto à sua dispensa, para além das regras para os outros MSRM, é necessário o registo do titular da 

receita e do adquirente, que deve ter pelo menos 18 anos. O registo deve conter o nome, o número do 

documento de identificação, a morada e a idade. No final da venda é impresso um documento de 

psicotrópicos, que deve ser agrafado à fotocópia da receita e guardado na farmácia por um período de, pelo 

menos, 3 anos.  

Mensalmente é enviado um registo informático das saídas destes medicamentos para o INFARMED e 

trimestralmente o registo das entradas. 

 

4.3. Regimes de comparticipação 

Quando é dispensado um MSRM, o valor final a ser pago pelo utente está dependente do sistema de 

comparticipação em que este se inclui e do escalão de comparticipação do medicamento. Todos os cidadãos 

dispõem de um regime de assistência médica provido pelo SNS, que comparticipa parte do PVP dos 

medicamentos. Atualmente a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixa e baseada na 

classificação farmacoterapêutica. No regime geral, a percentagem de comparticipação é determinada 

segundo os escalões mencionados na Portaria nº 195-D/2015, de 30 de junho: escalão A – 90%; escalão B 

- 69%; escalão C – 37%; escalão D – 15%.15 Se a prescrição contemplar um regime de comparticipação 

especial, são acrescidos 5% ao escalão A e 15% aos restantes.12 No caso de o utente ser beneficiário de 

regime especial de comparticipação de medicamentos e poder optar por medicamentos genéricos, a 

comparticipação é de 95% ao escolher um dos medicamentos com PVP integrante nos 5 medicamentos 

mais baratos disponíveis no mercado. Adicionalmente, a farmácia recebe uma remuneração específica pela 

dispensa de medicamentos inseridos em grupos homogéneos com preço igual ou inferior ao 4º preço mais 

baixo, no valor de 0,35€ por cada embalagem.16 

No caso dos pensionistas, cujo rendimento anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, deve 

constar a letra R junto dos dados do doente.12 

Patologias crónicas como Alzheimer, Parkinson, Diabetes, Artrite, Dor Oncológica, entre outras, 

beneficiam da majoração da taxa de comparticipação. Nestes casos, a receita deve conter obrigatoriamente 

o despacho ou a portaria que consagra o regime de comparticipação especial, para além da letra O junto aos 

dados do doente. 

Existem também entidades independentes e seguros de saúde que, em complemento do SNS, co 

comparticipam os medicamentos, como SAVIDA, SAMS. Medis, Tranquilidade, etc. Nestas situações o 

cartão de beneficiário é fotocopiado e arquivado junto com a respetiva receita. 

 

4.4. Conferência de receituário e faturação 

Para que a farmácia receba o valor correspondente à comparticipação do Estado, todo o receituário se deve 

encontrar conforme o referido anteriormente. Todas as receitas, após verificadas e corrigidas por um 

farmacêutico, são organizadas por organismo, em lotes de 30. Imprime-se o Verbete de Identificação do 

Lote, que contém a identificação e carimbo da farmácia, o código de inscrição no INFARMED, a 

identificação do lote, série, mês e ano a que se refere, o número de receitas, o valor total do lote, o valor 

pago pelos utentes e o valor correspondente às comparticipações. 
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Se não estiverem conformes, as receitas são devolvidas pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e 

pelo Centro de Conferência de Faturas, com justificação, para que possam ser corrigidas. Caso contrário, a 

farmácia fica sem receber o valor correspondente à comparticipação. 

 

5. Serviços de saúde 

5.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro consagra que, incluída nos serviços farmacêuticos, se encontra 

a “utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica”.17 Assim sendo, e com vista à prestação de 

um serviço cada vez mais completo e eficaz aos utentes, na FM são realizadas diariamente medições de 

pressão arterial e frequência cardíaca num medidor automático de pressão arterial, que emite um talão com 

os valores obtidos na medição e com os valores de referência para estes parâmetros. Para além disso, a FM 

dispõe também de medidores portáteis, que utilizam como amostra sangue capilar, e permitem a 

determinação de parâmetros bioquímicos, como a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar todas estas medições, uma vez que se trata de um serviço 

bastante requisitado na FM, tendo sempre o cuidado de realçar a importância da toma correta da medicação, 

se fosse o caso, e de incentivar a adoção de hábitos saudáveis e medidas não farmacológicas que permitam 

controlar estes parâmetros.   

 

5.2. Outros serviços 

A FM disponibiliza, semanalmente, um serviço de aconselhamento nutricional, no âmbito da dieta 

EasySlim®. São administrados medicamentos injetáveis e vacinas não pertencentes ao Plano Nacional de 

Vacinação sempre que solicitado pelos utentes. 

Pontualmente, a FM propicia às gestantes a possibilidade de realizarem uma ecografia 4D, em parceria com 

a Bebecord®. Durante o meu estágio realizaram-se dois eventos deste género, que permitiram aumentar a 

afluência de utentes à farmácia, revelando-se um bom método de dinamização do espaço. 

São frequentes na FM rastreios gratuitos e ações de aconselhamento estético, o que se revela uma mais 

valia para a farmácia, uma vez que atrai mais utentes e aumenta a possibilidade de os fidelizar. Durante o 

meu período de estágio, tive a oportunidade de assistir a sessões de aconselhamento das marcas Lierac® e 

Galenic®. 

 

6. Aconselhamento farmacêutico 

O farmacêutico é um interveniente de primeira linha na promoção e manutenção da saúde e bem-estar da 

população. É um dos primeiros profissionais a quem as pessoas recorrem quando têm algum problema de 

saúde e, por esse motivo, é preponderante um aconselhamento farmacêutico adequado a cada caso, 

restringindo-se a situações de prevenção e tratamento de sintomas e afeções menores, que por serem 

autolimitadas não carecem de consulta médica. É essencial explicar ao utente que se os sintomas persistirem 

ou se agravarem, deve consultar um médico. 

Na dispensa de medicamentos o farmacêutico tem o dever de promover em toda e qualquer circunstância o 

uso racional do medicamento, fornecendo ao utente todas as informações necessárias para a correta toma 
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do mesmo, bem como alertar para a possível ocorrência de efeitos adversos, tendo sempre o cuidado de 

adequar o seu discurso a cada utente, para que o mesmo fique completamente esclarecido. 

 

7. Farmacovigilância 

As farmácias têm o dever de colaborar com o INFARMED na salvaguarda da farmacovigilância, através 

da “identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos, uma vez 

comercializados, permitindo o seguimento das suas possíveis reações adversas”, conforme inscrito no 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto.1 Cabe então ao farmacêutico avaliar as queixas dos utentes 

relativas a determinado medicamento e posteriormente notificar o INFARMED acerca das suspeitas de 

reações adversas, quer tenham já sido ou não descritas. 

 

8. VALORMED 

A FM, tal como muitas farmácias portuguesas, disponibiliza aos seus utentes um Sistema Integrado de 

Recolha de Embalagens e Medicamentos fora de uso, a VALORMED, uma sociedade sem fins lucrativos 

que resulta da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias e da consciencialização 

para a especificidade do medicamento enquanto resíduo, proporcionando a sua correta eliminação, sem 

prejuízo quer para o ambiente quer para a saúde pública.18 A recolha é feita em contentores de cartão 

próprios, que quando estão cheios são selados, pesados e posteriormente recolhidos por um dos 

fornecedores da farmácia juntamente com uma ficha identificativa. 

 

9. Formações 

Durante o meu estágio na FM tive a oportunidade de participar em formações de diferentes áreas, 

promovidas pelas respetivas marcas, que contribuíram determinantemente para a minha formação e me 

forneceram maior confiança e segurança na prestação do aconselhamento farmacêutico, entre as quais 

“Curso Geral-Bioderma®”, “Gama NestléHealthScience®”, “Creme de Água - Uriage®”, “Gama A-

Derma®”, “Gama René Furterer®”. 

 

Conclusão 

Após o término do meu estágio em farmácia comunitária cheguei à conclusão que a experiência prática é 

fundamental na consolidação de todo o conhecimento adquirido ao longo do curso, assim como na obtenção 

de novas competências, a vários níveis.  

Na FM fui capaz de reconhecer o farmacêutico como um orientador para a saúde, verificando que a sua 

maior recompensa se baseia na prestação de ajuda ao próximo. Particularmente ao nível do contacto com 

diferentes pessoas, pude constatar que este nem sempre se revela tarefa fácil, avaliando-se também a 

competência do profissional pela sensibilidade que apresenta e lhe permite ser capaz de lidar com as 

diferentes situações. 

Foram 6 meses de enriquecimento curricular e pessoal, que me permitiram aprender não só sobre a profissão 

farmacêutica, mas também sobre as relações humanas que estão na base da construção da farmácia como 

um local de confiança, competência, profissionalismo e apoio.  
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Felizmente tive a sorte de encontrar na FM uma equipa competente e qualificada, disposta a contribuir para 

a minha adaptação a esta nova realidade e para o meu crescimento enquanto profissional de saúde e pessoa. 

A todos, o meu muito obrigada! 

 

PARTE 2 

CASO 1 – Envelhecimento e polimedicação 

1. Apresentação do caso de estudo 

A geriatria é uma área particularmente interessante para mim, com a qual lido diariamente há já alguns 

anos. Faço voluntariado na Associação Alegria de Crescer, uma instituição particular de solidariedade 

social que intervém junto da população do concelho de Marco de Canaveses, através das valências de centro 

de dia, apoio domiciliário e centro de estudos. A minha atividade está mais diretamente relacionada com o 

centro de dia, onde é prestada assistência diária a cerca de 25 idosos, contribuindo para o seu 

envelhecimento ativo.  

Cada utente tem um processo individual, onde constam todas as informações relativas à própria pessoa, aos 

seus cuidadores e os relatórios médicos com a indicação da medicação prescrita. 

Tendo como base de trabalho o centro de dia, decidi desenvolver um projeto ajustado às carências do 

mesmo e às necessidades individuais dos utentes, do qual faz parte uma caderneta de saúde, uma proposta 

de seguimento farmacoterapêutico e uma palestra informativa na área dos cuidados continuados. 

 

2. Objetivos 

• Conhecer as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas no doente idoso; 

• Reconhecer as fragilidades do doente idoso; 

• Elucidar sobre o impacto do envelhecimento na terapia farmacológica; 

• Definir e identificar casos de polimedicação; 

• Reconhecer a polimedicação como um fator de risco acrescido no idoso, bem como as suas causas 

e consequências; 

• Reconhecer o papel do farmacêutico na gestão farmacoterapêutica e na adesão à terapêutica no 

doente idoso; 

• Apresentar possíveis soluções com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do doente idoso. 

