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Resumo   
  

O estágio curricular em farmácia comunitária é o culminar de cinco anos de estudos e o 

primeiro contacto com uma vertente mais prática da profissão do farmacêutico. No presente 

relatório estão descritas as principais atividades realizadas e desenvolvidas ao longo dos quatro 

meses de estágio na Farmácia Nacional, no Porto. Numa primeira parte, são retratadas a realidade 

da farmácia, as diversas tarefas executadas e da responsabilidade do farmacêutico comunitário e 

os conhecimentos teóricos e práticos que adquiri. Na segunda parte, são apresentados dois 

projetos práticos desenvolvidos por mim na farmácia ao longo do meu estágio, durante a prática 

farmacêutica, com o respetivo suporte teórico.  

Atualmente, as funções assumidas pelo farmacêutico não se resumem apenas ao seu papel 

enquanto especialista do medicamento. A educação do doente, o aconselhamento sobre o uso 

racional dos medicamentos, o acompanhamento e a monitorização dos utentes e a capacidade de 

sensibilizar para a adoção de estilos mais saudáveis, são algumas das competências que ao 

farmacêutico dizem respeito. Para além disso, sendo o farmacêutico o último profissional de saúde 

em contacto com o doente antes da administração dos fármacos, é da sua responsabilidade prestar 

todos os esclarecimentos acerca dos medicamentos, nomeadamente acerca das interações 

medicamentosas, contraindicações e reações adversas e a seleção do fármaco mais indicado. 

As escolhas dos temas desenvolvidos na segunda parte deste relatório tiveram um propósito. 

A monitorização dos valores da pressão arterial é uma prática recorrente pelos utentes da 

Farmácia Nacional. Desta forma, decidi elaborar uma tabela-resumo com as informações de maior 

relevância de cada doença, com o intuito de consolidar conhecimentos e conseguir fornecer ao 

utente o aconselhamento farmacêutico mais adequado. Associada a esta iniciativa, encontram-se 

descritas neste relatório, mais detalhadamente, a caracterização destas patologias, etiologia e 

terapêuticas a adotar.  

A escolha do tema Diabetes Mellitus advém do facto de me ter apercebido, durante a 

prestação dos cuidados farmacêuticos, da falta de informação por parte dos utentes acerca desta 

patologia. Sobre esta doença, abordei as principais diferenças e a respetiva caracterização dos 

diferentes tipos de Diabetes Mellitus, etiologia e as principais Terapias Não Farmacológicas e 

Terapias Farmacológicas. Com o objetivo de caracterizar e educar a população, realizei um 

Rastreio para a Diabetes Mellitus Tipo 2, onde foi realizado um inquérito e elaborado um panfleto 

informativo para fornecer aos utentes. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio 
 

A) Introdução 
 

O estágio curricular em farmácia comunitária é a parte final integrante do ciclo de estudos, 

relativo ao Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Sendo a Farmácia Comunitária a área 

profissional com maior número de farmacêuticos empregados, torna de extrema importância a 

realização do estágio curricular nesta área, de forma a promover um primeiro contacto com a 

realidade profissional.  

A Farmácia Comunitária é um dos locais a que o utente se dirige, em primeira instância, para 

o tratamento e/ou aconselhamento acerca de alguns problemas de saúde, nomeadamente 

patologias caracterizadas por sintomas ligeiros e em situações agudas. Assim, o farmacêutico 

deve ser capaz de promover um aconselhamento adequado a cada situação e de forma percetível, 

de modo a proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus pacientes. Num primeiro contacto 

com a atividade profissional farmacêutica, a transposição dos conhecimentos adquiridos, durante 

o percurso académico, para a prática profissional é uma mais valia para a resolução dos problemas 

apresentados pelos utentes ao farmacêutico. 

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia Nacional (FN), 

no Porto, entre os dias 17 de janeiro e 16 de maio de 2017.  

Na Tabela 1 encontra-se um cronograma das principais atividades desenvolvidas.    

 

TABELA 1 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA. 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Aprovisionamento 

e Receção de 

encomendas 

     

Serviços 

Farmacêuticos 

     

Atendimento ao 

balcão 

     

Formações 
     

Projeto I – 

Hipertensão 

versus Hipotensão 

     

Projeto II – 

Diabetes Mellitus 
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B) Organização da Farmácia – Farmácia Nacional 

1. Localização, Utentes, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Nacional está localizada na Rua Senhora da Luz, porta nº 156, na Foz do Douro. 

Foi inaugurada no ano de 19381 e insere-se numa zona que, para além de habitacional e comercial, 

é também uma zona turística e, por essa razão, permite à farmácia uma grande heterogeneidade 

de utentes, desde os utentes habituais de várias faixas etárias e de várias classes económicas, aos 

turistas.  

A FN é da propriedade do Dr. Ricardo Rodrigues, que assume igualmente o cargo de diretor 

técnico (DT). Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o regime 

jurídico das farmácias de oficina, “a direção técnica da farmácia é assegurada, em permanência, 

durante o horário de trabalho, pelo farmacêutico diretor técnico, registado no INFARMED”2. 

Relativamente ao horário de funcionamento, a FN encontra-se aberta entre as 9h e as 19h30 nos 

dias úteis (segunda a sexta) e aos sábados entre as 9h e as 13h, estando encerrada aos domingos 

e feriados, cumprindo, assim, os termos legais impostos pelo Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de 

agosto3. Fora do horário habitual, a FN realiza periodicamente serviços permanentes, alternando 

com as várias farmácias do Porto, sendo que 3 aconteceram no período do meu estágio, nos quais 

não foi requerida a minha comparência. Nestes serviços permanentes, a farmácia trabalha de 

forma ininterrupta, até ao dia seguinte. Por razões de segurança, o atendimento realizado à noite 

é feito através de um postigo. 

O meu horário de trabalho durante o estágio foi de 35 horas semanais, nos dias úteis, 

primeiramente das 10h até às 18h, passando para as 9h30 até às 17h30, tendo uma hora para 

almoçar. 

 

2. Instalações e Equipamentos 

 O espaço físico da FN (quer o interior, quer o exterior) está de acordo com o documento das 

Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF), aprovado em junho de 2009 

pelo Conselho Nacional de Qualidade, nomeadamente no capítulo em que se refere às Normas 

Gerais sobre as instalações e equipamentos, e com o que está descrito no artigo 28º do DL n.º 

307/2007, de 31 de agosto4.  

 - Espaço exterior (Anexo I) 

 A FN encontra-se no rés do chão de um prédio, instalada ao nível da rua principal (sem 

degraus), de forma a assegurar a acessibilidade dos utentes à farmácia. Encontra-se devidamente 

identificada e visível com um símbolo “cruz verde” que se encontra iluminado sempre que a 

farmácia está em funcionamento e com um letreiro com o nome da farmácia na zona da montra, 

onde são expostas campanhas promocionais de Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

(PCHC), novos produtos e também alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM). Existe uma porta de vidro automática que permite resguardar os utentes do exterior 
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enquanto permanecem na farmácia, sendo que nesta se encontra o nome do diretor técnico, 

informação sobre o horário de funcionamento da farmácia, as farmácias do município em regime 

de serviço permanente e a respetiva localização e os cuidados de saúde prestados na FN e preço 

correspondente. São estes a determinação de parâmetros bioquímicos, medição da Pressão 

Arterial (PA), medição do peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) e serviços de Podologia 

e de Nutrição. 

 - Espaço interior (Anexo II) 

 Quanto ao espaço físico interior, este dispõe de vários locais importantes como:  

• Zona de atendimento ao público: é uma área composta por um balcão dividido em 

três espaços de atendimento, com todo o material necessário para um atendimento 

facilitado. É uma zona de acesso direto aos utentes, bem iluminada, ventilada, ampla, 

organizada e de fácil movimentação. Neste local existem vários lineares e expositores 

com diversos produtos de venda livre desde suplementos alimentares, produtos de 

dermocosmética, de higiene corporal e oral, puericultura, produtos capilares, 

produtos sazonais, produtos para grávidas e recém-nascidos, medicamentos 

veterinários e MNSRM, estando estes dois últimos atrás do balcão, fora do alcance 

dos utentes. Igualmente neste espaço, encontra-se ainda uma mesa reservada às 

crianças, um aparelho automático de medição da tensão, uma balança digital e uma 

máquina que disponibiliza água potável. O interior da farmácia encontra-se vigiado 

por câmaras de vigilância com o respetivo aviso num local visível. 

• Zona de receção e verificação de encomendas 

• Laboratório, cozinha, cacifos e casa de banho, armazém 

• Escritório: sala reservada ao Dr. Ricardo Rodrigues. 

• Sala de atendimento personalizado: sala reservada ao serviço de nutrição, 

podologia, medição de parâmetros bioquímicos (glicemia e colesterol total), 

administração de vacinas, administração de cuidados de primeiros socorros e um 

atendimento mais personalizado, confidencial e privado, contribuindo para uma 

maior proximidade entre o utente e o farmacêutico. 

 

3. Recursos Humanos 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto enuncia que as farmácias devem dispor de, pelo 

menos, um diretor técnico e de outro farmacêutico, sendo que estes devem constituir a maioria 

dos trabalhadores da farmácia. Para além do quadro farmacêutico, existe também nas farmácias 

um quadro não farmacêutico2. Posto isto, o quadro técnico da FN é composto pelo farmacêutico 

DT Dr. Ricardo Rodrigues, a farmacêutica Dr. Tânia Machado e dois técnicos de farmácia: 

Cristina Silva e Nuno Sousa. No meu período de estágio, fui a única estagiária. 
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C) Fontes de Informação e Documentação Científica 

Segundo o documento de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, o 

farmacêutico deve dispor de fontes de informação sobre medicamentos e possuir uma biblioteca 

continuamente atualizada e organizada4.  

Na biblioteca da FN é possível recorrer a fontes de informação como: Prontuário 

Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico 

Português, Sistema informático (SI) - SoftReis®, importantes fontes on-line como o site da 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), Centro de Informação 

do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos (CIM), Centro de Informação Antivenenos 

(CIAV), entre outros, e alguns livros específicos como o Manual de Interações Alimentos-

Medicamentos. No decorrer do meu estágio foi necessário recorrer algumas vezes a várias fontes 

de informação, quer em formato físico, quer em formato digital, de maneira a exercer o 

aconselhamento ao utente com maior exatidão, clareza e profissionalismo. Foi-me também 

sugerido pelo meu orientador, algumas pesquisas sobre efeitos adversos, indicações terapêuticas 

de determinados fármacos, de modo a aumentar e consolidar o meu conhecimento sobre os 

mesmos.  

 

D) Gestão e administração em Farmácia Comunitária 

1. Sistema Informático  

O sistema informático utilizado na FN é o SPharm®, desenvolvido pela empresa Soft Reis® 

(Anexo II).  Este sistema é de uso extremamente simples, intuitivo e prático, sendo que a minha 

adaptação a este programa informático foi bastante rápida. Este sistema permite a receção e 

realização de encomendas, devoluções, controlo de stocks e validades, atendimento ao público, 

gestão da informação dos utentes e o seguimento farmacoterapêutico dos mesmos, faturação às 

entidades, acesso ao RCM dos medicamentos e o alerta das interações medicamentosas aquando 

da dispensa5. 

 

2. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

2.1. Fornecedores e Normas de Aquisição 

Segundo as BPF, cabe ao DT ou ao farmacêutico responsável a decisão de compra, definir e 

documentar os procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores de produtos e 

distribuidores4. Esta escolha poderá ser condicionada por vários fatores desde: rapidez de entrega, 

profissionalismo, condições comerciais, planos orçamentais, descontos e bonificações, 

diversidade de produtos disponíveis, facilidade de devoluções, entre outros. 

A FN trabalha com três grandes distribuidores grossistas sendo estes a Cooprofar®, Plural® 

e Alliance Healthcare®. Quanto às encomendas realizadas a estes fornecedores, estas podem ser 

diárias, normalmente fornecidas pela Cooprofar®, que englobam os produtos que são dispensados 
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na farmácia com maior frequência, ou encomendas instantâneas, onde estão incluídos produtos 

específicos que são pedidos esporadicamente aos fornecedores. Diariamente, são realizadas duas 

encomendas de maiores dimensões (ao final da manhã e ao final da tarde). Relativamente aos 

períodos de entrega das encomendas, são realizadas duas, ao início da manhã e ao início da tarde.  

As encomendas dos Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) podem então ser pedidas aos 

distribuidores grossistas, mas também diretamente aos laboratórios. A aquisição aos fornecedores 

ou diretamente aos laboratórios tem as suas vantagens e desvantagens. Os laboratórios negoceiam 

em quantidade: dão uma margem de lucro maior, bonificações, acesso a campanhas promocionais, 

oferta de amostras, testeurs, elaboração de montras ou ainda condições de pagamento mais 

favoráveis, mas exigem quantidades mínimas ou valores mínimos, os tempos de entrega são mais 

longos e acarretam um maior investimento. Os fornecedores permitem várias encomendas diárias 

(via internet ou telefone), não exigem quantidades mínimas e o fornecimento é rápido e eficaz. 

Contudo, geralmente, os preços apresentados oferecem uma margem de lucro menor. 

 

2.2. Gestão de Stocks 

Deve ser garantida a gestão dos stocks dos medicamentos e de outros produtos de saúde, de 

forma a colmatar as necessidades dos doentes, segundo o documento das BPF4. Os stocks 

representam um investimento significativo efetuados pelas farmácias. Estes são fundamentais 

para garantir o serviço ao cliente, correspondendo aos seus pedidos, dando respostas rápidas a 

produtos de procura esporádica ou sazonais e responder de forma eficaz em situações de falhas 

no fornecimento ou no laboratório. Assim sendo, níveis de stocks elevados conduzem a menor 

probabilidade de esgotamento, o que se traduz numa maior satisfação do cliente. Contudo, há 

maior probabilidade de ocorrerem desperdícios, podendo levar ao prejuízo para a farmácia. Por 

outro lado, níveis de stocks mais baixos conduzem a custos de stocks inferiores, permitindo um 

maior e melhor controlo, evitando desperdícios, podendo, por vezes, não corresponder ou 

satisfazer às necessidades dos utentes e originar falhas de fornecimento. 

Na FN, a gestão de stocks é realizada com controlo e rigor, de modo a garantir a 

disponibilidade da maior parte dos produtos disponíveis no mercado e evitando, simultaneamente, 

a acumulação de produtos. Para a maior parte dos produtos existentes na farmácia, existe um stock 

máximo e mínimo, sendo gerada uma encomenda automática pelo SI ao distribuidor grossista 

(definido na sua ficha) quando o produto não está na sua capacidade máxima, inserindo este na 

listagem da encomenda diária. É também importante ter em conta a sazonalidade dos produtos e 

adequar os stocks mediante a mesma. Desta forma é assegurada a satisfação dos utentes, evita a 

sobrelotação do espaço físico e prejuízos desnecessários para a farmácia.  

Para além da análise dos stocks físicos dos produtos, é necessário verificar se estes 

correspondem aos descritos no SI. Caso não se verifique esta concordância, isto pode acontecer 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia Nacional | 
 

6 
 

devido a erros na entrada de encomendas, marcação e dispensação de produtos, devoluções ou 

até mesmo furtos. 

Ao longo do meu estágio procurei colaborar sempre para uma correta gestão de stocks, 

alertando sempre que detetasse erros ou sempre que era necessário a encomenda de determinado 

produto que me era solicitado, durante o atendimento ao público.   

 

2.3. Realização de Encomendas 

No seguimento do ponto anterior, conseguimos distinguir as encomendas feitas pela FN, 

podendo estas serem feitas aos fornecedores ou diretamente aos laboratórios: 

 

  - Fornecedores  

A maior parte das encomendas efetuadas na FN são pedidas aos distribuidores grossitas. 

Estas podem ser realizadas através do sistema informático Spharm®, por contacto telefónico ou 

via internet (gadget ou website).  

A partir do SI é possível realizar as duas principais encomendas diárias que são efetuadas 

uma ao fim da manhã, e recebida no início da tarde, e a outra ao final da tarde e recebida no início 

da manhã seguinte. Estas são realizadas mediante os stocks existentes na farmácia. O sistema cria 

uma listagem automática de produtos, com base nos stocks mínimo e máximo estabelecidos nas 

fichas dos artigos. Quando os produtos atingem o stock mínimo, entram para a proposta de 

encomenda diária, que posteriormente é avaliada pelo DT ou pela farmacêutica substituta que 

define a quantidade a pedir de cada produto, incluir ou excluir produtos. Neste processo, durante 

o meu estágio, participei na análise das propostas das encomendas e discussão das quantidades a 

encomendar, sob supervisão do Dr. Ricardo. 

Outro tipo de encomendas realizadas na FN, são as encomendas instantâneas, que estão 

relacionadas com produtos de procura esporádica e que, por motivos de uma boa gestão de stocks, 

não se encontram disponíveis na farmácia, ou quando o stock existente na farmácia é insuficiente 

ao pretendido pelo utente. Estas situações acontecem mais frequentemente durante o atendimento 

ao público, onde a encomenda é realizada, no momento, aos distribuidores grossistas, através de 

um gadget, site ou por contacto telefónico. Durante o meu período de estágio, efetuei algumas 

encomendas instantâneas de artigos urgentes, quando me encontrava no atendimento ao público. 

 

  - Laboratórios 

Em relação às encomendas efetuadas diretamente aos laboratórios, estas são feitas 

presencialmente ao delegado comercial aquando da sua visita à farmácia, através do software 

informático ou por e-mail. As encomendas efetuadas aos laboratórios são, principalmente, de 

maiores quantidades e de produtos com maior rotatividade.  
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2.4. Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços 

Como já foi referido anteriormente, a FN contém um espaço apropriado para a receção e 

conferência de encomendas. As encomendas são entregues na farmácia, em contentores 

específicos, de acordo com cada fornecedor. Os produtos de frio são enviados em contentores 

térmicos de fácil identificação, pelo que devem ser rapidamente conferidos e armazenados no 

frigorífico. Cada contentor entregue pelos distribuidores contém um código interno, o nome da 

farmácia e um código de encomenda, que permite associar os diversos contentores à mesma 

fatura. Cada encomenda vem acompanhada por uma guia de remessa/transporte ou fatura em 

duplicado, onde constam as seguintes informações: identificação da farmácia, identificação do 

fornecedor, número da fatura, produtos encomendados e o respetivo Código Nacional do Produto 

(CNP).  

Para a identificação dos produtos faturados, estes vêm acompanhados com o código do 

produto, designação do produto, quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda 

Autorizado (PVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF), Preço de Venda ao Público (PVP), 

margem, desconto, imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e valor final do produto. No caso 

dos produtos em falta, estes aparecem em separado dos produtos enviados, sendo esta secção 

designada de “Esgotados”. Quanto a Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos, a sua 

receção é acompanhada por uma requisição específica que se encontra em duplicado, conforme o 

estabelecido pelo DL nº 15/93, de 22 de janeiro6. Esta é posteriormente assinada, carimbada e 

datada pelo farmacêutico e pelo fornecedor, que irão arquivar durante três anos. 

De acordo com o sistema informático utilizado, para rececionar uma encomenda acede-se ao 

menu destinado para o fazer no SI e procede-se à leitura do código de barras de cada produto. 

Durante a leitura dos produtos rececionados, verifica-se, igualmente, a quantidade rececionada, o 

Prazo de Validade (PV), o PVP (fixado pelo INFARMED para MSRM ou fixado pela farmácia 

para produtos de venda livre), o PVF, a margem de lucro da farmácia caso se trate de um 

produto/medicamento de venda livre e as condições de venda (descontos ou bónus). Sempre que 

algum destes parâmetros for diferente dos gravados no sistema é necessário proceder à sua 

alteração. No caso de o produto apresentar um PVP diferente do existente na Farmácia dever-se-

á escoar primeiro os produtos com PVP mais antigo. É igualmente avaliado, nesta fase, o estado 

de conservação das embalagens recebidas que, caso estejam danificadas, são devolvidas ao 

fornecedor. Deve-se, contudo, dar prioridade aos produtos de armazenamento especial a baixas 

temperaturas para que, de modo a não quebrar a cadeia de frio, estes possam ser armazenados 

rapidamente, mantendo a qualidade e as condições de conservação para o produto. 

À medida que se faz a conferência da encomenda, é importante ter em conta a existência de 

reservas feitas por utentes na FN. As reservas são efetuadas por computador (na maior parte das 

vezes) ou pelo telefone e é preenchido um formulário específico criado pela FN para esse fim, em 

papel, ficando o original na farmácia, para informação do pessoal, e o duplicado com o utente, 
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para o levantamento da reserva. Assim, no momento da receção de um produto reservado, é 

anexado esse formulário ao mesmo e este é colocado na zona destinada às reservas.  

Uma vez terminada a conferência dos produtos, é necessário verificar se o valor total da 

encomenda e o respetivo valor do IVA no sistema corresponde aos valores que se encontram na 

fatura que acompanha a encomenda. De seguida, são inseridos no SI o número da fatura, a data 

de receção e a data de vencimento do pagamento. Por fim, caso haja produtos em falta ou 

esgotados, gera-se uma lista automática desses mesmos produtos que são reenviados diariamente 

para os diferentes fornecedores.  

No final da encomenda, o sistema informático procede à impressão de etiquetas destinados 

aos produtos de venda livre, imposto pelo Decreto-Lei nº 128/2013, de 5 de setembro que declara 

a obrigatoriedade da etiquetagem com o preço da venda ao público no acondicionamento 

secundário de todos os produtos farmacêuticos ou, caso não exista, no acondicionamento 

primário7. No caso dos produtos e medicamentos que não apresentam inscrito qualquer PVP é 

necessário efetuar a marcação manual do preço, que é definido pelo DT, tendo em conta o preço 

de custo, a margem de comercialização e o respetivo IVA (6% ou 23%). Quando se procede à 

colocação das etiquetas com o respetivo preço, é necessário ter em conta alguns pormenores 

como: evitar colocar na parte frontal dos produtos ou por cima da escrita em Braille e ocultar 

informações importantes para o utente como o PV, lote, constituição e descrições em português. 

Em relação aos medicamentos sujeitos a receita médica estes não necessitam de etiquetas, uma 

vez que o seu PVP já vem descrito na embalagem e é fixado pelo INFARMED, segundo o disposto 

no Decreto-Lei n.º 25/2011, de 16 de junho8. De acordo com o DL n.º 65/2007, de 14 de março, 

o PVP de um medicamento depende do preço de venda ao armazenista, da margem de 

comercialização do distribuidor grossista, da margem de comercialização do retalhista, da taxa 

sobre a comercialização dos medicamentos e do IVA9.  

A receção e a conferência das encomendas foram as tarefas que realizei no meu estágio 

curricular desde o primeiro dia. Estas tarefas permitiram-me conhecer os produtos existentes na 

farmácia, dosagens e também perceber a rotatividade dos produtos. Esta etapa é fundamental por 

possibilitar um atendimento farmacêutico mais completo e diversificado e por permitir maior 

conhecimento de todos os produtos existentes na FN. 

 

2.5. Armazenamento 

Uma vez terminada a receção de encomendas, procede-se ao armazenamento dos MPS nos 

seus respetivos locais, segundo alguns critérios, como o First Expired, First Out (FEFO), ou seja, 

coloca-se o produto com prazo de validade mais curto de forma mais acessível para ser dispensado 

primeiro; o First In, First Out (FIFO), isto é, os produtos que são rececionados primeiro devem 

ser vendidos antes daqueles que foram rececionados mais recentemente, quando o PV é o mesmo. 

Também as características de conservação, rotatividade e sazonalidade vão influenciar no 
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armazenamento dos MPS. Estes devem ser armazenados em condições de temperatura e 

humidade que respeitem as exigências específicas dos medicamentos, outros produtos 

farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagens, sendo que estas condições 

devem ser controladas e monitorizadas4. A maior parte dos produtos encontram-se 

acondicionados a temperaturas inferiores a 25ºC e humidade inferior a 60%. No frigorífico, a 

temperatura deverá estar entre os 2ºC e os 8ºC. 

Na FN, o armazenamento de maior parte dos MPS é feito em gavetas deslizantes 

dispensatórias organizado por formas farmacêuticas (orais sólidas, pós e granulados, colírios e 

gotas auriculares, injetáveis, sistemas transdérmicos, supositórios e óvulos vaginais, pomadas e 

cremes, produtos de uso externo, xaropes e colutórios) e dentro destas, organizadas por ordem 

alfabética de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI) ou nome comercial, o que 

facilita a organização e a dispensa dos MPS na FN. Nestas gavetas, os medicamentos genéricos 

são acondicionados separadamente dos medicamentos de marca. Existem, também, armários onde 

estão armazenados outros MPS, como medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, produtos 

de higiene íntima, chás e infusões e produtos de protocolo de diabetes. Junto aos balcões de 

atendimento existem nos lineares e expositores, vários MNSRM e outros produtos guardados em 

gavetas como produtos para primeiros socorros, produtos para higiene oral, tampões para os 

ouvidos, produtos de dermocosmética, entre outros. No armazém são acondicionados os produtos 

de menor rotatividade e os produtos excedentários. 

Desde o início do meu estágio que, após rececionar as encomendas, procedia à arrumação 

dos produtos nos respetivos locais, o que me permitiu conhecer os produtos à disposição na FN, 

assim como os locais onde estes se encontravam, o que facilitou e agilizou o atendimento ao 

público. 

 

2.6. Controlo dos Prazos de Validade  

O controlo dos Prazo de Validade dos produtos é fundamental para o bom funcionamento da 

farmácia, uma vez que garante a qualidade dos MPS fornecidos aos utentes. Segundo a Portaria 

nº 348/98, de 15 de junho, que regula as boas práticas de distribuição de medicamentos de uso 

humano e medicamentos veterinários, todos os produtos com o prazo de validade a dois meses do 

seu termo ou com esse prazo já ultrapassado, devem ser devolvidos ao fornecedor10. Devem ser 

devolvidos também os produtos abrangidos no protocolo da Diabetes (como tiras-teste, lancetas, 

agulhas e seringas) cujo prazo de validade chegue aos quatro meses antes do seu término11. 

