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Resumo 

O presente relatório pretende descrever as principais valências e conhecimentos 

adquiridos ao longo dos seis meses de estágio na Farmácia Almeida Cunha.  

Durante o período de estágio estive em contacto com todas as áreas que envolvem o 

exercício do farmacêutico comunitário, desde aquisição de medicamentos e outros 

produtos de saúde, à sua receção, armazenamento e dispensa. 

A segunda parte do relatório diz respeito ao tema desenvolvido no estágio e o tema 

escolhido foi a Diabetes Mellitus. Decidi abordar este tema, uma vez que é uma doença 

que afeta cada vez mais a população, deteriorando a qualidade de vida dos doentes, e 

muitas vezes permanece vários anos sem ser diagnosticada. Assim foi realizado um 

rastreio com os objetivos de detetar possíveis casos de diabetes e sensibilizar os utentes 

para a realidade da diabetes. 

Assim sendo, o relatório de estágio profissionalizante, representa o meu 

desenvolvimento a nível pessoal e profissional, nesta etapa que me permitirá exercer 

futuramente a minha profissão de forma ética, sólida e com confiança. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

A farmácia comunitária é um estabelecimento de saúde e de interesse público tendo 

como objetivo a prestação de cuidados de saúde para a melhoria e manutenção da 

qualidade de vida dos utentes. Dada a sua proximidade com a população, é muitas vezes 

a primeira escolha dos utentes para o aconselhamento e tratamento de problemas de 

saúde. 

A farmácia está sujeita a um conjunto de normas regulamentares que regem as suas 

instalações e equipamentos para que, em conformidade com os regulamentos, possa 

cumprir as suas funções e prestar cuidados de saúde de elevada qualidade. 

O farmacêutico é um promotor da saúde comunitária, com conhecimento científico e 

prático, no qual a comunidade confia. Está sujeito a um código deontológico, que se 

destina a regular a sua atividade profissional, para um exercício competente e ético, 

direcionado para o utente. Para tal, a formação contínua é uma obrigatoriedade desta 

carreira profissional, pois é vital acompanhar o desenvolvimento tecnológico e científico, 

para que cada vez mais se consiga uma melhoria da saúde pública. 

O presente estágio curricular teve lugar na Farmácia Almeida Cunha (FAC) e integra-

se no plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Representa o 

primeiro contato com a profissão, permitindo aplicar os conhecimentos teóricos até então 

adquiridos, em situações reais que constituem o exercício profissional diário. 

Com este relatório pretendo descrever de forma clara e objetiva todas as atividades 

em que estive envolvida durante o período de estágio(Anexo 1). 

2. Farmácia Almeida Cunha 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

Fundada em 1890, a farmácia Almeida Cunha, também conhecida como a antiga 

farmácia do Bolhão, situa-se na rua Formosa, no centro histórico do Porto.  

Graças à sua localização privilegiada, variedade e excelência de serviços, torna-se 

uma farmácia muito requisitada, não só pelos utentes mais antigos, mas também por 

residentes, trabalhadores e turistas. 

Relativamente ao horário de funcionamento, a farmácia encontra-se aberta ao público 

de segunda a sexta-feira das 08h00 às 19h00 e ao sábado das 09h00 às 13h00, 

encontrando-se encerrada ao domingo, cumprindo assim o disposto no Decreto-Lei 

nº172/2012, de 1 de Agosto e na Portaria nº 14/2013, de 11 de Janeiro [1,2]. 
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Figura 1 – Fachada exterior da Farmácia Almeida Cunha. 

2.2. Recursos Humanos 

Nos recursos humanos, assenta a base do bom funcionamento de qualquer farmácia 

comunitária.  

A FAC cumpre o Decreto-lei nº307/2007, de 31 de Agosto, que determina que a 

farmácia disponha de pelo menos dois farmacêuticos [3]. 

Atualmente a direção técnica é assegurada pelo Dr. Gaspar Duarte Figueiras que 

partilha a responsabilidade com o Dr. Emanuel Nunes. Na farmácia trabalham ainda 

quatro técnicos auxiliares de farmácia, D. Glória Sousa, D. Ana Pinto, Andreia Sousa, Sr 

Ernesto Oliveira e o Sr Gonçalo Albergaria, e a encarregada de limpeza e arrumação 

diária, Tânia Ribeiro. 

2.3. Espaço Físico e Equipamentos 

Na farmácia comunitária realizam-se atividades dirigidas para o medicamento e 

atividades dirigidas para o utente, para isso a farmácia deve possuir uma estrutura 

adequada para o cumprimento das suas funções. 

A FAC encontra-se segundo as Boas Práticas de Farmácia. Está devidamente 

identificada, acompanhada pela “cruz verde”, potenciando a boa visibilidade no período 

noturno. Ainda na zona exterior encontra-se uma placa que identifica o diretor técnico e 

junto da porta, encontra-se afixado o horário de funcionamento da farmácia e informação 

relativa às farmácias em serviço permanente. 
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A zona interior da farmácia é profissional e permite uma fácil comunicação com os 

utentes. No interior da farmácia encontram-se identificados os serviços prestados, todos 

os produtos devidamente marcados e a equipa técnica encontra-se devidamente 

identificada com o nome e título profissional. Existem vários computadores com o 

sistema Sifarma2000 distribuídos conforme as necessidades da farmácia. 

A FAC possui dois pisos. No piso inferior existe uma zona dedicada à ortopedia, um 

gabinete para consulta de podologia e nutrição, um gabinete destinado aos arquivos, o 

laboratório, um vestuário e uma divisão destinada às refeições dos funcionários. No piso 

superior encontra-se a zona de atendimento e o armazém. A zona do armazém engloba 

ainda o local de receção de encomendas e o gabinete da direção técnica onde são 

executadas as tarefas administrativas e o atendimento a delegados de informação médica. 

Ainda no piso superior, encontra-se a área de atendimento ao utente onde são feitas 

determinações de parâmetros bioquímicos como glicémia, colesterol total, triglicerídeos, 

ácido úrico e pressão arterial, e também administração de vacinas não incluídas no plano 

nacional de saúde.  

Para além do referido, a FAC possui ainda infraestruturas de suporte, tais como: ar 

condicionado, sistema de videovigilância interno, alarmes e equipamentos para o 

acondicionamento de medicamentos, tais como um frigorífico (destinado ao 

acondicionamento de produtos termolábeis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sistema Informático 

O software informático utilizado na FAC é o Sifarma 2000. Esta aplicação foi 

desenvolvida para facilitar a atividade farmacêutica e permitir uma prestação de cuidados 

Figura 2 – Interior da Farmácia Almeida Cunha 
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mais segura e adequada.  A meu ver é um software de uso fácil, intuitivo, de acesso rápido 

e seguro. Contém informação científica atualizada de, praticamente, todos os 

medicamentos existentes na farmácia, nomeadamente posologia, contra-indicações, 

interações, precauções, dosagens, etc. Esta informação era bastante útil durante o 

atendimento, permitindo assim um melhor aconselhamento do medicamento dispensado.  

O programa permite também efetuar o processamento e pagamento das vendas, 

processamento da faturação, análise de histórico de vendas, pedidos e receção de 

encomendas e controlo de prazos de validade. 

4. Gestão em Farmácia Comunitária 

A gestão em Farmácia Comunitária, tal como em qualquer outra atividade comercial, 

assume-se como fundamental ao seu funcionamento. Uma boa gestão garante um melhor 

atendimento dos clientes garantindo também o mínimo desperdício. Como tal, o 

farmacêutico assume-se cada vez mais como um gestor, conciliando a vertente comercial 

e a vertente de saúde pública. 

4.1. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

4.1.1. Gestão de Stocks 

É essencial adequar os stocks às necessidades dos clientes que frequentam a farmácia, 

tendo em conta que tem de haver rotatividade dos produtos. Isto é, o stock de produtos 

tem de ser o suficiente para suportar a procura dos clientes, uma vez que é um fator crucial 

para os utentes confiarem na nossa farmácia e voltarem, mas não ultrapassar um certo 

nível no qual não permite a rotatividade de produtos, criando o chamado “stock parado” 

(produtos que ficam muito tempo na farmácia sem serem vendidos), e no qual os prazos 

de validade podem ser facilmente ultrapassados. 

A gestão de stocks depende de vários critérios como: as condições que determinados 

fornecedores e laboratórios oferecem na venda dos seus produtos à farmácia, a estação 

do ano e o marketing feito pelos laboratórios nos meios de comunicação social e internet. 

Para tal é fundamental estudar o perfil dos utentes da farmácia e as suas necessidades, 

bem como as condições de compra de modo a adaptar os stocks, definindo os stocks 

máximo e mínimo de cada produto. 

Na FAC a gestão de stocks é efetuada com muito rigor. Para a maior parte dos 

produtos existe um stock máximo e mínimo, sendo encomendado ao intermediário 

grossista quando atinge o valor mínimo. Assim, é possível encontrar na farmácia a 

maioria dos produtos, satisfazendo as necessidades do cliente, o que contribui para a 

fidelização do mesmo. 



Relatório de estágio – Farmácia Almeida Cunha 

5 
 

Convém referir que, paralelamente a esta gestão de produtos, é necessário garantir 

que os stocks físicos correspondem aos stocks informáticos. Por ventura ocorrem 

discrepâncias que podem dever-se a erros na entrada de encomendas, marcação e dispensa 

dos produtos, devoluções e quebras, ou até mesmo furtos. 