 

3. Enquadramento científico  

3.1. Envelhecimento e polimedicação 

A percentagem de população idosa tem vindo a aumentar ao longo dos anos, tornando as sociedades mais 

desenvolvidas em sociedades envelhecidas, sendo o envelhecimento populacional um dos problemas 

centrais do século XXI. Os enormes progressos alcançados nas últimas décadas a nível económico, social 

e médico têm permitido um aumento substancial da esperança média de vida e uma qualidade de vida 

superior para a população idosa. No entanto, uma população envelhecida acarreta também um número 

superior de indivíduos com várias morbilidades e, consequentemente, com maiores necessidades de 
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cuidados de saúde, com problemas de autonomia e dependência de terceiros. Este problema conduz ao 

isolamento social e solidão, com aumento da vulnerabilidade do estado de saúde do idoso.19, 20, 27 

O aumento da longevidade da população conduziu ao desenvolvimento de diversas doenças e eventos 

inerentes ao envelhecimento, como as doenças cardiovasculares, neoplasias, demências, acidentes por 

perda de visão e audição, diabetes e doenças osteoarticulares, o que leva, invariavelmente, ao aumento do 

consumo de medicamentos. A coexistência de múltiplas doenças crónicas levou ao aparecimento do 

conceito de polimedicação ou polifarmácia, definido pela OMS como a “administração de vários fármacos 

ao mesmo tempo ou a administração de um excessivo número de fármacos”.21, 22, 29 

 

3.2. Alterações inerentes ao envelhecimento 

O envelhecimento constitui um período de grandes mudanças a nível biológico, psicológico e social, bem 

como no plano das relações com o exterior. É entendido como um processo heterogéneo dinâmico durante 

o qual se vai verificando a deterioração das propriedades a nível molecular, celular, tecidular e dos órgãos. 

Consequentemente ocorre perda da capacidade homeostática e de adaptação a fatores externos, ocasionando 

vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, o que leva ao aumento da morbilidade e 

mortalidade.19-21, 23 

Todas estas mudanças inerentes ao avançar da idade podem influenciar a farmacocinética e a 

farmacodinâmica de uma grande variedade de fármacos.19, 20 

A farmacocinética pode ser definida como o período de tempo em que o fármaco é absorvido, distribuído, 

metabolizado e excretado do organismo. Relativamente à absorção, o aumento do pH gástrico leva ao 

aumento da rapidez de dissolução de ácidos fracos, enquanto que as bases fracas têm tendência a dissolver-

se de forma mais lenta. Fica ainda comprometida a absorção de pró-fármacos, devido à necessidade de um 

meio ácido para a conversão em fármaco ativo.  Para além do pH gástrico, também a diminuição da 

motilidade gastrointestinal e da superfície de absorção condiciona esta fase. A redução da motilidade leva 

a um atraso do esvaziamento gástrico e a um decréscimo do peristaltismo, com consequente aumento do 

tempo de trânsito intestinal. Desta forma, ocorre aumento da absorção de fármacos pouco solúveis, ao passo 

que o atraso na absorção pode conduzir à diminuição da concentração inicial de fármacos com elevada 

solubilidade. A absorção por transporte ativo encontra-se diminuída, pelo que a absorção de, por exemplo, 

vitamina B12, ferro e cálcio reduz significativamente.21, 23-25, 28, 29 

Apesar da diminuição da absorção, esta é na sua maioria pouco relevante, uma vez que a diminuição da 

motilidade gastrointestinal leva a um aumento do contacto do fármaco com a mucosa intestinal. 

A distribuição dos fármacos também é afetada devido a modificações ocorridas na composição corporal, 

nomeadamente o decréscimo de água corporal. Assim sendo, o volume de distribuição de fármacos 

hidrossolúveis, maioritariamente polares, como o ácido acetilsalicílico, diminui, o que resulta em elevadas 

concentrações séricas no doente idoso, podendo ocorrer toxicidade. No caso específico dos diuréticos, estes 

vão acentuar a redução do volume de água já característica do idoso, levando à redução do espaço 

extracelular e acentuando os efeitos tóxicos. Por outro lado, verifica-se também o aumento da massa gorda 

e o decréscimo da quantidade de albumina, pelo que o volume de distribuição de fármacos lipossolúveis, a 

grande maioria apolares, como por exemplo as benzodiazepinas, está tendencialmente aumentado, logo o 

tempo de semivida do fármaco estará aumentado. Isto leva à sua acumulação no tecido adiposo, 
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prolongando-se o efeito terapêutico e aumentando o risco de toxicidade. A iatrogenia é tanto mais 

preocupante quanto menor for a janela terapêutica do fármaco.21, 24, 25, 28, 29 

O fígado é o principal órgão envolvido na metabolização, ou biotransformação, apresentando também 

capacidade de síntese de albumina, bilirrubina, colesterol e fatores de coagulação. Com o envelhecimento, 

as principais alterações verificadas traduzem-se pela redução da dimensão do órgão e do fluxo sanguíneo. 

Desta forma, a biodisponibilidade de fármacos que sofrem extensivamente efeito de primeira passagem está 

aumentada, enquanto que os fármacos que necessitam de ativação a nível hepático são ativados de forma 

mais lenta.21, 25, 28 

A excreção de fármacos e seus metabolitos dá-se principalmente a nível renal. A diminuição da massa renal, 

bem como a diminuição da taxa de filtração glomerular do fluxo renal, inerentes ao envelhecimento, tem 

repercussões consideráveis na clearance de inúmeros fármacos, principalmente os que possuem margem 

terapêutica estreita, como o lítio e os aminoglicosídeos. A extensão destas modificações fisiológicas 

apresenta uma grande variabilidade interindividal, podendo ser afetada por várias patologias, como diabetes 

e hipertensão arterial, ou pelo uso continuado de fármacos nefrotóxicos, como os AINE’s.21, 24, 25 

A resposta farmacodinâmica, por sua vez, surge pela interação entre o fármaco e o recetor e está dependente 

da quantidade e afinidade do mesmo para os recetores, do número de recetores e do tipo e intensidade de 

resposta que originam, a qual pode resultar em atividade terapêutica ou em efeitos adversos. Relativamente 

a alterações farmacodinâmicas advindas do avançar da idade, são sugeridos quatro mecanismos 

explicativos: alteração do número de recetores; alteração na afinidade dos recetores; alterações na 

transdução do sinal (alteração pós recetor); enfraquecimento dos mecanismos de homeostasia, que 

naturalmente alteram a resposta dos órgãos-alvo.25, 26 

As alterações da capacidade funcional, como o défice visual e auditivo também contribuem em larga escala 

para a vulnerabilidade dos idosos aos fármacos, quer na leitura de rótulos e orientações de administração 

dos fármacos, quer na dificuldade de compreensão de instruções verbais. A deterioração da capacidade 

cognitiva pode também influenciar a capacidade de recordar horários de toma e novas instruções, 

conduzindo a uma deficiente adesão à terapêutica por falta de memória e incompreensão. O custo dos 

medicamentos é outro fator interferente na adesão à terapêutica. Para além disso, a presença concomitante 

de várias patologias pode agravar o estado de vulnerabilidade dos idosos, principalmente devido ao risco 

de ocorrência de interações medicamentosas.20, 21 

 

3.3. Polimedicação 

Os idosos são os principais consumidores de medicamentos na maioria dos países industrializados. Quando 

administrados adequadamente, a maioria dos doentes beneficia da administração de fármacos, contudo o 

risco de desenvolvimento de efeitos adversos está sempre presente.21, 26 

A polimedicação pode ser definida de diversas formas, seja quantitativamente, geralmente com o consumo 

simultâneo de cinco ou mais fármacos, ou qualitativamente, através do uso de mais medicamentos do que 

os necessários. Um aspeto importante, muitas vezes esquecido, é a necessidade de inclusão de todo o tipo 

de fármacos, não só os prescritos pelo médico, mas também os MNSRM, os suplementos dietéticos e os de 

medicina complementar. Como resultado qualitativo, foi proposto quer o uso de múltiplos medicamentos 
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quer o seu uso em duplicado, com aumento do risco de interações medicamentosas e entre medicamentos 

e doença.22, 26, 29 

À luz da realidade atual, todos os países devem preparar-se a nível social, económico e da saúde para o 

envelhecimento populacional. Os idosos estão particularmente sujeitos a co morbilidades múltiplas, 

tratadas com múltiplos fármacos, o que, associado ao aumento do número dos seus constituintes, poderá 

conduzir a um acréscimo do consumo de medicamentos. Assim pode compreender-se a relevância da 

polimedicação no panorama da saúde, quer pelo aumento da população idosa quer pela multipatologia 

potencialmente associada ao envelhecimento e consequente tendência à acumulação de fármacos para a sua 

resolução.21 

A gestão inadequada da medicação no doente idoso pode ter consequências graves e dispendiosas, e 

consequentemente conduzir a uma utilização adicional de medicamentos. No entanto, a polimedicação não 

constitui obrigatoriamente um problema; pode ser adequada às condições do doente, sendo o principal 

objetivo entre os profissionais de saúde garantir o uso seguro e efetivo dos múltiplos fármacos, contribuindo 

para a melhoria da qualidade e eficiência dos cuidados e despesas de saúde. 

 

3.3.1. Fatores de risco 

O facto de os utentes recorrerem aos serviços de vários médicos em busca de diferentes opiniões conduz a 

diferentes prescrições, o que conjugado com a falta de comunicação entre os profissionais pode levar à 

polimedicação.26 

O comportamento da pessoa para com a sua terapêutica farmacológica deve também ser tido em conta. A 

auto-medicação revela-se importante nesta problemática, tal como a partilha de medicamentos entre 

familiares e amigos, sendo que muitas vezes os utentes não revelam os fármacos que não foram receitados 

pelo médico. Outro fator precipitante diz respeito ao crescimento exponencial de novos medicamentos e 

novas combinações e a respetiva pressão exercida por estratégias de marketing para o seu uso.  

A complexidade dos esquemas terapêuticos, as alterações neurossensoriais e o declínio cognitivo tornam 

ainda mais complexo e difícil o uso apropriado de medicamentos nesta população.20, 21, 26 

 

3.3.2. Consequências 

A polimedicação contribui em grande escala para o aumento significativo dos custos de saúde.20, 28  

É muito frequente a má interpretação de uma reação adversa a um medicamento como um novo sintoma, o 

que conduz a uma cascata de prescrição. Verifica-se alguma dificuldade em fazer um acompanhamento 

preciso da medicação dos utentes, especialmente daqueles com maior carga farmacológica, que alteram os 

regimes terapêuticos sem informar o médico ou o farmacêutico, resultando na alteração de doses e adição 

de fármacos sem ser necessário. Doentes idosos polimedicados estão predispostos a um maior número de 

interações medicamentosas. Quanto mais fragilizado se encontrar o idoso, devido a diversas morbilidades, 

problemas nutricionais e às alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento, mais graves poderão ser 

as consequências das interações, devido à alteração das propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

dos fármacos. As interações medicamentosas podem reduzir a eficácia da terapêutica e aumentar o risco de 

toxicidade, conduzindo a reações adversas que aumentam a probabilidade de hospitalização.29 
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A diminuição da adesão à terapêutica, associada a regimes terapêuticos complexos e à polimedicação, 

conduz a um esforço económico acrescido e de organização pessoal ao doente idoso, podendo causar 

mudanças complicadas de gerir no seu quotidiano. Consequentemente, pode ocorrer progressão das 

doenças, falhas no tratamento e efeitos secundários indesejáveis.26, 30 

 

3.3.3. O papel do farmacêutico 

Refletir sobre a integridade das ações e serviços de saúde significa também refletir sobre as ações e serviços 

de assistência farmacêutica. O farmacêutico desempenha um papel fulcral no seio de todo o processo, 

podendo adotar procedimentos que auxiliam a racionalização da polimedicação e, consequentemente, 

promovem a adesão à terapêutica. O seu envolvimento é essencial, não só na adaptação e simplificação da 

terapêutica no doente idoso, mas também na certificação do cumprimento da mesma e identificação de 

casos de não adesão. O ponto essencial na terapêutica de um idoso não é, necessariamente, a imposição de 

limites na quantidade de fármacos, uma vez que as várias co morbilidades podem exigir um número 

elevado, mas sim garantir que os medicamentos são indicados, estão prescritos na posologia adequada e 

que a mesma é respeitada.21 

Para tal, é importante uma correta abordagem do paciente por parte do farmacêutico, sem nunca descurar o 

profissionalismo, dispensando o tempo que for necessário para garantir que este entende corretamente a 

forma de lidar com a doença e com o tratamento, enfatizando a sua importância e as vantagens que dele 

poderão advir. O farmacêutico deve também certificar-se que o doente sabe os efeitos adversos que podem 

eventualmente surgir e explicar de que forma podem ser contornados, na tentativa de minimizar o máximo 

possível o abandono da terapêutica. A intervenção deve ser feita não apenas junto do idoso, mas também 

dos familiares ou acompanhantes, de forma a sensibilizá-los para a importância de seguir com atenção a 

terapêutica do mesmo. 

