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RESUMO 

 

A farmácia comunitária é um espaço caracterizado pela prestação de cuidados de saúde de 

elevada importância e tem por objetivo servir a comunidade. O farmacêutico adquire assim um papel 

fundamental no aconselhamento e educação do utente, promovendo o uso racional dos 

medicamentos. 

Para se ser um bom farmacêutico são necessárias competências científicas, éticas e humanas. 

Como tal, o estágio curricular em farmácia comunitária do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas completa a formação dos farmacêuticos, permitindo a sua interação com a 

comunidade antes de entrarem no mercado de trabalho. 

Ao longo dos 6 meses de estágio que realizei na Farmácia Beleza, tive o privilégio de trabalhar 

com profissionais de excelência sempre dispostos a ensinar-me, incentivando-me a ser melhor e a 

resolver problemas. Tive a oportunidade de passar por várias áreas, desde o backoffice até ao 

atendimento ao público, adquirindo desta forma um maior e melhor conhecimento do que é ser 

farmacêutica. Aprendi muito com os profissionais com os quais contactei, com as formações a que 

pude assistir e até com os utentes e com as situações mais caricatas que iam aparecendo no dia-a-

dia. 

 Este relatório é composto por duas partes. A primeira parte diz respeito ao funcionamento da 

Farmácia e às atividades que realizei, contendo situações que foram ocorrendo ao longo dos 6 meses. 

Na segunda parte são descritos os 3 projetos que realizei de acordo com as necessidades da 

Farmácia e aplicando os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso. 

 Esses 3 projetos consistiram em: i) educação dos utentes sobre os fatores que podem 

desencadear infeções vaginais e as medidas de prevenção a adotar, salientando a importância dos 

produtos de higiene íntima; ii) realização de um rastreio de Diabetes Mellitus de forma a alertar a 

comunidade para a importância de um bom controlo dos valores de glicémia; iii) análise de um caso 

de estudo sobre a utilização off-label da metformina.  
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PARTE I – TAREFAS DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

1. INTRODUÇÃO  

A farmácia comunitária é uma ferramenta muito importante a nível de saúde pública. Permite uma 

elevada aproximação aos utentes e também acompanhamento de forma a não só esclarecer todas 

as dúvidas que estes possam ter, mas também a detetar falhas na forma como utilizam a medicação 

ou outros produtos que lhes possam ser prejudiciais quando usados de forma incorreta. 

Realizei o meu estágio na Farmácia Beleza (FB) no período de 1 de fevereiro a 30 de abril e de 

1 de outubro a 31 de dezembro. As tarefas desenvolvidas ao longo do estágio encontram-se referidas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Cronograma de atividades realizadas. 

 Fevereiro Março Abril Outubro Novembro Dezembro 

Inventários parciais X X     

Controlo dos 

prazos de validade 
X X X X X X 

Receção de 

encomendas 
X X X    

Armazenamento de 

encomendas 
X X X X X X 

Criação de lineares X X X X X X 

Atendimento ao 

balcão 
 X X X X X 

Determinação de 

parâmetros 

fisiológicos e 

bioquímicos 

 X X X X X 

Conferência de 

receituário 
  X X X X 

Formações X X X X X X 

Preparação de 

manipulados 
  X X   

 

2. FARMÁCIA BELEZA 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A Farmácia Beleza situa-se na Rua Alberto Laura Moreira Júnior, 276, Leça da Palmeira, 

Matosinhos. Encontra-se localizada numa zona residencial rodeada por diversos estabelecimentos 

comerciais, escolas e hipermercados, tendo muito movimento e bastante diversidade de utentes. Está 

também perto de um centro de saúde e de um hospital contribuindo para a elevada afluência de 

pessoas. Contudo, há também uma elevada população idosa que a frequenta, sendo utentes 

habituais, o que permite à equipa um melhor acompanhamento destas pessoas. 
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2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O horário de atendimento é das 8h45 às 13h e das 14h às 20h de segunda a sexta-feira e das 9h 

às 13h de sábado. Durante o meu estágio tive um horário flexível, repartido pela manhã e pela tarde 

de forma a conhecer a realidade da Farmácia e estando presente nos momentos mais movimentados 

de atendimento ao público. Foi-me também possível comparecer em diversas formações, as quais 

foram incentivadas pela diretora técnica (DT). A formações que frequentei estão presentes no Anexo 

A – Cronograma de formações assistidas, com indicação de local e duração. 

 

2.3. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

2.3.1. ESPAÇO EXTERIOR 

Do exterior é possível ver o nome da Farmácia e a cruz verde sinalizando-a. Na porta principal 

está afixado o horário de funcionamento, o calendário das farmácias de serviço, o logotipo e o nome 

da DT e nas suas montras estão refletidos os produtos em destaque e as promoções sazonais. 

O acesso pode ser feito através de escadas ou de uma rampa para as pessoas com mobilidade 

reduzida. Há também uma outra porta nas traseiras por onde são rececionadas as encomendas1. 

 

2.3.2. ESPAÇO INTERIOR 

As instalações da farmácia devem garantir a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal1. 

A FB está organizada da seguinte forma: zona de atendimento ao público, gabinete de 

atendimento privado, zona de armazenamento, área de processamento de encomendas, laboratório, 

escritório da DT e instalações sanitárias. 

 

2.3.2.1. ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A zona de atendimento ao público é um espaço amplo e bem iluminado que contempla 8 postos 

de atendimento com uma distância suficiente entre si de modo a permitir a privacidade e conforto de 

cada utente. Estão presentes um tensiómetro e uma balança eletrónica ao dispor dos utentes, e 

sempre que necessário os colaboradores demonstram-se disponíveis para ajudar a utilizar estes 

equipamentos. Neste espaço estão também expostos alguns produtos de nutrição, cosméticos e de 

higiene corporal e de puericultura. Há também, junto à entrada, uma zona com cadeiras com boa 

visibilidade para os postos de atendimento, onde os utentes podem esperar para serem atendidos e 

uma pequena área didática para as crianças. 

 

2.3.2.2. GABINETE DE ATENDIMENTO PRIVADO 

Neste gabinete são administradas vacinas não constantes do Plano Nacional de Vacinação e 

realizados testes bioquímicos, rastreios e formações científicas promovidas pela indústria 

farmacêutica. Às segundas feiras este espaço está reservado para a realização de consultas de 

nutricionismo. 
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Quando surge uma situação em que é necessário um atendimento ou uma prestação de cuidados 

de saúde mais individualizado ou sempre que o utente requisitar uma conversa mais reservada, este 

espaço é também utilizado para o efeito. 

 

2.3.2.3. ZONA DE ARMAZENAMENTO 

Esta zona encontra-se na parte de trás da Farmácia contendo dois armários com gavetas onde 

se encontram as formas farmacêuticas sólidas organizadas por ordem alfabética da Denominação 

Comum Internacional (DCI). Um dos armários contém os medicamentos genéricos e o outro contém 

os medicamentos de marca. Estes têm também algumas gavetas reservadas para xaropes, ampolas 

bebíveis e gotas orais, injetáveis, colírios, protocolo de diabetes, anticoncecionais, antiasmáticos, 

enemas, óvulos e carteiras.  

Há também um frigorífico para armazenamento dos produtos de frio, organizado por tipo de 

produto (vacinas, colírios, insulinas e outros produtos) e uma zona bastante grande reservada ao 

reforço de stock. É nesta zona que se encontram a maioria dos produtos, organizados por categoria 

ou marcas, como é o caso dos produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC), sendo também a 

zona onde se guardam os produtos com validade mais longa ou que não têm espaço designado no 

resto da Farmácia. 

 

2.3.2.4. ÁREA DE PROCESSAMENTO DE ENCOMENDAS 

Esta área está equipada com um telefone e um computador ligado a uma impressora e a um leitor 

ótico. A receção das encomendas é realizada pela porta das traseiras e posteriormente são 

verificadas nesta área e colocadas na área de armazenamento. 

 

2.3.2.5. LABORATÓRIO 

O laboratório está destinado à preparação de medicamentos manipulados, contendo as matérias-

primas, o material de laboratório e a documentação referente à preparação destes, bem como fichas 

de preparação e registo do movimento de matérias-primas. 

 

2.3.2.6. GABINETE DA DIRETORA TÉCNICA 

Local privilegiado para o trabalho administrativo, onde a Dra. Maria Manuel Beleza Moreira realiza 

todo o trabalho de gestão e de administração necessários ao bom funcionamento da Farmácia. 

 

2.3.3. CONTROLO DA TEMPERATURA E DA HUMIDADE 

As condições de temperatura e humidade dos diferentes espaços devem ser controladas, de 

forma a garantir que os produtos e medicamentos se mantenham nas condições exigidas para cada 

um até à sua dispensa aos utentes.  

Na FB este controlo é efetuado recorrendo a termo-higrómetros colocados em 4 áreas distintas: 

zona de atendimento ao público, zona de armazenamento, frigorífico e laboratório. 

Exceto o aparelho situado no laboratório que é manual, todos os outros são digitais, permitindo 

um registo dos valores a cada 30 minutos. Estes valores ficam guardados na memória do aparelho 
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que posteriormente podem ser observados no computador em forma de gráfico, sendo possível 

imprimi-los para consulta futura e analisar os momentos em que os parâmetros em estudo não tenham 

estado conformes. Caso exista algum pico anormal é necessário justificá-lo e após justificação, os 

gráficos são rubricados pelo farmacêutico responsável, datados e arquivados. 