Durante o estágio, procurei sempre colaborar numa correta gestão de stocks, alertando 

os responsáveis quando identificava alguma alteração e pedindo a encomenda de 

determinado produto não existente quando este me era solicitado no atendimento ao 

público. 

4.1.2. Fornecedores 

Um dos pontos fundamentais de uma adequada gestão de uma farmácia comunitária 

é o processo de aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS). Este é um 

processo dinâmico e contínuo no qual os fornecedores desempenham um papel 

fundamental. 

A aquisição de MPS pode ser efetuada através de encomendas enviadas diretamente 

aos laboratórios ou através de intermediários, os distribuidores grossistas. Os fatores que 

condicionam a aquisição são a capacidade de investimentos da farmácia, o histórico de 

compras e de vendas, a sazonalidade, os níveis de stock máximo e mínimo e as condições 

de armazenamento da farmácia. 

Em relação aos critérios de avaliação dos fornecedores, estes são definidos por cada 

farmácia e aplicam-se tanto aos laboratórios como aos intermediários grossistas. 

Baseiam-se, principalmente, no serviço prestado (capacidades de stocks, tempo de 

entrega, cumprimento das datas e horas de entrega e número de entregas diárias, 

diversidade de produtos disponíveis e facilidade de devoluções) e preços praticados 

(condições e facilidade de pagamento, descontos e bonificações). 

A aquisição a intermediários grossistas ou diretamente aos laboratórios tem as suas 

vantagens e desvantagens. Os laboratórios negoceiam em quantidade: dão uma margem 

de lucro maior, mas exigem quantidades mínimas. Os intermediários grossistas permitem 

várias encomendas diárias, não exigem quantidades mínimas e o fornecimento é rápido e 

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

A FAC tem como distribuidor grossista principal a ALLIANCE HealthCare, 

concentrando a maior parte das suas compras diárias neste distribuidor, seguida da 

PLURAL e da OCP. 

Durante o estágio pude assistir ao processo de aquisição de MPS, sendo explicado os 

critérios que levam à escolha de um fornecedor em cada situação. 
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4.1.3. Processamento de Encomendas 

Os diferentes tipos de encomendas e o seu processo de receção foram das primeiras 

noções quem me foram ensinadas. Embora no início tenha sido difícil assimilar tanta 

informação, com o tempo e com a prática constante, tornou-se uma tarefa rotineira e de 

fácil execução.  

Existem três tipos de encomendas: diárias, manuais e instantâneas. As encomendas 

diárias garantem a dispensa diária de medicamentos e são geradas a partir do stock 

mínimo e máximo pré-estabelecido. Uma vez dispensado um medicamento, o programa 

Sifarma2000 dá baixa imediata do produto, atualiza o stock e quando este atinge o stock 

mínimo definido, o respetivo código é adicionado a uma proposta de nota de encomenda. 

Antes de ser enviada ao fornecedor essa proposta é revista pelo farmacêutico. Tendo 

como critério a média das vendas ao longo do tempo, o farmacêutico define as 

quantidades a pedir, inclui ou exclui determinados produtos, constituindo assim a 

encomenda definitiva. Na FAC são efetuadas duas encomendas diárias. A primeira 

encomenda é efetuada ao final da manhã, para ser entregue à tarde e pretende repor o 

stock dos medicamentos que se encontram abaixo do limite estabelecido, devido à 

dispensa realizada até ao momento do envio da encomenda e para os MPS que não 

existem na farmácia e que foram solicitados pelos utentes. A outra encomenda é efetuada 

no final do dia e visa repor a quantidade máxima do stock pré-estabelecido dos 

medicamentos para o dia seguinte e encomendar os medicamentos que ficaram pedidos 

da parte da tarde devido à sua ausência na farmácia. As encomendas manuais são feitas 

sem a intervenção do software (por exemplo por via telefónica diretamente ao fornecedor) 

pelo que é necessário criá-la no sistema aquando da sua chegada. Por ultimo, as 

encomendas instantâneas são utilizadas para aqueles produtos com procura pontual e que, 

por motivo de gestão racional de stocks, não se encontram disponíveis na farmácia. 

Assim, na ficha do produto pode-se escolher o fornecedor pretendido e tem-se acesso 

tanto à disponibilidade do produto no momento, como ao dia e horas da entrega. Esta é, 

geralmente, feita no atendimento. 

No estágio assisti à realização das encomendas diárias, onde me foram explicados 

detalhes relevantes acerca da importância de uma encomenda racional para uma boa 

gestão e efetuei autonomamente encomendas manuais e instantâneas. 

4.1.4. Receção 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 
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identificação fácil, pelo que, são os primeiros produtos a serem conferidos e armazenados. 

Cada contentor contém um código interno. Em cada contentor surge o nome da farmácia 

bem como um código de encomenda, que permite associar os diversos contentores à 

mesma faturação. Estes contentores são acompanhados pela fatura da encomenda ou pela 

guia de remessa, no caso de não terem sido faturados, onde constam as seguintes 

informações: identificação do fornecedor, identificação da farmácia, numero do 

documento, identificação dos produtos faturados: código do produto, designação do 

produto, quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), 

Preço de Venda Autorizado (PVA), Margem, Desconto, Imposto sobre o valor 

Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor final do produto. No caso 

dos produtos em falta, estes encontram-se referenciados, acompanhados pela devida 

justificação. 

A receção da encomenda com Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos é 

acompanhada por uma requisição específica que se encontra em duplicado. Esta é 

assinada, datada e carimbada pelo responsável e pelo fornecedor, sendo posteriormente 

arquivada por ambas as entidades durante três anos. 

Para a receção de encomendas utiliza-se o Sifarma2000. A receção das encomendas 

diárias e instantâneas processa-se de forma diferente das manuais. Isto deve-se ao facto 

das encomendas diárias e instantâneas serem feitas a partir do sistema Sifarma2000 

ficando gravadas no programa, o que permite que sejam automaticamente rececionadas 

enquanto que as manuais por terem sido feitas diretamente ao fornecedor ou por telefone 

ao grossista, tem de ser criadas antes de se efetuar a sua receção. 

Para rececionar uma encomenda acede-se ao menu destinado a esta tarefa no sistema 

informático, seleciona-se a encomenda pretendida e identifica-se o número da fatura ou 

da guia de remessa, seguido pelo valor total. De seguida, procede-se à leitura ótica de 

todos os produtos, verificando e atualizando-se em simultâneo os prazos de validade, 

quando o stock respetivo se encontra a zero ou quando o produto apresenta um prazo de 

validade inferior aquele disponível na farmácia. Verifica-se também o PVP. Se o produto 

apresentar um PVP diferente do existente na farmácia dever-se-á escoar primeiro os 

produtos com PVP mais antigo. Depois de inseridos todos os produtos completa-se a 

informação do PVF e estabelecem-se as margens dos produtos sem Preço Inscrito na 

Cartonagem. 

Uma vez terminada esta tarefa verifica-se se o número de produtos rececionados 

corresponde ao número de produtos faturados na encomenda e se o total faturado é o 
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mesmo no sistema informático e na fatura que acompanha a encomenda. Após aprovada 

a receção de encomenda, o Sifarma2000 gera automaticamente uma lista de produtos em 

falta, sendo possível transferir para outro fornecedor ou adicionar à encomenda diária. 

Por fim, é impresso no verso do duplicado um documento com os detalhes da receção da 

encomenda, separando-se o original para a contabilidade e o duplicado para 

armazenamento na farmácia. 

Caso um produto tenha sido faturado pelo distribuidor, mas que não foi recebido na 

encomenda, ou caso exista uma discrepância entre o PVP da cartonagem e o PVP da 

fatura, procede-se ao contato telefónico para respetiva reclamação. Verificado o 

incumprimento, o distribuidor procede à regularização da situação através do envio de 

uma nota de crédito. 

No final da encomenda, o sistema informático procede à impressão das etiquetas dos 

MPS sem PIC. Aquando da marcação de preços, é importante ter em conta alguns 

pormenores como evitar colocar a etiqueta na parte frontal do produto ou por cima da 

escrita e ocultar qualquer informação importante para o utente como constituição, prazo 

de validade e lote. 

A receção e conferência de encomendas foi a primeira tarefa que realizei no meu 

estágio curricular, o que me permitiu uma consciencialização dos produtos existentes na 

farmácia e uma maior perceção da rotatividade dos mesmos. 

4.1.5. Armazenamento 

O armazenamento numa farmácia deve ser estratégico de modo a que o farmacêutico 

perca o menor tempo possível quando procura os medicamentos para os utentes. 

Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos devem ser armazenados em 

condições de temperatura e humidade controladas e monitorizadas: temperatura inferior 

a 25ºC e humidade inferior a 60%, e no frigorífico, a temperatura deverá estar entre os 

2ºC e os 8ºC. Estes parâmetros são constantemente monitorizados por dispositivos. 

A FAC tem uma forma característica e funcional de armazenamento, cujo objetivo é 

facilitar a dispensa de MPS e a organização da farmácia. Os produtos de dermocosmética, 

higiene, de uso dentário, puericultura e suplementos vitamínicos são armazenados em 

lineares, na zona de atendimento. Alguns MNSRM estão expostos atrás dos balcões de 

atendimento, visíveis, mas longe do alcance dos utentes. 

No armazém existem gavetas dispensatórias organizadas 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 
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externo, xaropes e colutórios) e dentro destas, organizadas por ordem alfabética de acordo 

com a Denominação Comum Internacional (DCI) dos medicamentos genéricos e o nome 

comercial dos medicamentos de marca e por dosagem, se aplicável. Existe também um 

local onde são armazenados produtos com menor rotatividade e os excedentes dos 

produtos colocados nas gavetas. 