Deste modo, este controlo é efetuado em dois momentos distintos. O primeiro realiza-se, 

como dito anteriormente, aquando da receção das encomendas e é efetuado diariamente. O 

segundo momento realiza-se mensalmente. É feita a verificação dos PV através de uma lista 

obtida do Spharm®, onde constam os produtos com PV a expirar no mês seguinte, juntamente 

com o CNP e quantidade em stock. A confirmação dos PV é feita manualmente, os produtos que 
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expiram no mês subsequente são recolhidos, é registado o número de unidades que permanecem 

em stock, o número de unidades que serão devolvidas e o prazo de validade mais próximo à data, 

de modo a atualizar o sistema. Ao longo do meu estágio, realizei tanto o controlo dos PV dos 

produtos que rececionava diariamente, bem como o controlo feito no final de cada mês. 

 

2.7. Devolução de Encomendas 

As devoluções de produtos aos fornecedores são feitas nas seguintes situações: produtos com 

prazos de validade a expirar, produtos pedidos por engano, produtos danificados entregues pelo 

fornecedor, produtos trocados, produtos enviados sem serem pedidos, emissão de circulares de 

suspensão de comercialização pelo INFARMED e circulares de recolha emitidas voluntariamente 

pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

O SI Spharm® possui um menu destinado à gestão das devoluções. Para efetuar devoluções 

é necessário saber o fornecedor e o número da respetiva fatura dos produtos a devolver, o motivo 

pela qual são feitas as devoluções e o número de unidades a devolver. Posteriormente, é criada 

uma nota de devolução onde consta o nome do fornecedor, a identificação dos produtos a devolver 

e o motivo pelo qual são devolvidos. A nota de devolução é impressa, de seguida, em triplicado, 

sendo este arquivado na farmácia como registo, e o original e o duplicado carimbados, assinados 

e anexados aos produtos a devolver. Após a devolução, podem ocorrer os seguintes desfechos: o 

fornecedor aceita a devolução e emite uma nota de crédito ou possibilita a troca de produtos, ou 

não aceita a devolução e, neste caso, o produto é reenviado à farmácia e o seu valor entra como 

“prejuízo”. 

 

3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

Uma das principais funções de uma farmácia comunitária é a dispensa de medicamentos. A 

cedência dos medicamentos é o ato através do qual o farmacêutico, após a avaliação da situação, 

cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes mediante prescrição médica ou 

em regime de automedicação ou por indicação farmacêutica. A cedência de medicamentos deve 

ser realizada de maneira a assegurar o seu uso correto e evitar possíveis efeitos negativos 

associados. Para além disso, o farmacêutico deve procurar assegurar que o utente não tem dúvidas 

sobre as precauções a ter com a utilização do medicamento e que lhe são transmitidas as contra-

indicações, interações e possíveis efeitos secundários do medicamento4. 

No decorrer do meu estágio realizei bastantes atendimentos, dos quais fizeram parte vendas 

com receita médica, sem receita médica e aconselhamentos de MNSRM e produtos de saúde. 

Com isto, tive a oportunidade de avaliar diversas situações, juntamente com o DT e o restante 

pessoal da FN, que permitiram a consolidação dos meus conhecimentos e que enriqueceram o 

meu estágio. 
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3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são aqueles que podem constituir um 

risco para a saúde do doente caso sejam utilizados sem vigilância médica. Estão incluídos também 

aqueles que contêm substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis 

aprofundar e também aqueles que se destinam a ser administrados por via parentérica. Todos estes 

medicamentos só podem ser cedidos mediante apresentação de uma prescrição médica12. 

 

3.1.1. Prescrição Médica: Eletrónica e Manual 

Atualmente, a prescrição médica é feita por via eletrónica, com o objetivo de aumentar a 

segurança no processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação entre profissionais de 

saúde de diferentes instituições e agilizar o processo da dispensa. Contudo, em casos excecionais, 

pode ser feita manualmente e aplica-se sobretudo aos MSRM, onde estão incluídos os 

medicamentos manipulados, medicamentos estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e outros 

produtos comparticipados, como produtos para o autocontrolo da Diabetes Mellitus, produtos 

dietéticos, entre outros (Anexo IV)13.  

Existem diferentes modelos de receita médica, aprovados pelo Despacho n.º 15700/2012, de 

30 de novembro, como a receita médica materializada, a receita médica renovável materializada, 

ambas informatizadas e acompanhadas com a guia de tratamento e receita médica pré-impressa, 

manual14. A receita médica materializada está relacionada com a prescrição de medicamentos 

usados em tratamento com curta duração e contém um prazo de validade de trinta dias.  A receita 

médica renovável materializada contem até três vias, devidamente identificadas no canto superior 

direito, tendo, no máximo, uma validade de seis meses a partir da data de prescrição e destina-se 

a medicamentos de tratamentos de longa duração. 

Como já referido anteriormente, apenas em casos excecionais, como falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição ao domicilio e prescrição máxima de 40 receitas médicas 

por mês, a prescrição médica poderá ser manual. No caso de se tratar de uma receita manual, é 

necessário verificar a existência dos dados do médico prescritos e a respetiva vinheta. Em cada 

receita médica só podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, não podendo o número 

de embalagens total ultrapassar as quatro e o número de embalagens de cada medicamento 

ultrapassar as duas, salvo no caso em que se apresentem sob a forma de embalagem unitária13,15. 

A Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, regulamenta um novo regime jurídico relacionado 

com os modelos de receita médica, as condições de dispensa de medicamentos e as obrigações de 

informação a prestar aos utentes. O novo modelo de prescrição eletrónica com a desmaterialização 

da receita, permite a prescrição simultânea de tipologias de medicamentos cuja coexistência na 

mesma receita não era anteriormente permitida. Este sistema traz mais vantagens para o utente, 

já que todos os produtos de saúde prescritos são incluídos num único receituário15. 
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Os MSRM podem ser ainda classificados como medicamentos de receita médica especial e 

medicamentos de receita médica restrita. Os que necessitam de receita médica especial são 

aqueles que contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável ou possam, em caso de 

utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar 

toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais. Estão sujeitos a receita médica restrita os 

medicamentos cuja utilização deva ser reservada a uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo 

diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar e a pacientes em tratamento ambulatório12. 

 

3.1.2. Validação da Prescrição Médica 

Para que o farmacêutico possa aceitar a receita médica, tanto manual como eletrónica, e 

dispensar os medicamentos nela prescritos, é necessário a validação da prescrição e, para isso, é 

essencial verificar a existência dos seguintes elementos: 

- Prescrição eletrónica15 

• Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

• Dados do utente:  

- Nome e Número do utente 

- Número de beneficiário 

- Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas letras “R” e “O”, se 

aplicável: 

A letra “R” aplica-se aos utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação; 

A letra “O” aplica-se aos utentes abrangidos por outro regime especial de 

comparticipação identificado por menção ao respetivo diploma legal. 

• Identificação do medicamento: 

- Prescrição por DCI: Denominação Comum Internacional (DCI) ou nome da substância ativa, 

Dosagem (Dos), Forma farmacêutica (FF), Dimensão da embalagem (Dim), Código Nacional 

para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM). 

- Prescrição por marca (deve conter o nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de 

AIM e o número de registo do medicamento) 

• Posologia e duração do tratamento 

• Comparticipações especiais, se aplicável 

• Número de embalagens 

• Data da prescrição e assinatura do prescritor  

- Prescrição manual15 

• Identificação do prescritor e local de prescrição 
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• Exceção justificativa, que se verifica no canto superior direito da receita 

• Dados do utente e data da Prescrição 

• Identificação do medicamento: DCI, Dos, FF, Dim, Nome comercial do medicamento. 

• Comparticipações especiais, se aplicável 

• A receita não pode conter rasuras ou caligrafias diferentes, utilização de canetas de cores 

diferentes ou a prescrição a lápis. Não é permitida mais do que uma via da receita manual, 

ou seja, a receita renovável não pode ser emitida por via manual. 

 

3.1.3. Ato da Dispensa 

Antes de proceder à dispensa dos medicamentos, o farmacêutico deve verificar se as receitas 

contêm todos os elementos indispensáveis para a sua validação. Uma vez validada a prescrição 

médica, procede-se, então, ao ato de dispensa. O farmacêutico deve informar o utente dos 

medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, 

apresentação e dosagem do medicamento prescrito, deve ser referido a existência de 

medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo SNS e qual o mais barato. 

É importante perceber se se trata de medicação habitual, questionando o doente qual o 

medicamento que costuma levar, ou caso contrário, questionar se pretende exercer o seu direito 

de opção. Assim, as farmácias devem ter em stock, no mínimo, três medicamentos de entre os 

cinco medicamentos com o preço mais baixo de cada grupo homogéneo13. O utente tem o direito 

de optar por qualquer medicamento com o mesmo CNPEM, independentemente do seu preço. 

No caso da dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular, o 

farmacêutico deve verificar se a prescrição se inclui nas seguintes situações: 

• Medicamento de marca sem similar ou que não disponha de medicamento genérico 

similar comparticipado: o farmacêutico deve dispensar o medicamento prescrito. 

• Existência de justificação técnica do prescritor13:  

 - Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, constando na 

receita a menção “Exceção a) do nº 3 do art. 6.º” e o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta na receita. 

 - Alínea b) - Reação adversa prévia, constando na receita a menção “Exceção b) do n.º 3 

do art. 6.º - Reação adversa prévia” e o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que 

consta na receita. 

 - Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias, constando na receita a 

menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º – continuidade de tratamento superior a 28 dias”. Neste 

caso, o utente pode optar por medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que sejam de preço 

inferior.  

No que toca aos medicamentos não comparticipados, a sua prescrição pode incluir a 

denominação comercial do medicamento e o prescritor pode indicar na receita, caso existam, as 
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mesmas justificações técnicas anteriormente referidas que impedem o direito de opção do doente 

em relação ao medicamento prescrito.  

No final da dispensa, o farmacêutico deve imprimir no verso da receita as seguintes 

informações: identificação e dados da farmácia, preço total por medicamento, valor total da 

receita, encargo do utente por medicamento e no total, comparticipação do estado por 

medicamento e no total, data da dispensa, número de registos de medicamentos e códigos de 

barras e, finalmente, um espaço dedicado às declarações do utente e sua posterior assinatura. O 

farmacêutico deve ainda carimbar, assinar e datar a receita médica13. 

Durante o meu estágio pude verificar que a maior parte dos atendimentos se baseiam no 

aviamento de prescrições médicas. Para a dispensa dos medicamentos ao utente, é feita a 

validação da receita médica entregue por este na farmácia e, depois de lida, são então entregues 

os produtos ao utente. Aviei tanto receitas eletrónicas como receitas manuais e deparei-me, várias 

vezes, durante o atendimento, com receitas inválidas, principalmente por prazo de validade 

expirado. Para além disso, verifiquei que quando questionava e informava os utentes das diversas 

opções de medicamentos disponíveis na FN, estes pretendiam sobretudo a opção mais barata. 

Contudo, a maior parte ainda ficava reticente relativamente aos medicamentos genéricos. 

 

3.1.4. Informação ao Doente 

No ato da dispensa dos medicamentos e produtos de saúde requisitados na farmácia, o 

farmacêutico deve personalizar o seu atendimento de maneira a proporcionar ao utente um 

atendimento eficaz, adequado e de acordo com as necessidades do mesmo. O farmacêutico não 

deve resumir a sua atividade apenas à validação e dispensa de medicamentos. Este deve transmitir 

de forma precisa e clara toda a informação necessária para uma correta utilização dos 

medicamentos e produtos de saúde, promovendo a eficácia da terapêutica e assegurando a saúde 

do doente. Seja medicação habitual ou nova, é sempre necessário que os utentes sejam informados 

da posologia, modo de administração, possíveis efeitos adversos, duração do tratamento e 

eventuais precauções especiais. De maneira a completar e solidificar a informação fornecida, é 

importante recorrer a uma abordagem escrita. No decorrer do meu estágio, tive este último ponto 

sempre em conta, principalmente no atendimento a idosos e utentes mais debilitados e sem apoio 

familiar. 

 

3.1.5. Regimes de Comparticipação de Medicamentos 

O Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, aprova o regime geral de comparticipações do 

Estado no preço dos medicamentos através de um regime geral e de um regime especial ou regime 

excecional de comparticipação16. Estes regimes aplicam-se quer à dispensa em farmácia 

comunitária quer à dispensa nos serviços farmacêuticos de uma entidade hospitalar do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS)17. As comparticipações são estabelecidas mediante uma percentagem 
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do PVP do medicamento, o sistema de preços de referência, fatores relacionados com os doentes, 

prevalência das doenças e objetivos de saúde pública18.  

- Regime geral de comparticipação  

No regime geral de comparticipação é o Estado que financia uma percentagem do PVP, 

mediante os quatro escalões existentes: 

• Escalão A: 90% 

• Escalão B: 69% 

• Escalão C: 37% 

• Escalão D: 15% 

 

- Regime especial de comparticipação 

O regime especial de comparticipação pode ser representado pelas letras R e O, como 

mencionado anteriormente. No caso dos pensionistas do regime especial, identificados pela letra 

R, a comparticipação é acrescida de 5% ao escalão A, aumentando para 95%, e acrescido 15% 

aos escalões B, C e D, aumentando as comparticipações para 84%, 52% e 30%, respetivamente. 

A comparticipação do Estado é ainda de 95% para os medicamentos cujo PVP seja igual ou 

inferior ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem. Identificados pela letra 

O, os medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos especiais 

de utentes, beneficiam igualmente de comparticipação que diferem em função das entidades que 

o prescreveram ou dispensaram. Para isso é necessário que o médico prescritor mencione na 

receita expressamente o diploma que estabelece a comparticipação.  

Para além destas, existem também outros regimes de comparticipações pelo Estado13: 

• Medicamentos Manipulados, comparticipados em 30% do seu preço;  

• Produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus, onde estão incluídos 

tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, 

comparticipadas em 85%, assim como as agulhas, seringas e lancetas, 

comparticipadas em 100%;  

• Produtos Dietéticos com carácter terapêutico, comparticipados a 100% quando 

prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães (IGM) ou nos 

centros de tratamento dos hospitais protocolados com o referido Instituto; 

• Câmaras Expansoras, com comparticipação de 80%. 

Existem também entidades privadas que fornecem regalias aos seus clientes, incluindo a 

comparticipação de medicamentos, por existência de subsistemas de saúde. Dentro destes 

subsistemas estão incluídos os Correios de Portugal, Caixa-Geral de Depósitos, APDL 

(Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo), Médis®, Multicare®, Serviços 

de Assistência Médico Social (SAMS), SAMS/Quadros, entre outros. No decorrer do meu 

estágio, pude contactar com a maior parte dos regimes de comparticipação e subsistemas acima 

descritos, tendo aprendido o modo de como se procedia à faturação de cada um. 
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3.1.6. Medicamentos sujeitos a Legislação Especial 

3.1.6.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes são substâncias que atuam no Sistema 

Nervoso Central, podendo afetar de forma negativa a saúde do utente, uma vez que estas podem 

causar dependências física e psíquica, tolerância e sintomas de privação. Deste modo, a sua 

prescrição necessita de cumprir regras específicas para um maior controlo do uso destas 

substâncias, contemplando uma legislação própria que regulamentam o seu tráfico e consumo.  

Os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como psicotrópicos ou 

estupefacientes (mencionadas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro19, e n.º 

1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro20) são prescritos 

isoladamente e a receita onde vêm prescritos é considerada uma Receita Especial (RE). A lista 

aprovada com estas substâncias psicoativas encontra-se na Portaria n.º 154/2013, de 17 de abril21. 

O controlo destas substâncias é feito na Receção das Encomendas e no ato da dispensa, sendo 

necessário a correta e máxima documentação em ambos os momentos. 

Durante a dispensa destes medicamentos o farmacêutico tem de registar informaticamente 

os seguintes elementos: identificação do doente ou do seu representante (nome, data de 

nascimento, número do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão ou da carta de condução), 

número da prescrição, identificação da farmácia, número do registo do medicamento, quantidade 

dispensada e data da dispensa. No caso de receitas manuais, o utente ou o seu representante 

assinam de forma legível no verso da receita. A cópia (em papel ou suporte informático) das 

prescrições manuais ou materializadas têm de ser mantidas em arquivo na farmácia durante 3 

anos13,19. 

Na FN, estes medicamentos quando chegam à farmácia, vêm acompanhados por uma 

requisição em duplicado, que são assinadas e carimbadas pelo fornecedor e pelo DT ou 

farmacêutico substituto. O duplicado é reencaminhado para o fornecedor e o original fica 

arquivado na farmácia durante um prazo de 3 anos. Este tipo de medicamentos encontra-se 

inserido na ordem normal, com exceção dos estupefacientes que se encontram numa gaveta não 

identificada, tal como está descrito na legislação. Para além disso, o Spharm® solicita o 

preenchimento obrigatório de todas as informações acima referidas no ato da dispensa. 

Mensalmente, e até dia 8 de cada mês, a farmácia deve ainda enviar para o INFARMED as cópias 

das receitas manuais e uma lista das receitas eletrónicas dispensadas nesse mês, contendo os 

estupefacientes e psicotrópicos19. 

 

3.2. Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são utilizados para prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias, 

isoladamente ou em associação com MSRM, e podem ser vendidos em farmácias e fora destas, 

desde que esses locais cumpram os requisitos legais e regulamentares descritos no Decreto-Lei 
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n.º 134/2005, de 16 de agosto22. A venda destes produtos deve continuar a ser efetuada por pessoal 

qualificado de modo a garantir a correta utilização e a eficácia da terapêutica. Como o próprio 

nome indica, para a dispensa destes medicamentos/produtos de saúde não é necessário a 

apresentação de prescrições médicas, sendo a sua venda feita principalmente por indicação e 

aconselhamento farmacêuticos. Geralmente, não são comparticipados e o seu PVP é estabelecido 

pelas farmácias e pelos locais de venda autorizados. 

 

3.3. Indicação Farmacêutica e Automedicação 

O farmacêutico tem como principal responsabilidade “a saúde e o bem-estar do doente e do 

cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança”, 

para além de terem de assegurar a máxima qualidade de serviços que prestam4.  

A indicação farmacêutica é o ato profissional em que o farmacêutico tem a responsabilidade 

de selecionar um MNSRM e/ou indicar medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar 

ou resolver um problema de saúde. Para isso é importante que o farmacêutico estabeleça uma boa 

comunicação com o utente para que possa recolher toda a informação necessária para uma correta 

avaliação do motivo da ida à farmácia por parte do doente. Após avaliação do estado de saúde do 

doente, o farmacêutico indica ao utente a opção terapêutica mais adequada tendo em conta o 

princípio ativo, dose, frequência de administração, duração do tratamento e forma farmacêutica, 

com base no seu conhecimento cientifico que deve estar sempre atualizado. O farmacêutico deve 

indicar ao doente o modo de administração, frequência da toma, duração do tratamento e sempre 

acompanhado de medidas não farmacológicas como complemento, de maneira a garantir a 

utilização segura e racional dos produtos dispensados e também a eficácia do tratamento4. 

Sempre que o farmacêutico considerar que a situação não se trata de transtornos menores e 

suspeite da necessidade de diagnóstico médico, o utente deve ser encaminhado ao médico. 

Durante o decorrer do meu estágio pude verificar que a indicação farmacêutica é um dos atos 

com maior responsabilidade e com o acompanhamento e ajuda de todos os profissionais da FN, 

pude consolidar conhecimentos essenciais à sua prática e assim prestar o melhor e mais correto 

aconselhamento ao utente. 

Por outro lado, a automedicação é a imposição de uma terapêutica medicamentosa por 

iniciativa do doente. Nesta situação o farmacêutico deve orientar a utilização ou não do 

medicamento solicitado pelo utente, contribuindo para que a automedicação se realize de forma 

adequada e segundo o uso racional do medicamento4. Esta prática nem sempre se traduz em 

benefícios, podendo causar problemas graves aos doentes devido a uma má utilização dos 

medicamentos. Com o aumento da prática da automedicação foi necessário a criação de uma Lista 

de situações passíveis de automedicação, incluídas no Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho24. 
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3.4. Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 

A FN comercializa outros produtos de saúde, enquadrando-se em diferentes categorias 

conforme legislação própria: 

- Medicamentos Manipulados12,24,25: na FN não se preparam medicamentos manipulados, sendo 

que quando solicitados, são encomendados a outra farmácia. 

- Medicamentos Homeopáticos12: não estabeleci muito contacto com este tipo de produtos uma 

vez que não eram muito requisitados pelos utentes. No entanto, os mais vendidos na FN são 

essencialmente dos Laboratórios Boiron®, como o Stodal® e o Oscillococcinum®. 

- Produtos Dietéticos e Produtos para Alimentação Especial26: estão destinados a pessoas cujo 

metabolismo se encontrem perturbados ou em condições fisiológicas especiais. Na FN pode-se 

encontrar leites adequados às necessidades do bebé, desde leites para latentes, de transição, 

hipoalergénicos e antirregurgitantes. Tive a oportunidade, ainda, de contactar com outros 

produtos como Fortimel®, Resource®, destinados a adultos com necessidades especiais. 

- Produtos Fitoterapêuticos12: utilizam como ingredientes terapêuticos plantas frescas ou secas, 

medicinais e alimentares, óleos essenciais e extratos extraídos de plantas. Durante o meu estágio, 

os produtos fitoterapêuticos mais dispensados foram chás de diferentes variedades. É importante 

saber as indicações terapêuticas destes produtos para comunicar ao doente, assim como interações 

com medicamentos, de modo a não prejudicar a saúde do utente. 

- Suplementos Nutricionais27: destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar 

normal. No decorrer do meu estágio, contactei com muitos destes produtos, principalmente com 

os destinados para o emagrecimento e para a fadiga física e intelectual. 

- Produtos Dermocosméticos28: a maior parte destes produtos é dispensado por indicação 

farmacêutica ou a pedido do utente. Contudo, também são prescritos por médicos, nomeadamente 

dermatologistas. Na FN, os produtos cosméticos estão dispostos na grande maioria nos lineares 

no local de atendimento. 

- Medicamentos de Uso Veterinário29: na FN, os produtos de uso veterinário mais procurados 

são os antiparasitários (interno e externo) e anticoncecionais para uso em animais domésticos. 

Contactei também com prescrições de médicos veterinários com medicamentos para uso humano, 

principalmente antibióticos e medicamentos protetores do estômago. 

- Dispositivos Médicos30: ao longo do meu estágio na FN contactei com vários dispositivos 

médicos, dentro dos quais se destacam: colares cervicais, apoios para braço partido, artigos de 

penso, fraldas, compressas, tiras de teste para medição da glucose, testes de gravidez, luvas de 

exame, entre outros. 

 

4. Faturação e Receituário 

No final do ato de dispensa de MSRM comparticipados, é impresso no verso da receita (no 

caso de receitas manuais ou materializadas) um documento de faturação. Neste documento estão 
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presentes as seguintes informações: identificação da farmácia, preço total de cada medicamento, 

valor total da receita, encargo do utente em valor, comparticipação do Estado em valor, data da 

dispensa, número de registos dos medicamentos em caracteres e código de barras, declarações e 

local de assinatura do utente. Este documento deve ser assinado e datado pelo farmacêutico e 

carimbado com o carimbo da farmácia. Na FN após este processo, as receitas são verificadas e 

validadas de forma detetar possíveis erros e se proceda, se possível, à sua correção. 

Posteriormente, são organizadas e separadas por organismo de comparticipação, lotes e números 

de receita de cada lote (cada lote do SNS apresenta um máximo de 30 receitas, exceto as receitas 

eletrónicas). Durante o meu estágio procedi, algumas vezes, à separação das receitas, de modo a 

familiarizar-me com as próprias e com os organismos de comparticipação mais frequentes. 

Seguidamente, sempre que o lote de um organismo de comparticipação está completo, ou no 

último dia de faturação de cada mês, mesmo que este esteja incompleto, emite-se um verbete de 

identificação do lote que deve ser anexado a este e carimbado. O verbete é um documento que 

inclui informações como identificação, série, mês e ano a que se refere, número de receitas e de 

etiquetas, PVP dos medicamentos, valor pago pelos utentes e o valor a pagar pela entidade que 

comparticipa. Após emitidos todos os verbetes referentes ao mesmo organismo de 

comparticipação, procede-se ao fecho dos lotes e à faturação das receitas. Esta faturação permite 

que, mais tarde, a farmácia seja reembolsada pelas entidades responsáveis, em relação aos 

medicamentos comparticipados, o que torna esta tarefa de extrema importância. Para proceder à 

faturação é emitido para cada organismo de comparticipação uma relação resumo dos lotes, sendo 

que para cada entidade é emitida uma fatura mensal em quadruplicado, ficando o quadruplicado 

arquivado na farmácia. Todos estes documentos são carimbados, assinados e datados. 

No final de todo o processo, as receitas para o SNS são enviadas até dia 10 do mês seguinte 

para o Centro de Conferência de Faturas da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e 

as receitas referentes a todas as outras entidades são enviadas à Associação de Farmácias 

Portuguesas (AFP). Caso haja alguma receita enviada com incorreções, esta será devolvida à 

farmácia, acompanhada por um documento justificativo da devolução. Se possível, a farmácia 

procede à sua correção, identificando o motivo pelo qual não foi aprovada.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de estar presente, assistir e participar em 4 fechos 

de faturação, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Constatei também que o processo, 

apesar de simples, deve ser feito com responsabilidade e máxima atenção. 