Ainda em relação ao frigorífico, como o seu controlo é mais rigoroso, os dados são recolhidos e 

analisados a cada 2 dias, enquanto nas zonas de atendimento ao público e de armazenamento 

apenas é necessário uma 1x por semana. No laboratório, a humidade é registada 1x por semana e a 

temperatura 2x por dia, de manhã e ao final da tarde. 

 

2.4. RECURSOS HUMANOS 

A FB é constituída por uma equipa de 6 farmacêuticos, 2 técnicos de farmácia e uma auxiliar de 

limpeza: a Dra. Maria Manuel Beleza (DT), o Dr. Rui Osório (Farmacêutico Grau I substituto), a Dra. 

Ágata Dias (Farmacêutica Grau I substituta), a Dra. Renata Ribeiro (Farmacêutica substituta), a Dra. 

Ana Paula Nestor (Farmacêutica), o Dr. Rui Tiago Castro (Farmacêutico), o Diogo Almeida (Técnico 

de Farmácia), a Lídia Ribeiro (Técnica de Farmácia) e a Dona Fernanda Barros Sol (Auxiliar de 

limpeza). Realizei parte do meu estágio ao mesmo tempo que um estagiário da Faculdade Fernando 

Pessoa. 

 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 

Para o bom funcionamento de uma farmácia é importante estabelecer um equilíbrio entre a parte 

comercial e o espaço de saúde. A gestão da farmácia inclui a aquisição, o fornecimento e a 

disponibilidade contínua dos produtos, suprimindo assim as necessidades dos utentes e prestando 

cuidados de saúde adequados. O sistema informático (SI) é muito importante a nível de gestão, 

dispensa e faturação contribuindo para a segurança e a rastreabilidade de todas as operações 

realizadas.  

 

3.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

No caso da FB utiliza-se como SI o SIFARMA2000®. Este sistema possibilita a elaboração e a 

receção de encomendas, controlo de prazos de validade, elaboração do inventário, realização e 

regularização de devoluções, impressão de códigos de barras, controlo de movimento de 

medicamentos, em especial de psicotrópicos e benzodiazepinas, e o processamento do receituário e 

de atendimento ao público. Neste último caso, o sistema oferece o suporte necessário à dispensa de 

medicamentos, incluindo o acesso a informação em tempo útil (grupo terapêutico, grupo homogéneo, 

posologia, indicações terapêuticas, contraindicações, efeitos adversos e interações medicamentosas) 

e a automatização das comparticipações, portarias e despachos.  

As vantagens deste sistema informático são diversas, permitindo diminuir os erros de dispensa 

para que o farmacêutico se possa focar no utente, fazendo um aconselhamento mais seguro e com 

mais qualidade2. 

 

 



5 
 

3.2. GESTÃO DE STOCKS 

Uma boa gestão de stocks é essencial no bom funcionamento de uma farmácia, sendo importante 

que haja uma quantidade de produtos adequada à necessidade dos utentes3. 

O SI permite definir um stock mínimo e um stock máximo para cada produto. Quando a quantidade 

de um produto é inferior ao valor definido como stock mínimo, este é automaticamente colocado na 

encomenda diária que posteriormente será revista pela DT. A ficha do produto contém também 

informação de compras e vendas, possibilitando analisar quando é que entraram os produtos na 

farmácia e quando saíram bem como as suas quantidades.  

A gestão de stock não é uma atividade estática, sendo necessária uma análise do stock e 

alteração das fichas de produto regular, de acordo com a população de utentes que frequenta a 

farmácia e com a época sazonal (por exemplo, no inverno é necessário um stock mais elevado de 

antigripais). 

 

3.3. INVENTÁRIO 

Anualmente é realizado um inventário de todas as existências da FB de forma a identificar 

possíveis discrepâncias entre o stock físico e o informático. Para além deste, de 6 em 6 meses são 

inventariados todos os produtos cujo preço seja definido pela farmácia (produtos NETT) e 

mensalmente efetua-se um inventário parcial. Quando se identifica alguma discrepância de stocks a 

situação é analisada e se necessário realiza-se novo inventário. 

No inicio do meu estágio na FB, comecei por realizar inventários, nomeadamente de 

anticontracetivos, antiasmáticos e xaropes. Para cada grupo apontava o nome do produto, o seu CNP, 

a sua validade e a quantidade presente na Farmácia. Posteriormente, confrontavam-se estes dados 

com os dados registados no SI, de modo a corrigir erros nos prazos de validade ou erros de stock. 

Esta tarefa foi muito útil como preparação para atendimento ao público, pois permitiu-me identificar 

estes medicamentos e formas farmacêuticas mais facilmente. 

 

3.4. CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

A seleção de fornecedores é uma tarefa de extrema importância que deve ser realizada de acordo 

com critérios rigorosos que permitam uma resposta atempada na procura e aquisição de produtos. 

Estes critérios incluem a rapidez de entrega, tipo de produtos disponibilizados, preço praticado, 

condições comerciais e condições de pagamento. Para além disso, características inerentes à própria 

farmácia também influenciam a escolha do fornecedor, como capacidade financeira, espaço 

disponível para armazenamento ou tipo de receituário apresentado pelos utentes. 

A FB trabalha com dois tipos diferentes de fornecedores, os distribuidores grossistas e os 

laboratórios. No primeiro caso com 2 distribuidores grossistas: Cooprofar e OCP Portugal, que 

apresentam a vantagem de assegurarem várias entregas por dia, sendo útil e prático para as 

pequenas variações de stock ao longo do dia e permitindo encomendar quantidades pequenas de 

forma a não acumular na Farmácia produtos com pouca rotatividade. Para além disto, dispõem de 

um serviço de correio eletrónico imediato, permitindo verificar a disponibilidade de um produto e o seu 

preço aquando do atendimento, de forma a comunicar prontamente ao utente. 
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As compras efetuadas diretamente aos laboratórios apresentam como vantagem a oferta de 

maiores descontos em termos de preço, no entanto apresentam maiores exigências, como por 

exemplo a encomenda de quantidades maiores. Estas encomendas costumam ser reservadas para 

PCHC, produtos de carácter sazonal, alguns medicamentos genéricos e medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM) de maior rotatividade. Outra vantagem das encomendas efetuadas aos 

laboratórios é o marketing, pois os laboratórios fornecem à Farmácia ferramentas para se construírem 

montras e para publicitar os produtos. 

 

3.5. GESTÃO DE ENCOMENDAS 

Quando iniciei o estágio comecei por acompanhar e realizar a gestão de encomendas, para além 

dos inventários. 

 

3.5.1. ELABORAÇÃO DE ENCOMENDAS 

A realização de encomendas na FB é feita através de vários métodos. Como referido 

anteriormente, através da ficha do produto do SI, sempre que a quantidade deste está abaixo do stock 

mínimo estipulado, este é colocado na encomenda diária, que depois é verificada pela DT, sendo que 

nada é encomendado sem ser revisto. Diariamente são feitas 2 encomendas, uma à hora do almoço 

e outra a meio da tarde. Por outro lado, sempre que um produto não está disponível num momento 

pode-se forçar a sua encomenda no sistema informático na ficha do produto, aparecendo uma 

notificação quando se está a aprovar a encomenda diária, o que permite à DT acrescentar os produtos 

que os utentes procuram. 

Outra prática muito usual na FB é ligar diretamente para os armazenistas, permitindo responder 

às necessidades mais urgentes dos utentes, sendo que em maior parte dos casos é possível obter 

um produto no próprio dia. A grande vantagem deste método é saber prontamente a disponibilidade 

de um produto e a hora de entrega, sendo que quando é solicitado um produto para o próprio dia 

costuma ser o método de eleição. As encomendas diretas costumam ser efetuadas por contacto entre 

os delegados de vendas e a DT e os pedidos são normalmente efetuados por modem ou por telefone. 

A gestão de stocks não é estática e isso reflete-se nas encomendas. Há alturas do ano em que o 

stock mínimo de um produto aumenta devido à sua procura. Por isso, é importante haver 

continuamente uma avaliação das vendas de forma a ajustar as encomendas e a não haver uma 

rutura de stock. 

 

3.5.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Como já foi referido anteriormente, as encomendas são entregues na FB pela porta das traseiras, 

num local adequado, de forma a não interferir com o atendimento aos utentes3. Aquando da sua 

receção é necessário verificar se se faz acompanhar por uma fatura ou guia de remessa e seus 

duplicados que devem conter as seguintes informações: número e data de fatura, identificação do 

fornecedor e da farmácia, quantidade pedida e enviada de cada produto, descrição dos produtos 

(CNP, nome comercial ou DCI, dosagem, forma farmacêutica e capacidade da embalagem), preço 
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unitário, IVA, eventuais bonificações, PVP (exceto produtos de venda livre), valor total, com e sem 

IVA, e informações relativas às condições do produto (por exemplo, esgotados).  

Assim, é necessário certificar se estas informações constam na guia de remessa e a encomenda 

é conferida quantitativa e qualitativamente verificando-se se os produtos se encontram em bom 

estado e colocando imediatamente os produtos de frio no frigorífico numa prateleira à parte e após 

verificação são colocados nas prateleiras correspondentes. 

A receção e conferência da encomenda são auxiliadas pelo sistema informático, que tem a função 

“Receção de encomendas”, em que se introduz o número da fatura, o valor total da compra e o número 

total de embalagens. Em seguida, procede-se à leitura ótica dos códigos de barras ou insere-se o 

CNP constante na embalagem, um a um, confirmando os prazos de validade, PVP, PVF, 

correspondência entre o que foi faturado e o que foi recebido, quantidade de unidades recebidas e 

por fim valor total. No caso específico dos produtos NETT, no final é necessário confirmar se o preço 

de venda à farmácia se alterou e se é necessário ajustar a margem ou o preço.  