Na área de armazenamento existem ainda armários onde são armazenados 

separadamente os produtos de higiene íntima, os chás e infusões, os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos de uso veterinário, testes de gravidez, 

produtos do protocolo da diabetes, entre outros. 

Na FAC aplicam-se as conhecidas práticas First in, First Out e First Expired, First 

Out, em virtude da elevada rotação de stocks. Todos os dias são repostas as gavetas de 

dispensação rápida a partir do armazém, sendo de seguida o armazém reposto a partir dos 

produtos rececionados na encomenda. Neste processo os produtos são organizados 

conforme o prazo de validade. Deste modo, não há qualquer desaproveitamento dos 

recursos. 

Durante todo o estágio participei ativamente no armazenamento dos medicamentos. 

4.1.6. Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

O prazo de validade de uma substância é definido como o período de tempo durante 

o qual o produto mantém a sua estabilidade física, química, toxicológica, microbiológica, 

galénica e terapêutica [4]. Após esse período podem ter lugar processos de alteração que 

para além de condicionarem a quantidade de substância ativa, logo a eficácia terapêutica, 

podem promover a formação de produtos tóxicos para o organismo.  

Desta forma, é necessário fazer um controlo do prazo de validade, não só aferindo o 

mesmo aquando da receção da encomenda, como também através de ações periódicas em 

que com o recurso a uma listagem emitida pelo sistema informático, que seleciona todos 

os produtos cuja validade expire nos 3 meses seguintes. A confirmação é feita 

manualmente, pelo que os produtos recolhidos são separados e comercializados em 

situações específicas, nomeadamente, quando a utilização não ultrapassa o prazo. 

Dependendo dos produtos, alguns são enviados ao distribuidor juntamente com uma nota 

de devolução, que a transforma numa nota de crédito ou procede à troca de produtos. 

Para além da expiração do prazo de validade, existem outras situações que levam à 

devolução de um produto, designadamente a emissão de circulares de suspensão de 

comercialização pelo INFARMED – Autorização Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, circulares de recolha emitidas voluntariamente pelo detentor da Autorização de 
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Introdução no Mercado (AIM) e aquelas detetadas na receção da encomenda (embalagens 

danificadas, prazos de validade reduzidos ou expirados, pedidos feitos por engano ou 

ausência de pedido). Estes produtos são colocados à parte e retirados do stock. 

O Sifarma2000 possui um menu destinado a Gestão de Devoluções. Assim, cria-se 

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

devolvidos e o motivo da devolução. São carimbados e assinados 3 exemplares: dois deles 

acompanham os produtos a devolver e um terceiro é carimbado pelo responsável pela 

distribuição ficando a aguardar, na farmácia, a respetiva regularização. Do mesmo modo, 

o Sifarma2000 possui um menu de Regularização de Devoluções. Caso a devolução seja 

aceite, esta pode ser regularizada através de uma nota de crédito ou por troca de produtos. 

Caso não seja aceite, os produtos são reenviados para a farmácia sendo considerado como 

quebra. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o controlo dos prazos de validade e 

efetuar devoluções de diversos produtos. 

5. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A tarefa fundamental e altamente regulada da atividade farmacêutica é a dispensa de 

medicamentos. O farmacêutico assume nesta tarefa um papel essencial, pela identificação 

e validação de prescrições médicas, com respetiva informação sobre as indicações de 

toma, ou efeitos a registar. Para além desta ação, as farmácias são um local intermédio 

entre a ida ao médico e a automedicação, o que torna fundamental o aconselhamento ao 

utente e a indicação correta. 

Segundo o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos podem ser 

classificados quanto à sua dispensa em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [5]. 

5.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Neste grupo estão incluídos os medicamentos cuja receita médica é obrigatória para 

a sua dispensa. Os MSRM são todos aqueles que possam representar um risco para a 

saúde do doente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso não esteja 

presente vigilância médica; possam ser usados para fins diferentes daqueles a que se 

destinam; possuam efeitos secundários ou substâncias acerca das quais seja necessário 

aprofundar ou aqueles que impliquem uma administração via parentérica [5]. 

5.1.1 Tipos de Prescrição 

A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica, ou em casos excecionais, por 

via manual e aplica-se sobretudo aos MSRM, incluindo medicamentos manipulados, 
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medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e outros produtos 

comparticipados, particularmente, produtos de autocontrolo da Diabetes Mellitus e 

produtos dietéticos utilizando para isso o modelo de receita médica aprovado pelo 

Despacho nº15700/2012, de 30 de Novembro [6]. 

Relativamente aos modelos de receita médica, estes dividem-se em receita médica 

materializada e receita médica renovável materializada, ambas informatizadas; e receita 

médica pré-impressa, manual [7]. A receita médica materializada destina-se à prescrição 

de medicamentos usados em tratamentos de curta duração, apresentando uma validade de 

trinta dias. A receita médica renovável materializada é emitida com três vias, devidamente 

identificadas, tendo no máximo, uma validade de seis meses a partir da data de prescrição 

e destina-se a medicamentos de tratamentos de longa duração [6]. Por motivos 

excecionais, a receita médica poderá ser manual, estando previstos os casos de falência 

do sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição 

máxima de 40 receitas por mês. Neste caso é, também, necessário verificar a existência 

dos dados do médico prescritor, incluindo a respetiva vinheta [6]. 

Dependendo do MSRM, as receitas médicas podem ainda ser classificadas em receita 

médica especial e receita médica restrita. A receita médica especial aplica-se a 

medicamentos que contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico ou substâncias que possam dar origem 

a riscos importantes de abuso de medicamentos, toxicodependência ou ser usados para 

fins ilegais. Estão sujeitos a receita médica restrita, os medicamentos cuja utilização deva 

ser reservada a certos meios especializados [5]. 

5.1.2 Validação da Prescrição Médica 

Para que o farmacêutico possa aceitar a prescrição e dispensar os medicamentos nela 

contidos, necessita de validar a prescrição. A prescrição é válida quando inclui: 

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

 Nome e número de utente e, sempre que aplicável, 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 e a letra “O” aplica-se aos utentes 

abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado por menção 

ao respetivo diploma legal. 
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 Identificação do medicamento através da DCI, acompanhados por dosagem, 

forma farmacêutica e dimensão da embalagem. No caso de a prescrição ser por 

marca, deverá ainda 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, devendo ser indicado o despacho aplicável; 

 Número de embalagens, podendo ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num 

total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas 

embalagens por medicamento. No caso dos medicamentos prescritos se 

apresentarem sobre a forma de embalagem unitária, podem ser prescritas até 

quatro embalagens do mesmo medicamento. 

 Data da prescrição e assinatura do prescritor. 

É importante referir que, nas prescrições de medicamentos estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas, medicamentos manipulados e produtos incluídos no protocolo 

da Diabetes Mellitus não podem constar outros medicamentos. 

Estas regras são fundamentais para o farmacêutico, uma vez que são essenciais para 

o processo que permite a obtenção de comparticipação, pelo estado.  

Na FAC a validação das receitas seguia um procedimento que, primariamente, 

controlava três pontos: a data de validade, a assinatura do médico e o tipo de 

comparticipação. Seguidamente o código era detetado, e confirmada a forma 

farmacêutica, dosagem e tipo de embalagem. Desta forma, os principais pontos do 

receituário erma verificados e a dispensa efetuada de acordo com o prescrito pelo médico. 

5.1.3 Ato da Dispensa 

Uma vez validada a prescrição médica, procede-se ao ato da dispensa propriamente 

dito. Assim, o utente deve ser informado da existência de medicamentos genéricos 

similares ao prescrito, comparticipados pelo SNS, e qual o mais barato. Quando não 

existam genéricos, deve informar-se o utente sobre o medicamento comercializado mais 

barato, similar ao prescrito. Deste modo, as farmácias devem ter sempre disponíveis para 

venda, no mínimo, três medicamentos de cada grupo, homogéneo, de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais baixos, devendo dispensar o de menor preço [5]. 

Cada grupo homogéneo é constituído pelo conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico 
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existente no mercado. No mesmo grupo poderão estar incluídos diversos tamanhos de 

embalagens. 

Perante uma prescrição por nome comercial ou do titular, o farmacêutico deve 

verificar se a prescrição se inclui nas seguintes situações: 

 Medicamento de marca sem similar ou sem medicamento genérico comparticipado: 

deve dispensar-se o prescrito. 

 Existência de uma justificação técnica por parte do médico prescritor: 

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

constando na receita a menção “Exceção a) do nº3 do art. 6º”.  

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

b) do nº3 do art. 6º - Reação adversa prévia”. 

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

a menção “Exceção c) do nº3 do art. 6º - continuidade de tratamento superior 

a 28 dias”.   

No caso das alíneas a) e b) é obrigatório dispensar o medicamento indicado pelo 

médico. Em relação à alínea c), fica ao critério do utente a escolha de um medicamento 

que satisfaça as condições que a alínea facilita [6]. 

5.1.4 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos integram substâncias que exercem 

a sua ação ao nível do Sistema Nervoso Central, provocando uma alteração (estimulação 

ou depressão) das suas funções e conduzindo facilmente a tolerância, dependência 

física/psíquica e sintomas de privação. Desta forma, estes medicamentos são regidos por 

legislação especial – Decreto-Lei nº15/93, de 22 de Janeiro, que visa acabar com o tráfico 

de estupefacientes e controlar todo o ciclo desta classe de medicamentos [8]. Estes 

medicamentos são prescritos isoladamente e a sua receita identificada como receita 

especial, “RE”. 