 

5. Cuidados de saúde prestados na Farmácia Comunitária 

O dever do farmacêutico não passa apenas pela dispensa de medicamentos. Este tem o dever 

de oferecer ao utente outros serviços, tais como o seguimento farmacoterapêutico, educação para 

a saúde, farmacovigilância, monitorização de parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos e 

administração de medicamentos4. Segundo a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, a 
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farmácia pode prestar os seguintes serviços farmacêuticos: apoio domiciliário, administração de 

primeiros socorros, administração de medicamentos, utilização de meios auxiliares de diagnóstico 

e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, programas 

de cuidados farmacêuticos, campanhas de informação, colaboração em programas de educação 

para a saúde, entre outros31. A FN oferece aos utentes outros serviços como medição da pressão 

arterial e frequência cardíaca, colesterol total, glicemia, teste de infeção urinária, peso, altura e 

IMC, serviços de podologia e de nutrição (por profissionais), administração de vacinas e ainda 

administração de cuidados de primeiros socorros. 

Durante o estágio curricular, realizei as seguintes determinações dos parâmetros fisiológicos 

e bioquímicos: 

- Pressão Arterial: a FN possui um equipamento automático de braço devidamente validado e 

calibrado para a medição da PA. Mediante os valores obtidos, o farmacêutico aconselha o utente 

com medidas não farmacológicas promovendo a qualidade de vida do utente. Durante o meu 

período de estágio, tive a oportunidade de ajudar e presenciar muitos utentes que se dirigiam à 

farmácia, diariamente, para a medição da pressão arterial, o que contribuiu para conhecer melhor 

os utentes habituais e estabelecer uma relação de maior proximidade. 

- Glicémia: a medição da glicémia foi um dos serviços que tive a oportunidade de prestar com 

maior frequência, uma vez que muitos dos utentes da FN eram diabéticos e faziam, por vezes, a 

medição da glicémia na farmácia. Neste contexto, o aconselhamento farmacêutico era igualmente 

fornecido e, sempre que necessário, o utente era encaminhado para o médico. 

- Colesterol: na medição do colesterol total o farmacêutico deve interpretar os resultados e 

incentivar à adoção de um estilo de vida saudável, dando especial enfâse ao exercício físico e 

alimentação saudável e equilibrada. Na FN efetuei várias medições de colesterol total, tendo 

sempre a preocupação de fornecer o melhor aconselhamento ao utente. 

A Administração de Injetáveis, é um dos serviços prestados nas farmácias. Apenas os 

farmacêuticos podem administrar as vacinas nas farmácias, devendo para tal possuir formação 

específica, sendo que este serviço deve decorrer num local devidamente equipado e adequado32. 

Na FN, existe um local onde podem ser prestados estes serviços, bem como profissionais 

devidamente habilitados para o efeito. 

 

6. Outros serviços: VALORMED e recolha de Radiografias usadas 

A FN oferece outro tipo de serviços aos seus utentes como a VALORMED e a recolha de 

Radiografias usadas. A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, que tem como 

responsabilidade a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Esta 

disponibiliza aos cidadãos contentores (Anexo III) que se encontram instalados nas farmácias, 

onde são colocadas as embalagens vazias e medicamentos inutilizáveis para posterior recolha. As 

farmácias assumem a responsabilidade de sensibilização, dispensa e esclarecimento dos utentes 
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no ato de dispensa dos contentores. Uma vez cheios, os contentores de recolha são selados, 

pesados e entregues aos fornecedores, que os transportam para as suas instalações e os retêm em 

contentores estanques. Estes contentores são depois transportados para um Centro de Triagem por 

um operador de gestão de resíduos33. A FN possui contentores de dois tamanhos o VALORMED 

grande, e o mais pequeno, ECOMED, que deve ser fornecido aos utentes e que se destinam 

igualmente à recolha de medicamentos fora de uso e embalagens vazias e que devem ser levados 

às farmácias quando cheios e despejados no VALORMED aí existente. 

A Fundação de Assistência Médica Internacional (AMI) promove anualmente campanhas de 

reciclagem de radiografias. O objetivo da iniciativa é recolher o maior número possível de 

radiografias, com mais de cinco anos e/ou sem valor clínico, para posterior reciclagem e extração 

de prata nelas contida. Depois de extraída a prata, procede-se à venda da mesma, garantindo, 

assim, uma fonte de recursos importante para a continuação do trabalho humanitário da AMI, 

contribuindo também para a preservação do ambiente34. O resultado da venda de prata no mercado 

serve para financiar o trabalho de ação social da AMI em Portugal35. A FN está associada a estas 

campanhas realizadas pela AMI, para a recolha de radiografias usadas. 

 

7. Formações 

Para o aperfeiçoamento da sua atividade, o farmacêutico deve manter-se sempre informado 

a nível científico, ético e legal e assumir um nível de competência adequado à prestação de uma 

prática eficiente, sendo a formação contínua uma obrigação profissional. Deste modo, desde o 

início do meu estágio que o Dr. Ricardo sempre me incentivou a participar em formações de 

diversas marcas, com o intuito de enriquecer e consolidar conhecimentos nesta área e contribuir 

para o meu desenvolvimento enquanto profissional de saúde. As formações em que participei 

estão mencionadas na Tabela 2. 

 

TABELA 2 - FORMAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DO ESTÁGIO. 

DATA FORMAÇÃO LOCAL 

21/02/2017 Formação da Isdin® Hotel Bessa, no Porto 

09/03/2017 Formação da Uriage® Hotel Mercure, em Vila Nova de Gaia 

14/03/2017 Formação da Biorga® Hotel Mercure, em Vila Nova de Gaia 

15/03/2017 Formação da A-derma® Pierre Fabre, em São Mamede Infesta 

20/03/2017 Formação da Ducray® Pierre Fabre, em São Mamede Infesta 

21/03/2017 Formação da Biorga® Hotel Mercure, em Vila Nova de Gaia 

23/03/2017 Formação Consumer Health Care® Hotel NH Collection Porto, no Porto 

27/03/2017 Formação da Elancyl® e Galenic® Pierre Fabre, em São Mamede Infesta 

03/05/2017 Formação Corega® e Paradontax® Instalações da FN 
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Parte II – Temas de trabalho desenvolvidos no âmbito da Atividade 

Farmacêutica 
 

Projeto I – Hipertensão versus Hipotensão 

 

1. Contextualização do Tema 

 Atualmente, sabe-se que uma das medidas de controlo e prevenção das Doenças 

Cardiovasculares é a monitorização regular da Pressão Arterial (PA). As DC são a primeira causa 

de morte em Portugal, apesar da tendência de decréscimo progressivo nos últimos anos e o seu 

aparecimento é em parte devido à Hipertensão Arterial (HTA)36. Em Portugal, a taxa de 

prevalência da HTA situa-se nos 26,9%, segundo o estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 

2013”, desenvolvido pela Direção-Geral de Saúde37. 

 Contudo, as patologias relacionadas com a PA não se desenvolvem apenas devido à HTA. 

Quando os valores da PA diminuem, podem estar relacionadas com insuficiência cardíaca, enfarte 

agudo do miocárdio, doenças nas válvulas cardíacas, infeções graves, fármacos, entre outros37. 

 Diariamente na FN, vários utentes dirigem-se à farmácia para efetuar a medição da PA, sendo 

os motivos mais frequentes a monitorização periódica da mesma e sintomas alarmantes sentidos. 

Durante os quatro meses de estágio, pude acompanhar diversos utentes na medição da PA, 

prestando sempre um aconselhamento adequado e adaptado a cada caso. Na avaliação dos 

resultados obtidos, verifiquei que maior parte dos utentes desconhecia os valores de referência 

relativos à PA, as possíveis causas, riscos e doenças associadas a valores de pressão arterial 

anormais, tanto nos casos de Hipertensão e Hipotensão Arterial. Desta forma, elaborei uma Tabela 

Resumo (Anexo V) de fácil leitura sobre estes dois conceitos, salientando os fatores de risco, as 

medidas não farmacológicas a adotar e fármacos que poderão estar na origem destas patologias. 

Assim, pude aprofundar os meus conhecimentos sobre estes assuntos, proporcionar aos utentes o 

aconselhamento mais correto e o esclarecimento de dúvidas existentes. 

 

2. A Pressão Arterial 

 A Pressão Arterial é a pressão exercida pela circulação do sangue nas paredes dos vasos 

sanguíneos. Esta é expressa em dois valores: o da Pressão Arterial Sistólica (PAS), que 

corresponde à pressão máxima atingida com a contração do coração (sístole) e o da Pressão 

Arterial Diastólica (PAD), que corresponde ao valor mínimo de pressão quando há distensão e 

relaxamento do coração (diástole). A PA é medida em milímetros de mercúrio (mmHg). Os 

valores normais de PA num adulto, encontram-se abaixo de uma PAS <140 mmHg e de uma PAD 

<90 mmHg38,39. 

 Sendo a PA influenciada por vários parâmetros, como o débito cardíaco, rigidez arterial, 

estado emocional, patologias, entre outros; esta sofre várias oscilações mediante as condições 
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individuais. Quando os valores de PA se encontram acima do normal, designa-se por Hipertensão 

Arterial, por outro lado, quando os valores são baixos, designa-se por Hipotensão Arterial. Na 

Tabela 3 estão descritas as diferentes classificações da PA, com base nos valores de referência. 

 

TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO DA HTA E RESPETIVOS VALORES DE REFERÊNCIA, NO ADULTO. ADAPTADO 

DE [40]. 

CATEGORIA 
PRESSÃO SISTÓLICA 

(mmHg) 

PRESSÃO DIASTÓLICA 

(mmHg) 

HIPOTENSÃO < 100 < 60 

ÓTIMA < 120 < 80 

NORMAL 120-129 80-84 

NORMAL ALTA 130-139 85-89 

HIPERTENSÃO DE 

GRAU 1 
140-159 90-99 

HIPERTENSÃO DE 

GRAU 2 
160-179 100-109 

HIPERTENSÃO DE 

GRAU 3 
≥ 180 ≥ 110 

HIPERTENSÃO 

SISTÓLICA ISOLADA 
≥ 140 < 90 

 

 Para a medição da PA, existem vários aparelhos como o esfigmomanómetro de mercúrio, o 

esfigmomanómetro aneroide, o dispositivo osciloscópico de dedo, o dispositivo osciloscópico de 

pulso e o dispositivo osciloscópico de braço, sendo este último o mais indicado para uma exata 

medição. O individuo no momento da medição deve estar corretamente sentado, num ambiente 

homeotérmico e sem poluição sonora e luminosa41. 

 

2.1. Hipertensão Arterial 

 A Hipertensão Arterial caracteriza-se por níveis elevados de pressão arterial, mais 

concretamente por valores ≥140 mmHg de PAS e ≥90 mmHg de PAD. Os níveis elevados 

registados devem ser persistentes, em diversas medições e em diversas ocasiões, de forma a ser 

diagnosticada a HTA. A HTA pode ser classificada em 3 graus (como referido anteriormente)42:  

• Hipertensão Arterial de Grau 1, que corresponde à HTA ligeira 

• Hipertensão Arterial de Grau 2, que corresponde à HTA moderada 

• Hipertensão Arterial de Grau 3, que corresponde à HTA grave 

 A Hipertensão Sistólica Isolada é determinada por valores de PAS ≥ 140 mmHg e de PAD 

< 90 mmHg, integrando-se nos graus de 1 a 3 relativamente à PAS, contudo a PAD encontra-se 

dentro dos valores normais. Estes valores de referência são relativos a indivíduos de idade igual 

ou superior a 18 anos, que não estão sujeitos a tratamento farmacológico anti-hipertensor, sem 

patologias agudas associadas e que não se encontrem em situação de gravidez42. 
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 Podem ainda ocorrer duas situações relacionadas com pressão arterial muito elevada que 

requerem a rápida intervenção médica: a urgência ou emergência hipertensiva. A Urgência 

Hipertensiva regista valores >180/110 mmHg e pode ser acompanhada por sintomas como 

cefaleias severas, falta de ar, hemorragias nasais e ansiedade. Já a Emergência Hipertensiva 

apresenta valores de pressão arterial >180/120 mmHg e está associada a lesões/disfunções de 

órgãos-alvo iminentes ou progressivas, tais como alterações neurológicas, encefalopatia 

hipertensiva, Acidente Vascular Cerebral (AVC), hemorragia intracraniana, dissecção da aorta, 

insuficiência renal ou eclâmpsia40,43. 

 A HTA apresenta um risco elevado para o desenvolvimento das seguintes patologias: AVC, 

doença coronária, insuficiência cardíaca e renal, doença vascular periférica, alterações cognitivas, 

fibrilação auricular e disfunção eréctil44. 

 

2.1.1. Fatores de Risco e Causas 

 Existem diversos fatores de risco que podem potenciar o desenvolvimento da HTA. Estes 

podem ser considerados como modificáveis, quando estão relacionados com o estilo de vida, ou 

não modificáveis, quando estão relacionados com a genética. De entre estes destacam-se45,46: 

 - Idade (homens ≥55 anos; mulheres ≥65 anos) 

 - Raça (mais comum em indivíduos de raça negra) 

 - Sexo (antes dos 45 anos atinge sobretudo homens, a partir dos 65 afeta mais mulheres) 

 - Hereditariedade (História Familiar de HTA aumenta a probabilidade do seu aparecimento) 

 - Obesidade, Tabagismo, Stress, Sedentarismo 

 - Ingestão excessiva de álcool e cafeína  

 - Consumo excessivo de Sal e dieta inadequada 

 - Exposição a metais como o Chumbo, Mercúrio e sais de Lítio  

 - Ingestão de drogas de abuso como cocaína, ecstasy, nicotina, esteróides anabólicos; 

hipericão e alcaçuz. 

 O tratamento farmacológico com determinados fármacos pode igualmente impulsionar o 

aparecimento da HTA, sendo necessário a comunicação ao doente das alterações que poderão 

ocorrer ao nível da pressão arterial durante a terapêutica com estes fármacos. São estes40,46: 

 - Glucocorticoides, aumentam a PA devido à retenção de sódio e à hipocalémia. 

 - Contracetivos orais, provocam HTA devido, essencialmente, à retenção de sódio. 

 - Anti-inflamatórios Não Esteróides (AINEs).  

 - Fenilpropanolaminas e derivados. 

 - Ciclosporina e Tacrolimus. 

 - Eritropoietina humana recombinante. 

 - Cetamina, Desflurano, Carbamazepina, Bromocriptina, Metoclopramida, Buspirona 

Clozapina. 
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 - Antidepressivos (especialmente a venlafaxina). 

 - Clonidina em associação com outros simpaticomiméticos e β-bloqueadores favorecem o 

aumento da PA. 

 Para além disso, a falta de adesão às terapêuticas medicamentosas, doses inadequadas ou 

associações de fármacos inadequadas, podem, igualmente, levar ao aparecimento da HTA. 

 Existem certas patologias que podem ser a causa do desenvolvimento da HTA, sendo as 

principais a Doença Renal Crónica, Coarctação da Aorta, Síndrome de Cushing, Uropatia 

Obstrutiva, Feocromocitoma, Hiperaldosteronismo Primário, Hipertensão Renovascular, Doença 

Tiroidea e Paratiroidea e Apneia do Sono46. 

 

2.1.2. Sintomas 

 Geralmente, nos primeiros anos da doença a HTA não manifesta sintomatologia específica. 

Sintomas como cefaleias, tonturas, mal-estar, visão turva, dor no peito, hemorragias nasais ou 

sensação de falta de ar podem surgir nos pacientes hipertensos, contudo são verificados 

igualmente noutras patologias. Deste modo, a HTA é considerada uma doença silenciosa45. 

 

2.1.3. Diagnóstico 

 Como referido anteriormente, a HTA não apresenta sintomas relevantes, sendo que a sua 

deteção é feita através da medição da PA. Segundo a Norma 020/2011, “para o diagnóstico de 

HTA é necessário que a PA se mantenha elevada nas medições realizadas em, pelo menos, duas 

diferentes consultas, com um intervalo mínimo entre elas de uma semana”42. Assim, um valor de 

PA mais elevado do que o normal, não é indicativo de hipertensão. 

 A medição da PA é realizada por um profissional de saúde, recorrendo a um 

esfigmomanómetro calibrado e efetuada pelo menos duas vezes, com um intervalo de tempo entre 

medições de dois minutos, sendo registado o valor mais baixo obtido. Deve ser efetuada num 

ambiente acolhedor, com o doente sentado confortavelmente, de bexiga vazia, sem ter fumado ou 

ter ingerido bebidas energéticas na hora anterior e com o membro superior desnudado. No Anexo 

VI estão descritas mais recomendações para uma medição correta da PA40. 

 Para um diagnóstico completo e correto, para além da atribuição do grau de HTA, é 

necessário: a identificação dos fatores de risco, a pesquisa das possíveis causas, a avaliação do 

risco CV e de lesões dos órgãos-alvo, a análise da história clínica e familiar, a realização de testes 

laboratoriais (urina tipo II, glicemia em jejum, hematócrito, perfil lipídico global, potássio sérico, 

creatininémia, calcémia) e de um eletrocardiograma47. 

 

2.1.4. Medidas Não Farmacológicas 

 Os objetivos da terapêutica anti-hipertensora, quer a farmacológica quer a não 

farmacológica, visam reduzir a PA para valores <140/90 mmHg, prevenir as lesões dos órgão-
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alvo, tratar todos os fatores de risco modificáveis identificados e diminuir a morbilidade e a 

mortalidade cardiovascular e renal devido à HTA. Deste modo, as medidas não farmacológicas a 

adotar são o primeiro passo para um tratamento eficaz e devem ser sistematicamente integradas 

no plano terapêutico da HTA44,47,48. 

 Das intervenções no estilo de vida do doente a implementar no tratamento da HTA, 

destacam-se as seguintes40,44,47: 

• Adotar uma dieta variada e equilibrada, rica em legumes, leguminosas, verduras e frutas 

e baixo em gorduras saturadas. 

• Redução na ingestão de sal (<5,8 g/dia). 

• Prática de exercício físico regular e continua: duração de 30 a 60 minutos, quatro a sete 

dias/semana de atividade física aeróbica dinâmica de intensidade moderada (ciclismo, 

natação, corrida ou caminhada). 

• Controlo e manutenção do peso normal: IMC ≥18,5 e <25 kg/m2; perímetro abdominal 

no homem <94 cm e na mulher <80 cm. 

• Redução no consumo de álcool (no máximo 2 bebidas/dia). 

• Cessação tabágica. 

 

2.1.5. Medidas Farmacológicas 

Como referido anteriormente, um dos principais objetivos do tratamento farmacológico anti-

hipertensor é a prevenção da ocorrência de eventos cardiovasculares e renais, para além da 

redução da PA para valores normais com o mínimo de efeitos secundários47. Na escolha da 

terapêutica ideal é importante ter em conta alguns parâmetros como a idade do utente, lesões co-

existentes nos órgãos-alvo, fatores de risco CV concomitantes, doenças e condições clínicas 

associadas, interações medicamentosas e custos associados44. 

Existem várias classes de fármacos indicadas para o tratamento das diferentes categorias da 

HTA, são elas os Diuréticos (tiazidas, diuréticos da ansa, diuréticos poupadores de potássio, 

inibidores da anidrase carbónica, diuréticos osmóticos), Modificadores do eixo Renina 

Angiotensina [inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs), antagonistas dos 

receptores da angiotensina (ARAs)], Bloqueadores da entrada de cálcio, Depressores da 

Atividade Adrenérgica (α1-bloqueadores, β-bloqueadores, agonistas α2-centrais), 

Vasodilatadores, entre outros. O tratamento para a HTA pode ser feito em monoterapia ou por 

associação de fármacos, mediante a gravidade da patologia. Na Tabela 5 do Anexo VII estão 

descritas algumas das diferentes classes de fármacos anti-hipertensores, as situações preferenciais 

da sua utilização e as respetivas contra-indicações40,41,44. 

Os IECAs, ARAs, Bloqueadores dos Canais de Cálcio e os Diuréticos tiazidicos são os 

fármacos de primeira escolha para o tratamento da HTA. Em caso de doença coronária associada, 
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insuficiência cardíaca ou arritmia cardíaca, os β-bloqueadores são a classe de fármacos mais 

apropriada à terapêutica89. No Anexo VIII estão representadas as Normas de Orientação 

Terapêutica a ter em conta para Hipertensão Arterial97. 

 

2.2. Hipotensão Arterial 

A Hipotensão Arterial não é considerada propriamente uma patologia, mas sim uma condição 

fisiológica momentânea. Esta é caracterizada por uma descida acentuada da PA relativamente aos 

valores tensionais basais e embora não existam valores estipulados para o diagnóstico da 

hipotensão considera-se que, quando inferiores a 90 mmHg de PAS e 60 mmHg de PAD, 

associado aos sintomas característicos, se pode confirmar esta condição49. Apesar de esta 

condição fisiológica não ser um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, pode 

ser indicativo de patologias já existentes. 

A Hipotensão pode ser dividida em vários tipos, dos quais se destacam a Hipotensão 

Ortostática ou postural, a Hipotensão Pós-Prandial, a Hipotensão Neuromediada e a Hipotensão 

Severa.  

- A Hipotensão Ortostática é definida por uma redução da PAS >20 mmHg e/ou da PAD 

>10 mmHg após 3 minutos, aproximadamente, da passagem de uma posição deitada ou sentada 

para a posição em pé. Isto acontece porque o organismo não consegue acompanhar a velocidade 

da mudança de posição do corpo, não conseguindo ajustar PA e o fluxo sanguíneo 

atempadamente. Desta forma, há uma redução drástica da PA acompanhada por tonturas, visão 

turva, fraqueza, náuseas, entre outros. Esta condição é mais comum nos idosos e está também 

associada à Neuropatia Diabética e à Doença de Parkinson. Pode ser também desencadeada pela 

hipovolémia que por sua vez é causada pelo uso exagerado de diuréticos, diaforese excessiva e 

pela perda de líquidos devido a hemorragias, vómitos e diarreia50. 

- A Hipotensão Pós-Prandial é caracterizada por uma queda repentina da PA após uma 

refeição. Ocorre, geralmente, em doentes hipertensos ou com distúrbios ao nível do sistema 

nervoso autónomo, como a Diabetes e a Doença de Parkinson50. 

- A Hipotensão Neuromediada está intimamente relacionada com a síncope, uma vez 

que a redução repentina e temporária da PA pode levar a desmaios. Pode desencadear-se após 

uma situação desagradável, perturbadora, stress emocional, permanência duradoura numa 

determinada posição, entre outras. Normalmente, afeta sobretudo crianças e jovens adultos50. 

- A Hipotensão Severa é a condição mais grave de entre as mencionadas, requerendo 

uma rápida intervenção médica. Neste caso os órgãos não são devidamente oxigenados, levando 

à hipoxia cerebral, renal e cardíaca.  Situações como infeções e reações alérgicas graves, 

queimaduras graves, hemorragias severas, embolia pulmonar e disfunções cardíacas, podem 

desencadear esta condição51. 
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2.2.1. Fatores de Risco e Causas 

 A Hipotensão pode afetar indivíduos de todas as faixas etárias, no entanto os idosos e as 

crianças estão mais propensas a esta condição. A hipotensão ortostática e a pós-prandial ocorrem 

com maior frequência nos idosos e a hipotensão neuromediada em crianças e adolescentes.  

 A Hipotensão pode ser um efeito secundário de algumas patologias ou de certos planos 

terapêuticos, nomeadamente o tratamento para Hipertensão, ou uma resposta do organismo a 

situações momentâneas a que a pessoa está sujeita. As causas subjacentes mais comuns são a 

permanência em posição deitada durante um longo período de tempo (doentes acamados), 

gravidez, hipovolémia (desidratação, hemorragia grave, diarreia, vómitos), distúrbios cardíacos 

(bradicardia, arritmias, insuficiência cardíaca, enfarte agudo do miocárdio), distúrbios endócrinos 

(hipotiroidismo, Doença de Addison, Síndrome de Flammer,  hipoglicemia, hipofunção da 

glândula pituitária, diabetes mellitus), infeções severas (choque sético), reação alérgica (choque 

anafilático), deficiências nutricionais, jejum prolongado, anemia, hiponatremia, exercício físico 

excessivo, ingestão de álcool e/ou calor intenso49,50,52. 

 Terapêuticas medicamentosas com diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, IECAs, 

ARAs, nitratos, beta bloqueadores e outros fármacos bradicardizantes, fármacos para o tratamento 

da Doença de Parkinson, narcóticos, antidepressivos tricíclicos e não tricíclicos, inibidores da 

monoamino oxidase, neurolépticos, fármacos para o tratamento da disfunção eréctil ou Insulina, 

contribuem para a diminuição da pressão arterial e em associação ou o seu uso exacerbado pode 

levar à hipotensão49,50.  

 

2.2.2. Sintomas 

 A hipotensão apresenta sintomas muito característicos, sendo que os sintomas se vão 

agravando com a diminuição da pressão arterial. Dos vários sintomas destacam-se49: 

• Tonturas 

• Visão Turva 

• Confusão 

• Cefaleias 

• Síncope 

• Sonolência  

• Fraqueza 

• Náuseas 

• Falta de Concentração 

• Pele fria e suada 

• Pulsação fraca, mas rápida 

• Respiração rápida 

• Apatia ou depressão emocional 

• Maior sonolência 

• Palidez cutânea

 

2.2.3. Diagnóstico 

Sendo a Hipotensão, maior parte das vezes, uma consequência de uma patologia ou 

decorrente de uma situação específica, o diagnóstico é realizado através da medição da pressão 
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arterial por um profissional de saúde, associado à análise do historial clínico do doente com o 

intuito de encontrar a causa subjacente. Deste modo, para além da monitorização da PA, são 

realizadas também49: 

- Análises sanguíneas, que fornecem informações sobre os níveis de glucose no sangue e a 

presença ou não de anemia; 

- Eletrocardiograma, que deteta deficiências no ritmo e na atividade elétrica cardíaca 

- Holter, que regista o ritmo e atividade elétrica cardíaca durante um período de 24 a 48 horas; 

- Ecocardiograma, que permite obter informações morfológicas e funcionais sobre o coração 

e assim despistar doenças associadas às válvulas, ao tamanho do coração, à função cardíaca, 

derrame pericárdico, anomalias congénitas, entre outras; 

- Eletrocardiograma de Esforço, que tem como objetivo submeter o coração a stress 

proveniente do exercício físico de maneira a demonstrar sinais ou sintomas não percetíveis no 

estado de repouso; 

- Manobra de Valsalva, onde o ar é exalado forçadamente contra as vias aéreas fechadas, 

permite diagnosticar problemas cardíacos ou deficiências no sistema nervoso autónomo53;  

- Teste de Inclinação ou Teste de Tilt, que tem como finalidade a avaliação da resposta da 

Frequência Cardíaca (FC) e da PA à posição ortostática (posição em pé), de maneira a verificar a 

importância de uma possível diminuição da FC e PA ou ambas aquando das síncopes. Este teste 

pretende diagnosticar doentes com Hipotensão Ortostática e Hipotensão Neuromediada54. No 

Anexo IX encontra-se uma ilustração relativa a este teste. 