No final da conferência, e caso a fatura contenha benzodiazepinas ou medicamentos 

estupefacientes/psicotrópicos, o sistema obriga à introdução do número de registo associado à fatura, 

garantindo a rastreabilidade deste tipo de produtos. 

Após validar a encomenda, o sistema permite transferir os produtos esgotados para outro 

fornecedor e reportar esta informação ao INFARMED. As faturas e os duplicados são arquivados, 

separadamente, nas respetivas capas de cada fornecedor e as guias das benzodiazepinas são 

carimbadas e assinadas por um farmacêutico responsável, sendo os originais armazenados na capa 

respetiva e os duplicados enviados para o fornecedor. 

Este foi um dos primeiros trabalhos que fiz na FB, o que me permitiu ter mais proximidade com 

os diferentes medicamentos e produtos, de forma a conhecer os produtos que são mais consumidos 

na Farmácia e qual o seu efeito. Também me permitiu ver algumas dificuldades em termos de controlo 

de prazos de validade, erros de stock e de mudanças no PVP de alguns deles. 

 

3.5.3. ARMAZENAMENTO 

O armazenamento deve ser feito de acordo com as características dos produtos e em local 

apropriado, de forma a manter a sua estabilidade e viabilidade. Estes são arrumados seguindo a regra 

first expired first out (FEFO), em que os que caducam primeiro estão à frente ou no topo das 

prateleiras, de forma a serem cedidos em primeiro lugar. Caso não tenham prazo de validade aplica-

se a regra first in first out (FIFO). 

Após receção das encomendas os produtos são colocados num carrinho com 4 cestos ou em 

banheiras e são armazenados pelos colaboradores da FB entre atendimentos, com exceção dos 

produtos de frio e dos psicotrópicos e estupefacientes que são os primeiros a serem arrumados logo 

após a sua receção. Estes últimos são guardados numa gaveta fechada à chave no laboratório e é 

também neste espaço em que se guardam as matérias-primas. 

Para os restantes produtos as condições de temperatura, humidade e iluminação são verificadas 

periodicamente, garantindo que a temperatura não é superior a 25ºC, a humidade não é superior a 

60% e que os produtos não se encontrem em contacto direto com a exposição solar ou com o chão.  
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Os produtos sazonais e as promoções ocupam lugares de destaque como as prateleiras atrás 

dos postos de atendimento ou os lineares dispostos na área de espera. Outro caso particular são os 

produtos normalmente mais procurados que se encontram nas gavetas por baixo dos postos de 

atendimento. 

Esta também foi uma das primeiras tarefas que realizei, de forma a contactar com as diferentes 

embalagens, formas farmacêuticas, nomes comerciais e princípios ativos. Foi um trabalho 

extremamente útil pois permitiu-me saber a localização exata de diversos produtos na Farmácia bem 

como associar os nomes comerciais com os princípios ativos, o que se tornou uma mais valia quando 

iniciei o atendimento ao público. 

 

3.5.4. PRAZOS DE VALIDADE 

O controlo do prazo de validade dos produtos é de elevada importância, de modo a garantir que 

não são cedidos produtos com prazo de validade expirada aos utentes e mantendo assim as 

condições de qualidade, eficácia e segurança desejadas. Como já foi referido, ao receber uma 

encomenda é verificado o prazo de validade e os produtos são armazenados de forma a garantir que 

aqueles com validade mais curta sejam cedidos primeiro aos utentes – FEFO. 

Outro método de controlo dos prazos de validade é através do SI. Este permite imprimir uma lista 

dos produtos cujo prazo de validade está a acabar e posteriormente é feita a verificação manual dos 

produtos presentes na lista de forma a separar os de validade a terminar ou corrigir validades 

incorretas. Os produtos recolhidos são devolvidos ao fornecedor juntamente com uma nota de 

devolução e este emite uma nota de crédito, troca o produto ou, caso não aceite a devolução, devolve 

o produto à farmácia que dá saída deste por quebra de produto. Posteriormente contacta-se a 

Autoridade Tributária para presenciar o seu abate. 

No caso dos produtos NETT, é impressa uma lista dos produtos cuja validade termina dentro de 

6 meses e estes são separados numa prateleira para que todos os funcionários saibam quais são os 

produtos em que é dada preferência para sair. O SI tem uma funcionalidade que permite criar gavetas, 

como por exemplo, a dos xaropes. Esta função é útil para fazer o controlo de validades de um grupo 

de produtos de forma a verificar quais é que têm uma validade mais curta para serem cedidos 

preferencialmente. 

 

3.5.5. DEVOLUÇÕES E IRREGULARIDADES 

Existem vários motivos pelos quais se pode proceder à devolução de um produto, desde produtos 

fora de validade ou com validade curta, produtos danificados, produtos pedidos por engano ou que 

não foram encomendados ou ainda lotes de medicamentos cuja recolha tenha sido ordenada pelo 

INFARMED ou pelo fornecedor. 

Com auxílio do SI é emitida uma nota de devolução, no menu “Gestão de Devoluções”. Esta nota 

tem de conter a identificação dos produtos a devolver e as respetivas quantidades, o preço, o número 

da fatura original, o motivo da devolução, a identificação da farmácia e a data. Posteriormente a nota 

de devolução é impressa em triplicada, sendo que o original e o duplicado são enviados para o 

fornecedor com o produto, após serem carimbados e assinados. O triplicado fica armazenado na 
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farmácia. Se a devolução for aceite é emitida uma nota de crédito ou enviado um produto de 

substituição por parte do fornecedor, mas caso esta seja rejeitada, o produto é devolvido juntamente 

com uma guia de remessa com o motivo da rejeição e passa a integrar as quebras do ano em curso. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos de uso humano e veterinário e de dispositivos médicos faz parte do 

ato farmacêutico, bem como a interpretação e validação das prescrições médicas. Assim, o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, deve dispensar o medicamento em função da prescrição 

médica ou exercer uma escolha baseada nos seus conhecimentos que permitam uma boa relação 

benefício/risco e benefício/custo. Deve também assegurar-se que o utente recebe a informação 

indispensável para o uso correto do medicamento3, 4.  

Desta forma, o farmacêutico adquire um papel muito importante na dispensa de medicamentos, 

podendo contribuir para o sucesso ou insucesso da terapêutica e tendo uma elevada responsabilidade 

na utilização correta e segura destes. 

Ao fim de cerca de um mês de estágio comecei a realizar atendimentos ao público e a participar 

na dispensa de medicamentos. Primeiro assisti ao atendimento dos meus colegas e logo depois 

comecei a atender com o apoio de um farmacêutico, de forma a aprender a realizar as operações de 

dispensa no sistema informático. Rapidamente comecei a realizar os atendimentos sozinha, sempre 

com um colega no posto ao lado para me fornecer apoio caso fosse necessário. Com o tempo aprendi 

a realizar as tarefas mais rapidamente e eficazmente e também aprendi a aconselhar melhor. Sempre 

que tinha dúvidas perguntava a um dos profissionais da Farmácia e todos se mostraram disponíveis 

para me ensinar e ajudar. 

 

4.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

O receituário corresponde a uma grande parte da faturação da farmácia e é muito importante que 

a sua validação seja muito cuidadosa para que a farmácia consiga receber o valor relativo às 

comparticipações do Estado Português ou dos subsistemas de saúde. 

Atualmente foi estabelecido o princípio da obrigatoriedade da prescrição eletrónica de 

medicamentos, incluindo os medicamentos manipulados e os estupefacientes e psicotrópicos, com 

exceção de algumas situações legalmente previstas. Este tipo de prescrição também é aplicável a 

outros produtos, com ou sem comparticipação, como dispositivos médicos, produtos de alimentação 

especial ou fraldas.  

A prescrição eletrónica tem como objetivo aumentar a segurança no processo de prescrição e 

dispensa, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde, evitando erros de dispensa e 

agilizando não só estes processos como também a conferência de receituário5, 6. 

 

4.1.1. PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA DE MEDICAMENTOS 

Existem ainda duas formas de disponibilização da prescrição eletrónica: receita eletrónica 

desmaterializada e receita eletrónica materializada. 
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4.1.1.1. RECEITA ELETRÓNICA DESMATERIALIZADA OU RECEITA SEM PAPEL 

Esta é a tipologia de receita mais recente em Portugal. Para ter acesso à receita são necessários 

três códigos: o número da receita, o código de acesso e dispensa e o código de direito de opção. Este 

último corresponde ao direito de um utente escolher um medicamento de marca ou um genérico com 

preço superior ao 5º mais barato. 

A receita sem papel tem várias vantagens para os utentes como o facto de poderem levantar a 

sua medicação fornecendo a guia de tratamento, a SMS com os códigos ou o seu cartão de cidadão. 

Adicionalmente como este modelo permite a prescrição em simultâneo de diferentes tipologias de 

medicamentos (numa mesma receita podem constar fármacos comparticipados e produtos não 

comparticipados), o utente contém num único local toda a medicação necessária, podendo até optar 

por aviar todos os produtos prescritos ou apenas parte deles. Os produtos que não forem aviados 

podem posteriormente ser levantados no mesmo ou noutro estabelecimento até à data de validade 

que consta na receita. Contudo, é necessário salientar que cada linha de prescrição tem a sua data 

de validade, podendo diferir das outras7, 8. 