No momento da dispensa, o Sifarma2000 identifica estes medicamentos e exige o 

registo eletrónico das seguintes informações: nome e morada do utente; nome do médico 

prescritor; nome, idade, morada, número e data de emissão do bilhete de identidade/cartão 

de cidadão do adquirente; e número da receita. É também requerida a apresentação do 

bilhete de identidade/ cartão de cidadão. Depois de todos os campos preenchidos, a venda 

é terminada e é-lhe atribuído, informaticamente um número sequencial de registo. É 

impresso o documento de faturação no verso da receita e um documento de psicotrópicos 

que é anexado a uma cópia da receita. É dever da farmácia arquivar pelo menos durante 
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3 anos, uma reprodução em papel ou em suporte informático das receitas que incluam 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, ordenadas por data de aviamento. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de efetuar diversas dispensas destes 

medicamentos durante o atendimento. 

5.1.5 Regimes de Comparticipação 

Segundo a atual legislação, a comparticipação de medicamentos pode ser feita através 

de um regime geral e de um regime especial. No regime geral de comparticipação, 

existem quatro escalões, pagando o Estado uma percentagem do preço de venda ao 

público do medicamento. Esta varia consoante a sua classificação farmacoterapêutica e 

encontra-se definida na Portaria nº 924-A/2010, de 17 de Setembro. Assim, temos: 

escalão A – 90%, escalão B – 69%, escalão C – 37%, escalão D – 15% [6]. 

No regime especial de comparticipação esta é efetuada em função dos benificiários, 

sendo a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A 

acrescida 5% (95%) e 15% nos escalões B (85%), C (52%) e D (30%), para pensionistas 

do regime especial, ou das patologias ou grupos de utentes [6]. 

Existem ainda outros regimes de comparticipação, como a comparticipação de 

medicamentos manipulados, 30% do seu PVP, comparticipação de produtos destinados 

ao autocontrolo da diabetes Mellitus, 85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, 

seringas e lancetas [6]. 

No caso dos sistemas de comparticipação por complementaridade como é o caso do 

SAMS, EDP-Savida, CGD (relativos ao empregador) ou Multicare® e a Fidelidade 

Mundial® (relativos a seguros de saúde), este tipo de comparticipação tem o valor padrão 

de comparticipação do SNS e um outro valor complementar comparticipado pela entidade 

existindo por vezes a possibilidade de a comparticipação do medicamento ser total. 

Existem também comparticipações para medicamentos específicos como é o caso do 

Betmiga®. 

O maior volume de receitas da FAC é comparticipado pelo organismo 01 – Sistema 

Nacional de Saúde, 48 – Subsistema do SNS para pensionistas e J1 – SAMS NORTE 

(Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicado dos Bancários do Norte). Tive a 

oportunidade de contatar com uma grande variedade de regimes de comparticipação de 

diferentes organismos.  

5.1.6 Faturação 

No final da dispensa de MSRM comparticipados, é impresso no verso da receita um 

documento de faturação, que é necessário carimbar, assinar e datar o mesmo. No 
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documento de faturação vem identificado o plano de comparticipação bem como o 

número da receita, o lote e série correspondente. Cada lote corresponde a um total de 30 

receitas, exceto o último lote que é constituído pelas receitas remanescentes. 

Na FAC as receitas vão sendo conferidas ao longo do dia com base nos critérios de 

validação da prescrição e ainda verificando se existe conformidade entre os 

medicamentos prescritos e os dispensados. Caso seja detetado qualquer erro, estas são 

corrigidas. Uma vez validadas, as receitas são guardadas em gavetas organizadas de 

acordo com o organismo correspondente, de acordo com o lote e por ordem crescente de 

número de receita. De seguida é emitido o verbete de identificação do lote, que representa 

um resumo do mesmo. Este é carimbado e anexado ao respetivo lote. O fecho de 

receituário é efetuado no último dia de cada mês, sendo efetuado o Resumo Mensal de 

Lotes e a fatura mensal. Estes documentos são datados, assinados e carimbados pelos 

responsáveis. Uma cópia dos documentos fica na farmácia, e os restantes são enviados 

juntamente com os lotes e verbetes até ao dia 10 do mês seguinte ao mês de faturação. As 

receitas do SNS seguem para o Centro de Conferência de Faturas na Maia e as, 

correspondentes aos restantes organismos, enviadas para a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF). 

Caso seja detetado algum erro no receituário, este é devolvido à farmácia, sendo 

acompanhado pelo motivo de devolução. Caso seja possível a farmácia procede à sua 

correção. Devendo identificar o motivo que levou à não aprovação. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de conferir receitas, organizar o receituário 

e emitir os respetivos verbetes. 

5.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças, bem como outros produtos que, não sendo utilizados 

para estes fins, sejam, tecnicamente, considerados medicamentos. Para todos deve ser 

demonstrada uma relação risco/benefício, claramente favorável à sua utilização, um perfil 

de segurança bem estudado e que seja aceitável no contexto da automedicação (9). Posto 

isto, e tal como o nome indica, não estão sujeitos a receita médica, e podem ser 

comercializados fora das farmácias. Geralmente não são comparticipáveis, sendo as 

exceções devidamente identificadas na legislação. O PVP encontra-se sujeito à definição 

pela farmácia [5]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de aconselhar MNSRM para as mais 

diversas situações, ainda que em algumas situações consultasse os colegas, para trocar 
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ideias e selecionar a melhor solução. Com base na minha experiência, posso dizer que os 

MNSRM mais procurados são os analgésicos, laxantes e antidiarreicos, antitússicos e 

anti-histamínicos. 

6. Medicamentos Manipulados 

Medicamento manipulado é definido como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [10]. Os 

medicamentos manipulados, para efeitos de comparticipação, têm que ser prescritos 

isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos/produtos. 

Na FAC, não se preparam manipulados e, quando necessário, contacta-se outra farmácia 

para realizar a preparação. 

7. Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 

7.1 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Medicamento veterinário é toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas [11]. No caso de MSRM, estes são prescritos com receita médico-veterinária, 

regulada pela portaria nº 1138/2008, de 10 de Outubro, mas não são comparticipados [12]. 

Na FAC a maioria dos medicamentos veterinários vendidos são para animais de 

estimação como cães e gatos, principalmente, antiparasitários internos ou externos. 

7.2 Produtos de Dermocosmética 

Um produto cosmético e de higiene corporal é definido como “qualquer substância 

ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, nomeadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva 

ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e/ou proteger/manter em 

bom estado e/ou de corrigir os odores corporais”, de acordo com o descrito no Decreto-

Lei nº189/2008, de 24 de Setembro [13]. 

Este grupo de produtos é dos mais procurados na FAC e, portanto, contactei bastante 

com eles durante o estágio. Isto implica que o farmacêutico se encontre permanentemente 

atualizado sobre as gamas de cada marca e sobre as marcas existentes, de forma a garantir 

um aconselhamento correto, indicando o mais adequado para cada utente. 
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7.3 Produtos Homeopáticos, Fitoterápicos e Suplementos alimentares 

Os produtos homeopáticos, fitoterápicos e suplementos alimentares são uma área em 

grande expansão. Para além de terem a vantagem de serem produtos não sujeitos e receita 

médica, apresentam poucos efeitos adversos e bons resultados, o que leva a uma adesão 

crescente por parte dos utentes. 

 Os medicamentos homeopáticos são definidos como medicamentos obtidos a partir 

de substâncias denominadas matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo 

de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de 

modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios, cuja legislação é 

descrita no Decreto-Lei nº 176/2006 [14].  

Os produtos fitoterapêuticos englobam produtos de formas farmacêuticas distintas 

(infusões, cápsulas, comprimidos, ampolas), dirigidos a diversas situações e que têm em 

comum o facto de serem formulados com base em plantas ou em substâncias derivadas 

de plantas. A FAC possui alguns destes produtos, como Arkocápsulas®, Bioarga®, 

Valdispert®, etc. 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios, destinados a complementar um 

regime alimentar normal e um estilo de vida saudável, mas suprindo necessidades 

específicas de certos nutrientes. É tarefa do farmacêutico selecionar o produto mais 

adequado para o efeito pretendido [15]. 

7.4 Produtos Dietéticos, Alimentação Especial e Nutrição Clínica 

Os produtos de nutrição clínica e afins são regulamentados pelo Decreto-lei nº227/99, 

de 21 de junho, que os distingue assim como sendo géneros alimentícios destinados a 

alimentação especial os produtos que decorrerem de um processo de fabrico ou 

composição especial e, portanto, se diferenciam facilmente dos alimentos comuns. Estes 

são géneros alimentícios com um objetivo nutricional claro, o qual deve estar indicado 

no produto aquando da sua comercialização [16]. 

Os principais consumidores deste tipo de produtos dietéticos são pessoas cujas 

necessidades nutricionais se encontram alteradas. É o caso de doentes oncológicos, 

diabéticos, desportistas, crianças, idosos, e outros, cujo processo de assimilação ou 

metabolismo se encontram alterados, e que, como tal, necessitam de um regime alimentar 

especial. 

A FAC tem à disposição dos seus utentes uma série de géneros alimentícios com 

características hipo ou hiperproteicos, calóricos e glicídicos, entre outros. 
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7.5 Dispositivos Médicos 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo, usado 

para fins de diagnóstico ou terapêuticos, cujo principal efeito não seja conseguido através 

de meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora possa ser suportado 

pelos últimos é designado por dispositivo médico, segundo o Decreto-Lei nº145/2009, de 

17 de Junho. Demonstram ser relevantes para a melhoria da saúde e qualidade de vida 

das populações, dando o seu contributo para a redução da doença [17]. 