Neste contexto surge o conceito de atenção farmacêutica, muitas vezes subentendida em toda a sua 

plenitude, uma vez que transcende o próprio medicamento. Como componente essencial das estratégias de 

atenção à saúde, visa promover o uso racional do medicamento. Baseia-se no aconselhamento, orientação 

farmacêutica, dispensa, promoção e educação para a saúde, bem como na deteção e registo de todos os 

problemas associados ao medicamento, através do chamado seguimento farmacoterapêutico, ponto 

essencial da atenção farmacêutica com o objetivo de prevenir e solucionar problemas e efeitos indesejáveis 

associados à medicação. Esta assistência permite o estabelecimento de relações de maior confiança por 

parte dos pacientes, resultando num aumento da adesão ao tratamento e consequentemente da qualidade de 

vida.21, 26, 31 

 

4. Atividades desenvolvidas 

No decorrer do meu voluntariado na Associação Alegria de Crescer, fui-me apercebendo de várias 

dificuldades, o que me permitiu identificar certas lacunas e pontos de intervenção, nomeadamente ao nível 

da medicação dos utentes e da comunicação entre a instituição, os cuidadores e os prestadores de cuidados 

de saúde. 

Assim sendo, decidi aproveitar o meu período de estágio para tentar solucionar estes problemas, trazendo 

diferentes benefícios quer para a instituição quer para a farmácia. 
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Os utentes passam cerca de 8 horas diárias no centro de dia, desde as 9h da manhã até às 17h. Durante este 

período, a administração da medicação é da responsabilidade do centro de dia, estando as funcionárias 

apenas autorizadas a fornecê-la mediante as indicações médicas.  

Alguns dos utentes moram sozinhos, o que significa que a medicação feita fora destas horas não é 

minimamente controlada, a não ser pelos próprios. Se muitos ainda se encontram significativamente 

autónomos a nível psicológico, outros apresentam já alguns défices cognitivos, perda de memória e 

confusão, o que leva muitas vezes a erros na terapêutica.  

No caso dos utentes que moram com a família, a problemática da falta de controlo da medicação não se 

verifica. No entanto, problemas relacionados com o atraso do envio atempado da medicação para o centro 

por parte dos cuidadores, no que concerne a doenças crónicas, são comuns, ficando os utentes, em algumas 

situações, desprovidos da medicação. 

Outro ponto negativo prende-se com questões económicas e com a dificuldade de os utentes preverem a 

duração de cada embalagem, uma vez que o número de unidades varia, levando a falhas na medicação e/ou 

a um excessivo dispêndio monetário, num meio em que as reformas são consideravelmente reduzidas. 

Aquando da entrega dos utentes no final do dia, muitas vezes ocorrem desencontros com as famílias, o que 

dificulta a comunicação entre ambas as partes. 

Neste sentido, e na tentativa de colmatar estas lacunas, surge o projeto “Viver com Saúde”, que consiste na 

elaboração de uma caderneta de saúde e na responsabilização pelo seguimento farmacoterapêutico dos 

utentes. A proposta foi apresentada à Direção Técnica da Associação Alegria de Crescer, recebendo 

rasgados elogios e luz verde para avançar. 

 

4.1. Caderneta “Viver com Saúde” 

A caderneta “Viver com Saúde” foi desenvolvida com base nas fichas de inscrição e ficha inicial de 

requisitos, contidas no processo individual de cada utente, de acordo com as normas do Manual de Processo 

Chave de Centro de Dia, emitido pelo Instituto de Segurança Social. 

O principal objetivo da caderneta consiste em facilitar a comunicação entre as diversas instituições 

relacionadas com o utente – família, centro de dia, serviços de saúde e farmácia - uma vez que compila toda 

a informação relevante em termos pessoais, sociais, clínicos e farmacoterapêuticos. Contém ainda uma 

agenda de consultas e exames, de maneira a evitar esquecimentos, e um espaço destinado à comunicação 

propriamente dita, onde se podem escrever lembretes, tarefas e mensagens relacionadas com o utente. 

(Anexo 6) 

 

4.2. Seguimento farmacoterapêutico 

Tal como referido anteriormente, é no controlo da medicação que se verificam as maiores dificuldades, 

sendo de extrema importância o desenvolvimento de uma estratégia que permita o controlo e seguimento 

da terapêutica dos utentes, evitando desta forma todos os fatores adversos inerentes ao mau, ausente ou 

excessivo uso medicamentoso. Neste sentido, propus-me seguir todo o processo farmacoterapêutico dos 

utentes, desde o pedido de receituário ao médico de família, passando pelo estudo de possíveis 

incongruências na prescrição médica, quer a nível dos próprios medicamentos quer a nível da posologia, 

pela previsão da durabilidade de cada embalagem e por fim a aquisição consciente dos medicamentos.  
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Todo este processo foi desenvolvido tendo como princípio a promoção e educação para a saúde. Foi 

implementado de forma gradual, respeitando todos os trâmites legais (utentes, cuidadores, serviços de saúde 

locais). 

Como a adesão foi significativa, necessitei de criar um registo de controlo, que me permitisse orientação 

relativamente a todos os aspetos atrás mencionados. (Anexo 7) 

O objetivo do meu trabalho não só se direciona para a medicação, mas também para a promoção de um 

envelhecimento ativo. Assim sendo, paralelamente ao seguimento farmacológico, promovi a adoção de 

estilos de vida saudáveis e a implementação de medidas não farmacológicas que permitam a melhoria da 

qualidade de vida dos utentes, tendo em conta as limitações de cada um, como a atividade física moderada, 

a estimulação das funções cognitivas, prevenção de acidentes domésticos e promoção de fatores de 

segurança e manutenção da participação social, através de ações de sensibilização e conversas informais 

com os utentes e funcionárias da instituição. 

 

4.3. Palestra informativa “Cuidados à pessoa dependente” 

No seguimento dos serviços prestados, onde existe um contacto permanente com a terceira idade, verifiquei 

que a maioria dos cuidadores não possui a mínima formação que permita dar o devido apoio aos utentes. 

As colaboradoras da instituição solicitavam com regularidade aconselhamento farmacoterapêutico, 

principalmente relacionado com o serviço de apoio domiciliário, na tentativa de solucionar problemas dos 

utentes e minorar o seu sofrimento. Esta lacuna passa até pela falta de conhecimento de organismos públicos 

que auxiliam o utente no seu domicílio. 

Assim sendo, sugeri à Direção Técnica do centro de dia a realização de uma palestra informativa, destinada 

às funcionárias e aos cuidadores informais, subordinada ao tema “Cuidados à pessoa dependente”. Como a 

Associação Alegria de Crescer privilegia a articulação dos serviços e valoriza a entreajuda, a proposta foi 

aceite e como tal, iniciei todas as diligências necessárias para a realização da mesma. Submeti um pedido 

de colaboração ao Diretor Executivo do ACES Baixo Tâmega, merecendo este a sua aprovação, deixando 

apenas ao critério das enfermeiras da Área de Intervenção dos Cuidados Continuados Locais o agendamento 

da palestra. A disponibilidade da equipa apenas permitiu marcação para o dia 16 de março de 2017. Apesar 

de ultrapassar o término do meu período de estágio, fiz questão de estar presente e de registar alguns dos 

momentos mais interessantes e esclarecedores da palestra. (Anexo 8) 

 

CASO 2 – Doença Venosa Crónica 

1. Apresentação do caso de estudo 

Numa formação realizada durante o estágio, promovida pela NestléHealthScience, tive o primeiro contacto 

com um produto denominado Resource Arginaid. Trata-se de um suplemento nutricional utilizado em casos 

de feridas crónicas de difícil cicatrização, como escaras, úlceras e feridas resultantes de cirurgia, constituído 

por L-Arginina, sob a apresentação de saquetas em pó. A dose deve ser indicada pelo médico e depende da 

idade, do peso e da situação clínica do doente, sendo a dose orientativa uma a três saquetas por dia. O 

produto pode ser adicionado a qualquer preparado de nutrição oral, acrescentando-se diretamente ao 

preparado se este for líquido ou então misturando-o antes de o reconstituir, no caso de se tratar de um 

preparado em pó. Também pode ser dissolvido em água e tomado como uma bebida de sabor neutro. Neste 
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caso, o recomendado é dissolver uma saqueta em 150-200ml de água e mexer até dissolver completamente. 

Uma vez preparado deve consumir-se em 24 horas. Este produto não deve ser utilizado como fonte 

alimentar única. 

Na tentativa de promover o produto e dar a conhecer todas as suas potencialidades, a marca propôs-se a 

suportar um mês de tratamento a um paciente com ferida crónica, mediante apresentação de prova 

fotográfica da mesma e da informação relativa à alimentação diária. 

Estando eu habituada a conviver com o sofrimento destes pacientes e com todas as dificuldades, obstáculos 

e limitações que enfrentam diariamente, fruto do trabalho de voluntariado que desenvolvo há já alguns 

anos, decidi aproveitar a oportunidade e proporcionar a um doente com uma úlcera venosa crónica a 

possibilidade de ser submetido a este tratamento, na hipótese de uma abordagem diferente que, à partida, 

auxiliará o processo de cicatrização, uma vez que os efeitos resultantes dos anteriores não se revelaram 

satisfatórios. 