 

2.2.4. Medidas Não Farmacológicas 

 O tratamento dos diferentes tipos de Hipotensão está direcionado para a resolução da sua 

causa, ou quando tal não é possível, a terapêutica é dirigida para a prevenção e o controlo da 

ocorrência destes episódios, de modo a fornecer melhor qualidade de vida ao doente. Assim, o 

objetivo principal do tratamento é prevenir a diminuição da PA. No plano terapêutico estão 

contempladas medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas.  

 As principais medidas não farmacológicas recomendadas são49,50: 

• Aumentar a ingestão de água e outros líquidos, como a cafeína. 

• Evitar a ingestão de álcool. 

• Adotar o hábito de elevação gradual. 

• Fazer refeições, pelo menos, de 3 em 3 horas. 

• Aumentar o aporte de sal na dieta, sem ultrapassar o limite máximo recomendado. 

• Evitar calor excessivo. 

• Evitar o sedentarismo e praticar atividade física suave. 

• Usar meias de compressão, em caso de hipertensão ortostática. 
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• Aprender a reconhecer os sintomas que antecedem o desmaio e tentar prevenir a queda, 

colocando-se deitado com as pernas levantadas. 

 

2.2.5. Medidas Farmacológicas 

Quando as medidas não farmacológicas não são eficazes para controlar a descida da PA e/ou 

aliviar os sintomas da baixa PA, associa-se uma terapêutica medicamentosa ao tratamento. 

Geralmente, são prescritos fármacos vasoconstritores e/ou que induzem a retenção da água e 

sódio. Os fármacos simpaticomiméticos como a epinefrina, midodrina, norfenefrina, foledrina e 

oxilofrina, ao estimularem o batimento cardíaco e o retorno do sangue aumentam a PA, contudo 

apresentam efeitos secundários como taquicardia, alterações do ritmo cardíaco e transtornos na 

micção. A fludrocortisona é uma hormona sintética do córtex suprarrenal (mineralocorticoide), 

que retém o sal e a água, levando ao aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, da PA50. 

A dihidroergotamina é um fármaco vasoconstritor, que ao contrair os vasos sanguíneos, melhora 

o retorno sanguíneo, prevenindo problemas circulatórios aquando da mudança de posição para a 

ortostática55.  

 

2.3. Objetivos Terapêuticos 

Os objetivos terapêuticos principais do tratamento, tanto da Hipertensão, como da 

Hipotensão, são o de manter os valores da pressão arterial dentro da normalidade e o de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida aos doentes.  

Relativamente à Hipertensão, para além do controlo da PA, é necessário ainda minimizar 

o risco de morbilidade e mortalidade cardiovascular. Deste modo, o tratamento deve ser 

direcionado a cada caso, tendo em conta o risco CV e outras patologias associadas. Como referido 

anteriormente, na terapêutica implementada para além do tratamento farmacológico, estão 

incluídas medidas não farmacológicas, igualmente importantes para o sucesso da mesma40.  

Na Tabela 4 estão descritos os objetivos terapêuticos do tratamento, de acordo com 

patologias associadas, que aumentam o risco CV e que por esse motivo requerem um controlo 

mais rigoroso. 

 

TABELA 4 – OBJETIVOS TERAPÊUTICOS PARA A REDUÇÃO DA PA. ADAPTADO DE [47]. 

Doentes Hipertensos <140/90 mmHg 

Doentes Diabéticos < 130/80 mmHg 

Doentes com Insuficiência Renal < 130/80 mmHg 

Doentes com Insuficiência Renal e com 

Proteinúria 
< 125/75 mmHg 

Doentes Hipertensos com Fatores de Risco 

associados 
<130/80 mmHg 
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Projeto II – Rastreio da Diabetes Mellitus 
 

1. Contextualização do Tema 

 Durante o decorrer do meu estágio curricular, tive a oportunidade de realizar várias 

determinações dos valores de glicémia aos mais variados utentes, que por diversas razões o 

pretendiam realizar. Durante o diálogo com os mesmos sobre a análise dos resultados obtidos, 

apercebi-me que maior parte desprezavam e subvalorizavam os valores mais elevados. Posto isto, 

senti necessidade de estudar este tema, de modo a proporcionar ao utente o melhor e o mais 

completo aconselhamento e esclarecendo todas as dúvidas existentes sobre a Diabetes Mellitus.  

 A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica com elevada prevalência, de elevado custo 

social, económico e com grande impacto sanitário, tendo vindo a aumentar progressivamente nas 

últimas décadas em Portugal, devido a fatores de risco ambientais, tais como a obesidade e o 

sedentarismo56,57. Para além disso, a DM está associada ao aparecimento de Doenças 

Cardiovasculares (DC), constituindo a principal causa de morte na população diabética, sendo 

responsáveis por cerca de 75-80% do total de mortes registadas58. Deste modo, é de extrema 

importância a automonitorização da glicémia para melhorar o controlo e o combate da doença. 

Estima-se que, no ano de 2015, existiam 415 milhões de pessoas com esta patologia, a nível 

mundial59. 

 Apesar do elevado número de casos, maior parte dos cidadãos não estão corretamente 

informados sobre esta patologia, sendo também o seu aparecimento negligenciado. Assim, 

realizei um rastreio de Diabetes Mellitus na FN, onde determinei os valores de glicemia dos 

utentes, calculei o risco de contrair Diabetes Mellitus Tipo 2, com recurso à realização de um 

questionário e forneci panfletos com as informações mais relevantes sobre a doença, com o 

objetivo de manter os utentes sempre bem informados e conscientes de que o controlo e a adoção 

de uma vida saudável são essenciais para prevenir o aparecimento da doença. 

 

2. Diabetes Mellitus 

 A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica crónica caracterizada pelos níveis elevados de 

glucose no sangue (hiperglicémia), uma vez que o pâncreas ou não produz insulina (hormona que 

regula o uptake da glucose) suficiente ou não consegue utilizar a insulina produzida pelo 

organismo, sendo que leva ao desenvolvimento de problemas graves ao nível do coração, vasos 

sanguíneos, olhos, rins e nervos. Estes danos podem ser reduzidos se existir um controlo rigoroso 

da glicémia, pressão arterial, dislipidemias e vigilância regular dos órgãos mais suscetíveis59,60. 

 Existem vários tipos de DM, sendo o mais comum o Tipo 2, geralmente nos adultos, que 

ocorre quando o organismo se torna resistente à insulina ou quando não consegue produzir 

insulina suficiente. Para além disso, tem-se verificado nas últimas décadas um aumento da 

incidência da DM Tipo 2 em todos os países61. 
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2.1. Tipos e Causas da Diabetes 

- Tipo 1 

 A Diabetes Tipo 1 é uma doença auto-imune que, devido a uma reação auto-imune, as células 

β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, produtoras da insulina, são destruídas, impedindo o 

organismo de produzir insulina suficiente para regular adequadamente os níveis de glucose 

sanguínea. Estes indivíduos são geneticamente suscetíveis a interações de fatores ambientais (por 

exemplo, infeções virais, dieta, fatores de risco ambientais) o que conduz a um processo de 

insulite auto-imune59. Quando não se consegue fundamentar a existência de um processo 

imunológico, passa a ser designada por Diabetes Tipo 1 Idiopática62. Diabetes Insulinodependente 

é outro termo, já em desuso, atribuído a esta patologia, uma vez que a perda de produção de 

insulina, leva à necessidade de administração regular desta via intravenosa, para controlar a 

glicémia63. É diagnosticada a maior parte das vezes em crianças e jovens, contudo, pode ser 

também detetada em adultos e idosos. O seu aparecimento, geralmente, é repentino e dramático59. 

 

   - Tipo 2 

A Diabetes Tipo 2 é a forma mais comum da diabetes e ocorre quando o organismo é incapaz 

de utilizar a insulina produzida, havendo resistência à insulina, ou quando a insulina produzida 

não é suficiente para regular os níveis de glucose no sangue64. Esta patologia é diagnosticada 

maioritariamente em adultos e idosos e está associada a fatores de risco como: obesidade, 

sedentarismo, alimentação desequilibrada, história familiar de diabetes e envelhecimento. Pode 

ser assintomática, e por vezes, o diagnóstico é efetuado devido a complicações associadas ou 

devido a valores anormais de glucose encontrados fortuitamente, no sangue ou na urina. As 

pessoas com DM Tipo 2 não são dependentes de insulina, contudo, caso não consigam controlar 

a hiperglicemia com antidiabéticos associados a medidas não farmacológicas, podem necessitar 

de insulina como terapêutica alternativa59.  

A maioria dos pacientes com DM tipo 2 apresentam excesso de peso ou mesmo obesidade. 

O excesso de peso pode potenciar a resistência à insulina, sobretudo, a gordura corporal 

distribuída predominantemente na região abdominal65. 

 

   - Diabetes Gestacional 

A Diabetes Gestacional (DG) é uma condição temporária que ocorre, pela primeira vez, 

durante a gravidez e desaparece depois do bebé nascer. Esta condição está presente quando sucede 

algum grau de anomalia no metabolismo da glicose. As mulheres com DG apresentam um risco 

elevado de aparecimento de complicações durante a gravidez, tanto para a grávida como para o 

recém-nascido, nomeadamente a macrossomia (tamanho excessivo do bebé), traumatismos 

durante o parto, hipoglicemia e icterícia. Para além disso, a probabilidade de desenvolver DM 

Tipo 2, posteriormente, é elevada para estas mulheres59,66.  
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Esta patologia é diagnosticada através do rastreio pré-natal60, com recurso à Prova da 

Tolerância à Glicose Oral (PTGO), realizada entre as 24 e 28 semanas de gestação, período este 

onde, geralmente, se desenvolve a Diabetes Gestacional59,67. A prova PTGO deve ser efetuada em 

jejum de 8 horas a todas as grávidas, com exceção das que já tenham sido diagnosticadas com 

DG anteriormente. Esta prova é realizada com 75g de glicose, diluídos em 300 ml de água, com 

posterior medição dos níveis de glicémia às 0, 1 e 2 horas68.   

Caso a DG seja diagnosticada, é necessária uma cuidadosa vigilância até ao final da gravidez. 

O diagnóstico e a conduta na DG encontram-se esquematizados no Anexo X. 

 

   - Outros tipos de Diabetes 

Correspondem a situações em que a Diabetes é consequência de um processo etiopatogénico, 

não se inserindo em nenhuma das categorias anteriores. São estes69,70: 

• Defeitos genéticos da função das células ß pancreática; 

• Defeitos genéticos na ação da insulina - Resistência à Insulina Tipo A, Leprechaunismo, 

Síndroma de Rabson-Mendenhall, Diabetes lipoatrófica; 

• Doenças do pâncreas exócrino - Pancreatopatia fibrocalculosa, Pancreatite, 

Traumatismo/ pancreatectomia, Eoplasia, Fibrose Cística, Hemocromatose; 

• Endocrinopatias - Síndroma de Cushing, Acromegália, Feocromocitoma, 

Glucagonoma, Hipertiróidismo, Somatostatinoma; 

• Induzida por químicos ou fármacos - Ácido nicotínico, Glucocorticóides, Hormona da 

tiroide, Agonistas α-adrenérgicos, Agonistas β-adrenérgicos, Tiazidas, Fenitoína, 

Pentamidine, Vacor, terapêutica com Interferão alfa; 

• Infeções; 

• Formas raras de Diabetes auto-imune; 

• Formas invulgares de Diabetes auto-imune - Síndroma auto-imune da insulina 

(anticorpos contra insulina), Anticorpos anti-recetores da insulina "Stiff Man syndrome"; 

 

2.2. Epidemiologia e Fatores de Risco 

Nos dias que correm, a DM é uma patologia que afeta milhões de pessoas por todo o mundo. 

Em 2015, cerca de 415 milhões de indivíduos possuíam a doença, sendo que destas, 192 milhões 

desconheciam que contraíam a Diabetes. Relativamente à mortalidade mundial, a Diabetes em 

2015 provocou cerca de 5 milhões de mortes59. 

Em Portugal, no ano de 2015, a prevalência da Diabetes em indivíduos com idades 

compreendidas entre os 20 e os 79 anos foi de 13,3%, afetando mais homens do que mulheres59.  
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A DM tem vários fatores de risco, modificáveis e não modificáveis, que muitas das vezes 

em associação levam ao rápido desenvolvimento da doença. Estes fatores de risco encontram-se 

descritos na Tabela 5: 

 

TABELA 5 - FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS E NÃO MODIFICÁVEIS DA DIABETES MELLITUS 

[59,60,71,72]. 

Fatores de risco não modificáveis Fatores de risco modificáveis 

Idade ≥ 45 anos (europeus); ≥ 35 anos (outras 

regiões) 

Obesidade (IMC≥30) e Excesso de peso 

(IMC≥25) 

Tolerância diminuída à glucose ou 

intolerância à glucose em jejum prévio 

Obesidade central ou visceral (H≥94 cm e 

M≥80 cm) 

História de DCV prévia Hipertensão (≥140/90 mm Hg) 

Consumo de fármacos que predispõem ao 

aparecimento de diabetes 

Dislipidemia (HDL-C≤35 mg/dl e/ou 

TG≥250 mg/dl) 

História familiar de diabetes Alimentação inadequada 

Diabetes gestacional prévia Sedentarismo 

Etnia Tabagismo 

 

2.3. Sintomatologia 

 A sintomatologia dos diferentes tipos de DM é semelhante. Os mais comuns são59:  

• Sede anormal e secura da boca 

(xerostomia) 

• Poliúria 

• Cansaço/falta de energia 

• Polifagia 

• Perda de peso súbita 

• Cicatrização lenta 

• Visão turva 

• Sudação Excessiva 

• Prurido 

• Infeções recorrentes 

 Aquando do tratamento com antidiabéticos orais ou insulina, no caso de existir erros na toma 

da medicação ou jejum prolongado, os níveis de glucose sanguínea nos doentes diabéticos podem 

descer acentuadamente, levando à condição de hipoglicémia descrita mais à frente73,74. 

 

2.1. Complicações Crónicas da Diabetes 

 Com o evoluir da DM, o organismo pode desenvolver várias complicações ao nível micro e 

macrovasculares em diversos órgãos. Estas lesões evoluem de forma silenciosa e contribuem para 

o aumento da morbilidade e mortalidade na Diabetes. Posto isto, é necessário um rigoroso 

controlo da glicemia, tensão arterial e vigilância periódica dos órgãos mais sensíveis, de modo a 
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minimizar estes danos. Na Figura 1 encontram-se 

ilustradas as principais complicações micro e 

macrovasculares 59,75. 

 - Complicações Microvasculares 

 As lesões microvasculares estão relacionadas com 

danos em pequenos vasos sanguíneos, podendo causar 

retinopatias, nefropatias e neuropatias75. 

A Retinopatia Diabética é uma das 

complicações microvasculares mais comuns na DM. 

Está relacionada com danos oftalmológicos graves e 

pode levar à perda de visão. O aumento dos níveis de 

glucose no sangue associado à hipertensão, provoca o 

intumescer dos vasos sanguíneos que com o evoluir da 

lesão, bloqueia o fornecimento de oxigénio na retina. 

Devido a este bloqueio, formam-se novos vasos mais 

fracos que rompem facilmente e levam a um derrame 

sanguíneo na retina. A esta patologia dá-se o nome de 

Retinopatia Diabética Proliferativa. Quando não existe crescimento de novos vasos sanguíneos, 

trata-se de Retinopatia Diabética Não Proliferativa, havendo igualmente derrame sanguíneo. A 

visão turva e desfocada, manchas escuras e flutuantes, dor ou a perda súbita da visão são alguns 

dos sintomas destas patologias75,76,77. 

 A Diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal, podendo levar ao transplante 

do rim e ao tratamento por diálise. Trata-se da Nefropatia Diabética. O facto de as artérias 

estarem sujeitas a níveis acentuados de glucose no sangue, leva a que estas comecem a danificar-

se, provocando lesões nas suas paredes, deixando passar para a urina certas proteínas. Uma das 

proteínas encontrada frequentemente na urina, característica desta patologia, é a albumina. Em 

casos mais graves, o rim pode mesmo deixar de funcionar, sendo necessário recorrer à 

hemodiálise para proceder à purificação do sangue. Para prevenir a falência renal é então 

necessário que o doente diabético faça o controlo eficaz da glicémia, mantendo os valores 

controlados, assim como a avaliação da taxa de filtração glomerular78,79. 

 A Neuropatia Diabética é caraterizada pela degeneração dos nervos causada pela Diabetes. 

Estes danos no Sistema Nervoso podem ser assintomáticos ou, por outro lado, causar dor, 

formigueiro, entorpecimento nos membros inferiores e superiores, indigestão, náuseas, diarreia 

ou obstipação, fraqueza, problemas de micção ou até disfunção erétil. A associação de vários 

fatores como metabólicos, neurovasculares, auto-imunes, hereditários e de estilo de vida podem 

desencadear estas complicações microvasculares80. 

FIGURA 1 - ILUSTRAÇÃO DAS PRINCIPAIS 

COMPLICAÇÕES MICRO E 

MACROVASCULARES NA DM. ADAPTADO 

DE [59]. 
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 O Pé diabético é uma das consequências graves mais comuns da DM. Este é consequência 

da doença vascular periférica (deficiência no aporte de oxigénio) associada à neuropatia diabética, 

que leva à ulceração do pé do doente diabético. A neuropatia faz com que a perturbação causada 

ao nível dos nervos provoque uma redução da sensibilidade à dor, frio ou calor. Com isto, caso 

se forme uma ferida, muitas das vezes devido à insensibilidade, e se esta não for devidamente 

tratada, pode levar a infeções, ulcerações e em casos mais graves, à necessidade de amputação. 

Posto isto, é necessário a vigilância periódica dos pés de modo a prevenir o pé diabético81,82,83. 

  - Complicações Macrovasculares 

 As lesões macrovasculares estão intimamente relacionadas com os danos nos vasos 

sanguíneos de maior calibre. A maior parte dos doentes diabéticos apresentam dislipidemias, por 

este motivo, estes apresentam maior risco de desenvolvimento de patologias relacionadas com a 

circulação sanguínea, pois os compostos lipídicos ao depositarem-se nas artérias e veias provocam 

o estreitamento dos vasos, comprometendo o fluxo sanguíneo. Estes danos podem levar a 

patologias como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, aterosclerose, doenças vasculares 

periféricas, doenças ao nível cerebral, como o AVC, entre outras76. 

 

2.2. Complicações Agudas da Diabetes 

 As complicações agudas provocadas pela DM estão associadas a descompensações 

momentâneas que maior parte das vezes necessitam de intervenção médica urgente. São estas a 

Hipoglicemia, Cetoacidose Diabética, Síndrome Hiperglicémico Hiperosmolar e Acidose 

Láctica. Estas situações sucedem-se principalmente quando à falha terapêutica ou intercorrências 

médicas e podem ser detetadas atempadamente, de modo a evitar complicações mais graves, como 

o agravamento até ao coma ou mesmo à morte84. 

 De modo a prevenir estas condições, é necessário educar o doente diabético, mantendo-o 

informado dos sintomas e do tratamento mais eficaz para a rápida resolução e incentivar ao 

controlo e monitorização dos valores de glicemia regularmente. 

  - Hipoglicemia 

 A hipoglicemia é uma condição caracterizada por níveis anormalmente baixos de glucose no 

sangue, geralmente inferior a 50 mg/dl. É a alteração metabólica mais frequente nos doentes 

diabéticos e é causada, muitas das vezes, por doses excessivas de insulina, atividade física muito 

intensa, ingestão de elevadas quantidades de álcool, entre outros, mencionados no Anexo XI 84,85. 

 A sintomatologia surge rapidamente e é variável, sendo os sintomas mais comuns os 

seguintes: tremores, ansiedade, sudorese, irritabilidade ou impaciência, confusão, tonturas, 

batimento cardíaco acelerado, fome, náuseas, visão turva, boca seca, formigueiro e 

entorpecimento bocais, fraqueza, fadiga, cefaleias, falta de coordenação, alterações do 

comportamento e inconsciência84,85. 
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 O tratamento da hipoglicemia faz-se com a ingestão imediata de hidratos de carbono de 

absorção rápida como a glucose e a sacarose e em casos mais graves com glucagon intramuscular 

e glucose intravenosa. Depois de corrigida a hipoglicémia é recomendável a ingestão de uma 

pequena refeição contendo hidratos de carbono de absorção mais lenta, de modo a prevenir 

novamente uma redução dos níveis de glucose sanguínea84,85. 

  - Cetoacidose Diabética (CAD) 

 A Cetoacidose Diabética é uma complicação metabólica aguda da diabetes, cuja morbilidade 

e mortalidade são elevadas apesar dos esforços realizados na prevenção e deteção precoce e nos 

avanços terapêuticos. Esta condição é mais comum na Diabetes tipo 1 e pode induzir o coma, 

edema cerebral, ou levar mesmo à morte86. 

 Como as células não conseguem captar a glucose que se encontra no sangue devido à 

deficiência em insulina, o organismo aumenta a produção de glucagon para aumentar a formação 

de glucose, que não é igualmente transportada para as células, desenvolvendo hiperglicemia e 

glicosúria. Os valores de glicemia nesta condição podem ultrapassar os 250 mg/dl. A glicosúria 

causa uma diurese osmótica, associada à perda de água e de eletrólitos, levando à desidratação do 

doente diabético. Caso a desidratação seja grave, pode levar a choque hipovalémico84,86.  

 Verifica-se um aumento da lipólise, como alternativa ao fornecimento de energia, que 

consequentemente causa o excesso de produção de cetonas, desenvolvendo cetonemia, acidose 

metabólica e cetonúria. A hiperprodução de corpos cetónicos provoca acidose, que se não for 

tratada rapidamente pode ser fatal84,86. 

 A CAD desenvolve-se lentamente e apresenta como sintomas vómitos, náuseas, poliúria e 

polidipsia, boca seca, dor abdominal, anorexia, astenia progressiva, hipotensão, taquicardia, visão 

turva, hálito cetónico, hiperventilação, glicosúria e cetonúria. O diagnóstico é feito através de 

testes à urina para a glicose e para corpos cetónicos e com a determinação da glicose sanguínea. 

Caso se confirme esta condição, o tratamento é feito recorrendo à ingestão de líquidos, a 

administração de soro fisiológico, insulina e potássio, com o objetivo de corrigir a desidratação, 

reverter a cetose e a acidose e reduzir os valores de glucose sanguínea84,86,87. Os valores 

laboratoriais para o diagnóstico da Cetoacidose diabética estão descritos no Anexo XII. 

  - Síndrome Hiperglicémico Hiperosmolar (SHH) 

 O Síndrome Hiperglicémico Hiperosmolar ocorre maioritariamente em idosos diabéticos 

não-dependentes de insulina e desenvolve-se lentamente. É caracterizado por níveis de glicose 

sanguínea extremamente elevados, superior a 600 mg/dl, associados a desidratação grave e sem 

cetose significativa. Os sintomas são muito semelhantes aos evidenciados na cetoacidose 

diabética, nomeadamente os associados à desidratação, levando à desorientação. O tratamento é 

semelhante ao utilizado em caso de CAD, sendo as doses de insulina requeridas mais baixas. Para 

o diagnostico da SHH são determinados os valores de glucose sanguínea e da osmolaridade 

sérica84,88. Os valores laboratoriais para o diagnóstico do SHH estão descritos no Anexo XII. 
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  - Acidose láctica 

 A Acidose metabólica lática está associada a um afluxo de iões H+, [H+] ≥ 100 nmol/L. Nesta 

condição, permanecem altas concentrações de lactato no sangue, sendo que a concentração 

sanguínea de cetonas é baixa ou ausente.  

 Existem dois tipos de acidose láctica. A do tipo I que ocorre em indivíduos em hipoxia e que 

se deve à produção excessiva de lactato pelos tecidos periféricos. A acidose láctica do tipo II é 

causada pela diminuição do metabolismo do lactato no fígado. O tratamento passa pela utilização 

de bicarbonato de sódio intravenoso ou a realização de diálise contra uma solução com 

bicarbonato, com a finalidade de corrigir a acidose89. 

 

2.3. Diagnóstico e Valores de Referência 

O diagnóstico precoce da DM é uma medida crucial para retardar o início das complicações 

major da diabetes, reduzir a sua incidência e reduzir a morbilidade e mortalidade por diabetes72. 

Este é feito com base nos seguintes parâmetros e valores obtidos na análise ao plasma venoso, de 

acordo com a Norma DGS Nº 002/2011, de 14/01/201162: 

a) Glicemia em jejum ≥126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou  

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); ou  

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO) com 75g de glucose; ou  

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.  

Sendo que a o jejum deve ser igual ou superior a oito horas, os sintomas clássicos são polifagia, 

polidipsia, poliúria, perda de peso e a glicemia ocasional é determinada a qualquer altura do dia 

independentemente da hora da última refeição. 

Segundo a Norma da Direção Geral de Saúde, o diagnóstico não deve ser efetuado com base 

num único valor anormal de glicemia ou de HbA1c, numa pessoa sem sintomas, sendo necessário 

realizar novamente análises para confirmar o resultado. 