Quando o utente recebe a guia de tratamento, tem acesso aos códigos referidos anteriormente e 

a informações pertinentes como o médico prescritor, o local da prescrição, quais os medicamentos 

que foram prescritos (contendo DCI, dosagem, forma farmacêutica, posologia e tamanho da 

embalagem) e as suas quantidades e a data limite de levantamento de cada linha. Enquanto quando 

recebem SMS apenas têm os códigos e é necessário recorrer à internet para consultar a sua guia. 

Em relação às vantagens para a farmácia, este processo é mais eficaz e seguro evitando erros 

de dispensa e, como os utentes podem ter toda a medicação num só local, a comunicação 

farmacêutico/utente é facilitada, bem como os tempos de espera. 

Durante o meu estágio tive acesso a todos os tipos de receita, mas a receita sem papel foi a mais 

prevalente. Tive oportunidade de aviar as receitas a partir da guia de tratamento e de SMS, mas não 

a partir do Cartão de Cidadão, embora a FB dispusesse de leitores apropriados. Confesso que, 

embora a SMS fosse útil por estar sempre disponível aos utentes e não fosse necessário levar um 

papel para a farmácia, não considero um método prático para todos os utentes. Como já referi 

anteriormente, a FB tem uma população de utentes idosos elevada e aconteceu por várias vezes 

terem dificuldades em encontrar a receita ou até apagarem a mensagem sem querer. Outro problema 

comum ocorreu em utentes que tinham a guia de tratamento impressa e a SMS no telemóvel, e que 

aviavam tanto por um método como pelo outro, o que gerou muita confusão e por vezes foi difícil de 

explicar aos utentes que era a mesma receita ou até que já tinham vindo buscar o medicamento, mas 

não se lembravam. No entanto, a receita sem papel é uma mais valia quer para a farmácia quer para 

o utente. 

 

4.1.1.2. RECEITA ELETRÓNICA MATERIALIZADA 

Este tipo de receita tem habitualmente uma validade de 30 dias após a sua emissão, mas pode 

ser renovável, desde que contenha medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, 

podendo ter até três vias sendo que deve estar devidamente identificada na receita com a menção 

“1.ª via”, “2.ª via” ou “3.ª via”. Adicionalmente existem ainda receitas eletrónicas materializadas que 
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são classificadas como restritas, uma vez que se destinam a medicamentos usados em patologias 

cujo diagnóstico é realizado somente em hospitais ou que, por outro lado, dizem respeito a 

medicamentos que podem causar efeitos adversos graves. Estes últimos requerem desta forma, uma 

vigilância atenta por parte do médico durante o tempo de tratamento8, 9. 

As grandes vantagens desta tipologia em relação à receita manual é a possibilidade de separar 

a receita da guia e o utente fica com a informação necessária sobre a posologia, bem como os dados 

do médico para contactar caso tenha alguma dúvida e o facto de reduzir os problemas de ilegibilidade 

da caligrafia dos médicos prescritores.  

 

4.1.2. PRESCRIÇÃO MANUAL 

Em casos excecionais previstos na legislação, a prescrição pode ser feita por via manual: 

a) Falência do sistema informático; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente 

pela respetiva Ordem profissional; 

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês8, 9. 

Tal como o nome indica estas receitas são preenchidas manualmente por um médico num 

formulário próprio e contêm o número de receita, dados do utente: nome, número de utente, telefone 

se aplicável, entidade responsável, número de beneficiário, as siglas “R” ou “RO” se o doente estiver 

incluído num regime especial de comparticipações, vinheta do médico, bem como a especialidade e 

o telefone, identificação da exceção legal, validade, data e assinatura do prescritor. Contêm também 

até quatro linhas de medicamentos a dispensar, indicando DCI da substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem e número de embalagens a dispensar. 

Este tipo de receitas é menos seguro que as eletrónicas, uma vez que é necessário conseguir 

interpretar a letra do médico, que por vezes pode ser ilegível, e é necessária mais atenção da parte 

do farmacêutico na altura da dispensa de forma a não cometer erros. Enquanto as receitas eletrónicas 

são introduzidas no sistema e caso o farmacêutico se engane no medicamento o SI não deixa 

prosseguir com a venda, indicando que o produto não corresponde à receita, no caso destas receitas 

manuais, dependem somente da atenção do farmacêutico para os detalhes e da sua validação 

correta. Outra desvantagem é para o utente, que neste caso entrega a sua receita na farmácia e não 

tem acesso à posologia dos medicamentos. Por outro lado, estas receitas mostram-se vantajosas 

quando há um determinado medicamento que tem andado esgotado ou que o médico não consiga 

encontrar no sistema, mas que exista na farmácia. Assim, o médico consegue emitir a receita para o 

utente não ter de suspender a sua medicação. 

Foi nas receitas manuais que tive mais dificuldade no início, não só na sua validação da qual 

falarei mais à frente, mas também na sua compreensão. Por várias vezes tive de recorrer aos meus 

colegas para confirmar o conteúdo da receita e quais os medicamentos a dispensar, bem como para 

realizar as comparticipações dos regimes especiais. Com a prática e com o tempo comecei a demorar 

menos tempo na compreensão e validação destas receitas e já sabia quais os pontos-chave em que 

me devia focar. 
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4.1.3. REGRAS DE PRESCRIÇÃO 

A prescrição de um medicamento deve ser efetuada por DCI da substância ativa e tem de conter 

a sua forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e posologia. O utente tem direito de 

optar por qualquer medicamento que cumpra os parâmetros anteriores. Excecionalmente, a 

prescrição pode incluir a denominação comercial do medicamento, nos casos medicamentos que não 

disponham de medicamentos genéricos similares comparticipados ou para os quais só exista original 

de marca e licenças ou em caso de justificação técnica do prescritor, assinalada em local próprio da 

receita. As justificações admissíveis são: 

a) “Exceção a) do n. º3 do art.º 6” – Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito 

conforme informação prestada pelo INFARMED, como por exemplo EUTIROX® (Merck, 

S.A.); 

b) “Exceção b) do n. º3 do art.º 6” – Intolerância ou reação adversa prévia, reportada ao 

INFARMED, I.P., a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial; 

c) “Exceção c) do n. º3 do art.º 6” – Medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração estimada superior a 28 dias6, 9. 

No caso da exceção b), deve constar na receita a menção “Reação adversa prévia” e no caso da 

exceção c) “Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. Enquanto das primeiras exceções apenas 

se pode dispensar o medicamento prescrito, no caso da exceção c) pode-se ceder o medicamento 

prescrito ou outro com o PVP inferior, desde que pertença ao mesmo grupo homogéneo9. 

Relativamente à receita materializada ou por via manual, estas podem conter até um máximo de 

quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos e até duas embalagens de cada, num total de 

quatro embalagens, exceto se os medicamentos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária, podendo ser receitadas quatro unidades. Em relação aos estupefacientes e psicotrópicos, 

estes não podem constar de uma receita onde sejam prescritos outros medicamentos ou produtos de 

saúde. Por outro lado, a receita sem papel pode conter, em linhas de prescrição distintas, produtos 

de saúde e medicamentos distintos, até um máximo de duas embalagens de cada, com exceção de 

alguns medicamentos previstos por lei que têm um limite máximo de seis embalagens por receita9. 

Na FB, foram várias as vezes que encontrei erros de prescrição, principalmente nas receitas 

manuais, em relação ao número de caixas dispensadas, sendo que maior parte das vezes foi possível 

comunicar eficazmente o problema ao utente e foram dispensadas apenas o número de caixas 

previstas pela portaria. Também verifiquei casos em que o utente trazia uma receita manual com um 

medicamento psicotrópico juntamente com outros medicamentos.  

 

4.1.4. VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

Perante a apresentação de uma receita, o farmacêutico tem de fazer uma análise cuidadosa e 

minuciosa da mesma, que permita uma correta interpretação e avaliação dos dados presentes. Assim 

a receita só é considerada válida se incluir os seguintes elementos: 

• Número da receita; 

• Local de prescrição ou respetivo código; 
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• Identificação do médico prescritor, número de cédula profissional e a especialidade (se 

aplicável; 

• Identificação do utente (nome e número); 

• Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional e sigla do 

país, quando aplicável; 

• Regime especial de comparticipação e, se aplicável, identificação do seu despacho; 

• DCI da substância ativa; 

• Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens 

• Se aplicável, denominação comercial do medicamento; 

• Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou outro código 

oficial identificador do produto, se aplicável; 

• Data de prescrição6, 9. 

No caso da receita manual, há mais parâmetros que devem ser avaliados: 

• Vinheta identificativa do local de prescrição, se aplicável; 

• Vinheta de cor verde no caso de pensionista por regime especial; 

• Vinheta identificativa do médico prescritor; 

• Identificação da exceção que justifica a prescrição manual; 

• Assinatura do prescritor.  

Adicionalmente, estas últimas receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes, canetas 

diferentes ou estarem escritas a lápis8, 9. 

Após validação e dispensa dos medicamentos e se se tratar de uma receita manual ou 

materializada, o utente ou o seu representante, deve assinar o verso da receita de forma legível para 

comprovar a dispensa efetuada, salvo não souber ou não puder assinar, caso em que o farmacêutico 

consigna essa menção na receita8. 