A FAC oferece uma vasta gama de dispositivos médicos, a destacar as tiras para 

medicação da diabetes, os materiais de penso, material ortopédico, seringas, testes de 

gravidez, entre outros. 

8. Cuidados Farmacêuticos 

Os cuidados farmacêuticos surgiram com a necessidade de cuidados de saúde mais 

focados no doente e na melhoria da sua qualidade de vida. A primeira definição conhecida 

refere os cuidados farmacêuticos como todo o cuidado que um doente requer e recebe, 

assegurando o uso seguro e racional do medicamento (18). Os cuidados farmacêuticos 

são um serviço continuado, que só o farmacêutico está habilitado para o realizar, e 

abrangem diferentes atividades como a dispensa, indicação farmacêutica, revisão da 

terapêutica, seguimento farmacoterapêutico, farmacovigilância e educação para a saúde 

[19]. 

Atualmente a obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipertensão arterial 

constituem importantes fatores de risco cardiovascular, cuja prevalência global tem vindo 

a aumentar. Devido à proximidade que a FAC mantem com os seus utentes é frequente 

acompanha-los e, para isso recorre-se à monitorização de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, o que para além de promover a saúde e melhoria da qualidade de vida, pode 

também permitir identificar casos de risco precocemente, uma vez que o farmacêutico 

tem um papel crucial e privilegiado na informação e aconselhamento ao utente. 

9. Serviços Prestados 

A farmácia comunitária é cada vez mais um local de cuidados primários e o 

farmacêutico enquanto agente de saúde pública tem uma responsabilidade acrescida na 

promoção da saúde e prevenção da doença [20]. 

A prestação de serviços farmacêuticos pela FAC encontra-se de acordo com a lei e 

respeita a Portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro, que visa definir os serviços que as 

farmácias de comunitária podem prestar aos utentes no âmbito da promoção da saúde e 

bem-estar [21].  
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9.1 Medição da pressão arterial 

Trata-se do parâmetro medido com mais frequência, o que é concordante com o facto 

de a hipertensão arterial (HTA) representar o maior problema de saúde pública, sendo um 

dos objetivos principais controla-la, por forma a reduzir a morbilidade e mortalidade 

cardiovascular.  Antes de ser efetuada a medição, os utentes são convidados a sentarem-

se durante uns 3-5 minutos e é-lhes perguntado se estão medicados para a HTA e os 

valores basais. A medição é feita com recurso a um tensiómetro, ou em situações 

particulares a um esfigmomanómetro, que para além de apresentar os valores de pressão 

diastólica e sistólica, mede também as pulsações.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera-se uma pressão arterial ótima 

se inferior a 120/80 mmHg [22]. 

Pude verificar que, tal como descrito na bibliografia, que grande parte dos doentes 

hipertensos não tem a tensão arterial controlada, razão pela qual é importante efetuarem 

registos periódicos a fim de na próxima consulta o médico reformular, se necessário, o 

plano terapêutico [22]. Para além disso, este é o momento para reforçar a adesão à 

terapêutica, caso aplicável, e promover um estilo de vida saudável. Também detetei 

situações pontuais de pessoas com a tensão arterial elevada e nesse caso, abordei a 

importância das medidas não farmacológicas e da medição regular da pressão arterial e, 

se o objetivo não for alcançado com tais medidas dever-se-á encaminhar o utente para 

uma consulta médica a fim de ser considerada a terapêutica farmacológica. 

9.2 Determinação da glicémia 

Trata-se de uma medição efetuada por punção capilar, com recurso a um aparelho 

semiautomático, com desinfeção prévia do dedo, com álcool a 70%. 

É importante saber se o doente está em jejum, ou não, sendo que os valores ideais de 

glicemia em jejum são de 70-100 mg/dl e pós-prandial ≤ 140 mg/dl. Os valores devem 

ser interpretados pelo farmacêutico, que deve promover a adoção de um estilo de vida 

saudável, a adesão à terapêutica- se aplicável, e a monitorização regular dos níveis de 

glicose, se fizer sentido. 

9.3 Determinação do colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico e hemoglobina 

Estas determinações são feitas por espectrofotometria e o método é bastante idêntico 

para todas elas. O sangue obtido por punção capilar é diluído numa cuvete contendo o 

meio correspondente a cada determinação e a cuvete é calibrada. Uma enzima específica 

é adicionada à cuvete, e procede-se à sua agitação. Após 2 minutos, o tempo suficiente 
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para que se dê a reação, o aparelho lê a absorvância da solução e mostra o valor do 

parâmetro determinado, em mg/dl. 

O despiste de valores elevados de colesterol é da máxima importância, uma vez que 

esta condição pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Depois de 

determinados, os valores de colesterol total ˃ 190 mg/dl e de triglicerídeos ˃ 150 mg/dl 

constituem um sinal de alerta, devendo o utente ser devidamente encaminhado para uma 

consulta médica, uma vez que são fatores de risco cardiovasculares. 

Os valores de referência do ácido úrico situam-se entre 2 e o 7 mg/dl nos homens, e 

entre 2 e 6 mg/dl nas mulheres, e é importante saber que estes valores têm tendência a 

aumentar com a idade. Quando os valores determinados em análise são superiores 

estamos na presença de uma hiperuricemia, que pode ter origem num excesso de produção 

endógena ou na diminuição da excreção urinária dos uratos, e está associada a hipertensão 

e doenças renais [23]. 

A determinação dos valores de Hemoglobina é importante no sentido de despistar 

uma possível anemia. A Hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de 

oxigénio no nosso organismo e, na mulher o seu valor deve estar entre os 11-16g/dl, 

enquanto no homem os valores de referência são entre os 13,6-18g/dl [24]. 

9.4 Administração de vacinas 

É feita por um farmacêutico com formação específica na área, oferecendo um serviço 

seguro e de qualidade. 

Durante o estágio procedi à determinação da tensão arterial e também dos níveis de 

glicémia e colesterol total. Tive também a oportunidade de observar a administração de 

vacinas na época de vacinação contra a gripe, que começa em Outubro. 

Para além destes serviços, a FAC disponibiliza também consultas de podologia e 

nutrição. 

10. VALORMED 

O sistema VALORMED tem como objetivo a implementação de um sistema de gestão 

dos resíduos de embalagens de medicamentos e respetivos resíduos de medicamentos fora 

de uso, resultando de uma parceria entre a indústria farmacêutica, distribuidores e 

farmácias. A VALORMED pretende atingir dois objetivos principais: minimizar o 

impacto que os resíduos de embalagens e medicamentos podem vir a causar no ambiente 

e promover a não acumulação deste tipo de resíduos em casa por parte dos cidadãos, 

devido ao risco associado a este tipo de armazenamento. Deste modo, a FAC possui 

contentores próprios para a recolha deste material, sendo já um ato comum dos utentes 
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desta farmácia. Quando o contentor se encontra cheio é enviado para a VALORMED que 

procede à triagem dos resíduos e à sua eliminação [25]. 
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Parte II – Trabalho desenvolvido no âmbito da atividade farmacêutica 

1. Diabetes Mellitus 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que afeta a população de forma crescente, 

tornando-se um problema de saúde pública. É definida como uma alteração metabólica 

de etiologia múltipla, caracterizada por um estado de hiperglicemia crónico com 

distúrbios no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas, resultantes de 

deficiências na secreção ou ação da insulina [26]. 

1.1 Incidência 

Nos últimos anos, temos vindo a assistir a um aumento na incidência da DM. No 

entanto, as previsões indicam que essa tendência não se irá inverter.  

Segundo a OMS, estima-se que a DM afete mais de 422 milhões de pessoas, o que 

corresponde a cerca de 8,5% da população mundial, sendo que cerca de metade são 

doentes cuja diabetes não está diagnosticada. Em Portugal, a prevalência da diabetes na 

população com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,7 milhões de indivíduos) 

foi de 13,3%, isto é, mais de 1 milhão de portugueses neste grupo etário tem Diabetes, 

sendo que em 44% destes indivíduos, esta ainda não tinha sido diagnosticada [27]. 

Apesar de haver um melhor controlo da DM ao longo dos anos, existe ainda um 

grande número de doentes não diagnosticados e a tendência é continuar a aumentar. 

Estima-se que no ano de 2035 serão afetadas cerca de 592 milhões de pessoas a nível 

mundial. Estes números são preocupantes e justificam a necessidade de intervenção dos 

profissionais de saúde no combate à diabetes [27]. 

1.2 Critérios de diagnóstico 

O diagnóstico da diabetes baseia-se fundamentalmente nas alterações da glicose 

plasmática. Segundo a Norma da Direção Geral de Saúde nº002/2011, o diagnóstico é 

efetuado com base nos seguintes parâmetros e valores para plasma venoso na população 

em geral [28]: 

a) Glicemia em jejum ≥126 mg/dl (ou ≥7,0mmol/l); ou 

b) Sintomas clássicos mais 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 glicose; ou 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. 

Os sintomas clássicos associados à DM são a poliúria (frequência urinária), polidipsia 

(sede excessiva) e perda de peso inexplicável. 
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O diagnóstico numa pessoa assintomática nunca deve ser feito com base num único 

valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, devendo ser confirmado numa análise 

posterior, após uma a duas semanas. É recomendado pela Direção-Geral de Saúde o uso 

de um só parâmetro para o diagnóstico da diabetes. No entanto, se forem avaliadas 

simultaneamente a glicemia em jejum e a HbA1c e o resultado for discordante, deve-se 

repetir numa nova análise o parâmetro que apresentou o valor discordante [28,29]. 