 

2. Objetivos 

• Reconhecer a doença venosa crónica (DVC) como um fator extremamente limitante em termos 

físicos, psicológicos e socioeconómicos; 

• Esclarecer sobre as possíveis complicações decorrentes da DVC, nomeadamente as manifestações 

mais severas, como a úlcera venosa; 

• Elucidar acerca da etiologia, fisiopatologia, tratamento e processo de cicatrização das úlceras; 

• Identificar fatores de risco para o desenvolvimento de DVC e medidas preventivas para evitar 

consequências mais graves; 

• Reconhecer a importância da nutrição em todo o processo de cicatrização, bem como na 

minimização ou eliminação de manifestações clínicas da doença; 

• Estudar particularmente o efeito da arginina na úlcera venosa crónica, quer no processo de 

cicatrização quer nos sintomas e manifestações da DVC no doente. 

 

3. Enquadramento científico 

3.1. Contextualização 

A doença venosa é, hoje em dia, considerada uma patologia crónica e evolutiva de elevada prevalência a 

nível mundial. Tem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes e repercussões importantes 

em termos socioeconómicos, tendo em conta que a doença e as suas complicações podem ser responsáveis 

por dor crónica e incapacitante e, consequentemente, pela perda de dias de trabalho e antecipação da 

reforma.32 

Em Portugal estima-se que cerca de um terço da população sofra de alterações de macro e microcirculação 

dos membros inferiores. Assim sendo, estes doentes apresentam diversos graus de incapacidade física, 

psicológica e social, que nas fases mais graves da doença implicam elevados custos para o sistema de saúde 

português.33 

O sistema venoso encontra-se dividido em superficial, perfurante e profundo, podendo a DVC estar 

relacionada com qualquer um destes compartimentos. O funcionamento venoso está dependente da 

plenitude das válvulas e dos músculos propulsores, que garantem o fluxo venoso no sentido oposto à 
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gravidade. A incompetência valvular das veias superficiais pode resultar do enfraquecimento das paredes 

vasculares ou ser secundária a tromboflebites, enquanto que a incompetência venosa profunda surge, 

frequentemente, na sequência de um evento obstrutivo.33, 34, 40 

A DVC cursa com uma série de apresentações clínicas que podem variar de telangiectasias, veias varicosas 

a úlceras venosas. Neste contexto surgiu a necessidade de criar um sistema capaz de conduzir a um 

diagnóstico específico e adequado, que constitua a base para a escolha da estratégia terapêutica mais 

apropriada. Assim foi criada a classificação CEAP, que leva em conta a avaliação clínica do doente (C), a 

etiologia da doença (E), a região anatómica envolvida (A) e o processo fisiológico subjacente (P).33-36, 40 

(Anexo 9) 

A preocupação estética constitui uma importante motivação para a procura de ajuda médica. No entanto, 

muitas vezes é a sintomatologia intensa que revela a força motriz para tal. Os doentes queixam-se 

habitualmente de dor branda a moderada nas pernas, acentuando-se a maior parte das vezes os sintomas no 

final do dia, exacerbando-se quando devido à manutenção da posição ortostática prolongada e aliviando 

com a elevação da mesma. Muitos apresentam também sensação de “pernas pesadas” e inquietas, prurido, 

calor, fadiga e edema.35, 37, 41 

Tendo em vista as expetativas do doente, o diagnóstico preciso e adequado assume um papel preponderante, 

conduzindo ao desenvolvimento de uma estratégia terapêutica específica para cada caso que permita 

otimizar os resultados clínicos. 

 

3.2. Aspeto clínico e fatores de risco 

As úlceras venosas constituem o estadio final da DVC, com início espontâneo ou traumático, dimensão e 

profundidade variáveis e curas e recidivas frequentes. Tratam-se de lesões com forma irregular e 

inicialmente pouco profundas. O centro da ferida exposta pode apresentar tecido de granulação ou 

necrótico, exsudado, que varia em termos de volume, cor e odor, bem como a presença de microrganismos, 

podendo também verificar-se edemaciação do membro (quando prolongada pode conduzir a infeção das 

partes moles por penetração e proliferação bacteriana, desenvolvendo-se celulite), com varizes, maceração, 

dermatite, atrofia branca, lipodermatoesclerose, uma infeção crónica e localizada que se faz acompanhar 

da substituição progressiva da pele e dos tecidos subcutâneos por tecido fibrótico, e hiperpigmentação na 

pele adjacente, devendo-se esta última ao extravasamento de eritrócitos para a pele, resultando num 

depósito de hemossiderina nos macrófagos que estimula a produção de melanina e promove pigmentação 

vermelho-acastanhado na pele.34, 37-39, 43, 44 

Entre os fatores de risco que predispõem ao desenvolvimento ou complicação do quadro clínico da doença 

incluem-se fatores genéticos, sexo feminino, obesidade, estado nutricional deficitário, presença de co 

morbilidades que dificultem a cicatrização, como por exemplo diabetes, manutenção de posturas estáticas 

por períodos prolongados, idade, história clínica de doença venosa, traumatismos prévios dos membros 

inferiores, gravidez e uso de contracetivos orais, uma vez que os estrogénios aumentam a permeabilidade 

venosa e a progesterona promove a dilatação.34, 35, 37, 41 

A ferida crónica é definida como a lesão que não cicatriza num período inferior ou igual a 6 semanas.44 As 

úlceras venosas estão invariavelmente incluídas no grupo de feridas crónicas, não só pelo período 

decorrente deste a abertura até à cicatrização, como também devido à elevada incidência de recorrências 
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em curtos períodos de tempo, levando a que se entre num ciclo constante de “ulceração”, cicatrização e 

novamente “reulceração”.34 

A elevada taxa de recorrência associada à evidência de que em muitos casos estas feridas permanecem sem 

cicatrizar durante períodos superiores a um ano ajuda a explicar a elevada prevalência desta condição 

patológica. Estão identificados fatores sistémicos relacionados com a cronicidade e atraso da cicatrização 

de úlceras venosas de perna, tais como a presença de diabetes, aterosclerose, dor, consumos tabágicos, 

abuso de álcool e drogas, bem como outros fatores psicossociais, como a falta de informação, a 

comunicação ineficiente com os profissionais de saúde e baixos níveis de educação. Neste contexto, 

cicatrizar uma ferida crónica significa contribuir para um aumento substancial da qualidade de vida da 

pessoa que a possui.40, 45, 46 

 

3.3. Fisiopatologia 

O sistema venoso dos membros inferiores é composto pelas veias profundas, pelas veias perfurantes e pelas 

veias superficiais, localizadas em dois compartimentos principais: o compartimento profundo e o 

compartimento superficial. O compartimento profundo é limitado superficialmente pela fáscia muscular, 

contém as veias profundas e permite a saída do sangue da extremidade. O compartimento superficial é 

limitado profundamente pela fáscia muscular e superficialmente pela derme. As veias perfurantes 

atravessam a fáscia muscular e são responsáveis pela comunicação entre o sistema venoso profundo e o 

superficial.33-35 

O principal objetivo da circulação venosa é fazer regressar o sangue ao coração para que ocorra a 

reoxigenação e respetiva recirculação. Para isso são necessárias várias estruturas, das quais se destacam a 

bomba central (coração), a bomba venosa periférica (músculos da região gemelar), o plexo venoso plantar 

e as válvulas venosas.33, 35 As válvulas venosas são válvulas bicúspides unidirecionais, que promovem o 

fluxo sanguíneo apenas em direção ao coração; as válvulas que estão presentes nas veias profundas 

impedem o refluxo de sangue no sentido descendente no membro, enquanto que as válvulas nas veias 

perfurantes impedem o refluxo de sangue de volta ao sistema venoso superficial quando se está de pé ou 

durante a contração muscular.35, 39 

As válvulas funcionam em conjunto com as bombas musculares para permitir o retorno do sangue ao 

coração contra a gravidade. A contração das bombas musculares, principalmente ao nível da região 

gemelar, provoca a contração do plexo venoso plantar e impulsiona o sangue pelo sistema venoso profundo 

em direção cefálica. Imediatamente após a deambulação, a pressão venosa da extremidade inferior é baixa, 

uma vez que o sistema venoso profundo esvaziou por ação da bomba muscular. No momento em que os 

músculos relaxam as válvulas fecham, impedindo um fluxo retrógrado e o aumento da pressão no sistema 

venoso superficial.39 De seguida ocorre o reabastecimento da bomba pelo fluxo de irrigação arterial, 

proveniente do coração, e pelo sangue procedente do compartimento superficial, reduzindo assim a pressão. 

Com a manutenção da posição prolongada, as veias distendem à medida que o sangue vai fluindo, 

permitindo que as válvulas se abram e que a pressão aumente. A contração da bomba muscular vai esvaziar 

novamente as veias, reduzindo a pressão venosa, sendo este um processo contínuo.35, 40 

A patologia venosa surge quando surge a hipertensão venosa.35 Durante a deambulação, há uma queda 

menos pronunciada da pressão no sistema venoso profundo, levando a um aumento da pressão no local e 
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consequentemente uma transmissão desse aumento para todo o sistema venoso dos membros inferiores. 

Considera-se que a hipertensão venosa é, na sua maioria, o resultado da incompetência valvular e do refluxo 

venoso, podendo também dever-se à falência da bomba muscular gemelar.35, 39, 40 

A hipertensão venosa e a reação inflamatória são dois processos indissociáveis responsáveis pela 

degradação das paredes e válvulas venosas.33 

Quando se instala uma situação crónica de refluxo venoso, surge a hipertensão venosa com alteração do 

fluxo sanguíneo e ativação leucocitária precoce. Após a sua ativação, os leucócitos rolam, aderem e migram 

através do endotélio localizado nas paredes e válvulas venosas. Durante este processo, vários tipos de 

mediadores inflamatórios, fatores de crescimento, enzimas proteolíticas e radicais livres são libertados, 

degradando a matriz extracelular e conduzindo ao alongamento e tortuosidade das veias afetadas com 

separação, perfuração, rutura e destruição definitiva das válvulas venosas.33, 39, 47 

Ao nível da parede venosa, devido à pressão macrocirculatória e às alterações hemodinâmicas, ocorrem 

várias alterações a nível do colagénio, elastina e tecido muscular liso, com consequente alteração das suas 

propriedades viscoelásticas. Quando existe insuficiência valvular ao nível das veias superficiais e 

perfurantes, a hipertensão venosa é diretamente transmitida à rede capilar da derme e dos tecidos 

subcutâneos, o que leva ao aumento do tamanho do leito capilar e ao alargamento dos poros intersticiais, 

permitindo um extravasamento de macromoléculas, eritrócitos e fibrinogénio através dos poros, 

polimerizando-se este último em fibrina. O depósito de fibrina leva à formação de aglomerados que 

interferem na difusão de oxigénio e nutrientes.33, 40, 46, 47  

O conjunto de todos estes fenómenos inflamatórios ao nível da parede e válvulas venosas contribuem para 

a progressiva insuficiência e respetiva destruição valvular, o que demonstra que a inflamação venosa é um 

passo crucial na degradação da parede venosa, insuficiência valvular e consequente agravamento da 

hipertensão venosa. 