Devido a erros pontuais pude contactar com algumas receitas que não estavam válidas. Desde 

receitas assinaladas com regime especial, mas sem a vinheta verde até falta da entidade financeira 

responsável, mas a razão mais comum por rejeição das receitas foi devido a rasuras. 

 

4.1.5. AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

O farmacêutico para além de validar a receita tem de ter um olho crítico em relação ao seu 

conteúdo e deve avaliar a sua adequação ao doente (contraindicações, interações, alergias, entre 

outros), a adequação posológica (dose, frequência e duração do tratamento) e as condições do 

doente para administrar o medicamento (aspetos legais, sociais e económicos). Para tal, é possível 

recorrer não só à experiência profissional, mas também a diversas fontes de informação (desde o SI, 

até livros específicos) e, se necessário, ao médico prescritor de modo a assegurar a opção terapêutica 

mais adequada ao utente em questão. 

Durante o estágio verifiquei algumas prescrições em que a posologia não correspondia com a 

forma farmacêutica do medicamento. Um exemplo em concreto foi com o VENTILAN® (Glaxo 

Wellcome Farmacêutica, Lda.). Este medicamento apresenta-se sob a forma de inalador ou de 

solução para inalação por nebulização e por várias vezes apareceram receitas com a prescrição do 
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primeiro, mas com indicação para diluir uns mililitros da solução com soro fisiológico para nebulização. 

Nestes casos foi possível contactar o médico e confirmar que se tratou de um erro de prescrição. 

Outro caso aconteceu com uma receita manual em que o médico escreveu “CEBION® gotas” (esta 

forma farmacêutica não existe para este medicamento), quando na verdade se queria referir ao 

CEBIOLON® (Merck, S.A.). 

 

4.1.6. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

A comparticipação de medicamentos permite que uma parte ou a totalidade do custo dos 

medicamentos seja suportada por uma entidade específica e, desse modo, o utente apenas tem de 

pagar a diferença entre o PVP e o valor da comparticipação. Esta comparticipação depende de uma 

percentagem do PVP do medicamento, de um sistema de preços de referência e de uma ponderação 

de fatores como as características dos doentes, prevalência de determinadas doenças e objetivos de 

saúde pública10. 

De acordo com a legislação, a comparticipação dos medicamentos realizada pelo Estado 

português é feita tendo em consideração quatro escalões diferentes (Tabela 2): 

 

Tabela 2: Percentagem de comparticipação do estado em função do escalão11. 

Escalão Percentagem de comparticipação do PVP 

A 90% 

B 69% 

C 37% 

D 15% 

 

No caso dos pensionistas, estes têm um acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para os 

restantes escalões. De realçar que este regime especial de comparticipação é válido para 

pensionistas que apresentam rendimentos anuais que não ultrapassem “14 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato” ou por outro lado, não excedam “14 vezes o 

valor indexante dos apoios sociais em vigor”. Para além destes, também há regimes especiais de 

comparticipação, por exemplo, em função de algumas patologias ou de grupos especiais de utentes12. 

Existem ainda sistemas de complementaridade na comparticipação, o que significa que o utente 

beneficia da comparticipação de duas entidades, sendo as receitas submetidas a dois organismos 

que comportam parte dos custos. Nestes casos um dos organismos é o Sistema Nacional de Saúde 

e o outro é, por exemplo, SAMS (Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários) 

ou APDL (Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA) entre outros. 

No caso da FB é possível verificar um elevado número de utentes pensionistas e de utentes que 

usufruem de sistemas de complementaridade na comparticipação, o que requer obrigatoriamente a 

apresentação do cartão de beneficiário e de uma rubrica por parte do utente a confirmar os 

medicamentos dispensados. 
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4.1.7. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Aquando da dispensa dos medicamentos comparticipados é sempre impresso no verso das 

receitas manuais e eletrónicas materializadas um documento de faturação onde constam a série, o 

lote, o número da receita, entre outras informações. A conferência deste receituário consiste em 

verificar novamente a validade da receita e se os medicamentos aviados correspondem aos 

prescritos, conferindo os códigos impressos neste verso, a dosagem, forma farmacêutica, tamanho e 

quantidade de embalagens, se contém as assinaturas do utente, do médico e do farmacêutico, se 

tem o carimbo da farmácia e a data de confirmação, se o plano de comparticipação é o correto e se 

está presente alguma exceção. Para além desta conferência é ainda feita a conferência final que é 

uma segunda verificação de todas as receitas, por outro farmacêutico. Todos os meses estas receitas 

são organizadas tendo em consideração o número do lote e os diferentes organismos de 

comparticipação, sendo que cada lote é constituído por trinta receitas. Para as receitas sem papel 

estes passos não são necessários, pois estas são automaticamente validadas e organizadas pelo 

sistema informático e não existe um registo em papel das mesmas. 

Quando um lote está completo imprime-se o “Verbete de identificação do lote” e, mensalmente, 

as receitas são enviadas para as respetivas entidades. Os lotes comparticipados pelo SNS são 

enviados para o Centro de Conferência de Faturas e os restantes são enviados para a Associação 

Nacional de Farmácias que se encarrega da distribuição para os diferentes organismos. 

 

4.2. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

De acordo com a legislação em vigor, um medicamento está sujeito a receita médica (MSRM) 

quando apresenta uma das seguintes características:  

• De forma direta ou indireta, pode ser um risco para a saúde do doente, mesmo quando 

usado para o fim a que se destina (caso sejam utilizados sem vigilância médica); 

• Quando usado com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daqueles a que se destina, possa ser prejudicial (direta ou indiretamente); 

• Contenha substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

• Se destine a ser administrado por via parentérica13. 

Os medicamentos que preencham qualquer uma das referidas condições, só podem ser 

dispensados mediante apresentação de receita médica. 

 

4.2.1. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Um medicamento genérico tem de conter a mesma composição, qualitativa e quantitativa, em 

substâncias ativas e a mesma forma farmacêutica que o seu medicamento de referência. Para além 

disto, tem de demostrar a sua bioequivalência através de estudos de biodisponibilidade apropriados. 

Neste caso, o medicamento de referência é o medicamento que foi autorizado com base em 

documentação completa, incluindo os resultados dos ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos. 

O medicamento genérico deve ser identificado pelo seu nome, seguido da dosagem, forma 

farmacêutica e da sigla “MG”, que devem constar do seu acondicionamento secundário13. 
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A introdução destes medicamentos aumentou as opções disponíveis para os utentes. Geralmente 

são mais baratos que o seu medicamento de referência, sendo que pude verificar uma preferência 

dos utentes pelos medicamentos genéricos por este motivo. No entanto, ainda há pessoas que 

depositam a sua confiança nas marcas, por isso foi importante questionar os utentes acerca das suas 

preferências. 

 

4.2.2. MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Estes medicamentos contêm substâncias que atuam a nível do Sistema Nervoso Central e cujas 

propriedades podem trazer benefícios terapêuticos a um número alargado de situações e de doenças. 

Contudo, estão sujeitos a uma legislação especial, uma vez que podem provocar habituação, 

dependência física e química e complicações graves se utilizados incorretamente. Há uma grande 

componente ilícita associada a este tipo de medicamentos, fazendo com que passem por um controlo 

rigoroso que está a cargo do INFARMED14. 

Os estupefacientes e psicotrópicos apenas são dispensados mediante uma receita válida e é 

necessário garantir que o utente apresenta mais de 18 anos e se encontra na posse do seu bilhete 

de identidade ou cartão de cidadão. O processamento informático da venda exige o preenchimento 

de informações relativas ao médico prescritor (nome e número de cédula profissional), ao doente 

(nome e morada) e ao adquirente (nome, morada, data de nascimento, número do bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão e respetiva data de validade). 

Ao longo do estágio dispensei vários medicamentos psicotrópicos tendo encarado a tarefa com o 

devido sentido de responsabilidade e com bastante atenção aos pormenores necessários. 

 

4.3. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os medicamentos que não preencham as condições previstas para os MSRM são considerados 

MNSRM e não estão sujeitos a comparticipação, exceto nos casos previstos pela legislação. 

Normalmente, estes medicamentos estão associados ao tratamento de transtornos menores e de 

curta duração, cuja utilização dispense vigilância médica13. 

Como os MNSRM não necessitam da prescrição médica são muitas vezes usados em casos de 

automedicação e o farmacêutico assume assim um papel muito importante no que respeita ao seu 

aconselhamento, garantindo uma utilização segura e eficaz. Quando solicitado um medicamento 

desta categoria deve-se perguntar ao utente se sabe o seu uso correto, quais os seus sintomas ou 

para que efeito o vai utilizar e qual a posologia que costuma fazer, bem como outras patologias ou 

medicações que faça. Sempre que o medicamento não é o mais adequado, o farmacêutico tem o 

dever de informar o utente e fornecer-lhe alternativas. 

Por outro lado, também existem casos em que os doentes se dirigem à farmácia para obterem 

aconselhamento farmacêutico. De entre as opções terapêuticas este deve selecionar a opção que 

mais se adequa ao utente em questão em termos de substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, 

posologia e duração do tratamento. 