A anomalia da glicemia em jejum (AGJ) e a tolerância diminuída à glicose (TDG) 

constituem um estado intermédio de diabetes, contribuindo para o aumento do risco de 

desenvolver a doença. Este diagnóstico é feito com base nos seguintes valores [28]:  

a) AGJ: glicemia em jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl (ou ≥6,1 e < 7,0 mmol/l); 

b) TDG: glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 e <11,1 

mmol/l). 

Por último, os critérios para o diagnóstico da diabetes gestacional com base nos 

valores de plasma venoso são: 

a) Glicemia de jejum na primeira consulta de gravidez ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl (ou 

≥ 5,1 2 <7,0 mmol/l; 

b) Se a  glicemia de jejum < 92 mg/dl, faz-se PTGO com 75 g de glicose, às 24 – 28 

semanas de gestação. O diagnóstico confima-se com um ou mais valores: 

i. À 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dl (ou ≥ 10,0 mmol/l); 

ii. Às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dl (ou ≥ 8,5 mmol/l). 

1.3 Tipos de Diabetes 

A diabetes é classificada nas seguintes categorias: Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes 

Mellitus tipo 2, Diabetes gestacional e outros tipos específicos da diabetes. 

A DM tipo 1 é responsável por cerca de 5 a 10% de todos os casos de DM, e é, 

geralmente, mais comum em crianças e indivíduos jovens. Resulta da destruição das 

células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas por um processo autoimune, provocando 

uma deficiente secreção de insulina [29]. 

A concentração sanguínea de glicose é o fator mais importante na regulação da 

secreção de insulina. Quando a concentração de glicose no sangue aumenta é estimulada 

a secreção de insulina. A insulina é o principal agente regulador dos processos 

metabólicos, exercendo a sua ação na absorção de glicose pelo tecido muscular e tecido 

adiposo, estimulando os processos anabólicos. É também a única hormona responsável 

pela redução dos níveis de glicose sanguínea. Assim, a presença de uma secreção 

insuficiente de insulina provoca o aumento dos níveis de glicemia [30]. 
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Perante uma situação de deficiência na secreção de insulina absoluta é necessário o 

recurso à insulinoterapia para sobreviver. Este processo tem múltiplas predisposições 

genéticas e está relacionado com fatores ambientais, embora ainda não estejam 

completamente definidos. O ritmo de destruição das células β é bastante variável, 

verificando-se cetoacidose como a primeira manifestação clínica nos indivíduos em que 

há uma rápida destruição das células β [29]. 

A DM tipo 2 é o tipo de diabetes mais frequente, cerca de 90 a 95% dos casos na 

população diabética. Caracteriza-se pela resistência à ação de insulina e alterações na 

secreção da mesma, sendo a sua secreção insuficiente para normalizar os níveis de 

glucose plasmática.  A etiologia deste tipo de diabetes não é conhecida, mas a obesidade, 

principalmente abdominal, a hipertensão arterial e a dislipidemia estão muitas vezes 

associadas. Nestes indivíduos a diabetes desenvolve-se de forma discreta, sendo que, por 

vezes só é diagnosticada passado vários anos, quando começam a aparecer complicações, 

sintomas da doença ou em exames de rotina [31]. 

A diabetes gestacional define-se como qualquer grau de intolerância à glicose, 

documentado pela primeira vez durante a gravidez, podendo ou não persistir após o parto. 

A diabetes gestacional pode surgir devido a um aumento da resistência de insulina, 

provocado pelas alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez. Este tipo de 

diabetes constitui um fator de risco para desenvolver DM tipo 2 quer na mãe, quer no 

filho, no futuro. Na maioria dos casos, a intolerância à glicose surge no início do terceiro 

trimestre de gravidez [29]. 

Outros tipos de diabetes podem surgir por diversos fatores, como defeitos genéticos 

na função das células β ou da ação da insulina, patologias do pâncreas exócrino, 

endocrinopatias, indução por químicos ou fármacos. A diabetes mais comum neste grupo 

é a diabetes monogénica e caracteriza-se por uma mutação num único gene. Esta mutação 

génica pode ser herdada ou pode surgir de forma espontânea [28]. 

1.4 Complicações  

Muitas das complicações associadas à diabetes devem-se ao facto desta doença não 

estar controlada. Estas podem ser de natureza aguda, como a hipoglicemia, a cetoacidose 

diabética, síndrome hiperglicémico hiperosmolar e podem ser de natureza crónica, que 

progridem ao longo da doença. As complicações crónicas da diabetes podem ser 

classificadas em microvasculares ou macrovasculares. As complicações microvasculares 

englobam a nefropatia, neuropatia e a retinopatia, ao passo que a doença vascular 

periférica, o acidente vascular cerebral (AVC) e o enfarte agudo do miocárdio (EAM) são 
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exemplos de complicações macrovasculares. O pé-diabético é outra complicação que tem 

grande impacto na vida dos DD [32]. 

1.4.1 Complicações Agudas 

A cetoacidose diabética e o estado hiperglicémico hiperosmolar são duas 

complicações agudas graves da diabetes, cuja morbilidade e mortalidade são elevadas. A 

cetoacidose resulta da deficiência de insulina, seja ela absoluta ou relativa, e do excesso 

de hormonas contrarreguladoras, como o glucagon, cortisol e catecolaminas. Esta 

situação estimula a gluconeogénese, a glicogenólise e a formação de corpos cetónicos, 

provocando um aumento sérico de cetona e cetonúria, originando acidose metabólica. Um 

sinal frequente associado ao aumento dos compostos cetónicos é o odor característico a 

acetona na respiração [33]. 

A cetoacidose diabética ocorre mais frequente em doentes com DM tipo 1 não 

controlados e o estado hiperglicémico hiperosmolar é mais frequente nos doentes com 

DM tipo 2. A fisiologia do estado hiperglicémico hiperosmolar é semelhante à 

cetoacidose diabética, no entanto não ocorre cetonúria, uma vez que há produção de 

insulina basal reduzindo o aparecimento de corpos cetónicos [33]. 

A hipoglicemia nos diabéticos é um dos principais efeitos adversos da administração 

de insulina e de antidiabéticos orais que estimulam a secreção de insulina. Pode surgir 

também em estados de jejum ou exercício físico. Os sintomas associados à hipoglicemia 

são tremores, palpitações, suores, fome e em casos mais graves confusão e coma. 

1.4.2 Complicações crónicas 

1.4.2.1 Microvasculares 

As complicações crónicas microvasculares englobam a retinopatia, nefropatia e a 

neuropatia diabética. 

A retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira irreversível no mundo, 

e a principal entre pessoas em idade produtiva, sendo uma das complicações mais temidas 

pelos diabéticos. Estima-se que após 15 anos de doença, 80% dos portadores de DM tipo 

2 e 97% dos portadores DM tipo 1 apresentem algum grau de retinopatia [34]. 

A retinopatia diabética caracteriza-se por alterações microvasculares da retina, que 

ocorrem progressivamente, causando danos nos vasos sanguíneos da retina podendo 

originar pequenas hemorragias a nível ocular. O risco de desenvolver retinopatia diabética 

depende da duração da doença e da severidade da hiperglicemia [32].  

A nefropatia diabética representa atualmente a principal causa de insuficiência renal 

terminal nos doentes diabéticos. Caracteriza-se pelo aparecimento de microalbuminúria 
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na urina, evoluindo para proteinúria e síndrome nefrótico, causando insuficiência renal 

crónica. São vários os fatores de risco genéticos e não genéticos implicados no 

desenvolvimento e progressão da nefropatia diabética, mas os mais importantes são a 

hipertensão arterial, dislipidemias e o controlo da glicemia, normalmente a obesidade 

encontra-se associada a estes fatores [35]. 

Por fim, a neuropatia diabética é definida como a presença de sinais e/ou sintomas de 

disfunção do nervo periférico nos diabéticos após a exclusão de outras causas. Nesta 

patologia ocorrem, por diversos processos, a degeneração do tecido nervoso periférico 

com manifestações a nível sensitivo e motor. Os principais sinais associados à neuropatia 

diabética incluem perda de sensibilidade, dor contínua e constante, sensação de 

queimaduras, formigueiro nos braços e pernas, alterações gastrointestinais, incontinência 

urinaria, entre outras.  

De um modo geral, o estado de hiperglicemia crónico é o principal fator que induz as 

complicações microvasculares. Vários mecanismos como a via dos polióis, o aumento da 

produção dos produtos finais da glicação avançada (AGEs) e o aumento do stress 

oxidativo resultante do aumento de radicais livres têm sido propostos para explicar o 

desenvolvimento destas complicações. 

A via dos polióis é ativada quando os níveis de glicose intracelular estão elevados. 

Esta via é responsável pela conversão de glicose em sorbitol pela enzima aldose redutase, 

e conversão do sorbitol em frutose pela enzima sorbitol dehidrogenase, com acumulação 

intracelular de sorbitol e frutose que tem como consequência um desequilíbrio na 

homeostasia celular. Simultaneamente, a hiperglicemia provoca desregulação 

mitocondrial, aumentando a produção de radicais livres, induzindo stress oxidativo. Os 

AGEs promovem alterações nas proteínas comprometendo a sua função. Os AGEs 

interagem com recetores de membrana, alterando a expressão de genes e a sinalização 

celular, induzindo a libertação de citoquinas pró-inflamatórias e a formação de espécies 

reativas de oxigénio. Estes AGEs acumulam-se sobretudo no rim e na retina, conduzindo 

a retinopatia ou nefropatia diabética [32]. 