 

3.4. Tratamento 

Atualmente sabe-se que a idade avançada, história familiar e o género constituem fatores de risco imutáveis 

para o desenvolvimento da DVC. Há, contudo, outros que podem ser evitados de maneira a evitar a sua 

progressão.34, 35, 37, 41   

Um estilo de vida saudável, incluindo a manutenção do peso corporal ideal pode melhorar as manifestações 

da DVC, uma vez que o excesso de peso aumenta a pressão venosa. Os doentes devem realizar uma 

alimentação variada e saudável, com aporte de nutrientes e minerais adequado à condição, sempre 

acompanhada de hidratação apropriada.33, 37  

Os pacientes devem ser instruídos a evitar traumatismos locais na perna, exposição a temperaturas elevadas 

(aquecimentos e sacos de água quente) e o uso de vestuário e calçado que restrinja a circulação no membro 

inferior. A orientação adequada do repouso é extremamente valiosa, devendo este ser realizado com o 

membro inferior elevado. A medida não se aplica em casos de associação com doença arterial. Breves 

caminhadas, três a quatro vezes por dia devem ser estimuladas.33, 37   
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3.4.1. Limpeza 

Limpar a ferida constitui o primeiro passo na abordagem do tratamento. Esta operação destina-se a remover 

fisicamente a sujidade que resulta de desperdícios metabólicos e materiais estranhos, como partículas e 

microrganismos. As soluções de limpeza devem possuir elevada capacidade de hidratação, sem que deixem 

resíduo ou alterem a coloração da ferida e dos tecidos circundantes. Devem ser usadas à temperatura 

corporal, para que o procedimento não cause desconforto ao doente e respeite o curso da cicatrização. 

A solução de cloreto de sódio 0,9%, vulgarmente designada por soro fisiológico, constitui a solução mais 

indicada para a limpeza da ferida, devido à isotonicidade e à compatibilidade com todos os tecidos, podendo 

ser utilizada em todos os tipos de ferida. As substâncias antisséticas, como a iodo-povidona e a 

clorohexidina, são citotóxicas e podem retardar a cicatrização, pelo que não devem ser utilizadas.37, 48 

 

3.4.2. Tratamento mecânico (pensos) 

A úlcera “ótima” é aquela que apresenta uma boa matriz de granulação, livre de infeção, tecido necrótico e 

exsudado, estimulando assim a promoção da cicatrização. Para isso são frequentemente utilizados pensos 

oclusivos, que permitem o restabelecimento da integridade dos tecidos e previnem a aderência da ligadura 

à úlcera.41, 43, 47 

Existe uma vasta gama de pensos disponíveis, que auxiliam a remoção de tecido não viável, detritos 

celulares, exsudado e outros resíduos estranhos, de forma a minimizar a infeção da ferida e promover a sua 

cicatrização, incluindo hidrocolóides, espumas, hidrogéis e hidrofibras. Na escolha do tipo de penso 

adequado a cada situação, deve ser garantido o equilíbrio da humidade (não deve ser nem muito húmido 

nem demasiado seco, de maneira a evitar a formação de crosta e aumentar a velocidade de migração das 

células epiteliais), o controlo ou mesmo erradicação do biofilme bacteriano associado e o alívio da         

dor.34, 47, 49 

Considerando que cada tipo de produto apresenta diferente capacidade de absorção, a sua escolha está 

intrinsecamente ligada ao nível do exsudado. Assim, os hidrocolóides e as hidrofibras são recomendados 

em casos de feridas com alguma base de granulação, com exsudado pouco abundante ou mesmo ausente. 

Por outro lado, as espumas estão indicadas em úlceras com médio a moderado exsudado e não infetadas e 

os hidrogéis em feridas secas que apresentem fibrina e tecido necrótico.49 

Salvaguardando os aspetos anteriormente referidos, a escolha do tipo de penso a utilizar guia-se pelo custo, 

facilidade de aplicação e preferência do doente ou do profissional de saúde.42, 43, 49 

 

3.4.3. Desbridamento 

O desbridamento da úlcera permite a remoção seletiva do tecido necrótico, sem danificar o tecido de 

granulação, extremamente frágil, o que permite uma adequada epitelização e facilita a cicatrização.37 Além 

disso, promove a eliminação da colonização bacteriana, que causa inflamação crónica do tecido recém-

formado, funcionando como uma espécie de preparação para a cirurgia de enxerto. Este pode ser autolítico, 

biológico químico ou mecânico. O desbridamento químico tem por base a utilização de enzimas que quando 

em contacto com a ferida, promovem a remoção de tecidos necróticos e aceleram a formação de tecido de 

granulação. Exemplos de agentes químicos desbridantes são a colagenase a papaína. Dentro dos métodos 

de desbridamento autolítico estão incluídos o hidrogel, os alginatos, películas transparentes e os 
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hidrocolóides.37, 39, 47 Quanto ao desbridamento mecânico, existem diversos modos de o realizar, sendo o 

desbridamento cirúrgico o mais utilizado. A desvantagem deste método consiste no facto de, em conjunto 

com o material necrótico, haver remoção de tecidos viáveis.37 

 

3.4.4. Terapia compressiva 

A terapia compressiva é fundamental na cicatrização de úlceras de etiologia venosa, demonstrando 

melhorias significativas na qualidade de vida dos pacientes.33, 43, 47 

A compressão elástica promove o aumento da pressão intersticial, favorecendo a reabsorção do edema e 

prevenindo a sua formação. Ocorre uma diminuição do calibre venoso, aumentando consequentemente a 

velocidade do fluxo sanguíneo, há diminuição do refluxo em ortostatismo e da pressão venosa em 

ambulatório, melhorando, por conseguinte, a contratilidade muscular. Além disso, a compressão permite a 

diminuição da saída de líquidos e macromoléculas dos capilares e vénulas para o interstício, melhorando a 

microcirculação.34, 39, 43 

A pressão externa pode ser exercida através de ligaduras elásticas compressivas, botas de Unna (pasta à 

base de óxido de zinco associada à compressão elástica), botas ou ligaduras não elásticas; através de meias 

elásticas ou de aparelhos pneumáticos, sendo as duas primeiras as mais usadas.43 

As ligaduras mais eficazes são as compressivas elásticas. Podem ser aplicadas em camada única ou em 

multicamadas, sendo o sistema multicamadas o mais efetivo. A principal desvantagem prende-se com a 

dificuldade da sua aplicação. Assim sendo, devem proceder à sua aplicação profissionais de saúde 

competentes, uma vez que a sua efetividade pode ser afetada no caso de não ficarem colocadas 

devidamente.37 

Relativamente às meias elásticas, existem atualmente três modelos: meias até ao joelho, até à raiz da coxa 

e collants. Devido à necessidade de uniformização dos graus de compressão, estabeleceu-se que a 

compressão grau 1 (ligeira) corresponde a uma pressão externa de 15-21 mmHg, grau 2 (média) 

corresponde a 23-32 mmHg, grau 3 (forte) a 34-46 mmHg e grau 4 (muito forte) pressão superior a 49 

mmHg.33 Para C0 deve realizar-se compressão ligeira, enquanto para C1 e C2 estão indicadas tanto a ligeira 

como a moderada. Para reduzir e prevenir o edema (C3), deverá ser exercida compressão na ordem dos 23-

32 mmHg, a qual é ainda recomendada para a abordagem das alterações tróficas. No contexto das úlceras 

venosas cicatrizadas, a aplicação de uma pressão externa de grau moderado ou forte é a mais indicada. A 

compressão elástica constitui a terapêutica de eleição na cura de úlceras venosas ativas, sendo as ligaduras 

elásticas as mais adequadas para o efeito.33, 37, 43, 47 

A manutenção da terapia compressiva mesmo após a cicatrização da úlcera parece diminuir o risco de 

recorrências.43 

A utilização de meias elásticas está contraindicada em casos de doença arterial obstrutiva crónica de 

membros inferiores, insuficiência cardíaca descompensada, presença de abcessos, dermatite exsudativa ou 

úlcera de membros inferiores.34 

Um dos grandes problemas associados a esta abordagem é o elevado número de indivíduos que abandonam 

o tratamento. O calor incapacitante, associado ao seu uso, e o custo da aquisição constituem os principais 

fatores de abandono. Doentes idosos com co morbilidades, como osteoartrite, doença reumática, entre 
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outras, assim como indivíduos obesos, têm grande dificuldade em aplicar os sistemas de compressão, pelo 

que requerem ajuda diária.37, 43 

 

3.4.5. Tratamento farmacológico 

Tratar o refluxo e a hipertensão venosa é uma prioridade, contudo reverter os sintomas e melhorar a 

qualidade de vida é também imperativo, sendo o tratamento farmacológico uma das modalidades 

terapêuticas capazes de atuar nesse sentido. O tratamento farmacológico está indicado para todas as classes 

de DVC, constituindo-se normalmente como um adjuvante ao tratamento compressivo, embora possa ser 

uma alternativa ao mesmo, como em situações de doença arterial, infeções da pele, intolerância ou mesmo 

em climas muito quentes, onde usar meias elásticas se torna insuportável.34, 37, 43 

 

3.4.5.1. Pentoxifilina 

A pentoxifilina, um derivado metilxantínico da teobromina, é um inibidor não seletivo da fosfodiesterase, 

levando a um aumento dos níveis intracelulares de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). Apresenta 

propriedades vasodilatadoras a nível dos vasos periféricos e tem ação hemorreológica, alterando a 

deformabilidade dos eritrócitos e leucócitos e inibindo a agregação plaquetária, o que leva a uma 

diminuição da viscosidade do sangue e a um aumento do fluxo sanguíneo microvascular, com consequente 

aumento da oxigenação tecidular.34, 38, 43  

Para além dos efeitos vasculares, a pentoxifilina estimula a fibrinólise e possui ação anti-inflamatória e 

imunomoduladora, devidas principalmente à supressão da síntese de citoquinas pró inflamatórias 

(Interleucina (IL)1, IL6, IL12 e fator de necrose tumoral) pelos linfócitos e queratinócitos e à inibição da 

proliferação de fibroblastos dérmicos, o que permite a redução dos níveis de fibrinogénio.34, 42, 50 

A administração de 800mg de pentoxifilina três vezes por dia revelou-se vantajosa como tratamento 

adjuvante da úlcera venosa, quando combinada com terapia de compressão, promovendo e acelerando a 

cura da lesão. Também pode ser útil em monoterapia, em pacientes incapazes de tolerar ligaduras e meias 

compressivas.37, 42 

Os efeitos adversos mais comuns ocorrem a nível gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarreia e perda de 

apetite).43 

 

3.4.5.2. Ácido acetilsalicílico 

O ácido acetilsalicílico é também um inibidor da agregação plaquetária, atuando de forma semelhante à 

pentoxifilina.  

A administração de 300 mg por dia de ácido acetilsalicílico combinada com terapia compressiva mostrou 

efetividade na redução do tempo de cicatrização e no tamanho das úlceras venosas, quando comparada com 

a terapia compressiva isolada. Em geral, a terapia combinada é indicada no tratamento de úlceras venosas, 

desde que não existam contraindicações à sua utilização.43 

 

3.4.5.3. Sulodexida (Vessel® (Alfa Wassermann)) 

A Sulodexida pertence a um grupo de fármacos designados antritrombóticos de grupo heparínico. É ativo 

por via oral (Vessel® 250 LSU/ml) e por via parenteral (Vessel® 600 LSU/ml). Apresenta-se como um 
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glicosaminoglicano altamente purificado, constituído por uma mistura de heparina de baixo peso molecular 

(80%) e dermatan sulfato (20%) com elevada afinidade para a antitrombina e para o cofator II da heparina. 