Existe outra condição em que os indivíduos apresentam valores anormais de glucose no 

sangue, não sendo, porém, suficientemente altos para ser considerado Diabetes. A esta condição 

dá-se o nome de Pré-diabetes ou Hiperglicemia Intermédia. A Hiperglicemia Intermédia 

engloba a Anomalia da Glicemia em Jejum (AGJ) e a Tolerância Diminuída à Glicose (TDG), 

sendo que estas situações apresentam um risco elevado para o desenvolvimento da Diabetes59. 

Os critérios de diagnóstico para a Hiperglicemia Intermédia estão igualmente de acordo com 

a Norma da DGS Nº 002/2011, de 14/01/2011, sendo estes62:  

a) Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl  

(ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l); 

b) Tolerância Diminuída à Glicose (TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 

mg/dl (ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/l).  
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Já a Diabetes Gestacional, esta é diagnosticada com base nos seguintes resultados da análise 

ao sangue62:  

a) Glicemia de jejum, a realizar na 1.ª consulta de gravidez, ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl (ou ≥ 

5,1 e < 7,0 mmol/l);  

b) Se glicemia de jejum < 92 mg/dl, realiza-se PTGO com 75 g de glicose, às 24-28 semanas 

de gestação. É critério para diagnóstico de diabetes gestacional, a confirmação de um ou 

mais valores:  

i. às 0 horas, glicemia ≥ 92 mg/dl (ou ≥ 5,1 mmol/l);  

ii. à 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dl (ou ≥ 10,0 mmol/l);  

iii. às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dl (ou ≥ 8,5 mmol/l). 

 

2.4. Tratamento 

 O tratamento da Diabetes Mellitus tem como principais objetivos o controlo dos níveis de 

glicose sanguínea, prevenir o aparecimento dos sintomas característicos, controlar as co-

morbilidades, reduzir ao máximo o risco cardiovascular, prevenir ou minimizar o risco de 

complicações crónicas e proporcionar ao utente melhor qualidade de vida. Para o efeito, existem 

dois tipos de abordagem que são extremamente necessárias para o combate e controlo desta 

patologia, a abordagem farmacológica e a não farmacológica. É necessário, posteriormente, 

verificar a eficácia da terapêutica implementada, recorrendo à comparação com os objetivos 

terapêuticos impostos, estando estes descritos no Anexo XIII. 

 

2.4.1. Tratamento Não Farmacológico 

 Como descrito anteriormente, a DM tem um impacto muito significativo no estilo de vida de 

um doente diabético. Para prevenir o aparecimento de complicações mais severas ou o 

desenvolvimento de outras patologias associadas é necessário complementar o tratamento 

farmacológico com medidas não farmacológicas, de modo a que o doente tenha uma vida mais 

saudável e normalizada possível. O doente diabético tem que se comprometer a adotar 

modificações no seu estilo de vida e perceber que a abordagem não farmacológica é de grande 

importância para o sucesso da terapêutica. O farmacêutico tem um papel relevante na educação 

ao doente, uma vez que estabelece um contacto direto e pessoal com o mesmo, podendo realizar 

um controlo e uma monitorização mais eficaz, durante o período de tratamento e prestando auxílio 

quer no esclarecimento de dúvidas, quer no aconselhamento de medidas não farmacológicas a 

adotar, adaptadas a cada paciente.  

  - Dieta 

 Inicialmente, o doente diabético deve entender a importância da adoção de um plano 

alimentar saudável. Estabelecer uma dieta equilibrada e variada é essencial para reduzir o risco 

cardiovascular, perda de peso, melhorar o controlo da glicemia e dislipidemias e para a 
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manutenção do aporte dos nutrientes essenciais. O regime dietético é estabelecido de acordo com 

as necessidades e consumos calóricos do doente90. Por vezes, as medidas dietéticas podem ser 

suficientes para controlar a patologia. De seguida, encontram-se mencionadas algumas diretrizes 

importantes para um regime alimentar saudável e equilibrado destinado aos diabéticos65,91: 

• Controlar as porções dos alimentos ingeridos, para a perda ou manutenção do peso. 

• Os Hidratos de Carbono (HC) presentes nos alimentos e bebidas e a produção de insulina 

endógena são os fatores com mais influência nos níveis de glucose no sangue após a 

refeição. Assim, é importante conhecer os alimentos que contêm os hidratos de carbono 

amiláceos (massas, batatas, arroz e pão), uma vez que estes HC complexos, são 

metabolizados mais lentamente, aumentando os níveis de glicemia gradualmente. 

• Na escolha de alimentos com HC, dar preferência aos alimentos ricos em nutrientes e 

com alto teor em fibras, em vez de alimentos processados com elevado teor em sódio, 

gorduras saturadas e açucares. Alimentos e bebidas com elevada densidade nutritiva são 

essenciais para um regime alimentar saudável, pois fornecem vitaminas e sais minerais, 

contendo igualmente poucas calorias.  

• Evitar bebidas açucaradas. 

• Substituir alimentos com elevado teor em gorduras saturadas por alimentos com maior 

teor em gorduras insaturadas. 

• Selecionar fontes de proteína mais simples e alternativas para as carnes gordas. 

• O consumo moderado de álcool (uma bebida por dia ou menos para mulheres adultas e 

duas bebidas ou menos para homens adultos) tem efeitos mínimos a longo prazo sobre a 

glicemia nos doentes diabéticos. Para reduzir o risco de hipoglicemia para indivíduos com 

diabetes, o álcool deve ser consumido juntamente com alimentos ricos em HC. 

• Limitar a ingestão de sódio a 2,3 g/dia. 

 - Atividade física 

O exercício físico é uma das medidas mais importantes para manter um estilo de vida 

saudável para toda a população, mas especialmente para os doentes com Diabetes Mellitus. A 

atividade física para além de reduzir o risco cardiovascular, de contribuir para a perda de peso e 

melhorar o bem-estar do individuo em geral, ajuda também a controlar os níveis de glucose 

sanguínea. Esta prática estimula a produção de insulina endógena, reduzindo os níveis de 

glicemia, exercita também os músculos, havendo maior captação de glucose por estes para 

produção de energia65. 

Outros benefícios da prática da atividade física são a redução dos níveis de HbA1c, melhor 

circulação sanguínea e saúde cardiovascular, melhor controlo da pressão arterial, correção da 

postura, alivio do stress, melhor bem-estar físico e psicologico, autoconfiança, qualidade de vida 

e prevenção da osteoporose65,92. 
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Exercícios de intensidade moderada e de longa duração, no mínimo 150 minutos por semana, 

como caminhadas, corridas, ciclismo, hidroginástica, dança, natação e jogos coletivos, são 

exemplos de planos de exercícios mais indicados para doentes diabéticos. É recomendável que 

antes de se iniciar qualquer plano de treino, o utente procure profissionais de saúde da sua 

confiança para que este tenha um plano adaptado ao seu caso, tendo em conta fatores como o 

tempo de evolução da doença e a existência de complicações agudas e crónicas93. 

 

2.4.2. Tratamento Farmacológico 

Como referido anteriormente, a DM é tratada através da terapia farmacológica associada à 

não farmacológica, de modo a obter mais facilmente os objetivos terapêuticos. A seleção do 

tratamento é efetuada em função do tipo de diabetes e da situação clínica individualizada, não 

descorando das recomendações sobre o controlo dos níveis de glucose sanguínea, regimes 

alimentares, atividade física e modificações do estilo de vida. Existem três grupos de fármacos 

utilizados na farmacoterapia desta patologia: insulina, antidiabéticos orais e glicagina94. 

 

  - Insulina 

A insulina é a principal terapia para indivíduos com DM Tipo 1, uma vez que contribui 

eficazmente para a redução da glicemia e dos níveis da HbA1c. É uma hormona polipeptídica de 

estrutura complexa, obtida por biossíntese por tecnologia genética recombinante, a partir da 

Escherichia coli ou por semisíntese por modificação enzimática.  

A insulinoterapia para além de ser recomendada para o tratamento da Diabetes Tipo 1, é 

também apropriada para o tratamento da DG e da Diabetes Tipo 2 caso haja falência da terapêutica 

com antidiabéticos orais, descompensações glicémicas agudas (300–350 mg/dl) ou HbA1c (10-

12%), cetonúria intensa ou lesões isquémicas dos membros inferiores. Mediante as características 

farmacocinéticas, as insulinas são classificadas como: insulinas de ação ultrarrápida, de duração 

de ação rápida, de ação intermédia, ou de ação prolongada65,94,95. 

Insulinas de ação Ultrarrápida: possuem absorção rápida e de curta duração, 

apresentam um início de ação de 15 minutos, atingem a concentração máxima entre os 40 e 60 

minutos e com uma duração de ação de 2 a 4 horas. A sua administração é possível através de 

uma bomba perfusora. Exemplos: Insulina lispro - Humalog®, Insulina aspártico - Novorapid® 

e Insulina Glulisina – Apidra®. 

Insulinas de ação rápida: apresentam um início de ação de 25 a 35 minutos, a 

concentração máxima é atingida entre as 3 e as 5 horas após administração, tendo uma duração 

de ação de 6 a 8 horas. Quando administrada por via intravenosa, a insulina solúvel tem um tempo 

de semivida de só 5 minutos e o efeito desaparece em cerca de 30 minutos. Exemplos: Insulina 

Humana – Actrapid®, Humulin Regular®, Insuman Rapid®. 
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Insulinas de ação Intermédia: quando administradas pela via subcutânea este tipo de 

insulinas tem um início de ação entre 1 a 2 horas, a concentração máxima é atingida entre as 4 e 

as 12 horas e com uma duração de ação que se encontra entre as 16 e as 35 horas. Estes intervalos 

de tempo variam conforme a preparação farmacêutica, local da injeção e características 

individuais do utente. Exemplos: Insulina com protamina - Insulatard®, Humulin Nph®, Insuman 

Basal®, Insulina aspártico (solúvel + protamina) - NovoMix®, Insulina humana (solúvel + 

isofânica) - Mixtard®, Humulin M3®, Insuman Comb 25®, Insulina lispro (solúvel + protamina) 

– Humalog®. 

Insulinas de ação prolongada: apresentam um início de ação 5 horas após 

administração, atingem o pico máximo por volta das 20 horas após e a sua ação pode atingir as 

30 horas. Este tipo de insulinas tem como objetivo a mimetização da insulinemia basal, sendo 

administradas 1 a 2 vezes por dia. Exemplos: Insulina detemir – Levemir®, Insulina glargina - 

Lantus®. 

As insulinas podem ser administradas via subcutânea, intramuscular ou intravenosa e 

apresentam como principais efeitos adversos, a hipoglicemia, aumento de peso e lipodistrofias. 

Consoante vários fatores, como a idade, peso, duração da patologia, dieta, exercício e doenças 

associadas, as doses de insulina a administrar são ajustadas pelo médico, sendo importante a 

autovigilância da glicemia para posterior otimização das doses de insulina94,95. 

  

 - Antidiabéticos Orais 

Os Antidiabéticos Orais (ADO) estão indicados no tratamento da DM Tipo 2 e só devem ser 

prescritos caso o doente não apresente resposta adequada ao período de pelo menos três meses de 

restrição de proteínas e de hidratos de carbono, associado à prática de exercício físico. A 

terapêutica com os antidiabéticos orais é então associada a estas modificações do estilo de vida 

com o intuito de atingir os objetivos terapêuticos facilmente. As classes farmacoterapêuticas 

existentes são: as sulfonilureias, biguanidas, os inibidores da DPP4 (Dipeptidilpeptidase-4), as 

tiazolidinedionas (glitazonas), os derivados da D-fenilalamina (glinidas), os inibidores da 

alfa-glucosidase intestinal e análogos do GLP-194. Como mecanismos de ação, estas classes 

podem estimular a secreção de insulina ou diminuir a resistência a esta ou reduzir/atrasar a 

absorção de glicose. 

A escolha dos ADO deve ser individualizada tendo como base as características do doente, 

particularmente a suscetibilidade aos efeitos adversos, o mecanismo de ação e as ações 

metabólicas dos fármacos, a efetividade na redução da glicemia, os possíveis efeitos secundários 

dos fármacos, os custos e a disponibilidade dos mesmos96. As propriedades das diferentes classes 

terapêuticas dos ADO atualmente disponíveis estão descritas no Anexo XIV. 

A Metformina (pertencente à classe das biguanidas) é a primeira linha de terapêutica na DM 

tipo 2, caso não se verifiquem contra-indicações, sendo que a dose deve ser progressivamente 
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introduzida de forma a evitar efeitos colaterais a nível gastrointestinal97. O Anexo XV apresenta 

algumas potenciais terapêuticas antidiabética sequenciais para a Diabetes Tipo 257. 

 

  - Glicagina 

A Glicagina ou glucagom, é uma hormona pancreática que quando libertada para a corrente 

sanguínea aumenta rapidamente os níveis de glucose sanguínea. A sua utilização como terapêutica 

sucede-se em condições de hipoglicemia grave ou de coma por choque insulínico, de modo a 

evitar lesões cerebrais. É administrada por via subcutânea, via intravenosa ou intramuscular e 

apresenta como efeitos secundários náuseas, vómitos, diarreia, hipocalémia e, por vezes, 

hipersensibilidade94. 

 

2.5. Normas de Orientação Terapêutica 

As Normas de Orientação Terapêutica (ou Protocolos Terapêuticos) são considerações 

elaboradas com o intuito de contribuir para uma maior e melhor racionalização da prescrição dos 

medicamentos pelos prescritores, de modo a proporcionar uma melhor decisão 

farmacoterapêutica tendo em conta as relações beneficio/risco e custo/efetividade97. 

Relativamente à DM, as normas de orientação terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos, faz 

a distinção entre a DM Tipo 1 e a DM Tipo 2, aplicando a cada uma, orientações distintas. 

Segundo estas normas, para a DM Tipo 1 é implementado um regime insulínico individualizado, 

sendo a dose diária atribuída segundo fatores como idade, peso, duração da diabetes, alimentação, 

exercício e doenças associadas. Existem também dois tipos de insulinoterapia, a convencional e 

a intensiva, adaptadas a cada caso. No Anexo XVI encontram-se descritas as normas de 

orientação para a DM Tipo 1. Já para a DM Tipo 2, a intervenção nos estilos de vida associada à 

Metformina é o primeiro regime terapêutico a ter em consideração para esta patologia. As 

restantes considerações estão descritas no Anexo XVII97. 

Para ambos os tipos é necessário a autovigilância de glicémia, a definição de objetivos 

terapêuticos para os níveis de glicemia e de hemoglobina glicada. Para além disso, é necessário 

realizar a avaliação da HbA1c a cada 3 meses para redefinir, caso seja necessário, os regimes 

terapêuticos97. 

 

3. Inquérito 

 Com o objetivo de caracterizar os utentes que frequentavam habitualmente a FN, 

relativamente ao risco do desenvolvimento da Diabetes Tipo 2, assim como a educação aos 

mesmos, organizei um rastreio gratuito relativo à Diabetes Mellitus na farmácia, onde determinei 

os níveis de glicemia dos utentes, realizei um questionário aos mesmos que permitia o cálculo do 

risco do desenvolvimento da Diabetes Tipo 2, adaptado do inquérito da Direção-Geral de Saúde, 

designado por “FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE DIABETES TIPO 2”. Elaborei 
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também, um panfleto apelativo, fornecidos aos utentes, com toda a informação relevante sobre a 

DM, de forma concisa e de fácil compreensão. O panfleto elaborado encontra-se no Anexo XVIII, 

assim como o inquérito e o cartaz de divulgação do rastreio, Anexo XIX e XX, respetivamente.  

 O objetivo da realização deste rastreio foi, sobretudo, o alerta da população alvo no que diz 

respeito a esta patologia, a monitorização dos níveis de glicemia e a educação ao doente quanto 

aos fatores de risco, adaptação do estilo de vida e terapêuticas atuais disponíveis. Este rastreio foi 

realizado durante três dias, 26, 27 e 28 de abril, na FN e aplicou-se a utentes sem diagnóstico de 

DM prévio. Contudo, a afluência não foi significativa para o tratamento dos dados.  

 Durante a realização do Rastreio verifiquei que os utentes quando questionados para a 

participação no mesmo, permaneciam reticentes quanto à medição dos níveis de glicémia e quanto 

à demora da realização do inquérito, uma vez que era necessário a medição do perímetro 

abdominal e o cálculo do IMC. Por outro lado, os utentes demonstravam interesse na leitura do 

panfleto, apresentando dúvidas sempre que necessário. 

 

Conclusão 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária possibilitou-me o primeiro contacto com esta 

área de atuação profissional farmacêutica. No âmbito do mesmo, optei por desenvolver dois 

projetos que, no meu ponto de vista, se enquadravam melhor na realidade e nas necessidades dos 

utentes que frequentavam a Farmácia Nacional, relativamente aos cuidados farmacêuticos. 

O estudo das temáticas escolhidas, como a Diabetes Mellitus, a Hipertensão e a Hipotensão 

Arterial, tornaram-se bastante relevantes tanto para a Farmácia e para os seus utentes, como para 

mim, enquanto estagiária e futura farmacêutica: para a Farmácia, no que diz respeito à prestação 

de cuidados de saúde e à educação ao utente, pois pôde afirmar-se ainda mais neste sentido; para 

o utente, pois a informação que lhe é transmitida permite-lhe compreender melhor estas patologias 

e esclarecer dúvidas existentes; e para mim, uma vez que me tornou mais capaz e confiante, 

nomeadamente, no contacto com o doente, sobretudo na prestação dos cuidados e 

aconselhamentos mais adequados.  

Termino uma das etapas mais gratificantes e enriquecedoras do meu percurso académico de 

coração cheio e com uma bagagem de conhecimentos muito maior do que quando iniciei esta 

aventura. Durante estes quatro meses de estágio experienciei a realidade do farmacêutico 

comunitário e desenvolvi competências que me tornaram mais apta para a prática desta profissão. 

Contudo, com a prática profissional, espero consolidar e aprofundar saberes e aptidões que 

contribuirão para o meu desenvolvimento, a cada dia.  

Deste modo, termino esta etapa com a sensação de “dever cumprido”, cheia de boas 

recordações e pronta para enfrentar novos desafios. 
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Anexo I – Espaço Interior da FN 

 

 

Anexo II – Sistema Informático Spharm® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - MENU PRINCIPAL DO SI SPHARM DA SOFTREIS®. 

FIGURA 2 - ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

(1). 

FIGURA 3 - ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

(2). 
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Anexo III – Contentores VALORMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Tipos de Receitas Médicas 
 

  

 

 

 

 

FIGURA 5 - CONTENTOR 

VALORMED, PEQUENO. 

FIGURA 6 – CONTENTOR 

VALORMED, GRANDE. 

FIGURA 7 – RECEITA MÉDICA MATERIALIZADA ELETRÓNICA. 

FIGURA 8 – RECEITA MÉDICA MANUAL. 
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Anexo V – Tabela Resumo sobre Hipertensão versus Hipotensão 

 

Hipertensão Hipotensão 

      A hipertensão arterial é definida, geralmente, pelos valores 

superiores a 140/90 mmHg.  

      De acordo com alguns fatores de risco, os valores pretendidos 

com a terapêutica podem sofrer oscilações:  

 

      Ocorre quando existe uma descida 

significativa da pressão arterial 

relativamente ao valor tensional basal. 

Apesar de não existir um limite definido que 

permita o seu diagnóstico, valores inferiores 

a 90/60 mmHg normalmente configura essa 

situação. Pode levar a sintomas como 

tonturas, dor de cabeça, confusão, 

sonolência, síncope, falta de concentração, 

visão turva, náuseas, fadiga, depressão, pele 

fria, húmida e pálida. 

Fatores de risco: 

• Obesidade 

• Elevada ingestão de sal, álcool e cafeína 

• Exposição a metais como o Chumbo, Mercúrio e sais de 

Lítio  

• Ingestão de drogas de abuso como cocaína ecstasy, 

nicotina, esteroides anabólicos, hipericão e alcaçuz 

• Causas pessoais ou sociais 

• Hipertiroidismo 

• Doença de Graves 

• Doenças renais (Estenose da artéria renal, pielonefrite, 

glomerulonefrite, tumores renais, doença 

parenquimatosa renal, aldosteronismo primário, lesões 

no rim) 

• Síndrome de Cushing 

• Feocromocitoma 

• Predisposições genéticas 

• Terapêutica medicamentosa 

Fatores de risco: 

• Desidratação 

• Calor excessivo 

• Jejum prolongado 

• Hiponatremia 

• Hemorragias 

• Anemia 

• Diaforese excessiva 

• Infeção grave 

• Anafilaxia 

• Desnutrição  

• Hipoglicemia 

• Diabetes 

• Doença de Addison 

• Hipofunção da glândula pituitária 

• Hipotiroidismo 

• Arritmias, lesões, perda ou mau 

funcionamento do músculo 

cardíaco 

• Embolia Pulmonar 

• Gravidez 
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• Predisposições genéticas 

• Terapêutica medicamentosa 

Medidas não farmacológicas: 

• Implementar uma dieta equilibrada e variada e com teor 

baixo em gordura. 

• Reduzir o consumo de sal (para 5-6 g por dia), 

substituindo por ervas aromáticas ou sumo de limão. 

• Reduzir o consumo de cafeína. 

• Praticar atividade física regular, mas sem esforços 

excessivos, pelo menos 30 min de exercício dinâmico 

moderado, 5 a 7 dias por semana. 

• Reduzir o peso em caso de excesso ponderal.  É 

recomendada a redução de peso para IMC de 25 kg/m2 

e circunferência de cintura <102 cm nos homens e <88 

cm nas mulheres, a menos que contra-indicado. 

• Reduzir o consumo excessivo de álcool (no máximo, 20-

30 g de etanol por dia, em homens, e não mais do que 

10-20 g de etanol por dia, em mulheres) 

• Privilegiar uma dieta rica em legumes, frutas, lacticínios 

com baixo teor em gordura, fibras alimentares solúveis 

dietéticas, grãos integrais e proteínas de fontes vegetais, 

com redução de gordura saturada e colesterol. 

• Promover a cessação tabágica. 

• Redução do stress.  

• Caso seja frequente ou associada a uma patologia, fazer 

monitorização contínua e rigorosa. 

Medidas não farmacológicas: 

• Fazer refeições, pelo menos, de 3 

em 3 horas. 

• Aumentar (moderadamente) o 

aporte de sal na dieta, sem 

ultrapassar o limite máximo 

recomendado. 

• Aumentar a ingestão de água e 

outros líquidos. 

• Evitar a ingestão de álcool. 

• Praticar exercício físico sem 

esforços excessivos. 

• Adotar o hábito de elevação 

gradual. 

• Evitar calor excessivo. 

Fármacos e associações como causa: 

• Corticosteróides, aumentam a Pressão Arterial devido à 

retenção de sódio e à hipocaliemia. 

• Contracetivos orais provocam hipertensão arterial 

devido à retenção de sódio causada pelos estrogénios e 

à estimulação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona. 

• AINES (anti-inflamatórios não esteroides). O efeito anti-

hipertensor dos β-bloqueadores pode ser contrariado 

pelo uso concomitante de AINEs. Interferem também 

como os diuréticos e IECAs. 

• Fenilpropanolaminas e derivados. 

• Ciclosporina e Tacrolimus 

• Eritropoietina humana recombinante devido à sua 

ação vasopressora, entre outros. 

• Cetamina 

• Desflurano 

• Carbamazepina 

• Bromocriptina 

• Metoclopramida 

• Antidepressivos (venlafaxina) 

• Buspirona 

• Clonidina em associação com outros 

simpaticomiméticos e β-bloqueadores favorecem o 

aumento da Pressão Arterial. 

• Clozapina 

Fármacos e associações como causa: 

• Uso excessivo de diuréticos que 

diminuem a pressão arterial 

devido à redução de volume 

extracelular e ao efeito 

vasodilatador direto. 

• β-Bloqueadores.  

• Fármacos para a Doença de 

Parkinson. 

• Antidepressivos (tricíclicos) em 

associação com fenotiazinas, 

potencia o efeito anti-

hipertensor. 

• Sildenafil em combinação com 

nitroglicerina (e outros nitratos 

orgânicos ou dadores de NO), 

podem provocar hipotensão 

severa.  

• Agentes vasodilatadores 

• Clonidina 

• Nitratos 

• Anti-arrítmicos. O seu uso 

concomitante com 

antidepressores tricíclicos, 

fenotiazinas, diuréticos, anti-

hipertensores podem levar à 

diminuição significativa da 

Pressão Arterial. 
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Anexo VI – Recomendações a ter em conta durante a medição da PA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inibidores da Monoamina-Oxidase em associação com 

fármacos simpaticomiméticos ou alimentos que 

contenham tiramina (queijo, vinho, licores). 

• Bloqueadores de cálcio, 

inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina. 

FIGURA 9 - RECOMENDAÇÕES PARA A MEDIÇÃO DA PA. RETIRADO DE [40]. 
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Anexo VII – Características das diferentes Classes de Anti-Hipertensores  

 

TABELA 6 - CARACTERÍSTICAS DAS CLASSES DE ANTI-HIPERTENSORES. ADAPTADA DE [40]. 