O aconselhamento farmacêutico constituiu a parte mais desafiante do meu estágio, mas também 

a mais recompensante. No início pedia sempre conselhos aos profissionais da FB e aos poucos, com 

a experiência transmitida pelos meus colegas e com o conhecimento que fui adquirindo com as 
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formações e com o contacto com os diferentes produtos, consegui ganhar a confiança para fazer 

aconselhamentos seguros e recorri cada vez menos aos meus colegas. Deparei-me com várias 

situações, sendo as mais comuns as ao nível do trato gastrointestinal, trato respiratório superior, 

afeções oculares e afeções cutâneas. Um caso que me deixou mais realizada foi de uma utente que 

referiu ter muitas dores e prurido devido a hemorroidas. Já estava a utilizar uma pomada adequada à 

patologia e costumava lavar a região perianal com água fria, mas queixava-se que ainda ficava pior 

e já não sabia o que fazer. Na altura aconselhei uma solução de lavagem, Proctocalm®, adequada 

para essa zona tendo uma ação suave e refrescante. A utente hesitou em levar o produto devido ao 

seu custo, mas decidiu experimentar e, uns dias depois, voltou à Farmácia para agradecer o 

aconselhamento e referiu que já estava muito mais aliviada. 

 

4.4. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

De acordo com a legislação, um medicamento veterinário corresponde “a 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”15. 

Durante o meu estágio, foram-me muitas vezes solicitados desparasitantes internos e externos 

para animais de estimação, mas o mais comum era receitas do médico-veterinário contendo 

medicamentos de uso humano para serem administrados aos animais.  

 

4.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Considera-se um medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Na sua preparação só podem 

ser utilizadas matérias-primas inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros 

estados europeus, na Farmacopeia Europeia ou em documentação científica e, quando são entregues 

à farmácia, têm de ser acompanhadas do respetivo certificado de análise16. 

Na FB os medicamentos manipulados são realizados mediante uma receita válida. Quando se 

procede à sua preparação é necessário preencher uma ficha de preparação de manipulados onde 

constam informações relativamente às matérias-primas (nome, lote, origem, quantidades) e ao modo 

de preparação (procedimento laboratorial). Na mesma ficha constam ainda informações referentes às 

embalagens de acondicionamento (tipo de embalagem, capacidade do recipiente), ao prazo de 

utilização e condições de conservação. Por último, mas não menos importante, é possível encontrar 

dados referentes à cor, odor e aspeto do manipulado. As fichas de preparação são rubricadas pelo 

operador, supervisor e pela DT, ficando arquivadas na Farmácia. 

Após a preparação de um manipulado este é devidamente rotulado e é calculado o seu preço de 

acordo com a legislação. Esta portaria tem em consideração fatores como a fórmula farmacêutica 

preparada e os honorários dos farmacêuticos. No rótulo devem constar informações como o nome do 

doente, o nome do manipulado, número do lote, prazo de validade, condições de conservação, via de 

administração, a identificação da farmácia e outras indicações que sejam necessárias. 
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Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar a preparação de um manipulado de vaselina 

salicilada a 20% e de proceder ao preenchimento das fichas legisladas. 

 

4.6. DISPENSA DE OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

Na FB estão também disponíveis múltiplos suplementos alimentares, PCHC, medicamentos 

homeopáticos, produtos dietéticos para alimentação especial e dispositivos médicos. Neste contexto, 

o farmacêutico deve ter conhecimento dos diferentes produtos e das suas particularidades, de forma 

a providenciar um aconselhamento de excelência. 

 

4.6.1. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

Um produto cosmético corresponde a qualquer substância, ou mistura de substâncias, destinada 

a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano ou com os dentes e as mucosas 

bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar o seu aspeto, 

protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais. Englobam os produtos de 

higiene corporal, como sabonetes e geles de banho, e os produtos de beleza, como maquilhagem17. 

Os PCHC constituem um mercado crescente, existindo uma grande variedade de opções e 

marcas. Assim, o farmacêutico deve manter-se constantemente informado e atualizado de forma a 

conseguir aconselhar o produto mais adequado a cada caso. 

A FB tem um elevado número deste tipo de produtos, no entanto a DT incentiva as formações 

nesta área, de modo a que todos os profissionais estejam sempre atualizados e saibam como 

aconselhar. Embora fossem muitas referências as formações permitiram-me distinguir bem os 

produtos melhores para cada situação e, sempre que possível, nas alturas em que a Farmácia tinha 

menos utentes aproveitava para pegar nos produtos e comparar as diferentes marcas e alegações. 

 

4.6.2. PRODUTOS DIETÉTICOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Os alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos constituem uma categoria de 

“géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, sujeitos a processamento ou 

formulação especial, com vista a satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes e para consumo 

sob supervisão médica, destinando-se à alimentação exclusiva ou parcial de pacientes com 

capacidade limitada, diminuída ou alterada para ingerir, digerir, absorver, metabolizar ou excretar 

géneros alimentícios correntes ou alguns dos nutrientes neles contidos ou seus metabólicos, ou cujo 

estado de saúde determina necessidades nutricionais particulares que não géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial ou por uma combinação de ambos”. Estes produtos são 

habitualmente recomendados a lactentes e crianças pequenas, a pessoas com patologias que afetam 

a assimilação de nutrientes ou o seu metabolismo e a idosos ou acamados que por vezes fazem uma 

dieta hipocalórica18. 

Na FB existem diversos produtos que se enquadram nesta categoria, desde leites adequados a 

diferentes fases de crescimentos e situações particulares, até aos produtos hiperproteicos e 

hipercalóricos destinados a pessoas com necessidades aumentadas. 
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4.6.3. FITOTERAPIA E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

Os produtos fitoterapêuticos tiram partido das propriedades curativas e preventivas das plantas 

nas mais variadas situações. A este nível predomina a ideia de que os produtos naturais não 

apresentam contraindicações, interações ou efeitos adversos, sendo responsabilidade do 

farmacêutico desmitificar este conceito, alertando os utentes para os seus riscos, bem como para a 

possibilidade de interações medicamentosas13. 

No caso dos suplementos alimentares, a sua procura é muito elevada, quer para regimes de 

emagrecimento ou prevenção de infeções urinárias, quer como estimulante cerebral ou fadiga física 

e mental. É importante realçar que estes não constituem uma alimentação equilibrada e que em maior 

parte dos casos o seu efeito não é imediato, sendo necessário adotar um estilo de vida saudável. 

 

4.6.4. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos englobam qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material, artigo 

ou software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado para fins comuns aos dos medicamentos, 

como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. No entanto, o seu principal efeito não 

pode ser alcançado através de ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, distinguindo-se 

assim dos medicamentos. Incluem meias de compressão, pensos oculares, seringas sem agulha, 

termómetros, entre outros19. 

 

5. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA BELEZA 

5.1. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

A FB dispõe de um tensiómetro automático, que regista os valores de pressão arterial sistólica e 

diastólica, bem como o número de batimentos cardíacos por minuto. O aparelho faz esta medição 

sem ser necessário o auxílio dos profissionais, mas muitas vezes este é solicitado para esclarecer 

dúvidas sobre o seu funcionamento. Após terminar a medição o aparelho imprime um talão com os 

valores e o farmacêutico analisa e aconselha a adoção de um estilo de vida mais saudável, pergunta 

se toma a medicação conforme o prescrito pelo médico e encaminha para o centro de saúde ou 

médico, em situações aplicáveis. A Farmácia também dispõe de cartões apropriados para que o 

utente possa registar as suas tensões ao longo de um período de tempo determinado. 

 

5.2. MEDIÇÃO DA GLICÉMIA CAPILAR 

A medição de glicémia é indicada principalmente para rastreio, deteção e controlo da 

hiperglicemia associada à diabetes ou à resistência à insulina. Antes de realizar a medição é 

necessário perceber se o utente é diabético, se toma a medicação de acordo com o que o médico 

prescreveu e quando foi a sua última refeição. Maior parte dos utentes que solicitam este serviço são 

diabéticos ou foi requisitado pelo seu médico fazer um controlo da glicémia capilar. Esta medição é 

realizada no gabinete de atendimento privado e apenas é necessária uma pequena gota de sangue, 

obtida por punção capilar com uma lanceta descartável. No final os valores são registados num cartão 

fornecido pela Farmácia. 
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5.3. MEDIÇÃO DO COLESTEROL TOTAL E TRIGLICÉRIDOS 

Esta medição é muito semelhante à anterior, o que difere são os aparelhos de medida, as tiras e 

os tempos de espera. A medição em jejum é preferencial e o valor para o colesterol deve ser inferior 

a 200 mg/dL e para os triglicéridos deve ser inferior a 150 mg/dL. Na FB este tipo de monitorização é 

muito requisitado, pelo que realizei estes testes várias vezes, bem como o anterior. 

 

5.4. MEDIÇÃO DO PESO CORPORAL, ALTURA E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

A FB dispõe de uma balança automática na zona de atendimento que faz estas determinações e 

no final imprime um papel com os seus valores. Embora não me tenha sido solicitada ajuda para 

utilizar a balança, pude verificar que muitos utentes a usavam, desde jovens em regime de 

emagrecimento, como de idosos a controlar o seu peso mediante uma nova medicação. 

 

5.5. RASTREIOS 

No sentido de promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos utentes, a FB oferece 

pontualmente, e em parceria com laboratórios fornecedores, rastreios orientados para os mais 

diversos problemas de saúde. Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar um rastreio 

gratuito de diabetes: Parte II – Tema 2 – Rastreio de diabetes mellitus. 

 

5.6. ACONSELHAMENTO DE NUTRIÇÃO 

Na FB os utentes têm à sua disposição aconselhamento nutricional semanalmente, às segundas-

feiras por uma nutricionista. Durante o aconselhamento é efetuada uma análise nutricional, elaborado 

um plano alimentar personalizado e adaptado às necessidades individuais de cada utente e são 

aconselhados suplementos alimentares, minimizando o seu uso indiscriminado e aumentando a sua 

segurança e eficácia. 