1.4.2.2 Macrovasculares 

As complicações macrovasculares da diabetes estão relacionadas com as alterações 

que ocorrem nos vasos sanguíneos de maior calibre, originando eventos cardiovasculares. 

A doença cardiovascular é a principal causa de morbilidade e mortalidade dos 

indivíduos com diabetes. O risco relativo para a doença cardiovascular aumenta duas a 

quatro vezes nos doentes diabéticos tipo 2.  A hiperglicemia, por si só, constitui um fator 



Relatório de estágio – Farmácia Almeida Cunha 

27 
 

de risco cardiovascular, mas está frequentemente associada a outros fatores de risco 

cardiovascular, como hipertensão arterial, dislipidemia e tabagismo. Torna-se importante 

gerir e controlar os fatores de risco de forma a reduzir o risco cardiovascular [36]. 

1.4.2.3 Pé Diabético 

A OMS define o pé diabético como uma “situação de infeção, ulceração ou destruição 

dos tecidos profundos dos pés, associada a anormalidades neurológicas e vários graus de 

doença vascular periférica, nos membros inferiores dos pacientes com diabetes mellitus” 

[37]. 

A ulceração do pé diabético está associada à neuropatia diabética e à doença vascular 

periférica, geralmente em combinação. A perda de sensibilidade sensitiva, resultante da 

neuropatia, origina insensibilidade do pé e formação de úlceras por microtraumatismos 

que passam despercebidos. A arterosclerose, presente na doença vascular periférica, pode 

levar a obstrução arterial, provocando deficiência no aporte de oxigénio aos pés. A má 

circulação nos tecidos do pé faz com que estes tenham maior dificuldade de cicatrização, 

e em casos mais graves pode causar necrose tecidular. Os problemas relacionados com o 

pé diabético ocorrem tanto na diabetes tipo 1 como tipo2, sendo mais frequentes no sexo 

masculino e ocorrem, geralmente, na sexta década de vida (38).  Outros fatores de risco 

também associados ao pé diabético são: índice de massa corporal elevado, deformidades 

nos pés, alta pressão plantar e hábitos inadequados no autocuidado do pé [39]. 

Os doentes que apresentam úlceras nos pés têm um risco acrescido de amputação e 

elevada morbilidade. Há estudos que indicam que cerca de 50% das lesões podológicas 

nos diabéticos podiam ser evitadas. Assim, o doente diabético deve ser estimulado para 

desenvolver uma postura proativa e correta relativamente ao seu autocuidado, de maneira 

a que seja possível identificar precocemente os fatores de risco, para que seja possível 

evitar ou controlar esses fatores. No autocuidado os DD devem fazer uma inspeção diária 

dos pés, evitar andar descalço, usar calçado confortável evitando o uso de sapatos 

apertados e ter uma higiene regular dos pés [39,40]. 

1.5 Fatores de risco 

Segundo a Direção Geral da Saúde, os fatores de risco para a diabetes são [41]:  

 idade ≥ 45 anos nos europeus e ≥ 35 anos se de outra origem; 

 excesso de peso e obesidade; 

 obesidade central; 

 sedentarismo; 



Relatório de estágio – Farmácia Almeida Cunha 

28 
 

 história familiar de diabetes; 

 história de doença cardiovascular; 

 hipertensão arterial; 

 dislipidemia; 

 anomalia da glicemia em jejum e tolerância diminuída à glicose; 

 diabetes gestacional; 

 consumo de medicamentos que predisponha à diabetes. 

Atualmente, as estratégias de intervenção para prevenir e evitar a progressão da DM 

tipo 2, baseiam-se principalmente nos fatores de risco que podem ser modificados como 

a obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial e dislipidemia. Vários estudos 

demonstram que a adoção de um estilo de vida saudável permite diminuir a incidência da 

DM tipo 2 nos doentes com risco elevado de desenvolver diabetes [42]. 

Na DM tipo 1 os principais fatores de risco associados são fatores genéticos e 

ambientais, como infeções virais [43]. 

1.6 Medidas Não Farmacológicas 

Uma vez que os fatores que contribuem para o desenvolvimento de diabetes são a 

obesidade e a inatividade física, o tratamento começa com a intervenção no estilo de vida. 

Para isso são adotadas medidas não farmacológicas que incluem uma alimentação 

equilibrada, prática de exercício físico e redução do excesso de peso [44]. 

Os objetivos da terapia nutricional têm como fundamento assegurar um aporte 

nutricional equilibrado e adequado, otimizar o controlo da glicemia, contribuir para níveis 

de pressão arterial normais, atingir um perfil lipídico que reduza o risco de doença 

vascular e reduzir o aparecimento de complicações microvasculares [45]. 

O plano alimentar do DD deve ser individualizado de acordo com as suas 

necessidades calóricas, atividade física e hábitos alimentares. Nestes doentes é essencial 

o envolvimento com uma equipa multidisciplinar que possibilite autonomia e melhoria 

da qualidade de vida. 

A atividade física tem inúmeros benefícios no DD, nomeadamente no controlo da 

glicemia, na prevenção de doenças cardiovasculares, na hiperlipidemia, no controlo da 

hipertensão arterial e no combate à obesidade [46]. Nos DD diabéticos, os exercícios 

recomendados são de característica aeróbia, como por exemplo caminhadas, natação e 

andar de bicicleta, que envolvem grande massa muscular, com frequência de três a quatro 
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vezes por semana. O exercício físico deve ser adaptado à condição física de cada doente 

[47]. 

1.7 Terapêutica da Diabetes Mellitus 

Os principais objetivos da terapêutica da DM são: normalizar a glicemia, a redução 

do risco de complicações micro e macrovasculares, controlar a sintomatologia, reduzir a 

morbilidade e melhorar a qualidade de vida. 

Para o tratamento farmacológico da diabetes recorre-se a hipoglicemiantes orais e à 

insulina, que são utilizados te acordo com o tipo de diabetes presente e com as 

características do doente. A insulinoterapia é a única opção terapêutica na DM tipo 1 e 

atualmente tem sido terapêutica complementar também na DM tipo 2 quando o 

tratamento com metformina não é suficiente.  

De um modo geral, as insulinas são classificadas de acordo com o início e duração de 

ação, em insulinas de ação ultrarrápida, rápida, intermédia e prolongada. [48,49]. 

As insulinas de ação rápida e ultrarrápida (lispro, aspártico e glulisina), por terem um 

início de ação mais rápido e menor tempo de duração, são administradas antes das 

refeições e intervêm no controlo da glicemia prandial e pós-prandial. Normalmente são 

usadas em conjunto com insulinas de longa duração. 

As insulinas de ação intermédia, apresentam uma duração de ação mais prolongada, 

permitindo uma dissolução gradual quando são administradas. Geralmente são 

administradas uma vez ao dia, antes de dormir. Neste grupo inclui-se a insulina com 

protamina neutra de Hagedorn (NPS) ou insulina isoflânica. 

Por sua vez, as insulinas de ação prolongada promovem um melhor controlo 

metabólico e têm uma duração de ação de até 24h, sendo necessária apenas uma 

administração diária. A glargina e a detemir fazem parte deste grupo [50,51]. 

No tratamento da DM tipo 2 recorre-se a hipoglicemiantes orais em monoterapia ou 

em combinação dependendo do estado clinico do DD. Atualmente em Portugal estão 

disponíveis oito classes de agentes antidiabéticos, nas quais se incluem as biguanidas 

(metformina), as sulfonilureias, os inibidores das α-glicosidases, as tiazolidinedionas 

(TZD), os inibidores da Dipeptidil-peptidase (DPP-4), as glinidas, os agonistas da GLP1 

(Glucagon-like peptide-1) e os inibidores da SGLT2(sodium-glucose co-transporter 2) 

[52]. 

A metformina é o fármaco de primeira linha para a DM tipo 2. No entanto, apresenta 

uma eficácia bastante variável entre os DD, sendo necessário associar outros fármacos. É 

um agente sensibilizador de insulina e o seu mecanismo de ação, apesar de ainda não estar 
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bem definido, caracteriza-se pela redução da produção hepática de glicose e aumento do 

uptake de glicose no tecido muscular. Os efeitos secundários associados à metformina 

ocorrem principalmente a nível gastrointestinal, como flatulência, diarreia e cólicas 

abdominais [53,54]. 

As sulfonilureias são secretagogos de insulina, ou seja, estimulam a secreção de 

insulina pelas células. Exercem a sua ação inibindo os canais de potássio dependentes de 

voltagem, provocando uma despolarização membranar, resultando na libertação de 

insulina. Estes agentes têm grande eficácia no tratamento da hiperglicemia da DM tipo 2, 

diminuindo a hemoglobina glicosilada. Os principais efeitos adversos são hipoglicemia e 

aumento de peso. O seu uso é contraindicado na insuficiência renal e hepática [54,55]. 

A acarbose é o único inibidor das α-glicosidases no mercado em Portugal. Os 

inibidores das α-glicosidases retardam a degradação dos hidratos de carbono da dieta e 

deste modo reduzem os elevados níveis de glicose pós-prandial. Os inibidores das α-

glicosidases estão indicados como adjuvantes da terapêutica da DM tipo 2. Este fármaco 

também apresenta como efeitos adversos hipoglicemia e aumento de peso [56,57]. 

As TZDs são agonistas do recetor ativado por proliferação peroxissomal (PPAR) e 

aumentam a sensibilidade à insulina, diminuindo a produção de glicose no fígado. 