Fármacos Exemplos 

Situações 

benéficas de 

utilização 

Contra-

Indicações 

Diuréticos 

Tiazídicos 
Hidroclorotiazida 

Indapamida 

- Insuficiência 

cardíaca 

- HTA sistólica 

isolada (idoso) 

- Negros 

- Gota 

- Síndrome 

metabólica 

- Intolerância à 

glicose 

da Ansa Furosemida 

- Insuficiência 

cardíaca congestiva 

- Edema pulmonar 

- Ascites 

 

Poupadores de 

Potássio 

Amilorido 

Triamtereno 
 

- Insuficiência 

renal aguda ou 

grave 

- 

Hipercaliémia 

Modificadores 

do eixo renina 

angiotensina 

Inibidores da 

Enzima de 

Conversão da 

Angiotensina 

(IECA) 

Captopril 

Lisinopril 

Enalapril 

Ramipril 

- Microalbuminúria 

- Aterosclerose 

assintomática 

- Disfunção renal 

- Enfarte do 

miocárdio prévio 

- Insuficiência 

cardíaca 

- Diabetes mellitus 

- Hipertrofia 

ventricular 

esquerda 

- Síndrome 

metabólico 

- Gravidez 

- Edema 

angioneurótico 

- 

Hipercaliémia 

- Estenose 

bilateral da 

artéria renal 

 

Antagonistas 

dos Recetores 

da 

Angiotensina 

(ARA) 

Losartan 

Valsartan 

Irbesartan 

- Gravidez 

- 

Hipercaliémia 

- Estenose 

bilateral da 

artéria renal 

 

Bloqueadores dos Canais de 

Cálcio 

Amlodipina 

Lercanidipina 

Nifedipina 

Diltiazem 

Verapamilo 

- Hipertrofia 

ventricular 

esquerda 

- Negros 

- Aterosclerose 

assintomática 

- Angina de peito 

- Gravidez 

- Bloqueio 

aurículo-

ventricular 

- Disfunção 

ventricular 

esquerda 

severa 

- Insuficiência 

cardíaca 

Depressores 

da atividade 

adrenérgica 

β-bloqueadores 

Propanolol 

Atenolol 

Carvedilol 

-  Enfarte do 

miocárdio prévio 

-  Angina de peito 

-  Insuficiência 

cardíaca 

-  Aneurisma da 

aorta 

- Asma 

- Bloqueio 

aurículo-

ventricular 
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Anexo VIII - Normas de Orientação para a Hipertensão Arterial 

 

Anexo IX – Teste de Inclinação 
 

 

FIGURA 10 - NORMAS DE ORIENTAÇÃO PARA A HIPERTENSÃO ARTERIAL. RETIRADA DE [97]. 

FIGURA 11 - ILUSTRAÇÃO DO TESTE DE INCLINAÇÃO. RETIRADO DE [54]. 
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Anexo X – Diagnóstico e Conduta na DG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 - FLUXOGRAMA DO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO NA DG. RETIRADO 

DE [66]. 
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Anexo XI – Causas da Hipoglicemia 

 

TABELA 7 - CAUSAS DA HIPOGLICEMIA. ADAPTADO DE [84]. 

Causas de Hipoglicemia 

HIPOGLICEMIA DE JEJUM  

1. Por subprodução de glucose 

• Deficiência hormonal 

1. Hipopituitarismo  

2. Insuficiência adrenal  

3. Deficiência de catecolaminas  

• Defeitos enzimáticos (na sua maioria hepáticos e relacionados com a 

produção e catabolização de glicogénio)  

• Deficiência do substrato  

1. Hipoglicemia cetótica da infância  

2. Má nutrição grave  

3. Gravidez (sobretudo no último trimestre)  

• Doença hepática adquirida (Congestão, hepatite e/ou cirrose)  

• Hipotermia  

• Uremia  

• Fármacos e drogas (Álcool, Salicilatos em altas doses)  

2. Por sobre-utilização de glucose  

• Com valores aumentados de insulina  

1. Insulinoma  

2. Insulinoterapia  

3. Sulfonilureias  

4. Doença autoimune com produção de insulina ou anticorpos anti-receptor da insulina 5. 

Fármacos: quinino, disopiramida, pentamidina  

6. Choque endotóxico  

• Com valores normais de insulina  

1. Tumores extra-pancreáticos  

2. Caquexia com depleção adiposa  

3. Deficiência enzimática (enzimas da cadeia oxidativa dos lípidos)  

4. Deficiência de carnitina 

HIPOGLICEMIA REACTIVA  

1. Idiopática  

2. Hiperinsulinismo reactivo alimentar  

3. Intolerância à frutose  

4. Galactosémia  

5. Hipersensibilidade à leucina 
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Anexo XII – Valores Laboratoriais de Diagnóstico da CAD e SHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII – Objetivos Terapêuticos da DM Tipo 1 e 2 
 

TABELA 10 - OBJETIVOS TERAPÊUTICOS NA DM TIPO 1 E TIPO 2. ADAPTADO DE [65,96]. 

 Objetivos de Controlo 

Glicémia em Jejum 80–130 mg/dL (4.4–7.2 mmol/L) 

Glicémia pós-prandial <180 mg/dL (10.0 mmol/L) 

HbA1C <7.0% / 53 mmol/mol 

Pressão Arterial <130/80 mmHg 

Colesterol HDL: 

Homem 

Mulher 

 

> 40 mg/dl 

> 46 mg/dl 

Colesterol LDL <100 mg/dl 

Triglicerídeos <150 mg/dl 

Cessação Tabágica Obrigatório 

Índice de Massa Corporal: 

Homem 

Mulher 

 

<25 

<24 

Perímetro abdominal: 

Homem 

Mulher 

 

< 94 cm 

< 80 cm 

 

TABELA 8 - VALORES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO. RETIRADO DE [84]. 

 

FIGURA 13 - ILUSTRAÇÃO DE TERAPÊUTICAS ANTIDIABÉTICAS PARA A DIABETES TIPO 

2. RETIRADO DE [57].TABELA 9 - VALORES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO. 
RETIRADO DE [84]. 
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Anexo XIV - Propriedades das Classes Terapêuticas dos ADO 

 

TABELA 11 - PROPRIEDADES DAS CLASSES TERAPÊUTICAS DOS ADO. ADAPTADO DE [57]. 

Classe Compostos 
Mecanismo 

de ação 

Ações 

fisiológicas 
Vantagens Desvantagens Custos 

Biguanidas Metformina 
Ativa a 

AMP-cinase 

· Redução da 

produção 

hepática 

de glicose 

· Sensibilidade 

periférica à 

ação da 

insulina 

. Inibição a 

absorção 

gastrointestinal 

da glucose 

Ampla 

experiência 

· Sem ganho de 

peso 

· Sem 

hipoglicemia 

· Interfere no 

metabolismo 

lipídico 

·Provavelmente 

diminuição 

eventos 

Cardiovasculares 

· Efeitos secundários 

gastrointestinais 

(diarreia, cólicas 

abdominais) 

· Risco de acidose 

láctica (raro) 

Défice de vitamina 

B12 

·Contraindicações: 

IRC, acidose, 

hipoxia, 

desidratação, falência 

de órgão 

Reduzidos 

Genéricos 

disponíveis 

Sulfonilureias 

·Gliburida/glibenclamida 

· Glipizida 

· Gliclazida 

· Glimepirida 

Encerram os 

canais de 

KATP nas 

membranas 

plasmáticas 

das 

células β 

· Aumento da 

secreção de 

Insulina 

· Aumento do 

uptake da 

glucose 

· Ampla 

experiência 

· Diminuição do 

Risco 

microvascular 

· Hipoglicemia 

· Ganho de peso 

· Diminui o pré-

condicionamento 

isquémico 

do miocárdio 

· Durabilidade do 

efeito reduzida 

Reduzidos 

Genéricos 

disponíveis 

Derivados da 

Fenilalanina 

(Glinidas) 

· Nateglinida 

Encerram os 

canais de 

KATP nas 

membranas 

plasmáticas 

das 

células β 

· Aumento da 

secreção de 

Insulina 

· Aumento do 

uptake da 

glucose 

· Diminuição 

Picos pós-

prandiais da 

glicose 

· Flexibilidade 

da dosagem 

· Hipoglicemia 

· Ganho ponderal 

· Diminui o pré-

condicionamento 

isquémico 

do miocárdio 

· Necessidade de 

regime posológico 

frequente 

 

Elevados 

Tiazolidinedionas 

(Glitazonas) 
· Pioglitazona 

Ativa o fator 

de transcrição 

nuclear 

PPAR γ 

· Aumento da 

sensibilidade 

de 

Insulina 

 

· Sem 

hipoglicemia 

· Durabilidade 

· Aumento C-

HDL 

· Diminuição 

Triglicéridos 

· Diminuição de 

Eventos CV 

· Reduz 

esteatose 

hepática 

· Ganho de peso 

· Fraturas ósseas 

· Aumento 

Carcinoma da bexiga 

Edema/insuficiência 
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Variáveis 
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intestinais 
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· Sem 
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Picos pós-
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Eventos CV 
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Inibidores 

da DPP-4 
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DPP-4, 
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As 
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pósprandiais 
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Secreção da 

insulina 

(dependente 

da glicose) 

· Diminuição 

Secreção de 

glucagon 

(dependente da 
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· Sem 

hipoglicemia 

· Bem tolerado 

· Eficácia geralmente 

moderada sobre 

a HbA1c 

· 

Urticária/angioedema 

(raros) 

· Pancreatite 

Elevados 

Agonistas dos 

recetores da 

GLP-1 

· Exenatido 

· Exenatido 
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· Liraglutido 
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da GLP-1 
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(dependente 
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glucagon 

(dependente da 
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· Redução de 

peso 

· Potencial para 

me lho ria 

da massa/fun ção 
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células β 

· Ações 

protectoras a 
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· Efeitos secundários 
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Elevados 

 

Anexo XV - Terapêuticas Antidiabéticas Sequenciais para a Diabetes Tipo 

2 
 

 

FIGURA 14 - ILUSTRAÇÃO DE TERAPÊUTICAS ANTIDIABÉTICAS PARA A DIABETES TIPO 2. RETIRADO DE [57]. 
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Anexo XVI - Normas de Orientação para a DM tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII - Normas de Orientação para a DM Tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 - ESQUEMATIZAÇÃO DAS NORMAS DE 

ORIENTAÇÃO PARA A DM TIPO 1. RETIRADO DE [97]. 

FIGURA 16 - ESQUEMATIZAÇÃO DAS NORMAS DE ORIENTAÇÃO PARA A DM TIPO 2. RETIRADO 

DE [97]. 
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Anexo XVIII – Panfleto elaborado no âmbito do Rastreio da DM Tipo 2 

 

 

 

  

FIGURA 17 - PANFLETO SOBRE A DIABETES MELLITUS (1). 

 

FIGURA 18 - PANFLETO SOBRE A DIABETES MELLITUS (2).FIGURA 19 - 

PANFLETO SOBRE A DIABETES MELLITUS (1). 

FIGURA 20 - PANFLETO SOBRE A DIABETES MELLITUS (2). 
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Anexo XIX – Inquérito para Avaliação do Risco de Diabetes Tipo 2 

 

FIGURA 21 – INQUÉRITO [72]. 
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Anexo XX – Cartaz elaborado no âmbito do Rastreio da DM Tipo 2 
 

  

 

 

FIGURA 22 - CARTAZ. 
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Resumo 
 

O Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar traduz-se numa oportunidade de 

vivenciar outra área da profissão do farmacêutico. No presente relatório estão descritas as 

principais atividades realizadas e os conhecimentos adquiridos ao longo dos dois meses de estágio 

nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Ao longo deste documento, estão descritos o modo de funcionamento e o sistema 

organizacional do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, os diferentes setores de 

atividade do Circuito do Medicamento, o papel do farmacêutico e as suas responsabilidades em 

contexto hospitalar e outras atividades desenvolvidas durante o estágio.  

A Farmácia Hospitalar possibilita ao farmacêutico o exercício integral das suas ações 

profissionais, desde a validação de prescrições médicas, como a revisão das doses e a confirmação 

das indicações terapêuticas, a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, a preparação 

de medicamentos, como medicamentos citotóxicos e produtos de nutrição parentérica, a 

supervisão e preparação de manipulados, entre outras. Para além disso, o Farmacêutico Hospitalar 

assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, sendo uma importante fonte de informação acerca dos fármacos, tanto para 

os doentes como para os profissionais de saúde. Desta forma, torna-se imprescindível o 

estágio em farmácia hospitalar, de modo que optei por realizá-lo, tendo também o interesse 

de conhecer outra realidade da atividade farmacêutica e de obter uma melhor preparação 

para a futura entrada no mercado de trabalho.  
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Introdução 

 

O Estágio Profissionalizante está contemplado no Plano de Estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, consistindo no culminar dos cinco anos de curso. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares asseguram o fornecimento de medicamentos e 

outros produtos de saúde para todo o hospital e os seus doentes. No espaço físico dos Serviços 

Farmacêuticos, o medicamento percorre todas as etapas do Circuito do Medicamento, desde o seu 

aprovisionamento, receção, armazenamento, à sua dispensa ao utente. Por este motivo, é da 

responsabilidade do farmacêutico hospitalar participar e supervisionar a seleção, aquisição e 

distribuição dos produtos de saúde. Para além disso, é também responsável por cooperar na 

escolha da terapêutica medicamentosa ideal para cada utente, em conjunto com outros 

profissionais de saúde, assegurando o uso racional do medicamento e promovendo a saúde da 

população.  

Assim, realizei o meu Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar no Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, na Unidade de Vila Real. Este, decorreu de 17 de maio de 2017 

a 17 de julho de 2017. No decorrer do mesmo participei em diversas funções, que são 

mencionadas ao longo deste relatório, as quais me permitiram perceber a importância dos 

Cuidados Farmacêuticos, em contexto hospitalar.  
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CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO  

 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) é constituído por cinco 

unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em Vila Real (Figura 1), onde está localizada a 

sede social; o Hospital de Proximidade de Lamego, em Lamego; o Hospital Distrital de Chaves, 

em Chaves; o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua e a Unidade de Cuidados Paliativos em Vila 

Pouca de Aguiar1. 

A Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD está abrangida por uma área de 120 000 

m² e é constituída por um edifício hospitalar principal com 9 pisos e 8 pavilhões complementares. 

Recentemente, foram acrescentados à unidade hospitalar de Vila Real o Centro Oncológico, um 

novo espaço da Urgência Geral, a Urgência Pediátrica, a Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalentes (UCIP) e a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC)1. 

 O CHTMAD é chefiado por um grupo de pessoas que supervisionam e gerem as 

atividades do hospital, o Conselho de Administração. Este é constituído por um presidente, um 

diretor clínico, um enfermeiro diretor e dois vogais executivos. O Conselho de Administração 

está dividido em várias comissões de apoio, das quais se destacam a Comissão de Ética, a 

Comissão de Qualidade e Segurança, a Comissão de Coordenação Oncológica e a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). 

É de salientar que o CHTMAD (Unidades de Vila Real, Peso da Régua, Lamego e 

Chaves) obteve a acreditação pela Joint Commission International (JCI), em outubro de 2010, já 

não estando, atualmente, abrangida pela mesma. Contudo, as normas dos procedimentos e 

requisitos estabelecidos impostos por esta, continuam a vigorar. A JCI é considerada uma das 

principais entidades de acreditação de padrões assistenciais da qualidade de serviços de saúde, a 

nível mundial, e procura melhorar a qualidade da assistência em saúde, segurança e os processos 

de cuidados ao doente dentro das instituições2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Hospital de S. Pedro, em Vila Real. 
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1. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) abrangem um conjunto de atividades 

farmacêuticas, exercidas em instalações hospitalares, sendo um serviço com autonomia técnica e 

científica, sujeitos à orientação dos Órgãos de Administração dos Hospitais. É da sua competência 

assegurar a terapêutica medicamentosa dos doentes, a qualidade e eficácia dos medicamentos, a 

integração das equipas de cuidados de saúde e a promoção de ações de investigação científica e 

de ensino. Os SFH são obrigatoriamente dirigidos por um farmacêutico hospitalar, que neste caso 

em particular do CHTMAD, é a Dra. Almerinda Alves3,4. 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962 e o manual das Boas Práticas 

da Farmácia Hospitalar, é da responsabilidade dos SFH a gestão dos medicamentos e de outros 

produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.), relativamente à seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição dos mesmos; a implementação e monitorização da política de 

medicamentos, definida pelo Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela 

CFT e a gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos necessários à sua 

administração. Para além destas, ainda são funções dos SFH a produção de medicamentos, a 

análise de matérias primas e produtos acabados, a participação em Comissões Técnicas [como a 

Farmácia e Terapêutica, o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA) , a de Higiene, entre outras], a colaboração na 

elaboração de protocolos terapêuticos e de Nutrição Parentérica, a participação em Ensaios 

Clínicos, Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância, a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos e a contribuição no fornecimento e procura da informação acerca dos 

medicamentos e outros produtos de saúde3,5. 

 Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTMAD compreendem as Unidades de Vila Real, 

Chaves e Lamego, com um total de 38 colaboradores: 13 farmacêuticos, 12 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 5 Assistentes Técnicos (AT) e 8 Assistentes Operacionais 

(AO).  

Na Farmácia Hospitalar da Unidade de Vila Real encontram-se em funções 9 

farmacêuticos, 7 TDT, 3 AT e 5 AO. O espaço físico encontra-se no primeiro piso do edifício 

monobloco, sendo de acesso facilitado aos utentes e aos fornecedores, e encontra-se dividido nas 

seguintes secções: Sala de Reuniões, Gabinetes destinados aos Farmacêuticos, TDT, Direção e 

Administrativos, Área destinada ao Ambulatório, Vestiário, Área de Distribuição, Laboratório, 

Zona da Reembalamento, Armazém, Zona de Receção e Conferência de Encomendas, Armazém 

de Inflamáveis e Armazém de Injetáveis de Grandes Volumes. Estas secções são 

intercomunicáveis, exceto a última mencionada. A Unidade Central de Preparação de Citotóxicos 

(UCPC) encontra--se situada no edifício do Centro Oncológico, por uma questão de proximidade 

e de comodidade. No Anexo I encontra-se a planta dos SF da Unidade de Vila Real.  
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O Horário de Funcionamento dos SF da unidade de Vila Real é das 9h00 às 19h00 nos 

dias úteis. Contudo, existe sempre um farmacêutico de prevenção nos SF das 19h às 24h, nos dias 

úteis e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 24h4. 

 Os SF do CHTMAD encontram-se certificados pela Norma Internacional Standard 

Organization (ISO) 9001:2008, tendo a mesma sido renovada em janeiro de 2016. Esta Norma 

permite implementar um Sistema de Controlo de Qualidade nos SF por forma a melhorar a gestão 

de qualidade dos medicamentos4,6. Existe, para o efeito, um Manual de Qualidade no qual 

constam os princípios e procedimentos a adotar, segundo esta mesma norma. 

 

2. CÓDIGO HOSPITALAR NACIONAL DO MEDICAMENTO 

 

O Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) é um sistema de codificação 

concedido pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) a todos 

os medicamentos com Autorização de Introdução no Mercado (AIM), Autorização de Utilização 

Especial (AUE) ou com Autorização de Utilização Excecional (AEX), e que é disponibilizado 

aos hospitais para que estes possam, de forma automática, aceder a um conjunto de informações 

relevantes para a prática da farmácia hospitalar. O CHNM foi criado sob abrigo da Portaria n.º 

155/2007, de 31 de janeiro e é aplicado, obrigatoriamente, a todos os medicamentos utilizados 

nos hospitais e noutros serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para além disso, este código 

permite uma uniformização da informação relativa aos medicamentos do SNS7,8. 

 

3. CICLO DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

3.1. Sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia  

 

O bom uso e dispensa dos medicamentos aos doentes, nas condições ideais, estão 

assegurados quando os SFH garantem uma boa gestão dos medicamentos3. A gestão de stocks dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos é efetuada por via de um sistema informático, sendo que 

o utilizado nos SF do CHTMAD é o Programa Informático de Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF).  

 O GHAF permite realizar uma gestão integrada de todo o processo de compra e a gestão 

do inventário, desde a transferência entre armazéns, requisições, débitos nos diferentes centros de 

custos, verificar quantidades existentes em tempo real, entre outros. Para além disso, este 

programa informático permite que os farmacêuticos validei prescrições médicas, em regime de 

internamento e de ambulatório, ter acesso ao historial dos doentes, quer em termos de patologias, 

quer relativo às terapêuticas efetuadas, realizar encomendas, emissão de alertas, informações 

sobre preços dos medicamentos e os custos que estes representam por doente. Tanto os 
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farmacêuticos, TDT e AT possuem um código de utilizador pessoal e respetiva password que lhes 

permite ter acesso ao GHAF, embora as suas ações, no mesmo, sejam distintas. 

 A manutenção do GHAF é assegura pelo Departamento de Informática do Hospital, de 

maneira a que não haja falhas no acesso ao mesmo. 

 Durante o meu estágio, desde cedo que me foi permitido o acesso ao sistema, através do 

login de vários farmacêuticos, com o intuito de realizar tarefas que me eram solicitadas, de forma 

autónoma, desde a validação de prescrições a débitos de produtos farmacêuticos aos diferentes 

centros de custo. 

 

3.1.1. Seleção de Produtos Farmacêuticos 

Cabe à Diretora Técnica (DT) dos SF do CHTMAD, a Dra. Almerinda Alves, selecionar 

os produtos farmacêuticos a adquirir, com recurso ao FHNM e com base nas necessidades 

terapêuticas específicas dos doentes, que recorrem ao Centro Hospitalar3.  

De acordo com o Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro de 2013, é da competência 

da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT): a elaboração e atualização do FHNM, 

promovendo a inclusão e exclusão de medicamentos; a análise da utilização de medicamentos não 

abrangidos pelo formulário, através do reporte das Comissões de Farmácia e Terapêutica dos 

Hospitais do SNS e das Administrações Regionais de Saúde; entre outras responsabilidades. 

Ainda neste Despacho, está mencionada a obrigatoriedade da utilização do FHNM por parte dos 

prescritores nos hospitais e outros estabelecimentos do SNS3,9. 

 A seleção dos medicamentos a incluir na adenda do FHNM, deve ser efetuada pela CFT, 

baseada nas necessidades terapêuticas dos doentes, não contempladas no FHMN, na melhoria da 

qualidade de vida dos doentes e em critérios fármaco-económicos3.  

 No CHTMAD, a seleção dos medicamentos é feita através do Sistema de 

Aprovisionamento em coordenação com os SF. Anualmente, é feita uma previsão dos consumos 

anuais dos respetivos produtos farmacêuticos, para, posteriormente, se proceder à elaboração de 

uma lista que abrange todas as unidades do CHTMAD, sob responsabilidade do Diretor de cada 

Serviço e da DT dos SF e que é entregue ao Conselho de Administração do CHTMAD, para futura 

avaliação. Além dos consumos estimados é necessário a análise dos seguintes parâmetros: 

• Pontos de Encomenda (PE): prevê o momento em que a encomenda deverá ser efetuada, 

entrando em linha de conta com o histórico de consumos/dados relativos ao consumo dos 

últimos meses;  

• Produtos abaixo do PE;  

• Pontos de alerta;  

• Faltas detetadas pelos colaboradores;  

• Informação solicitada aos laboratórios (por exemplo, a possibilidade de o medicamento 

poder ser fornecido em formato unidose); 
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• Propostas efetuadas; 

 Após aprovação, o Sistema de Aprovisionamento em conjunto com a DT, elaboram um 

Caderno de Encargos (documento no qual constam todas as cláusulas e informações relevantes 

sobre os processos de compra, nomeadamente, critérios de seleção e de desempate na escolha de 

determinado fornecedor, para determinado produto farmacêutico) para prosseguir com os 

processos de compra, relativos aos produtos mais consumidos pelo hospital. É lançado então o 

concurso público, em que os fornecedores interessados apresentam as suas propostas mediante as 

cláusulas estipuladas, sendo estas submetidas a análise por um júri nomeado, normalmente 

constituído por três elementos, podendo incluir farmacêuticos, médicos e enfermeiros. As 

propostas eleitas são as que correspondem às condições impostas e que apresentam melhores 

relações custo/benefício. As propostas de adjudicação final são enviadas ao Conselho de 

Administração para aprovação e para, posteriormente, serem introduzidas no sistema informático 

para permitir a aquisição dos produtos.  

 Se surgir a necessidade da aquisição de fármacos não contemplados nos processos de 

compra, estes podem ser obtidos por “Ajuste Direto”, caso o produto pretendido conste no 

catálogo da Administração Central do Sistema de Saúde. Em casos mais urgentes, como ruturas 

de stocks, os SF do CHTMAD solicitam o empréstimo do produto em falta a outros SFH, 

nomeadamente, aos dos Centros Hospitalares do São João e do Porto. Existe também uma 

colaboração estabelecida com a Farmácia Lordelo para a aquisição de medicamentos 

manipulados, quando requisitados. 

 A aquisição de fármacos como Benzodiazepinas, Estupefacientes e Psicotrópicos rege-se 

por normas próprias. Para este fim, é necessário o preenchimento de um documento específico 

pela DT dos SF, presente no Anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho (Anexo II), que é 

enviado ao fornecedor juntamente com a nota de encomenda original10. 

 Existem, ainda, protocolos terapêuticos cujos medicamentos não se encontram inseridos 

no FHNM. Nestes casos é necessário a avaliação por parte da CFT, da qual a DT dos SF faz parte. 

Se a apreciação for positiva, a ata da CFT é enviada ao Conselho de Administração para ser 

homologada e a autorização de compra é concedida. 

 

3.1.2. Receção e Conferência de Produtos adquiridos 

A receção e conferência dos produtos farmacêuticos é efetuada sempre por duas pessoas, 

como farmacêuticos, TDT e AO, no local de receção e conferência de encomendas. As 

benzodiazepinas, psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados e medicamentos para ensaios 

clínicos, devem ser apenas rececionadas e conferidas por farmacêuticos. As encomendas vêm 

acompanhadas por uma guia de remessa ou por uma fatura enviadas pelo fornecedor, que serve 

como base para a verificação quantitativa, qualitativa e administrativa. São também verificados 

os lotes e prazos de validade, estado das embalagens e o cumprimento das condições especiais de 
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transporte (por exemplo, baixas temperaturas, medicamentos frágeis, medicamentos tóxicos e 

inflamáveis). Caso seja detetada alguma “não conformidade”, esta deve ser registada no 

documento que acompanha o produto e avaliada. O farmacêutico é responsável pela supervisão 

de todos os procedimentos4. 