Atua por inibição do fator Xa e da trombina na cascata de coagulação, responsáveis pela formação e 

crescimento de trombos, e desencadeia a ativação do sistema fibrinolítico endógeno, o que conduz à 

fibrinólise e consequente redução dos níveis de fibrinogénio.51 

 As recomendações de utilização na DVC e úlceras venosas indicam que o tratamento deve iniciar-se pela 

administração intramuscular de 600 LSU/ml de sulodexida, uma vez por dia durante 15 a 20 dias, seguindo-

se a administração oral de 250 LSU/ml duas vezes por dia, durante 30 a 40 dias.52 

O tratamento com Sulodexida está associado a uma melhoria significativa dos sinais e sintomas clínicos de 

úlceras venosas, aumentando a qualidade de vida dos pacientes.51 

 

3.4.5.4. Fármacos venoativos 

Os fármacos venoativos podem ser divididos de acordo com a sua origem: natural ou sintética. Os primeiros 

incluem alfa-benzopironas, como a cumarina; flavonoides, como a diosmina, a fração flavónica purificada 

micronizada (FFPM), comercialmente designada por Daflon®500 (Servier), que é constituída por 90% de 

diosmina e 10% de hesperidina, e a rutina e o rutósido; saponinas, como a escina e extrato de ruscus; e 

outros extratos de plantas, como antocianósidos, proantocianidinas e extrato de Gingko, heptaminol e 

troxerrutina. Os agentes sintéticos são o dobesilato de cálcio, benzarona e naftazona.33, 50 

Os mecanismos pelos quais os fármacos venoativos atuam não estão totalmente esclarecidos. No entanto, 

sabe-se que exercem efeitos a nível da macro e microcirculação. De uma forma geral, este grupo de 

fármacos aumenta o tónus venoso, diminui a hiper-permeabilidade capilar e exerce efeito nas paredes e 

válvulas venosas, protegendo as células endoteliais da hipoxia e prevenindo o refluxo venoso. Promovem 

a melhoria do fluxo linfático e apresentam propriedades anti-inflamatórias, que se traduzem pela inibição 

da interação leucócito-endotélio, pela inibição da agregação plaquetária e pela redução dos radicais livres. 

Têm ainda a capacidade de melhorar os parâmetros hemorreológicos.33, 34, 37, 50 (Anexo 10) 

De uma maneira geral, os fármacos venoativos apresentam um perfil de segurança e tolerabilidade razoável. 

No caso particular do dobesilato de cálcio, observaram-se alguns casos transitórios de agranulocitose, 

enquanto que relativamente à cumarina, existe uma associação da mesma a algum grau de hepatotoxicidade. 

Os efeitos adversos mais frequentes podem incluir cólicas e dor abdominal, desconforto gástrico, náuseas, 

vómitos, cefaleias, insónia e sonolência, embora se estime que estes efeitos atinjam menos de 5% dos 

doentes.33 

Muito embora haja alguns fármacos venoativos desaconselhados durante a gravidez e o aleitamento, 

existem estudos que suportam e documentam a segurança, eficácia e aceitabilidade da administração da 

FFPM a grávidas em situações de DVC e de hemorroidas, onde se recomenda uma posologia superior.33 

 

3.4.5.5. Antibioterapia 

O uso rotineiro de antibióticos não é recomendado, uma vez que não apresenta influência no diagnóstico, 

tratamento e prognóstico, ressalvando-se a instituição de antibioterapia empírica em úlceras com 

manifestações sistémicas, acompanhadas de crescimento bacteriano. Localmente, está contraindicado o uso 

de antibióticos tópicos.34, 43 
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3.4.5.6. Corticosteroides 

Em casos de dermatite de contacto, que se manifesta por lesões eczematosas ao redor da úlcera, por norma 

pruriginosas e secundárias à sensibilização que os pacientes desenvolvem ao longo do tempo, é indicado o 

tratamento com corticosteroides tópicos e anti-histamínicos e, nos casos mais graves, com corticosteroides 

sistémicos.37 

 

3.4.6. Tratamento cirúrgico 

O tratamento cirúrgico da lesão venosa é utilizado com a finalidade de reduzir o refluxo venoso, promover 

a cicatrização e evitar a recorrência da ulceração, através da diminuição da hipertensão venosa. 

Habitualmente é feita a correção do sistema venoso superficial e, excecionalmente, do sistema venoso 

profundo.37, 39 

No que respeita à cirurgia do sistema venoso superficial, há uma grande variedade de abordagens 

utilizáveis. Foi demonstrado, em estudos randomizados, que a associação da compressoterapia à cirurgia 

melhora os resultados e que a cirurgia do sistema venoso superficial melhora a hemodinâmica do sistema 

venoso profundo e das veias perfurantes incompetentes. As opções cirúrgicas para o tratamento da 

insuficiência venosa incluem a ablação da veia safena, que pode ser mecânica, térmica ou química, a 

interrupção das veias perfurantes através de cirurgia subfascial endoscópica, o tratamento da obstrução da 

veia ilíaca com stent e remoção de veias superficiais incompetentes por laser, fleboctomia, descamação e 

escleroterapia.42, 43, 47 

Em portadores de úlcera venosa com insuficiência do sistema venoso superficial significativa, isolada ou 

combinada com insuficiência de perfurantes, verificam-se melhorias significativas após cirurgia, para além 

de melhorarias no prognóstico ao longo do tempo.37, 43 

 

3.4.7. Enxertos de pele 

O uso de enxertos é indicado em caso de úlceras refratárias e de grande extensão.43 O enxerto pode ser feito 

com tecidos frescos ou com substitutos da pele. Proporcionam ilhéus epiteliais, a partir dos quais se espalha 

o crescimento epitelial, interior e exteriormente, a partir da margem da úlcera. São referidos bons resultados 

com os equivalentes da pele, como o Grafskin, derivado de culturas de pele humana contendo elementos 

dérmicos e epidérmicos, e o Apligraf. No que se refere à utilização de tecidos liofilizados ou crio-

preservados, são referidas taxas de cura na ordem dos 80%.41-43, 47 

A pele humana tratada por bioengenharia, que consiste em queratinócitos e fibroblastos numa matriz de 

colagénio, acelera a cicatrização sem desencadear fenómenos de rejeição, através da libertação de fatores 

de crescimento e citoquinas. Nas úlceras crónicas resistentes ao tratamento, a excisão da pele atingida pela 

lipodermatoesclerose, seguida de enxerto cutâneo, poderá favorecer a cicatrização. 41-43, 47 

 Nas úlceras crónicas, a excisão da úlcera, seguida de enxerto e correção da insuficiência venosa superficial 

permite 64% de cura, com uma taxa de recidiva de 14%. Os mesmos resultados foram obtidos com esta 

metodologia, independentemente de se tratar de insuficiência venosa superficial isolada ou associada a 

insuficiência venosa profunda.41-43, 47 
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3.5. Cicatrização 

A cicatrização consiste num processo complexo de eventos coordenados e desencadeados pelo organismo, 

com o objetivo de reconstituir a estrutura e o funcionamento dos tecidos comprometidos. Envolve a 

ativação, produção e inibição de um grande número de componentes moleculares e celulares que, em 

sequência ordenada e contínua, promovem todo o processo de regeneração tecidular.46, 53  

O processo de cicatrização divide-se em três fases: inflamatória, proliferativa e de maturação, que ocorrem 

de forma sequencial, embora se possam sobrepor em diferentes locais da ferida. No entanto, as diferentes 

fases de cicatrização não são rigorosamente sobreponíveis devido a diferenças na etiologia da ferida, à 

presença ou ausência de infeção, ou até mesmo devido a intervenções cirúrgicas ou medicamentosas. Assim 

sendo, a ferida pode fechar por primeira intenção, se fechar imediatamente por epitelização; por segunda 

intenção, através da formação de tecido de granulação (ocorre em feridas infetadas com uma fase 

inflamatória mais prolongada) ou por terceira intenção, que consiste numa combinação dos processos 

anteriores.55 

Imediatamente após o estabelecimento da ferida inicia-se um processo de vasoconstrição intenso, que 

impede a perda excessiva de sangue. Concomitantemente, são ativadas as cascatas de coagulação e do 

complemento que, em conjunto com a agregação plaquetária, consolidam o estancar da hemorragia e ativam 

citoquinas que associadas ao fator de crescimento derivado de plaquetas atraem os neutrófilos por 

quimiotaxia, iniciando-se assim a fase inflamatória.55, 56 

A presença de mediadores inflamatórios, tais como prostaglandinas, óxido nítrico, bradicininas, histamina 

e espécies reativas de oxigénio provocam vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, o que leva 

à formação de uma rede de fibrina, através da passagem de plasma para o interstício, com consequente 

diapedese de leucócitos, neutrófilos e monócitos. O influxo para o interstício de macromoléculas, como 

oxigénio, enzimas, anticorpos e nutrientes (glicose e arginina) são cruciais no processo inflamatório. Depois 

do influxo de neutrófilos, responsáveis pela digestão de bactérias e tecidos desvitalizados, os monócitos 

transformam-se em macrófagos e auxiliam na fagocitose de bactérias e resíduos celulares. Para além disso, 

os macrófagos produzem citoquinas capazes de atrair células mesenquimatosas, que se diferenciam em 

fibroblastos, extremamente importantes na fase seguinte do processo de cicatrização.55, 56 

A rede de fibrina, iniciada na fase anterior, funciona como uma estrutura quimiotática para os fibroblastos, 

que migram e proliferam por entre a rede sob a ação de citoquinas. Estes são responsáveis pela produção 

de componentes estruturais extracelulares fundamentais para a cicatrização, como o colagénio, 

proteoglicanos e outras proteínas.55, 56 

A estrutura de fibrina e colagénio, sob a ação de citoquinas produzidas por macrófagos servirá de base para 

o influxo de células endoteliais, iniciando-se assim o processo de angiogénese. Forma-se então o tecido de 

granulação, constituído pela rede de capilares e pelas fibras de colagénio, que vai preenchendo a lesão. É 

também nesta fase que se inicia a epitelização, em que as células epiteliais basais, sob o controlo de 

numerosas citoquinas, como o fator de crescimento tecidular, e aproveitando a estrutura de colagénio, 

iniciam a sua proliferação, da periferia para o centro da lesão.55, 56 

Finalmente, a fase de maturação ou reparadora é tipicamente entendida como uma resposta a longo prazo 

à lesão e pode durar até seis meses, dependendo do grau, extensão e localização. Esta fase engloba dois 

eventos importantes: deposição, agrupamento e remodelação do colagénio e regressão endotelial. A 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

Ana Rita Fernandim da Silva | 32 

 

remodelação do colagénio inicia-se na formação do tecido de granulação e mantém-se durante meses após 

a reepitelização. Ocorre a remodelação do tecido cicatricial formado na fase anterior e maturação das fibras 

de colagénio, cuja reorientação é feita através das colagenases e outras proteases produzidas pelos 

macrófagos e pelas células epidérmicas. Esta reorientação associada à transformação de fibroblastos em 

miofibroblastos, que se assemelham ao músculo liso, permitem aumentar a resistência do tecido e diminuir 

a espessura da cicatriz, que passa de uma coloração rosada para uma coloração esbranquiçada.25, 55, 56 

Para que o processo de cicatrização ocorra de forma adequada, é necessária a eliminação de barreiras que 

dificultam a evolução do processo, quer se tratem de barreiras etiológicas, locais ou sistémicas. 