 

5.7. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que é responsável pela gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, a qual resultou de uma colaboração entre a 

indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias face à consciencialização para a especificidade do 

medicamento enquanto resíduo20. 

Na FB é possível a entrega de embalagens vazias, medicamentos fora do prazo ou com toma 

suspendida, que são posteriormente eliminados. Estes são colocados em contentores de cartão 

específicos e devidamente identificados, que depois de cheios são devidamente selados, pesados e 

é feito o preenchimento de uma ficha com os seguintes dados: nome da farmácia e respetivo código, 

peso do contentor e assinatura da pessoa responsável pelo fecho. 

Os utentes são muito recetivos a esta prática e é usual entregarem na Farmácia medicação que 

já não utilizam. 
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PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS 

 

TEMA 1 – INFEÇÕES VAGINAIS E HIGIENE ÍNTIMA NA MULHER 

1. ENQUADRAMENTO 

Quando comecei o atendimento ao público verifiquei que havia interesse por parte das utentes 

em obter mais informação e esclarecimentos sobre os produtos de higiene íntima. Simultaneamente 

havia muitas prescrições de antibióticos e antimicóticos por via tópica, por vezes associados a 

fórmulas orais. Algumas das utentes visitaram várias vezes a Farmácia por terem infeções recorrentes 

e de difícil resolução.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As infeções vaginais constituem a razão mais frequente para as mulheres procurarem conselho 

médico. Estudos indicam que mais de 70% das mulheres já tiveram algum problema a nível vaginal 

e já utilizaram algum produto para tratar infeções nessa região.  

Embora estas infeções não estejam associadas a uma elevada taxa de mortalidade, constituem 

um grande problema para as mulheres afetadas, estando os seus sintomas associados a ansiedade 

e depressão e causando um impacto negativo na qualidade de vida, autoestima e vida sexual. As 

infeções vaginais mais comuns são causadas por bactérias, fungos ou protozoários21, 22.  

 

2.1. FLORA NORMAL 

A flora vaginal normal, em mulheres em idade reprodutiva, é caracterizada por um predomínio de 

bactérias produtoras de ácido láctico, principalmente Lactobacillus spp. Estas bactérias são 

responsáveis por manter o pH acídico dos fluidos vaginais entre 3,5 e 4,5 que atualmente é utilizado 

como um biomarcador de um estado saudável da vagina. Por vezes pode haver variações no fluido 

vaginal, em termos de quantidade e de composição, devido não só a fatores fisiológicos, mas também 

associados à idade, ciclo menstrual, práticas vaginais (“duches vaginais”), estimulação e relações 

sexuais e condições patológicas, como infeções. 

O pH ácido vaginal é considerado como um fator de proteção crucial contra a proliferação de 

patogénicos, ao mesmo tempo que permite o crescimento de Lactobacillus spp. Qualquer fator que 

aumente o pH vaginal ou afete o seu equilíbrio normal vai criar um ambiente propício à proliferação 

de microrganismos, como bactérias e leveduras, causando infeção21, 23.  

É necessário salientar que os valores de pH referidos se aplicam apenas a mulheres em idade 

reprodutiva, sendo que na pré-puberdade é quase neutro e mantém-se assim até à adolescência. Na 

adolescência há aumento da espessura do epitélio escamoso vaginal e dos níveis de glicogénio no 

epitélio e na vagina, gerando-se a flora com predomínio de lactobacilos. Na menopausa o epitélio fica 

mais fino e verifica-se um aumento do pH para valores superiores a 624.  

 

2.2. FATORES QUE AFETAM O EQUILÍBRIO DA FLORA VAGINAL 

As infeções vaginais podem ocorrer em qualquer mulher, de qualquer idade, no entanto, há 

fatores de risco que afetam o equilíbrio da flora vaginal e propiciam a infeção. Fazem parte destes 
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fatores flutuações hormonais, como acontece na menstruação, gravidez, pós-parto e menopausa. 

Neste último caso a redução da acidez pode ser devida à secura vaginal, sendo que tratando os 

sintomas da menopausa é possível diminuir este risco. Os contracetivos também afetam a flora 

normal, devido à elevada quantidade de hormonas, nomeadamente de estrogénios. A toma de 

antibióticos poderá provocar um desequilíbrio, havendo uma diminuição da quantidade de 

Lactobacillus spp., o que permite uma proliferação descontrolada de leveduras. Para além destes 

fatores, o uso excessivo de tampões e pensos higiénicos e o stress também estão relacionados 

com um aumento do risco de infeção vaginal. Por outro lado, ase doenças crónicas como a Diabetes 

Mellitus, em que há uma maior quantidade de açúcar na urina e no muco vaginal criando um meio de 

cultura para microrganismos, aumenta o risco deste tipo de infeções. Por último, mas não menos 

importante, a utilização de um produto de higiene desadequado, com sabões irritantes ou com pH 

elevado, podem causar irritação da mucosa e diminuição dos Lactobacillus spp21, 23.  

Estes fatores associados a certos agentes patogénicos que se estabelecem na vagina e vulva 

aumentam a probabilidade de surgirem infeções vaginais23.  

 

2.3. INFEÇÕES VAGINAIS 

Há diversos tipos de infeções vaginais, de diferentes etiologias e nem todas têm um quadro 

inflamatório. Cada infeção vaginal apresenta fatores patológicos e clínicos diferentes que vão 

influenciar a escolha do tratamento mais adequado e a sua eficácia. Também podem ocorrer infeções 

que envolvem mais do que um agente, tornando o seu diagnóstico mais difícil e aumentando o risco 

de não detetar um problema existente, que vai resultar na persistência dos sinais e sintomas mesmo 

após o tratamento com um fármaco adequado para uma das causas identificadas. É também comum 

ser necessário realizar um tratamento antibacteriano ou antiparasitário após o tratamento de uma 

infeção fúngica21,22. De uma forma geral, o diagnóstico é orientado em direção a uma etiologia 

infeciosa envolvendo, uma Candidíase vulvovaginal, Bacteriose vaginal ou Tricomoníase22.  

 

2.3.1. VAGINITE BACTERIANA 

As vaginites bacterianas (VB) são caracterizadas por um aumento do número de bactérias 

endógenas como a Gardnerella vaginalis, que consequentemente leva à diminuição de Lactobacillus 

spp. e a um aumento do pH vaginal (critério de diagnóstico pH>4,5). Nestes casos, apesar do aumento 

de número bactérias, não há inflamação vaginal nem modificação das células da parede vaginal, 

podendo a infeção ser denominada bacteriose vaginal21. 

De acordo com vários estudos, as VB são consideradas a principal razão de infeções vaginais 

em mulheres de idade reprodutiva, sendo que também são reportados vários casos na menopausa. 

Contudo, esta doença continua a ser uma doença vaginal mal diagnosticada, tendo consequências 

graves quando não tratada, como infeções urinárias, risco aumentado de contrair VIH, infertilidade, 

dores pélvicas crónicas, infeção do líquido amniótico e parto prematuro nas grávidas. Os erros de 

diagnóstico devem-se ao facto deste ser feito de acordo com os critérios de Amsel, em que a infeção 

é diagnosticada se estiverem presentes 3 dos 4 critérios, que podem ser comuns a outras patologias: 

i) fluido vaginal com pH superior a 4.5; ii) corrimento vaginal abundante, de aspeto cremoso; iii) 
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presença de células “clue” no esfregaço vaginal (células do epitélio vaginal rodeadas por bactérias); 

iv) odor a “peixe podre”, proveniente dos metabolitos pelos patogénicos associados a um decréscimo 

de ácido láctico21, 25.  

Embora estas infeções estejam associadas a vários microrganismos, o mais comum é o aumento 

do número de G. vaginalis. Esta tem a capacidade de formar biofilmes e consegue produzir enzimas 

que degradam a mucina, destruindo a conformação em gel do fluido vaginal e sendo responsável pelo 

corrimento mais fluido associado a esta infeção25.  

 

2.3.2. VAGINITE AERÓBICA  

Por vezes pode ocorrer confusão entre a vaginite aeróbica (VA) e a VB. A VA é caracterizada por 

uma flora vaginal anormal associada a uma reação inflamatória local e respetiva resposta imunitária, 

o que não acontece no caso das VB. Estas características são observadas microscopicamente, 

verificando-se a presença de leucócitos e células parabasais em amostras vaginais. Outra diferença 

em relação à VB é o tipo de bactérias associadas. Neste caso é mais comum verificar-se a presença 

de bactérias aeróbicas, como estreptococos do grupo B, Escherichia coli e Enterecocos21, 26.  

Os sintomas associados são indicativos de infeção, verificando-se vermelhidão vaginal, 

corrimento de tonalidade amarela e dispareunia (dor intensa durante ou após a relação sexual). O 

fluido vaginal apresenta um pH>5, mas não contém odor a peixe21.  

 

2.3.3. CANDIDÍASE VULVOVAGINAL 

A candidíase é a segunda infeção vaginal mais prevalente. Estima-se que esta patologia afeta 

cerca de 70 a 75% das mulheres pelo menos uma vez na sua vida e que cerca de metade das 

mulheres já tiveram esta infeção antes dos 25 anos21.  

Esta patologia é causada por um fungo denominado Candida albicans, que existe naturalmente 

na flora vaginal, mas em situações de desequilíbrio pode proliferar em demasia e provocar uma 

infeção. É transmitida sexualmente, embora habitualmente não seja o principal motivo21, 23.  