 Os medicamentos citotóxicos devem estar claramente identificados através do rótulo de 

Citotóxico e “Biohazard”. Devem ser transportados em malas específicas, rotuladas e em 

separado dos restantes produtos para a UCPC. Para os hemoderivados, é necessário verificar ainda 

a existência de certificados de libertação de lote ou Certificado de Autorização de Utilização de 

Lotes (CAUL) e o boletim de análise aprovados pelo INFARMED. Os medicamentos que 

requerem um boletim de libertação de lote para o seu uso, como, também, são exemplo as vacinas 

e os medicamentos manipulados, têm de ser obrigatoriamente conferidos por um farmacêutico4. 

No final da conferência das encomendas, as guias de remessa e faturas devem ser 

assinadas e datadas, sendo a informação dos produtos [quantidade, preço, lotes, Prazo de Validade 

(PV) e número da fatura ou guia de remessa], posteriormente, introduzida no sistema informático 

GHAF por um AT. No caso de um produto encomendado não corresponder ao recebido, é 

necessário preencher um documento próprio para enviar ao fornecedor correspondente. De acordo 

com as normas de qualidade, existe uma classificação semestral atribuída aos fornecedores pelo 

serviço prestado. 

 

3.1.3. Armazenamento e Controlo dos Prazos de Validade 

Posteriormente à receção e conferência das encomendas, os produtos farmacêuticos são 

armazenados, de modo a assegurar a sua correta preservação e segurança. O armazenamento dos 

medicamentos e dispositivos médicos deve ser feito de modo a garantir as condições necessárias 

de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos mesmos3.  

 Nos SF do CHTMAD, os produtos são armazenados em função de alguns fatores, como 

o tipo de produto, volume, condições especiais de armazenamento e ritmo de escoamento. Estes 

podem ser armazenados no Armazém Geral (Anexo III), no Armazém de Citostáticos (que se 

encontra na UCPC), no Armazém de Injetáveis de Grandes Volumes (ou armazém de soros), no 

Armazém de Produtos Inflamáveis, em frigoríficos, no cofre, nos Kardex®, na área para materiais 

de penso, na área para produtos de nutrição entérica e parentérica, na área de produtos 

hemoderivados ou na área dos medicamentos de ensaios clínicos. O cofre e outros armários 

individualizados com fechadura de segurança, encontram-se situados no Centro de Informação 

do Medicamento (CIM) para o armazenamento de estupefacientes, psicotrópicos, 

benzodiazepinas, hemoderivados, medicamentos contra a Hepatite C e medicamentos utilizados 

em ensaios clínicos. Cada classe destes fármacos é guardada em armários diferentes, exceto os 

psicotrópicos e estupefacientes, que são guardados no mesmo cofre4.  
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 Os medicamentos que requerem refrigeração, são armazenados em frigoríficos 

acompanhados por aparelhos que fazem o controlo da temperatura e humidade, o Sirius 

Stockage®, emitindo alertas aquando da ocorrência de incidências no armazenamento dos 

produtos sensíveis à temperatura. Já os produtos inflamáveis, são armazenados numa sala própria, 

equipada com armários antifogo, bacias de retenção, uma porta antifogo, que permanece sempre 

fechada e um sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)4.  

 Nos diversos locais de armazenamento, os Produtos Farmacêuticos (PF) encontram-se 

ordenados por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), devidamente 

identificados com etiquetas que contêm a DCI, dose, forma farmacêutica e o seu código. Existem 

também dois princípios pelos quais se regem o armazenamento: 

• Fist Expired First Out (FEFO), isto é, os artigos com PV mais curto devem ser os 

primeiros a serem dispensados. 

• First In First Out (FIFO), isto é, no caso de os PV serem idênticos, o artigo mais antigo 

é o primeiro a ser dispensado. 

Relativamente às soluções de eletrólitos concentrados, estas devem ser obrigatoriamente 

rotuladas com a indicação “Deve ser diluído”, uma vez que a sua diluição é obrigatória.  

O controlo dos PV é feito no momento do armazenamento dos PF. Sempre que se 

proporciona, os PV são revistos para controlo da qualidade e dos stocks. 

 

4. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

 

Com o passar dos anos, o número de medicamentos produzidos em ambiente hospitalar 

tem vindo a diminuir. Atualmente, justifica-se a sua preparação em casos específicos, como para 

formulações pediátricas, preparações assépticas, preparações estéreis ou citotóxicas 

individualizadas e para a reembalagem das doses unitárias sólidas. Apesar disso, é igualmente 

necessário a manutenção da exigência de produzir preparações farmacêuticas seguras e eficazes3. 

A Farmacotecnica, ou Tecnologia Farmacêutica como é atualmente designada, é a ciência 

que estuda a formulação e preparação de medicamentos seguros e eficazes. No âmbito dos SFH, 

este é o serviço responsável pela preparação das formulações de medicamentos necessários ao 

hospital e que não se encontram disponíveis no mercado. Para a manipulação e preparação destas 

formas farmacêuticas, estéreis e não estéreis, as normas a cumprir e os requisitos legais em vigor 

devem ir ao encontro do imposto nas boas práticas de fabrico, estabelecidas pelas Farmacopeias 

Portuguesa e Europeia. Posto isto, deverão ser elaborados manuais de procedimentos que 

garantam a qualidade de todos os processos de preparação, a avaliação de risco de cada uma das 

preparações e a qualidade das matérias-primas e materiais de acondicionamento utilizados11. A 

preparação e prescrição de medicamentos manipulados são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 
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95/2004, de 22 de abril e estão ao abrigo da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que aprova as 

“Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina 

e Hospitalar”12,13. 

No CHTMAD, os SF recorrem à Farmácia Lordelo para a aquisição de maior parte dos 

medicamentos manipulados, uma vez que a prescrição destes produtos farmacêuticos acontece 

esporadicamente, não justificando o investimento em matérias-primas e materiais. A Farmácia 

Lordelo possui um laboratório moderno, altamente equipado com tecnologia avançada e 

profissionais especializados na área, sendo um dos laboratórios de referência nacional na 

preparação de manipulados14.  

Na unidade de Vila Real do CHTMAD, a produção de medicamentos manipulados centra-

-se nos seguintes: 

- Preparação de Medicamentos Não-Estéreis; 

- Preparação de Medicamentos Estéreis: na Unidade Centralizada de Preparação de 

Citotóxicos. 

 

4.1. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis  

 

A preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis engloba processos como a 

reembalagem de doses unitárias sólidas, preparação de doses individuais e específicas (para 

determinados grupos de doentes), preparação de medicamentos manipulados e preparações 

asséticas (soluções ou diluições de desinfetantes), realizados em ambiente controlado não 

esterilizado. 

 

4.1.1. Reembalagem e Rotulagem de Doses Unitárias Sólidas 

A Reembalagem e Rotulagem dos medicamentos destinados à distribuição por unidose, 

devem ser realizadas de forma a garantir a segurança e qualidade do medicamento. Este processo 

permite aos SFH disporem de medicamentos na dose prescrita, de forma individualizada (isto é, 

na Dose Unitária – dose de medicamento que não necessita de mais manipulações para ser 

administrada aos doentes), possibilitando reduzir o tempo da enfermagem dedicado à preparação 

da medicação a administrar, reduzir os riscos de contaminação do medicamento, reduzir os erros 

de administração e uma maior economia. Adicionalmente, fica assegurado a devida identificação 

do medicamento reembalado (DCI, dose, lote, PV), fica protegido das agressões dos agentes 

ambientais e é garantida a sua segurança3. 

 A Reembalagem e Rotulagem de medicamentos sólidos orais é uma mais valia para o 

sistema de distribuição de medicamentos em dose individual diária, para a distribuição clássica e 

a distribuição automatizada (Pyxis e Kardex®).  
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O CHTMAD detém uma área específica para estas práticas, separada das outras divisões 

e adaptada a esta atividade, sendo esta efetuada por um TDT, auxiliado por um AO e sob a 

supervisão de um Farmacêutico. O processo funciona de uma forma semiautomática, utilizando 

uma máquina embaladora (Anexo IV), acoplada a um sistema informático que possibilita a 

programação prévia de cada operação a executar, assim como as informações a serem impressas 

nos invólucros. Previamente, é necessário a limpeza e desinfeção da bancada de trabalho e do 

equipamento a utilizar com álcool a 70% (v/v). Deve ser verificado se o medicamento pronto a 

reembalar é o correto, se as informações (DCI, dose, forma farmacêutica, laboratório fabricante, 

nº de lote e PV atribuído pelos SF) foram devidamente inseridas no sistema informático e se o 

mesmo se encontra em boas condições. No Anexo IV está presente um exemplo de Rótulo dos 

fármacos reembalados. Este processo deve ser contínuo sem interrupções, devendo ser 

reembalado um fármaco de cada vez de modo a evitar erros4.  

 Relativamente ao PV, se o medicamento constar na sua embalagem original e é apenas 

reembalado, o PV do fabricante prevalece. Caso o medicamento seja fracionado (na ausência de 

dados de estabilidade) o PV sofre alterações. Isto acontece devido às alterações das condições de 

armazenamento (pressão, luminosidade e humidade) do medicamento, ao ser retirado do seu 

blister original. Deste modo, o PV imposto pelos SF não deve exceder4: 

a) 25% do tempo restante entre a data da reembalagem e o PV indicado pelo fabricante. Por 

exemplo, caso o processo de reembalagem seja realizado em julho de 2017 e o PV do 

medicamento íntegro terminar em julho de 2018, o novo PV não deverá exceder os 3 

meses após fracionamento. 

b) Um período de 6 meses após a reembalagem do medicamento. Por exemplo, caso a 

reembalagem tenha sido efetuada a julho de 2017 e a data de validade do medicamento 

íntegro terminar em março de 2019, 25% desse tempo (32 meses) são 8 meses. Contudo, 

como o novo PV não deve exceder os 6 meses, este será janeiro de 2018. 

Quando concluído este processo, o farmacêutico responsável é incumbido da validação 

dos fármacos embalados, passando pela verificação do rótulo e da conformidade do produto 

obtido, seguindo-se a libertação do lote de reembalagem4. 

Os medicamentos orais sólidos de maiores dimensões, os quais não podem ser 

reembalados pelo processo acima mencionado, são rotulados manualmente com etiquetas 

impressas autocolantes, que contém igualmente toda a informação necessária referente ao 

fármaco4. 

 

4.1.2. Preparação de Medicamentos em Doses Individuais e 

Específicas  

A preparação de Medicamentos em Doses Individuais e Específicas revela uma particular 

importância nos serviços de Pediatria e Neonatologia. Estes grupos de doentes durante o seu 
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desenvolvimento, vão apresentando diferenças fisiológicas que invalidam a extrapolação da 

investigação científica realizada, maioritariamente, em ensaios clínicos na população adulta11. 

Muitos são os fármacos que, mediante a especialidade, não detêm indicação ou o seu uso não é 

aconselhado nestas idades, uma vez que a sua segurança e eficácia não é comprovada, podendo 

mesmo aumentar o risco de reações adversas15.  

 A dificuldade demonstrada pelas crianças em deglutir cápsulas e comprimidos, 

evidenciou a necessidade de desenvolver formulações que permitam a sua administração, com 

maior comodidade, nesta faixa etária. Como alternativas a estes obstáculos, há a preparação de 

Doses Individuais ou “Papéis Medicamentosos”, obtidos por pulverização das formas sólidas 

orais comercializadas, ou formulações líquidas orais extemporâneas. 

 

4.1.3. Preparação de Medicamentos Manipulados 

Os SF da Unidade de Vila Real do CHTMAD apresentam um local exclusivo para a 

preparação de Medicamentos Manipulados. Para a sua execução, é obrigatório a existência de 

uma prescrição médica, a qual é cuidadosa e previamente lida e interpretada pelo farmacêutico, 

de modo a garantir a segurança do medicamento quanto às dosagens das substâncias ativas e à 

inexistência de incompatibilidades e interações, que possam por em causa a ação do fármaco e a 

segurança do doente. A escolha da técnica de preparação e a realização prévia dos cálculos são 

efetuados por um farmacêutico ou TDT, sendo necessário sempre uma segunda verificação. É 

também da sua responsabilidade assegurar que estão disponíveis todas as matérias-primas, 

devidamente rotuladas, dentro dos PV e todos os equipamentos e utensílios essenciais à sua 

preparação, os quais se devem encontrar em bom estado de funcionamento e de limpeza. Os 

protocolos adequados devem ser executados por um farmacêutico ou por um TDT, sob 

supervisão, para garantir que o produto final, possua o teor de substância ativa pretendido e 

satisfaça as exigências da monografia genérica sobre a fórmula farmacêutica que está inscrita na 

Farmacopeia Portuguesa, salvo exceção justificada e autorizada13. Cabe igualmente ao 

farmacêutico, documentar corretamente todo o processo da manipulação na folha de Preparação 

de Medicamentos Manipulados4. 

 Se o produto final possuir os requisitos necessários, este é devidamente acondicionado e 

rotulado com as seguintes informações: nome do local de trabalho (SF do CHTMAD), nome do 

DT, a DCI, forma farmacêutica, dosagem, quantidade dispensada, PV, nome do doente ou número 

do processo clínico (se possível), entre outras informações relevantes. No caso de existirem 

condições especiais de acondicionamento, estas devem ser mencionadas. 

 Poucos são os medicamentos manipulados preparados nos SF do CHTMAD. O mais 

solicitado é a chamada Suspensão IPO utilizada para Tratamento das Mucosites, composta por 

nistatina (antifúngico), lidocaína a 2% (anestésico local) e bicarbonato de sódio a 1,4% (corretor 
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do pH - alcalinizante). O Anexo V compreende um exemplo de Ficha de Preparação de 

Medicamentos Manipulados, a Suspensão Oral para o Tratamento da Mucosite. 

 

4.2. Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis 

 

Aquando da preparação das Formas Farmacêuticas Estéreis, devem ser garantidas 

condições de assepsia e esterilidade ideais, de modo a minimizar a contaminação microbiológica 

e a existência de pirogénios. Estas devem ser preparadas em áreas limpas, em que a entrada do 

pessoal e dos materiais é feita por antecâmaras3. Deste modo, é necessário o controlo de fatores 

ambientais, tais como: temperatura, humidade e pressão. 

 

4.2.1. Preparação de Medicamentos Citotóxicos  

Os Medicamentos Citotóxicos ou Citostáticos, são as únicas formas farmacêuticas 

estéreis preparadas nos SF do CHTMAD, numa zona exclusiva, a UCPC. A UCPC é responsável 

pela produção da medicação necessária para o Internamento da Unidade de Oncologia dos 

CHTMAD e para o Hospital de Dia. Para além disso, são preparados também medicamentos 

biológicos de administração intravenosa para Medicina Auto-Imunes, Reumatologia e 

Gastroenterologia. 

 A sala limpa destinada à preparação dos citostáticos para fins terapêuticos pertence à 

Classe A. Esta encontra-se equipada com uma Câmara de Fluxo Laminar de Segurança Biológica 

(CFL-SB) de Classe II, Tipo B, na qual o fluxo corre unidireccionalmente com velocidade 

estipulada e está equipada com um filtro High Efficiancy Particle Air (HEPA), com capacidade 

de reter 99,97% das partículas e com um diâmetro superior a 0,3 μm, de forma a garantir um 

ambiente assético. A CFL-SB está permanentemente ligada, de maneira a reduzir ao máximo o 

aparecimento de aerossóis. Para garantir a qualidade dos Medicamentos Citostáticos em termos 

de esterilidade e assepsia, o acesso à câmara é efetuado de acordo com o Manual da Farmácia 

Hospitalar tendo, para o efeito, uma antecâmara de passagem obrigatória, onde consta o material 

de proteção a utilizar. A sala de preparação de citotóxicos é sempre limpa com álcool a 70%, 

antes e após a produção dos fármacos3,4,16. O controlo microbiológico do material, ambiente e 

operadores é realizada semanalmente na UCPC. 

 De modo a manter a pressão negativa no interior da sala de preparação, a transferência do 

material e matérias-primas do exterior para o interior da sala é feito através de uma janela de dupla 

porta com um sistema duplo de encravamento. Na UCPC, a preparação dos citostáticos é da 

responsabilidade de dois TDT (um TDT operador e eu TDT de apoio operador), sob supervisão 

de um farmacêutico que se encontra no exterior da sala de preparação. A preparação dos 

citostáticos só é efetuada na presença obrigatória de uma prescrição médica, devidamente 

preenchida, na qual constam as seguintes informações: dose de cada citostático, tempo previsto 
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para a perfusão, solvente de diluição a utilizar e respetivo volume, ritmo e via de administração, 

diagnóstico, fármacos adjuvantes ao ciclo de quimioterapia, como fármacos anti-eméticos, anti-

inflamatórios e de proteção gástrica e informações relativas ao doente4.  

 Após o parecer positivo do médico quanto à realização do ciclo de quimioterapia, um AO 

faz chegar a prescrição médica aos SF da UCPC. Junto com a prescrição, é enviado um colante 

de identificação do doente, para que os fármacos dispensados fiquem corretamente identificados 

no Livro de Registos. O farmacêutico analisa e confirma a prescrição mediante o protocolo 

instaurado, assim como os dados do doente. No Anexo VI encontra-se o modelo da ficha de 

prescrição médica da Unidade de Oncologia. De seguida, são efetuados os cálculos necessários 

para a elaboração do rótulo de identificação. É através deste rótulo que os TDT vão preparar o 

medicamento citotóxico. Durante a análise do ciclo de quimioterapia é necessário ter em atenção 

aos cálculos necessários para a diluição ou reconstituição dos fármacos, geralmente, de acordo 

com a superfície corporal do doente4. No caso de ser detetado algum erro de prescrição, este 

deverá ser reportado ao médico responsável. 

 Numa folha específica são registados os fármacos utilizados, doses, lotes e os PV. Os 

lotes e validades dos sistemas spike e de material de apoio, como os soros, são também registados 

numa folha de registo diferente. De seguida, o farmacêutico coloca em tabuleiros de inox o 

número de embalagens de citostáticos necessárias, os solventes de reconstituição e diluição 

(cloreto de sódio 0,9% ou solução de glucose a 5%), os rótulos e o sistema de administração a 

utilizar, aos quais são feitos uma primeira descontaminação com álcool a 70%, utilizando um 

pulverizador para o efeito e são enviados através da janela de porta dupla para a CFL-SB. No 

interior da sala, o TDT de apoio ao operador confirma os cálculos e o material recebido e adiciona 

o material conveniente para a preparação do citotóxico: agulha, sistema anti-gotagem (spikes) ou 

seringa, de acordo com o indicado para cada fármaco16. As medições efetuadas pelo TDT 

operador são conferidas pelo TDT de apoio que verifica também a presença de partículas 

suspensas ou coloração que podem inviabilizar a administração do medicamento. Desta forma, é 

essencial o conhecimento das propriedades dos diferentes fármacos uma vez que existem alguns 

com coloração (exemplo disso é a doxorrubicina que em solução apresenta coloração 

avermelhada e o paclitaxel-albumina que, após preparado, apresenta um aspeto leitoso). 

 Depois do medicamento estar preparado, o farmacêutico faz uma segunda verificação do 

produto final, através de uma janela transparente, relativamente ao nome do doente e do fármaco 

e ao volume e qualidade do preparado. Posteriormente, este é colocado num invólucro de 

transporte de citostáticos, com o rótulo identificativo e a inscrição “Citostáticos”. O produto final 

é recolhido pelo farmacêutico, igualmente através da janela de porta dupla, e é colocado numa 

mala específica de transporte, devidamente identificada com “Citostáticos”4,16.  
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Devido à redução da despesa na Saúde pelo Estado Português e, por vezes, a 

indisponibilidade de alguns fármacos, leva a que a UCPC do CHTMAD reutilize o sobrante dos 

medicamentos citotóxicos das ampolas, minimizando os desperdícios económicos e de recursos. 

 Apesar de não ter ocorrido nenhuma não-conformidade (isto é, reacção adversa) durante 

o meu estágio, na eventualidade de o citostático não ter sido administrado, terá que ser avaliada a 

possibilidade da sua reutilização. Se tal não for possível, deve ser preenchida a folha de registo 

de inutilizações de citostáticos para demonstrar qual o fármaco e o volume rejeitado, e 

posteriormente, devem ser enviados para incineração16. 

 Na UCPC é fundamental a existência de kits (derrame/extravasão) e de Programas de 

Prevenção de Controlo de Risco à exposição a citostáticos que abranjam todos os profissionais 

que manipulam este tipo de medicação. No caso de ocorrer algum acidente com um fármaco 

citostático, é necessário preencher uma documentação específica (Anexo VI), destacando o nome 

do fármaco, a ocorrência sucedida e as medidas de socorro efetuadas16. 

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de estar durante uma semana na UCPC, 

onde participei de forma ativa na preparação de citostáticos, inclusive, pude entrar na sala de 

preparação, devidamente equipada, e perceber a importância da prescrição correta de um ciclo de 

quimioterapia. Ao longo desta experiência pude contactar com os doentes e outros profissionais 

de saúde que desempenham um papel vital para o bom funcionamento da UCPC. 

 

4.2.2. Nutrição parentérica 

A Nutrição Parentérica é definida como o fornecimento de nutrientes vitais (proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerais, eletrólitos e oligoelementos devidamente 

preparados) por via intravenosa. Esta torna-se necessária quando não é possível a administração 

dos nutrientes por via oral/entérica.  

 Uma vez que na Indústria Farmacêutica existe uma vasta comercialização de produtos de 

nutrição parentérica, como as Bolsas Bi e Tri-compartimentadas (Anexo VII), a produção destes 

em ambiente hospitalar é cada vez menos solicitado. No CHTMAD, não são muitos os doentes a 

necessitarem deste tipo de suplementação, não se justificando assim a sua produção.  

Sempre que seja necessário e mediante as necessidades de cada doente, o médico 

prescritor escolhe a bolsa (das existentes nos SF) mais adequada a cada caso, com adição de 

oligoelementos e/ou vitaminas, se necessário. No caso de requisições do Serviço de Neonatologia, 

estas são encaminhadas para o Centro Hospitalar de S. João no Porto, com o qual o CHTMAD 

estabeleceu um protocolo de cooperação. 

 

4.3. Distribuição de medicamentos  

A última etapa do ciclo do medicamento nos SFH é a sua distribuição. A distribuição dos 

medicamentos tem como objetivo garantir o cumprimento da prescrição e a administração correta 
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do medicamento, racionalizar a distribuição dos medicamentos e os custos com a terapêutica, 

diminuir os erros relacionados com a medicação, assegurar a monitorização da terapêutica, 

reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e facilitar a manipulação dos 

medicamentos.  

 De acordo com as Boas Práticas em Farmácia Hospitalar do Colégio da Especialidade 

da Ordem dos Farmacêuticos, a distribuição dos medicamentos num hospital divide-se em três 

categorias17:  

• Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório 

• Distribuição a Doentes em Regime de Internamento 

- Sistema de Reposição de Stocks Nivelados ou Reposição por Níveis  

- Sistema de Distribuição em Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDU) 

• Distribuição Individualizada: engloba a dispensa de medicamentos sujeitos a legislação 

restritiva (estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e 

medicamentos destinados a ensaios clínicos) 

A dispensa de medicamentos só é efetuada perante a apresentação de uma prescrição 

médica informatizada, no sistema informático do hospital.  A prescrição verbal é exclusiva a 

situações de emergência ou do Bloco Operatório, no entanto a prescrição terá de ser realizada no 

prazo de 24h. Os medicamentos são dispensados, somente, depois da validação da prescrição 

médica por um farmacêutico. 

 

4.3.1. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A distribuição dos medicamentos em Regime de Ambulatório, para além de permitir ao 

doente efetuar o seu tratamento em casa, tem ainda as vantagens de reduzir os custos relacionados 

com o internamento hospitalar, reduzir os riscos inerentes de um internamento (por exemplo, 

infeções nosocomiais) e possibilitar ao doente a continuidade do tratamento em ambiente familiar. 

Este tipo de distribuição por parte dos SFH, possibilita um maior controlo e vigilância em 

determinadas terapêuticas e assegura uma maior adesão à terapêutica por parte dos doentes3. 

 Contudo, a dispensa de medicamentos em ambulatório é regida por normas específicas, 

nomeadamente, a quantidade de medicamentos a ceder e o comprometimento do doente com as 

condições de utilização (que passa pelo preenchimento de um documento de responsabilização)18. 

Os medicamentos dispensados por este regime compreendem medicamentos que podem ser 

adquiridos em qualquer farmácia comunitária e medicamentos de dispensa exclusiva em farmácia 

hospitalar. É de notar que estes medicamentos são comparticipados a 100%, se dispensados pelos 

SFH. 

 A Farmácia de Ambulatório dos SF do CHTMAD contém uma entrada de acesso pelo 

exterior para os utentes e está próxima da circulação vertical. A sala de dispensa encontra-se 

separada da sala de espera e das restantes divisões dos SF, conferindo mais privacidade e 
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confidencialidade entre o doente e o farmacêutico hospitalar. Nesta sala, existem dois postos de 

atendimento, cada um equipado com um computador com acesso ao GHAF. Os turnos para o 

atendimento na farmácia de ambulatório têm um regime de rotatividade entre os farmacêuticos. 

 Para a dispensa dos medicamentos é necessário a existência de uma prescrição médica de 

determinado serviço, consulta ou Hospital de Dia. O farmacêutico valida a prescrição médica, 

depois da verificação dos seguintes parâmetros: identificação do doente, médico e assinatura do 

mesmo e da instituição; suporte legal relacionado com a prescrição; data da prescrição. A dispensa 

dos medicamentos é também da responsabilidade do farmacêutico assim como a educação ao 

doente, durante a dispensa, acerca do modo de administração, posologia, horário das tomas, 

possíveis efeitos secundários, condições especiais de armazenamento dos fármacos, entre outros. 