Particularmente, a nível sistémico, o consumo de determinados fármacos, doenças concomitantes ou uma 

malnutrição poderão afetar o processo de cicatrização.18  

A alteração temporal ou fisiológica de alguma das fases do processo de cicatrização leva ao 

desenvolvimento das feridas crónicas. Modificações frequentes incluem uma fase inflamatória prolongada, 

descida da proliferação de fibroblastos, defeitos na remodelação da matriz extracelular, formação de 

radicais livres e inibição da proliferação dos fatores de crescimento tecidular, invariavelmente associadas 

ao desenvolvimento de feridas crónicas.18 

 

3.6. Nutrição e cicatrização 

A nutrição é considerada um fator preponderante em todo o processo de cicatrização de feridas. O seu papel 

crítico no processo de cura tem sido reconhecido desde o início da medicina como disciplina, quando 

Hipócrates advertiu para o papel vital que a nutrição desempenha na saúde e doença humanas.56 

Muitos nutrientes estão envolvidos na formação de novos tecidos, na supressão da oxidação e na melhoria 

da cicatrização. A nutrição pode influenciar qualquer uma das fases do processo, sendo que a terapia 

nutricional adequada auxilia também na imunocompetência, diminuindo o risco de infeção.56 

Os micronutrientes são essenciais para a sobrevivência e função celular e estão envolvidos numa vasta 

gama de processos que auxiliam a cicatrização, funcionando como co fatores na produção de energia e na 

síntese proteica. Dos micronutrientes essenciais para a cicatrização da ferida destacam-se: a vitamina A, 

necessária para o desenvolvimento epitelial, diferenciação celular e função do sistema imunológico; a 

vitamina E que, ao proteger as membranas celulares da peroxidação lipídica e ao inibir a produção 

exacerbada de espécies reativas de oxigénio, desempenha uma ação antioxidante benéfica na cicatrização; 

a vitamina K, necessária à formação dos fatores de coagulação (II, VII, IX, X) e, assim sendo, necessária 

para a normal coagulação; a vitamina D, cujos efeitos se relacionam com a estimulação da síntese de 

fibronectina e ativação da maturação de macrófagos; a vitamina C, que participa na síntese de colagénio, 

auxilia a fagocitose, a ativação de leucócitos e macrófagos na ferida e a angiogénese e apresenta uma ação 

antioxidante potente; as vitaminas do complexo B, que apresentam funções metabólicas específicas e 

interagem umas com as outras no sentido de assegurar o metabolismo energético e a formação tecidular 

adequada; o zinco, que desempenha um papel relevante em todas as fases do processo, sendo as mais 

importantes nas fases finais de regeneração do tecido; o magnésio, co fator de várias enzimas envolvidas 

na síntese de proteínas e de colagénio; o cobre que, juntamente com o ferro, é essencial para a formação 

dos eritrócitos e, quando associado à vitamina C, é capaz de polimerizar o colagénio e a elastina, 

contribuindo para o fortalecimento da cicatriz; o ferro, essencial na hidroxilação da prolina e no sistema de 
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transporte de oxigénio, cuja deficiência pode resultar na diminuição da síntese de colagénio e da força tênsil 

da ferida, bem como provocar hipoxia tecidular; o cálcio, que atua como co fator necessário ao processo de 

coagulação e na ação de diversas colagenases na fase de remodelação.56, 57  

Os hidratos de carbono, particularmente a glicose, constituem a fonte energética do processo de 

cicatrização, sendo essenciais para diversos tipos de células, como os fibroblastos, leucócitos, células 

epiteliais e endoteliais. Durante o processo de cicatrização observa-se um estado de hipercatabolismo, uma 

vez que é necessário estimular o sistema imunitário e sintetizar proteínas para a reparação tecidular. Assim, 

caso a disponibilidade de glicose seja inadequada, o organismo terá de recorrer à degradação do tecido 

muscular e adiposo. No entanto, a hiperglicemia também não é benéfica, pois prejudica a fagocitose, a 

função dos leucócitos e a quimiotaxia, aumentando a incidência de infeções.56, 57 

O papel das gorduras, em contraste com o dos hidratos de carbono, ainda não foi amplamente estudado, no 

entanto reconhece-se que a necessidade de ácidos gordos aumenta após a lesão. Sabe-se que as gorduras 

são componentes das membranas celulares, funcionando também como moléculas de sinalização, fontes de 

energia celular e fontes de substrato para as várias funções dos seus subprodutos, particularmente os 

componentes de ácidos gordos livres. Estes estão presentes na função celular da ferida, na inflamação e 

proliferação e são responsáveis pela produção de tecido e remodelação da ferida. Como precursores e 

constituintes de fosfolípidos e de prostaglandinas, a deficiência de ácidos gordos livres prejudica o processo 

de cicatrização, uma vez que os fosfolípidos são componentes chave das membranas celulares basais e as 

prostaglandinas desempenham papeis críticos a nível das funções metabólica, inflamatória e vascular da 

célula.56, 57 

As proteínas desempenham variadíssimas funções corporais, sendo evidente e preponderante o seu papel 

no processo de cicatrização. A sua deficiência retarda e prejudica fortemente a cura da ferida, uma vez que 

em caso de insuficiente aporte energético durante a cicatrização, são as reservas proteicas funcionam como 

fonte de energia. Sabe-se que a depleção proteica acarreta inúmeras consequências, como o prolongamento 

da fase inflamatória, a inibição da angiogénese e da proliferação fibroblástica, a limitação da capacidade 

fagocítica dos leucócitos, a diminuição da síntese de colagénio e proteoglicanos, a redução da força tênsil 

da ferida, a inibição da remodelação da ferida por diminuição da resistência da pele à rutura e o aumento 

da taxa de infeção. Assim sendo, conclui-se que as proteínas interferem em todas as fases da cicatrização, 

sendo a sua carência um fator extremamente condicionante para a evolução favorável do processo.56, 57 

Como a cicatrização de feridas pode ser prejudicada por uma variedade enorme de nutrientes, como referido 

anteriormente, nas últimas décadas tem havido um interesse crescente no uso de nutrientes individuais para 

promover a cicatrização de feridas, particularmente de aminoácidos, sendo a incidência principal sobre a 

glutamina e a arginina.56, 57 

A glutamina é considerada um aminoácido condicionalmente essencial, uma vez que em situações de stress 

a sua concentração plasmática rapidamente diminui. Nestas situações, a glutamina é utilizada na 

gliconeogénese como fonte primária de energia, permitindo a rápida divisão celular. É fundamental na 

resposta inflamatória, pois funciona como substrato energético para a produção de linfócitos e possui 

atividade antioxidante através do sistema da glutationa, protegendo o organismo dos efeitos tóxicos da 

amónia.56, 57 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

Ana Rita Fernandim da Silva | 34 

 

A arginina, juntamente com a glutationa, apresenta-se como outro aminoácido condicionalmente essencial 

no metabolismo, cujos níveis baixam em situações de stress metabólico. O seu papel na cicatrização é vasto 

e relaciona-se com diferentes fases do processo. É precursora da prolina, melhorando a força tênsil da 

ferida, e revela-se um elemento importante na estimulação da resposta imune local, através dos linfócitos e 

como precursora do óxido nítrico. Para além disso, tem a capacidade de induzir a produção de certas 

hormonas, entre elas a insulina, que medeiam os mecanismos de cicatrização.54, 55 

 

3.7. Suplementação 

3.7.1. Caso particular da arginina 

A arginina desempenha um papel chave no metabolismo do organismo, quer em situações salutares ou de 

doença. Funciona como um substrato para a síntese proteica, proliferação celular, neurotransmissão, 

vasodilatação, libertação de cálcio e para o sistema imunitário. Para além disso, é um precursor do óxido 

nítrico, ureia, ornitina, prolina, fosfato de creatina, poliaminas e outras moléculas que apresentam ações 

farmacológicas em vários sistemas do organismo e efeitos específicos na cicatrização de feridas. Assim, a 

arginina e os produtos resultantes do seu metabolismo são essenciais para a reparação tecidular, em feridas 

agudas e, mais especificamente, em feridas crónicas. Muitos dos efeitos da arginina são mediados pelo 

óxido nítrico. Este desempenha um papel fulcral na reparação da pele, uma vez que influencia os 

macrófagos, fibroblastos e queratinócitos durante o processo de cicatrização.58 

A arginina é principalmente derivada de fontes endógenas, ao nível dos rins. A citrulina circulante e a 

citrulina produzida no intestino a partir de aminoácidos ingeridos (prolina, glutamato e glutamina) são os 

principais precursores da sua síntese. O fígado também é capaz de produzir arginina, através do ciclo da 

ureia, embora esta seja rapidamente hidrolisada pela arginase a ureia e ornitina.59 

A arginina desempenha inúmeras funções. Interfere na síntese de proteínas como substrato para o ciclo da 

ureia e para a produção de óxido nítrico e funciona como secretagogo para a hormona de crescimento, 

prolactina e insulina. Ao estimular a produção da hormona de crescimento, a arginina acaba por estimular 

também, indiretamente, o fator de crescimento I (IGF-1) semelhante à insulina. Este, por sua vez, induz a 

descarboxilase da ornitina, uma enzima limitante da taxa de síntese de poliaminas, importantes para a 

normal divisão e crescimento celulares. A arginina funciona ainda como substrato para a ornitina, precursor 

das poliaminas e outras moléculas envolvidas na reparação e cicatrização dos tecidos. As poliaminas são 

cruciais para a formação de vasos sanguíneos e funcionam como antioxidantes, protegendo as células dos 

danos associados ao stress oxidativo.58, 59 

O óxido nítrico, altamente reativo, é formado a partir da arginina por ação da sintetase do óxido nítrico. 