Geralmente são usadas em combinação com uma sulfonilureia ou com metformina, e 

podem causar efeitos adversos como aumento de peso e edema. Atualmente a 

pioglitazona é a única TZD disponível no mercado europeu [54,57]. 

Os inibidores da DPP-4 inibem a degradação da GLP-1 endógena, aumentando a 

concentração pós-prandial de incretina que estimula a secreção de insulina. Estes 

fármacos são bem tolerados e não causam hipoglicemia, no entanto apresentam elevado 

custo [54,53]. 

As glinidas são outra classe de secretagogos e também inibem os canais de potássio, 

induzindo a libertação de insulina. A nateglinida é a única comercializada em Portugal e 

apresenta curta duração de ação, sendo por isso administrada antes das refeições, e em 

associação com metformina. Estes fármacos também podem provocar hipoglicemia e 

aumento de peso [56,57].  

Os agonistas da GLP-1 são uma nova classe terapêutica que atuam por ativação do 

recetor de GLP-1, que resulta no aumento da secreção de insulina por um processo 

dependente de glicose e diminuição da secreção de glucagon. Para além disso, retardam 

o esvaziamento gástrico com um aumento de saciedade. A administração destes fármacos 

é subcutânea [55]. 
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Por último, os inibidores do SGLT2, também uma nova classe terapêutica, atuam 

inibindo a proteína SGTL2 nos rins, a qual é responsável pela reabsorção da glicose da 

urina para a corrente sanguínea. Ao inibirem a ação da SGTL2, estes medicamentos 

aumentam a eliminação de glicose na urina, diminuindo assim os níveis de glicemia. Em 

Portugal encontra-se comercializado apenas a dapagliflozina. As desvantagens adjacentes 

a esta classe terapêutica são a frequência de infeções genito-urinárias, a poliúria, 

hipotensão e o elevado custo [53,52]. 

1.8 Intervenção farmacêutica no controlo da DM 

O farmacêutico comunitário tem uma posição privilegiada dentro do Sistema de 

Saúde, sendo dos profissionais de saúde mais acessíveis à população. Para além da 

dispensa de medicamentos, os serviços farmacêuticos incluem informação, educação e 

comunicação para promover a saúde pública. 

Ao longo dos últimos anos, têm sido desenvolvidas estratégias de educação na DM 

envolvendo equipas multidisciplinares com o objetivo de minimizar a prevalência de 

complicações agudas e crónicas na doença, melhorando a qualidade de vida do doente. 

Apesar de haver muita informação circulante sobre a diabetes, verifica-se que ainda 

muitos indivíduos demonstram desconhecimento ou negligência no controlo da sua 

glicemia. De modo a contrariar esta realidade, o farmacêutico deve intervir de forma ativa 

na educação do doente abordando a importância do controlo da glicemia, alertando para 

as complicações agudas e crónicas advindas da doença, de modo a consciencializar o 

doente para a importância da adesão à terapêutica e à adoção de um estilo de vida 

saudável, através de uma dieta equilibrada e prática de exercício físico.  

Vários estudos apontam uma melhoria significativa do controlo da diabetes, maior 

adesão terapêutica e diminuição das comorbilidades associadas à diabetes, através dos 

cuidados farmacêuticos [58]. 

1.9 Rastreio 

O rastreio foi efetuado apenas com a minha intervenção e teve como objetivos: 

perceber o grau de conhecimento dos utentes sobre a diabetes, detetar possíveis casos de 

DM tipo 2 e adaptar o aconselhamento farmacêutico consoante com os níveis de glicemia. 

Efetuou-se também a medição da glicemia nos DD, apesar do rastreio se destinar à 

identificação de possíveis DD tipo 2. 

O rastreio decorreu na semana de 6 a 11 de Março, e durante essa semana questionou-

se os utentes que frequentavam a farmácia se tinham interesse em fazer a medição da 

glicemia. Além do registo da glicemia, foram também recolhidas outras informações 
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como a idade, a presença de hipertensão arterial, excesso de peso e história familiar da 

diabetes (Tabela 1). O registo dos dados realizou-se de forma anónima e com o 

consentimento dos utentes. 

1.9.1 Resultados 

No rastreio participaram 18 utentes com idades compreendidas entre os 24 e os 73 

anos, dos quais três apresentaram valores de glicemia compatíveis com um quadro de 

anomalia de glicemia em jejum, tolerância diminuída à glucose ou diabetes.  

Dos 18 utentes, 7 referiram antecedentes familiares da diabetes, dos quais três eram 

DD, sendo o fator de risco mais prevalente. 

Relativamente aos DD, quase todos apresentaram a sua glicemia controlada à exceção 

de um doente. 

De um modo geral, em conversa com os utentes foi percetível o desconhecimento 

sobre a diabetes. Assim sendo, foi feito um esclarecimento simples sobre a doença, 

referindo os fatores de risco e complicações associadas à DM e as medidas não 

farmacológicas que devem ser implementadas no combate e prevenção da DM.  

 

Tabela 1 – Resultados do rastreio da Diabetes Mellitus. 

Idade Diabético HTA 
Excesso de 

Peso 

História 

Familiar 

Glicemia 

(mg/dl) 

JJ PP 

73 X - - -  93 

35 - - - X  102 

52 - - - -  122 

57 - X - X  127 

24 - - - -  100 

75 - X - - 120  

73 X X - X 227  

56 - - - -  136 

61 - X - - 150  

42 - - X X  112 

64 - X - -  133 

47 - - - - 103  

43 X - - X  130 

54 X - - X  111 

67 - - - -  128 

35 - - - -  145 
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29 - - - X 86  

69 X - - -  117 

Legenda: os valores de glicemia compatíveis com um quadro de anomalia de glicemia 

em jejum, tolerância diminuída à glucose ou diabetes estão assinalados a negrito. Os 

valores sombreados correspondem aos DD. X – sim, (-) – não, HTA – Hipertensão 

Arterial, JJ – Jejum e PP – Pós-prandial. 

1.9.2 Discussão 

Nos utentes que apresentaram valores de glicemia compatíveis com um quadro de 

anomalia de glicemia em jejum, tolerância diminuída à glucose ou diabetes, foi 

recomendada uma repetição da medição na semana seguinte, no entanto nenhum 

compareceu. Nestes utentes, sobretudo nos que têm idade mais avançada é comum não 

darem importância ao valor alterado e conformam-se com a situação, usando como 

justificação a velhice, no entanto, podem ter recorrido a outra farmácia para efetuar a 

medição da glicemia. Considerando uma repetição da medição, se o valor se mantivesse 

alterado, os utentes seriam encaminhados para o médico, a fim de fazer o diagnóstico. Foi 

explicado nestes utentes os benefícios de uma alimentação saudável e da atividade física, 

sendo que era possível prevenir a diabetes com estas medidas. 

Relativamente aos fatores de risco mencionados, a história familiar de diabetes foi 

o mais prevalente. Apesar de ser um fator de risco não modificável, foi aconselhada uma 

atenção redobrada a outros fatores de risco, sendo recomendado a adoção de um estilo de 

vida saudável. 

Nos DD, foi reforçada a importância da adesão à terapêutica e do controlo da glicemia 

para reduzir o aparecimento de complicações, nomeadamente o pé diabético. O DD que 

teve um valor de glicemia de jejum elevado não conseguiu especificar a sua medicação 

usada para o controlo da doença. Neste caso, o utente foi aconselhado a ir ao médico para 

reavaliar a terapia. 

1.10 Conclusão 

A DM é uma doença crónica que afeta grande parte da população e constitui um 

problema de saúde pública, onde o controlo da glicemia é um fator importante na gestão 

da doença e das complicações. Essas complicações podem ser reduzidas por meio de 

medidas não farmacológicas e, para tal, é necessário educar o doente. O DD necessita do 

cuidado de vários profissionais de saúde. É no atendimento, que o farmacêutico tem um 

maior contacto com o doente e é neste momento que o farmacêutico deve intervir, 

incentivando-o a modificar o seu comportamento face ao estilo de vida.  
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Apesar da união de esforços dos vários profissionais de saúde no combate à diabetes, 

a incidência continua a aumentar, pelo que é necessário continuar este trabalho em equipa 

com intervenções estratégicas de forma a reverter esta realidade. 

Por fim, considero que o rastreio foi uma mais valia para os utentes que participaram, 

não só pelo conhecimento que adquiriram no rastreio, mas também porque vão estar 

conscientes dos fatores de risco para a diabetes, podendo por em prática medidas de 

prevenção nos seus ambientes familiares. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

 

Setembro: 

 Ambientação ao contexto da farmácia e rotina diária; 

 Reposição das gavetas dispensatórias; 

 Armazenamento de medicamentos e produtos de saúde; 

 Receção e conferência de encomendas. 

 

Outubro: 

 Verificação dos prazos de validade; 

 Explicação dos testes bioquímicos realizados na Farmácia Almeida Cunha; 

 Medição da pressão arterial; 

 Esclarecimento sobre o programa Sifarma2000 utilizado no ato da dispensa. 

 

Novembro: 

 Conferência de receituário; 

 Atendimento ao público; 

 Determinação dos parâmetros bioquímicos. 

 

Dezembro: 

 Visualização do processo de elaboração de encomendas. 

 

Janeiro: 

 Realização e regularização de devoluções. 

 

Fevereiro: 

 Gestão de stocks. 

 

Março: 

 Realização do rastreio da diabetes; 

 Visualização do fecho e faturação de receituário. 