No início de uma nova terapêutica, para determinado utente, os medicamentos têm, 

necessariamente, de ser dispensados ao próprio a fim de assegurar a correta instrução da posologia 

e outras informações pertinentes4. A medicação é dispensada até à próxima consulta e o 

farmacêutico regista na Receita Médica e na Guia de Tratamento do Doente (entregue ao paciente 

ou ao cuidador) as quantidades dispensadas, o lote, os PV dos fármacos fornecidos e a data da 

dispensa3,18. No final, cabe ao farmacêutico debitar no stock os fármacos dispensados, sendo 

depois a receita arquivada numa pasta própria, dividida por patologias e por ordem alfabética do 

nome do doente. 

Foi-me dada a oportunidade de presenciar e efetuar vários atendimentos na Farmácia de 

Ambulatório nos SF do CHTMAD, no decorrer do meu estágio. 

 

4.3.2. Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDU) 

A Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDU) corresponde à dispensa de 

medicamentos em dose individualizada e em dose unitária, sendo que a dose individualizada 

corresponde à quantidade de medicamento que se encontra numa embalagem individual, 

devidamente identificada, com informações como DCI, dosagem e PV. Por outro lado, a dose 

unitária corresponde à dose de medicamento prescrita para um determinado doente, que será 

administrada de uma só vez, a determinada hora17. Esta é prescrita diariamente, abrangendo um 

período de 24h, exceto se feriado ou fim-de-semana. Nestes casos a prescrição é efetuada para 

48h e 72h, respetivamente. 

 A DIDU permite conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, aumentar a 

segurança no circuito do medicamento, diminuir os riscos de interações, racionalizar melhor a 

terapêutica e redução dos desperdícios3. 

 Após o médico elaborar a prescrição online, o farmacêutico é responsável pela validação 

da mesma, verificando a dose, frequência, via de administração, interações, duplicações de 

medicação, duração e adequação do tratamento ao doente. Seguidamente, é elaborado um perfil 

farmacoterapêutico de cada doente, os quais são enviados informaticamente para o Kardex® 
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(Anexo VIII)3. O Kardex® faz a distribuição por medicamento. Este contém um stock elevado 

de fármacos e de PF mais consumidos pelos diferentes serviços, já devidamente rotulados e/ou 

reembalados. O TDT é responsável pela interpretação da informação cedida pelo Kardex®, retira 

a medicação deste e coloca na respetiva gaveta do doente. Cada serviço possui uma mala 

correspondente, dividida em gavetas individuais, devidamente identificadas pelo TDT com 

etiquetas informáticas (com nome e nº de processo do doente). No caso de determinado fármaco 

ser prescrito e não constar no Kardex®, é emitido no mapa de incidências, onde constam todos 

os fármacos em falta no Kardex® e que deverão ser colocados nas respetivas gavetas pelo TDT. 

Se algum medicamento não estiver disponível nos SF, é enviado na gaveta do doente um Alerta 

da Farmácia. É de salientar que durante a preparação da DIDU podem ocorrer alterações nos 

serviços como altas, mudanças de cama, prescrições revistas e alteradas4. Nestas situações, o 

farmacêutico verifica no sistema GHAF a ocorrência de tais alterações, de modo a ser realizado 

um mapa de diferenças para a sua correção. 

 O AO procede ao transporte da medicação, utilizando as malas fechadas e identificadas 

por serviço. Por fim, o enfermeiro confere toda a medicação recebida, de acordo com o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente e administração da mesma. No caso de ser encontrada alguma 

anomalia, esta deve ser reportada e rapidamente corrigida3. Alguns medicamentos como, 

benzodiazepinas, estupefacientes, psicotrópicos e medicação em SOS, não são distribuídos pelo 

regime de DIDU, mas sim colocados nos Pyxis® (Anexo VIII) dos serviços clínicos 

correspondentes4. 

 

4.3.3. Distribuição Clássica ou Tradicional e Reposição de Stocks 

Nivelados ou Reposição por Níveis 

O Sistema de Distribuição Clássica ou Tradicional, foi substituído em maior parte dos 

serviços pelo Regime de Reposição de Stocks Nivelados ou Reposição por Níveis, no CHTMAD. 

Ambos os sistemas garantem o controlo e a reposição dos stocks com periodicidade previamente 

definida, de quantidades fixas de medicamentos, estabelecidas para cada serviço e de acordo com 

as necessidades do mesmo4. 

 Atualmente, o Regime de Distribuição Clássica ou Tradicional é apenas utilizado em 

algumas situações pontuais nos SF, nomeadamente nos serviços aos quais não é viável a 

distribuição unitária. Por este sistema circulam, principalmente, três tipos de produtos: 

Antisséticos e Desinfetantes, Soluções Estéreis de Grande Volume e Produtos de Contraste 

Radiológico. Cada serviço envia para os SF uma requisição manual ou eletrónica (via GHAF) dos 

PF pretendidos. O farmacêutico valida as requisições recebidas e prepara a medicação solicitada, 

sendo que esta também pode ser igualmente preparada por um TDT. Os AO ficam encarregues 

de transportar os pedidos aos serviços em contentores devidamente identificados. Os stocks dos 
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produtos são atualizados informaticamente por um AT, que arquiva a requisição em pastas 

próprias, devidamente assinada. 

 O Regime de Reposição por Níveis no CHTMAD é assegurado pelo Sistema Pyxis 

Medstation 3500®, vulgarmente designado por Pyxis® (Anexo VIII). O sistema Pyxis® está 

implementado em maior parte dos serviços clínicos do CHTMAD e caracteriza-se por ser um 

sistema de distribuição semi-automático, constituído por armários informatizados de 

armazenamento de fármacos pré-estabelecidos pelo médico, farmacêutico e enfermeiro Chefe, de 

acordo com as necessidades específicas de cada serviço clínico4. Com este sistema pretende-se 

complementar o regime de DIDU, nos casos em que é necessário administrar um medicamento 

não contemplado na DIDU, como os medicamentos em “SOS”, as benzodiazepinas, psicotrópicos 

ou estupefacientes, entre outros. Para cada gaveta, associada a um medicamento, está estipulado 

um limite máximo e mínimo. Os stocks dos fármacos que se encontram abaixo do mínimo 

estipulado, vêm descritos numa listagem (Anexo VIII) de cada serviço, que é emitida pelo 

farmacêutico a partir da consola geral, e mediante as necessidades do serviço a medicação é 

preparada e reposta, posteriormente. Na reposição dos PF nos Pyxis®, é importante verificar os 

PV dos produtos, de forma a respeitar os princípios FEFO e FIFO. Todos os PF armazenados no 

Pyxis® estão integrados no stock dos SF até ao momento da sua dispensa ao doente, efetuada pelo 

enfermeiro.  

O acesso ao sistema Pyxis® é limitado, sendo necessário um número de utilizador e da 

respetiva palavra passe ou impressão digital, para controlar devidamente qualquer atividade de 

reposição e/ou dispensa. 

 

4.3.4. Distribuição Individualizada de Medicamentos sujeitos a 

Legislação Restritiva 

A Distribuição Individualizada de Medicamentos sujeitos a Legislação Restritiva abrange 

a distribuição de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos, como Benzodiazepinas, 

Estupefacientes, Psicotrópicos (nos serviços onde não está implementado o Sistema Pyxis®), 

Estimulantes da Hematopoiese, Hemoderivados, Antibióticos, Medicamentos Extra-Formulário 

e Material de Penso. Consoante o tipo de medicação a dispensar, é fundamental o correto 

preenchimento de modelos específicos de prescrição/distribuição, como a Justificação 

Extraformulário (Anexo IX) ou o Modelo de Requisição de Material de Penso (Anexo X)3. 

 

- Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas são classes de fármacos que estão 

abrangidas por normas bastante rigorosas. O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro estabelece o 

regime jurídico de todas as substâncias consideradas Estupefacientes e Psicotrópicos19. Com este 

documento pretende-se adquirir um maior controlo e fiscalização no que diz respeito ao tráfico e 
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consumo destas substâncias, uma vez que estão associadas a um grau elevado de dependência 

física e psíquica e a efeitos secundários devastadores. A Portaria n.º 981/98, de 8 de junho 

descreve a obrigatoriedade do preenchimento do Modelo nº 1509 (Anexo XI) adquirido na 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM), como medida de controlo para a utilização de 

fármacos destas classes20. O modelo nº 1509 contém informações relativas ao medicamento a 

dispensar como, DCI, forma farmacêutica, dosagem, quantidade necessária e informação do 

doente, e deve ser devidamente preenchido e assinado pelo médico do serviço requisitante e pelo 

Diretor dos SF depois da devida verificação. O farmacêutico é responsável pela validação e 

preparação da requisição, enviando de seguida a medicação ao serviço. Por outro lado, esta 

medicação também pode ser recolhida do Pyxis® por um enfermeiro, com a devida justificação4.  

A transferência de estupefacientes e psicotrópicos entre as diferentes unidades do 

CHTMAD requer igualmente o preenchimento obrigatório deste modelo. Estes medicamentos 

encontram-se armazenados num armário metálico com fechadura, ao qual apenas os 

Farmacêuticos têm acesso4. 

- Estimulantes da Hematopoiese (Hormona Eritropoietina) 

Atualmente, a legislação em vigor relativa aos Estimulantes da Hematopoiese 

nomeadamente, o Despacho n.º 10/96, de 16 de maio de 1996, o Despacho n.º 9825/98, de 13 de 

maio e o Despacho n.º 11 619/2003, de 22 de maio, regulam a prescrição, distribuição e a 

comparticipação destes medicamentos aos doentes renais crónicos21,22,23. 

 No CHTMAD, a dispensa de estimulantes da hematopoiese é feita diariamente de acordo 

com as sessões de diálise dos doentes. Deste modo, o médico do serviço de Nefrologia elabora 

uma lista diária, com o nome, número do processo, fármaco e a dose correspondente a cada 

doente, que é entregue nos SF por um AO. O farmacêutico responsável por este serviço, valida e 

dispensa a medicação individualmente (devidamente identificados com o nome e processo do 

doente), numa mala refrigeradora e com o rótulo “Nefrologia – Hemodiálise”.  

Diariamente, pude preparar e debitar informaticamente os fármacos a dispensar aos 

utentes que se dirigiam à Unidade de Vila Real para realizar a Hemodiálise, sob supervisão do 

farmacêutico responsável por este serviço, tendo também tido a oportunidade de visitar este 

serviço. 

- Medicamentos Hemoderivados 

Regulados pelo Despacho do Ministério da Saúde n.º 5/95, de 25 de janeiro, os 

Medicamentos Hemoderivados são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse 

terapêutico, que não se podem sintetizar por métodos convencionais, pelo que são obtidos de 

plasma de dadores humanos saudáveis, através de um processo tecnológico adequado de 

fracionamento e purificação. Os principais medicamentos hemoderivados dispensados são: 

albumina, imunoglobulinas, vacina contra a hepatite B, vacina contra a varicela, vacina contra o 

antigénio D, vacina contra o citomegalovírus, vacina contra o tétano e fatores da coagulação 
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(Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos protrombínicos)24,25. Todos estes 

medicamentos são acompanhados por certificados de análise e certificados de libertação de lote, 

emitidos pelo laboratório do INFARMED. 

 A prescrição médica de medicamentos hemoderivados deve ser concretizada num 

impresso próprio, o Modelo n.º 1804 da INCM (Anexo XII) devidamente preenchido pelo médico 

prescritor e pelo farmacêutico, de forma a assegurar a rastreabilidade dos lotes administrados a 

cada doente. A dispensa de medicamentos hemoderivados foi uma das tarefas que mais realizei 

durante o meu estágio, desde o preenchimento do Modelo nº 1804, à dispensa da medicação 

devidamente identificada, registo das saídas, ao débito dos fármacos no GHAF. 

- Medicamentos Extra-Formulário 

Os Medicamentos Extra-Formulário são medicamentos que não constam no FHNM. 

Quando é solicitada a sua utilização, é necessário o preenchimento pelo médico prescritor de um 

impresso específico, a “Justificação Extra-Formulário”, no qual consta a justificação clínica do 

mesmo para apreciação e aprovação ou reprovação pela CFT ou, quando necessário, pela CNFT. 

Após autorização, o medicamento será distribuído pelo sistema de distribuição mais conveniente. 

 

5. ENSAIOS CLÍNICOS  

 

De acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, o Ensaio Clínico é qualquer investigação 

conduzida em humanos, com o intuito de descobrir ou verificar os efeitos clínicos farmacológicos 

ou outros efeitos farmacodinâmicos de fármacos experimentais, identificar os efeitos adversos 

dos medicamentos experimentais, assim como analisar a absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação dos mesmos, a fim de melhorar a respetiva segurança e eficácia27. O farmacêutico 

hospitalar para além das suas funções inerentes, é ainda responsável pelo armazenamento e 

dispensa dos medicamentos experimentais, segundo a lei acima referida. Os Ensaios Clínicos de 

fármacos experimentais, atravessam várias etapas imprescindíveis para o seu desenvolvimento 

enunciadas na Figura 2. 

Cabe ao INFARMED e à Comissão de Ética Competente (CEC) o supervisionamento da 

realização do estudo clínico e a manutenção das condições necessárias ao desenvolvimento do 

mesmo. Já a Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) é responsável por assegurar a 

implementação dos princípios de boas práticas clínicas e orientações científicas relativas aos 

Ensaios Clínicos27.  

Para a introdução de um novo ensaio clínico nos SFH é efetuada inicialmente uma reunião 

com o promotor do mesmo, onde é fornecida toda a documentação e informação para a 

participação no ensaio. O Ensaio Clínico só avança após a autorização do Conselho de 

Administração do Hospital. No início, o DT dos SF ou o farmacêutico responsável receciona o 

medicamento experimental e a informação do promotor contida num dossier, designado por 
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“Dossier da Farmácia”, que é entregue à farmácia do hospital. No momento da receção, é feita a 

verificação em termos qualitativos e quantitativos dos seguintes parâmetros: quantidade recebida, 

número do lote, PV, acondicionamento (embalagem e temperatura) e número de randomização. 

O farmacêutico responsável preenche a Ficha do Ensaio Clínico, ficando registado a data de 

receção do kit, número de caixas e de kits, o lote, o PV, o nome do Farmacêutico que realizou a 

conferência e alguma não conformidade detetada4. Os medicamentos experimentais são 

armazenados num armário específico devidamente fechado. 

 No CHTMAD existem, atualmente, ensaios ativos de Fase II e Fase III, ou seja, o 

medicamento é exclusivamente administrado a indivíduos doentes. Cada doente que participa 

num ensaio clínico é proposto pelo médico (investigador) após análise do perfil do doente, 

verificando se este cumpre os critérios de inclusão pré-definidos pelo promotor. O médico está 

encarregue de explicar detalhadamente todo o procedimento incluindo os riscos do processo e de 

pedir ao utente o consentimento informado27. Sempre que o medicamento experimental é 

dispensado ao doente pelo farmacêutico responsável, preenche-se um modelo definido pelo 

promotor, para que toda a informação esteja devidamente documentada. Posteriormente, o 

farmacêutico recolhe o medicamento experimental não administrado e embalagens vazias 

(blisters ou frascos), sendo a devolução registada de acordo com as normas impostas. 

As Normas dos SF do CHTMAD alertam para a necessidade de ser respeitada a dignidade 

das pessoas, o consentimento livre informado, a boa vontade e o voluntariado, assim como a 

privacidade e a confidencialidade do processo e dos doentes4. Os doentes incluídos num ensaio 

clínico sofrem uma monitorização mais controlada, fazendo visitas periódicas à unidade 

hospitalar para realização de exames e análise da evolução da doença. Caso se verifique reações 

e acontecimentos adversos graves no decorrer do ensaio clínico, cabe ao investigador informar o 

promotor, num prazo máximo de 24 horas27. 

O Registo Nacional de Estudos Clínicos (RNEC) é uma plataforma eletrónica utilizada 

para registo e divulgação dos estudos clínicos, permitindo divulgar a investigação clínica nacional 

ao público em geral e a interação entre os diferentes grupos de investigação clínica4,27. 

Figura 2 - Fases dos Ensaios Clínicos. Adaptado de [26]. 
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Ao longo dos 2 meses, pude contactar regularmente com esta prática no hospital. Tive a 

oportunidade de participar na receção de medicamentos experimentais de um dos ensaios clínicos, 

na dispensa dos mesmos ao doente, juntamente com o processo burocrático envolvido e assisti 

também a uma reunião com o promotor de um dos ensaios clínicos a decorrer no CHTMAD. 

 

6. ERROS NA MEDICAÇÃO 

 

Designa-se por Erro de Medicação qualquer ocorrência evitável que possa causar danos 

no doente ou induzir ao uso indevido do medicamento durante o período de tratamento28. Quando 

se deteta a ocorrência de um erro relativo aos fármacos, este é reportado por um profissional de 

saúde, com o preenchimento de um impresso específico, representado no Anexo XIII.  

 Erros como a alteração da dosagem, troca do próprio medicamento, erros na dispensa ou 

prescrição ou até a alteração na administração, são alguns dos exemplos possíveis.  

 Os Erros de Medicação são classificados mediante o grau de gravidade4: 

• Erro do Tipo A: quando as situações podem induzir em erro. 

• Erro do Tipo B: quando o erro ocorre, mas o medicamento não chega ao doente. 

• Erro do Tipo C: quando o erro afeta diretamente o doente. 

Um Erro do Tipo C deve ser imediatamente reportado ao médico responsável pelo 

serviço, com o propósito de este analisar a situação clínica do doente. No final de cada mês, é 

enviado um relatório de Erros de Medicação pelo Gestor do Erro de Medicação à CFT, ao 

Gabinete de Qualidade e aos Diretores e Enfermeiros - Chefe dos Serviços. Se o erro pertencer à 

categoria A ou B, ou seja, quando o doente não é afetado, é elaborado um impresso pelo 

profissional de saúde que o detetou, ficando o seu registo arquivado numa pasta específica4. 

 

7. EMERGÊNCIA HOSPITALAR E OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  
 

Os SF do CHTMAD dispensam medicação durante 24 horas por dia, em qualquer 

situação, através dos Carros de Emergência distribuídos em qualquer serviço do centro 

hospitalar. O carro de emergência é uma estrutura móvel ou transportável que possui um conjunto 

de equipamentos, fármacos e outros materiais, nomeadamente para a reanimação cardio-

respiratória. A primeira gaveta é composta por fármacos de primeira linha em situações de 

emergência, de acordo com as normas do CHTMAD4,29.  

 Os carros de emergência apresentam técnicas de manutenção e verificação próprias como 

por exemplo, testar o desfibrilhador semanalmente e verificar diariamente a pressão da garrafa de 

O2. É necessário também verificar mensalmente o PV dos medicamentos incluídos no Carro de 

Emergência, de acordo com as necessidades dos mesmos e a gestão dos stocks deve ser realizada 

com particular atenção. Caso a data limite esteja perto do fim de algum dos fármacos, é da 
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responsabilidade do farmacêutico efetuar a sua substituição pelo PV mais longo existente. A 

medicação substituída é então encaminhada para um serviço que necessite ou tenha elevada 

rotatividade do mesmo4,29. 

 

8. CENTRO DE INFORMAÇÃO DO MEDICAMENTO 

 

O Centro de Informação do Medicamento (CIM) é o local nos SFH que centram toda a 

informação científica relativamente aos medicamentos, estando esta disponível a outros 

profissionais de saúde. Para além de um espaço físico, o CIM também pode ser encontrado via 

Internet ou noutra base de dados existente. Desta forma, através do CIM, a informação 

relativamente aos fármacos pode ser disponibilizada, avaliada e atualizada, podendo ser 

classificada como informação passiva ou ativa. Entende-se por informação passiva aquela que 

corresponde a respostas a questões colocadas por profissionais de saúde via telefone, pessoal ou 

por escrito. Estas questões são colocadas aos SF, sendo posteriormente registadas num impresso 

próprio, designado por “Pedido de Informação” (Anexo XIV)4. No caso de ser uma questão 

inexistente na base de dados procede-se à pesquisa bibliográfica recorrendo a fontes como o 

Resumo das Características do Medicamento (RCM), o Infomed (Base de dados de medicamentos 

do Infarmed), o Prontuário Farmacêutico ou outra fonte adequada como estudos académicos ou 

guidelines. A informação ativa corresponde àquela que é passada através de seminários, folhetos 

informativos e outros métodos proporcionados por iniciativa do CIM3. 

 

9. FARMACOVIGILÂNCIA E MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA  
 

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992, 

segundo o Despacho Normativo n.º 107/92, de 27 de junho e é atualmente regulamentado pelo 

Decreto-Lei n.º 242/2002 de 5 de novembro30. Já o INFARMED é a entidade responsável pelo 

acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância3. Todos 

os profissionais que integram o SNF, incluindo os farmacêuticos hospitalares, têm o dever de 

notificar toda a informação relativa às Reações Adversas a Medicamentos (RAM). São enviadas 

ao SNF pelos profissionais de saúde ou pelos utentes, através do Portal RAM, todas as suspeitas 

de efeitos secundários derivados do uso dos fármacos, de forma a usufruir de uma monitorização 

contínua da segurança dos medicamentos31.  

 

10. OUTRAS ATIVIDADES  
 

No decorrer do meu estágio em Farmácia Hospitalar no CHTMAD, tive a oportunidade 

de percorrer cada um dos ramos e serviços correlacionados com os SF, desde a intervenção em 
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todas as etapas do circuito do medicamento, à realização de manipulados, passando pela 

experiência do regime de ambulatório, ao trabalho administrativo. 

 De todos os serviços que visitei destaco o Serviço de Patologia Clínica no qual se realizam 

vários despistes, como de HIV, de doenças autoimunes, entre outros. Para além disso, neste 

serviço é efetuada a monitorização de alguns fármacos, particularmente os fármacos 

imunossupressores, no qual participei ativamente, executando os respetivos testes de controlo. 

Este tipo de testes são frequentes no CHTMAD uma vez que, nesta unidade hospitalar são 

seguidos vários doentes com transplantes renais. Os doentes com transplantes renais possuem 

como terapia farmacológica fármacos imunossupressores, a fim de evitar a rejeição do órgão pelo 

organismo. Salienta-se que estes fármacos possuem uma janela terapêutica muito estreita. Visitei 

também o Serviço de Sangue e Imunoterapia no qual obtive informações sobre a conservação de 

plaquetas e outros constituintes sanguíneos. 

 

Conclusão 

 

 O fim do estágio nos Serviços Farmacêuticos do CHTMAD foi, para mim, o culminar do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. No decorrer destes últimos dois meses, tive a 

oportunidade de abraçar uma oportunidade bastante enriquecedora e que me permitiu adquirir 

conhecimentos técnicos e científicos e desenvolver competências humanas e socioculturais, que 

serão uma mais-valia para mim enquanto cidadã e futura profissional de saúde. 

 Com o estágio no CHTMAD pude entender a dinâmica dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares. A passagem por diversos serviços e o acompanhar do Circuito do Medicamento, 

permitiu-me aferir que, o bom funcionamento e uma boa gestão dos medicamentos, associados à 

interação com outros profissionais de saúde, contribui para o melhor funcionamento do hospital, 

em prol da saúde do doente e do seu bem-estar. Este contacto com a realidade hospitalar 

possibilitou-me a aquisição de novas competências, a consolidação de conhecimentos e a vivência 

de inúmeras situações e desafios que me ajudarão a evoluir a nível pessoal e profissional. 

Desta forma, concluo que o estágio em Farmácia Hospitalar foi bastante gratificante, 

tornando-se uma componente indispensável na minha formação profissional, pelo que o balanço 

final é extremamente positivo.  
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Anexos 

Anexo I - Instalações dos SF do CHTMAD, EPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 - Planta dos Serviços Farmacêuticos da Unidade de Vila Real. 

Figura 4 - Planta da UCPC da Unidade de Vila Real. 
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Anexo II – Requisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III – Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 - Impresso para a Requisição de Estupefacientes, 
Psicotrópicos e Benzodiazepinas. Adaptado de [10]. 

Figura 6 - Armazém Geral para armazenamento de PF. 
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Anexo IV - Reembalagem e Rotulagem de Doses Unitárias Sólidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Máquina Embaladora de Medicamentos. 

Figura 8 - Rotulagem dos medicamentos embalados. 



Relatório de Estágio Profissionalizante – CHTMAD | 
 

29 
 

Anexo V - Preparação de Medicamentos Manipulados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 - Ficha de Preparação da Suspensão Oral para o 
Tratamento da Mucosite. 

Figura 10 - Suspensão Oral para o 
Tratamento da Mucosite. 
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Anexo VI – Preparação de Medicamentos Citostáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Modelo da Ficha de Prescrição Médica na Unidade de Oncologia. 

Figura 12 - Impresso de Registo de Acidente na UCPC. 
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Anexo VII – Exemplos de Bolsas para Nutrição Parentérica 

comercializadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 - Bolsa Bi-compartimentada. 

Figura 14 - Bolsa Tri-compartimentada. 
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Anexo VIII – Sistema Kardex® e Sistema Pyxis® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15 - Imagem representativa do sistema semi-automatizado, Kardex®. 

Figura 16 - Sistema de distribuição semi-automatizado, 
Pyxis®. Figura 17 - Relatório de Reposição de Pyxis®. 
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Anexo IX – Justificação Extra-formulário 

 

 

  

Figura 18 - Justificação Extra-formulário. 
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Anexo X - Modelo de Requisição de Material de Penso 

 

 

 

 

Figura 19 - Modelo Interno para a Requisição de Material de Penso. 
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Anexo XI – Impresso de Utilização de Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII – Modelo referente à utilização de Medicamentos 

Hemoderivados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Impresso de utilização de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. 

Figura 21 - Modelo Nº1804 referente à utilização de 
Medicamentos Hemoderivados. 
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Anexo XIII – Registo de Erros de Medicação 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Impresso para registo de Erros de Medicação. 
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Anexo XVI - Pedido Informação sobre Medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 23 - Exemplo de Pedido de Informação. 



Relatório de Estágio Profissionalizante – CHTMAD | 
 

38 
 

 