Funciona também como substrato para a arginase, que promove a sua degradação em ornitina e ureia. O 

óxido nítrico tem vários efeitos biológicos relacionados com a regulação do tónus vascular e do fluxo 

sanguíneo e, portanto, com a hipertensão, para além das importantes propriedades antimicrobianas e 

angiogénicas.60 

Por outro lado, este aminoácido apresenta um efeito único na função dos linfócitos T, estimulando a sua 

resposta imune local e reduzindo os efeitos da lesão na mesma. Os linfócitos T podem ser detetados imuno-

histoquimicamente em padrões distintos ao longo das várias fases da cicatrização. Apresentam um papel 

modulador que interage na dinâmica das várias etapas do processo de cura e os efeitos, quando considerados 
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coletivamente, conduzem à reparação normal da ferida. Para além disso, a arginina estimula a produção e 

acumulação de hidroxiprolina, o que leva a um aumento significativo da produção de colagénio.58, 59  

Em situações de stress metabólico a ingestão dietética e a produção endógena de arginina são insuficientes 

para colmatar as necessidades do organismo, pelo que a suplementação nutricional deste aminoácido estará 

indicada para ajudar no crescimento muscular e na reparação adequada dos tecidos. Assim, a suplementação 

oral enriquecida em arginina parece influenciar de forma positiva a cicatrização, melhorando a perfusão e 

a microvascularização tecidular, a síntese e deposição de colagénio via prolina, a resposta monocítica a 

mitogéneos das células T e promovendo a libertação da hormona de crescimento. Em idosos saudáveis, a 

suplementação oral de 30 g de aspartato de arginina, que correspondem a 17 g de arginina livre, durante 

duas semanas demonstrou um aumento na retenção de azoto, melhoria na regulação da atividade das células 

T e na síntese de colagénio, bem como uma deposição total de proteínas na ferida.58, 59 

Por não apresentar toxicidade e ser bem tolerada nesta dosagem, é seguro utilizá-lo como suplemento 

nutricional. No entanto, em doentes com insuficiência renal ou hepática devem ser cuidadosamente 

monitorizados, uma vez que estas quantidades de arginina podem conduzir a estados de hipofosfatémia.59 

 

4. Estudo de caso 

4.1. Descrição do caso clínico 

A senhora MF, utente da farmácia do Marco, tem 45 anos, excesso de peso e apresenta historial de doença 

venosa crónica há cerca de 10 anos. Foi obrigada a deixar de trabalhar, como operária fabril, em 

consequência da doença e das repercussões que se manifestaram a nível físico.  

Tem sido frequente a ulceração na parte interna do membro inferior esquerdo, na região maleolar interna, 

com recidivas intermitentes ao longo deste período. Esteve medicada com o Daflon®500 e inicialmente 

usava meias elásticas, mas devido à severidade da lesão, não suportava a compressão e abandonou o 

tratamento. Há cerca de seis anos foi submetida a uma intervenção cirúrgica para eliminação de varizes e 

tentativa de correção da hipertensão venosa, mas não foi bem sucedida. Há dois anos atrás realizou um 

enxerto de pele, que resolveu o problema temporariamente, mas não impediu que a úlcera voltasse a 

manifestar-se. Durante todo este período, as visitas ao Centro de Saúde foram uma constante. Três vezes 

por semana, a senhora MF apresentou-se para a troca de penso, que ia sendo adaptado à evolução da úlcera, 

nomeadamente ao volume de exsudado, sendo sempre colocada uma ligadura em dupla camada para 

exercer alguma pressão, muito limitada pela fraca tolerância da doente. A sua alimentação também não se 

revela adequada à sua condição, uma vez que a ingestão proteica é relativamente baixa.  

No início deste estudo, apresentava uma úlcera venosa aberta há cerca de um ano, com 3 cm, já considerada 

profunda, com hiperpigmentação, lipodermatoesclerose e exsudado extremamente abundante (classificação 

CEAP grau 6). Num passado recente, foi tratada com Vessel®600 LSU/ml (Alfa Wassermann) injetável 

durante duas semanas, seguindo a terapêutica com o Vessel®250 LSU/ml (Alfa Wassermann)  por via oral, 

que manteve por um período de aproximadamente 2 meses. Como co adjuvante, continuou e continua a 

fazer o Daflon®500 (Servier).  

Foi apresentada a proposta à utente, bem como à médica de família e à enfermeira responsável pelo caso, 

sendo o feedback de todas as partes bastante positivo. Todas as considerações acerca do produto e seus 

efeitos foram minuciosamente explicadas à senhora MF, assim como a liberdade para abandonar o 
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tratamento a qualquer altura, o que pode ser comprovado pela Declaração de Consentimento Informado 

que a doente assinou. (Anexo 11) 

A administração de Resource Arginaid, oferecida pela NestléHealthScience, foi iniciada no dia 26 de 

novembro de 2016, perfazendo um mês a 26 de dezembro de 2016. 

A senhora MF não tem grandes possibilidades financeiras e, como as melhorias se estavam a revelar 

significativas resolvi, com o apoio da Farmácia do Marco, dar continuidade ao tratamento, tendo este 

cessado no dia 3 de março de 2017. 

 

4.2. Métodos 

Tal como já foi referido, a senhora MF iniciou o tratamento com Resource Arginaid no dia 26 de novembro 

de 2016, tomando duas saquetas por dia, dissolvidas em cerca de 200 ml de água. Para além disso, foi 

aconselhada a incluir na sua alimentação um aumento do aporte proteico, através de carne, peixe, leite e 

derivados. 

 

4.3. Resultados 

Figura 2 – Úlcera venosa da senhora MF no início do estudo (19/11/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Úlcera venosa da senhora MF a 16/12/2016 
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Figura 4 – Úlcera venosa da senhora MF a 06/01/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Úlcera venosa da senhora MF a 03/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Úlcera venosa da senhora MF a 03/03/2017 
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4.4. Discussão de resultados 

Para além das melhorias a nível físico, a senhora MF mostra-se atualmente mais confiante, com a 

autoestima mais elevada em relação a si própria e com grandes expectativas de regressar ao mundo do 

trabalho, até porque economicamente se trata de uma pessoa sem grandes recursos e ainda se encontra em 

idade ativa. 

Apesar dos efeitos do tratamento ainda não serem os ideais – cicatrização total da úlcera - as melhorias 

significativas que se verificaram deram ânimo à doente, que se mostra mais recetiva a manter as orientações 

dadas quer a nível alimentar quer a nível terapêutico. Uma vez que a úlcera se encontra substancialmente 

menor, a senhora MF foi aconselhada pela médica a tentar novamente a utilização de meias de compressão 

elástica, no sentido de tentar reverter e corrigir as causas etiológicas que levaram à ulceração em primeira 

instância. 

Perante os resultados obtidos, torna-se evidente o efeito benéfico da suplementação nutricional com 

arginina no processo de cicatrização da úlcera e, consequentemente, na qualidade de vida dos doentes. 

 

Conclusão 

Neste capítulo conclusivo serão apresentadas as contribuições teóricas e práticas destas atividades. 

Os dois casos de estudo proporcionaram-me a oportunidade de aprofundar conhecimentos relativos à DVC, 

suas manifestações mais severas e as limitações delas resultantes na qualidade de vida dos doentes, bem 

como a todas as alterações físicas, químicas, psicológicas e biológicas inerentes ao processo de 

envelhecimento e a sua implicação direta nos problemas associados à polimedicação. 

Através do caso 1 pude verificar que efetivamente a problemática da polimedicação é uma realidade cada 

vez mais vincada na sociedade atual e que a atenção a estes casos é de extrema importância, uma vez que 

pode ter consequências nefastas na vida da população idosa, se sair fora do controlo. No centro de dia, o 

contacto com diferentes esquemas terapêuticos dirigidos a patologias várias permitiu-me relembrar e 

alargar conhecimentos, quer a nível farmacológico quer a nível biológico. 

Relativamente ao caso 2, na minha opinião, esta problemática deverá ser estudada à luz de outras 

perspetivas, nomeadamente a nível da duração do tratamento e da utilização de uma amostra maior, que 

permita a obtenção de dados representativos no contexto da suplementação nutricional com arginina. 

Todas as atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio na FM contribuíram para o meu enriquecimento 

pessoal e profissional. Estas tiveram um impacto bastante positivo quer a nível da farmácia quer a nível da 

população alvo, o que se revelou para mim muito gratificante e compensador e um indicador de que é 

realmente esta a profissão que quero abraçar. 
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Anexo 1 - Fatura 
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Anexo 2 – Nota de devolução 
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Anexo 3 – Lista de DCIs, Indicações terapêuticas e outras condições de dispensa exclusiva em 

farmácia 

 

DCIs 
Indicações e outras condições de dispensa exclusiva em 

farmácia 

Ácido 

Acetilsalicílico 

Tratamento sintomático da febre e/ou dores ligeiras a 

moderadas em adultos e adolescentes com 16-65 anos de idade. 

Ulipristal 

Administração oral. Contraceção de emergência até 120 horas 

(5 dias) após uma relação sexual não protegida ou em caso de 

falha do método contracetivo. 

Picetoprofeno 

Para uso externo (uso cutâneo). Dor e inflamação ligeira a 

moderada de origem musculo-esquelética, reumática e pós-

traumática. 

Paracetamol + 

codeína + 

buclizina 

Administração oral, tratamento profilático e sintomático de 

enxaquecas, incluindo as crises de cefaleias, náuseas e vómitos. 

Pancreatina 

Administração oral. Lavagens gastrointestinais e preparação 

para exames complementares de diagnóstico ou cirurgia. 

Lidocaína + 

prilocaína 

Para uso externo (uso cutâneo). Para anestesia tópica. 

Ibuprofeno 400 

mg 

Administração oral, dores de intensidade ligeira a moderada 

(dor reumática e muscular, dores nas costas, nevralgia, 

enxaqueca, dor de cabeça, dor de dentes, dores menstruais), 

febre e sintomas de constipação e gripe. 

Hidrocortisona 

Para uso externo (uso cutâneo). Dermatite, manifestações 

inflamatórias e de prurido de dermatose, reação de queimadura 

solar ou picada de inseto. 

Fluticasona 

Administração nasal. Prevenção e tratamento de rinite alérgica, 

em adultos. 

Floroglucinol + 

simeticone 

Administração oral. Tratamento dos sintomas funcionais 

gastrointestinais como flatulência, meteorismo, distensão 

abdominal, cólicas abdominais e diarreia. Tratamento da 

sintomatologia da dispepsia funcional e do Síndrome do 

Intestino Irritável (SII). 
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Cianocobalamina 

Administração oral. Prevenção e tratamento de estados 

carenciais de Vitamina B12. 

Brometo de 

butilescopolamina 

+ paracetamol 

Administração oral. Alívio de dor ou desconforto abdominal 

associado a espasmos transitórios e moderados do trato 

gastrointestinal. Dismenorreia primária. 

Amorolfina 

Para uso externo (uso cutâneo). Onicomicoses causadas por 

dermatófitos, leveduras e bolores. 

Ácido salicílico +  

fluorouracilo 

Para uso externo (uso cutâneo). Verrugas vulgares, verrugas 

juvenis planas, verrugas plantares e verrugas seborreicas. 

Ácido fusídico 

Para uso externo (uso cutâneo). Infeção da pele localizada 

causada por microrganismos sensíveis ao ácido fusídico. 
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Anexo 4 – Guia de tratamento para o utente 
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Anexo 5 – Receita eletrónica materializada 
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Anexo 6 – Caderneta “Viver com Saúde” 
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Anexo 7 – Tabela da Medicação 
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Anexo 8 – Registo fotográfico da palestra “Cuidados à pessoa dependente” 
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Anexo 9 – Classificação CEAP (SPACV) 
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Anexo 10 – Mecanismo de ação dos principais fármacos venoativos (SPACV) 
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Anexo 11 – Declaração de Consentimento Informado 