Normalmente, as mulheres com esta patologia têm irritação vaginal, ardor, prurido, edema e 

corrimento vaginal com aspeto de queijo fresco, podendo ser flocular ou cremoso, sem odor ou com 

odor a fermentação. Também é possível ter dispareunia, disúria, pequenos sangramentos devido a 

fraturas e o pH costuma estar em valores considerados normais21.  

Apesar do papel da Candida albicans nesta infeção seja conhecido, o seu papel na flora normal 

ainda não está esclarecido e esta pode ser isolada da vulva ou da vagina em cerca de 20% das 

mulheres assintomáticas em idade reprodutiva.  

Quando há uma diminuição das defesas vaginais, a presença desta levedura pode não 

representar um comensalismo, mas sim início de infeção. Assim, a candidíase é uma infeção 

facilmente recorrente, estimando-se que 40% a 50% das mulheres experienciam uma recorrência, e 

mesmo depois de curada poderá reativar-se, pois a levedura geralmente não é completamente 

eliminada do organismo. Os tratamentos não evitam infeções futuras, pelo que a sua prevenção se 

torna de extrema importância21, 23.  
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2.4. SINAIS E SINTOMAS 

Como se pode verificar, estas infeções englobam vários sintomas inespecíficos e multifatoriais, e 

em maior parte dos casos apresentam-se assintomáticas. Na Tabela 3 estão compilados os sinais e 

sintomas de cada infeção referida anteriormente22, 25.  

 

Tabela 3: Principais características fisiopatológicas de vaginite bacteriana, vaginite aeróbica e candidíase 

vulvovaginal21. 

  Saudável VB VA Candidíase 

F
lu

id
o

 v
a

g
in

a
l 

Cor Branco Acinzentado Amarelo Branco 

Cheiro Inodoro “Peixe podre” Inodoro 
Inodoro ou odor a 

fermentação 

Textura 

Ligeiramente 

flocular pré-

menstruação 

Abundante, 

cremoso 

Abundante, 

semelhante a água 

Aspeto de queijo 

fresco, cremoso ou 

flocular 

Viscosidade 
Variável ao longo 

do ciclo menstrual 
Baixa Baixa Elevada 

pH  3.5 – 4.5 > 4.5 > 4.5 3.5 – 4.5 

Sintomas e sinais - 

Assintomático (50-

75% dos casos) ou 

pequeno ardor 

Eritema 

Vermelhidão, 

edema e fissuras 

na vulva, ardor e 

prurido 

Características 

microscópicas 

    

 

2.5. TRATAMENTO 

O tratamento de doenças vaginais por via tópica tem sido favorecido em relação à terapia oral, 

devido à obtenção de maior concentração do fármaco na zona afetada e menores interações ou 

interferências com o trato gastrointestinal. Há fármacos em forma de comprimidos, cápsulas, óvulos 

e semissólidos, como gel ou creme, para tratamento ou prevenção de infeções vaginais. É 

aconselhado suspender a atividade sexual até que a infeção esteja curada, pois este ato pode irritar 

ainda mais o tecido vaginal21, 23.  

O tratamento mais comum é um tratamento empírico de acordo com os sinais e sintomas da 

mulher, sendo que em aproximadamente 30% dos casos, não é obtido um diagnóstico após avaliação 

ginecológica22. No caso de vaginites bacterianas, o tratamento tenta reduzir a quantidade de 

bactérias e melhorar os sinais e sintomas como a secreção vaginal aumentada e o cheiro 

desagradável. Geralmente utiliza-se Metronidazol ou Clindamicina oral ou vaginal, podendo ser 

utilizados também na gravidez. Também é possível utilizar Metronidazol vaginal duas vezes por 

semana como forma de prevenção21, 24.   
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As vaginites aeróbicas têm uma terapêutica dirigida para os microrganismos aeróbicos e por 

isso o Metronidazol não é eficaz. Assim, torna-se necessário identificar o mecanismo patogénico de 

forma a escolher o melhor antibiótico.  

De momento ainda não há um tratamento padrão aconselhado para estes casos e é necessária mais 

investigação neste sentido21, 26. 

No tratamento da candidíase são utilizados antimicóticos, mas também se deve tratar as causas 

de modo a evitar recidivas. Os azóis, como o Clotrimazol, demonstraram ser muito eficazes no 

tratamento desta infeção, mesmo em tratamentos tópicos de curta duração. Geralmente são utilizados 

cremes, comprimidos ou óvulos localmente, tendo uma duração de tratamento variável entre 3 a 7 

dias. Cerca de 10% dos casos são mais resistentes e pode ser necessário prolongar o tratamento e 

associar medicação sistémica21, 23. 

 

2.6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Estas infeções podem ser prevenidas, resultando a sua maioria de desequilíbrios da flora vaginal, 

seguindo as seguintes medidas: 

• Utilizar roupas largas e bem ventiladas, evitando o uso excessivo de collants e fibras 

sintéticas; 

• Utilizar roupa íntima com proteção de algodão entre as pernas; 

• Trocar de roupa após realizar exercício físico ou após ir à piscina; 

• Evitar os duches vaginais; 

• Evitar o uso de papéis higiénicos perfumados, sabões e detergentes irritantes e com pH 

desadequado à flora vaginal; 

• Fazer uma higiene correta da zona vaginal23.  

A higiene da zona íntima não deve ser feita com sabonetes ou produtos usados no resto do corpo, 

pois estes perturbam o equilíbrio da flora vaginal, podendo originar infeções recorrentes. Devem ser 

utilizados produtos sem perfume e suaves diariamente, que ajudem a manter o pH adequado 

enquanto limpam de forma suave e eficaz. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi alertar as utentes para a importância de utilizar um produto de higiene 

íntima adequado à flora vaginal, não só como prevenção de infeções vaginais, mas também como 

manutenção de uma flora saudável. 

 

4. MÉTODOS 

Neste sentido, realizei um panfleto (Anexo B) sobre os fatores que podem desencadear uma 

infeção vaginal e sobre a importância da higiene íntima com produtos adequados na sua prevenção. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os panfletos foram distribuídos pelos diferentes balcões da Farmácia estando acessíveis para 

todos os utentes. Simultaneamente, sempre que um utente manifestava interesse no assunto, ou 
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sempre que tinham uma prescrição que sugeria uma infeção vaginal, referia a importância da higiene 

íntima e fornecia um panfleto. 

A adesão por parte das utentes foi elevada, levando os panfletos para lerem com mais calma, 

sendo que a maioria se mostrou desconfortável a fazer perguntas sobre o assunto. No entanto, houve 

um utente do sexo masculino que perguntou se poderia levar para a mulher, pois esta fazia infeções 

vaginais com muita frequência. 

 

TEMA 2 – RASTREIO DE DIABETES MELLITUS 

1. ENQUADRAMENTO 

Embora a FB tenha uma população de utentes bastante diversificada, há um predomínio de 

utentes mais idosos, que são pessoas que visitam a Farmácia com regularidade e permitindo relação 

de maior proximidade. Verifiquei que na sua maioria, tinham prescrições para insulina ou para 

antidiabéticos orais e que muitos pediam para medir a glicémia na Farmácia. Houve um utente em 

particular que tinha a máquina para fazer a medição em casa, mas que não sabia bem como usá-la 

e pediu para realizarmos a medição na Farmácia, embora esta tivesse um custo associado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Estima-se que a diabetes possa ser uma das doenças humanas mais antigas, tendo sido 

reportada pela primeira vez num manuscrito do Egipto há mais de 3000 anos. Atualmente, a sua 

prevalência está a aumentar a nível mundial, principalmente nos últimos 30 anos, ao mesmo tempo 

que aumenta a prevalência de obesidade e excesso de peso. Em 2016 a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) escolheu esta patologia como tema para as comemorações do Dia Mundial da Saúde 

com o objetivo de alertar para a doença, aumentar a sua prevenção e reforçar a sua vigilância. Cerca 

de 422 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem desta patologia crónica que é considerada a 

causa de morte nº1 em todo o mundo, no entanto, se for detetada cedo e se a sua monitorização e 

controlo forem efetuados corretamente é possível viver uma vida longa e saudável. A OMS prevê a 

toma de medidas para diminuir esta tendência de aumento do número de casos de diabetes e de 

obesidade até 202527-30.  

 

2.1. TIPOS DE DIABETES MELLITUS  

A Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica crónica que se caracteriza por apresentar 

valores de glicose sérica elevados (hiperglicemia), podendo conduzir a complicações graves a nível 

do coração, vasos sanguíneos, olhos, rins e nervos. Para pessoas com DM o acesso a tratamento 

com um custo razoável, incluindo insulina, é crítico para a sua sobrevivência28.  

A glucose é essencial para as células produzirem a energia necessária ao corpo para as 

atividades diárias, sendo transportada no sangue. Numa pessoa saudável, os níveis de glucose na 

corrente sanguínea são regulados por várias hormonas, principalmente a insulina, que é produzida 

pelo pâncreas. Esta permite que a glucose entre nas células dos diferentes órgãos, sendo 

armazenada ou utilizada na energia. Numa pessoa com DM, como não é produzida insulina em 
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quantidade suficiente ou verifica-se uma resistência à sua ação, ou ambas, a glucose não é captada 

eficazmente pelas células, acumulando-se na corrente sanguínea o que se traduz em hiperglicemia31.  

A DM pode ser classificada em 4 tipos: tipo 1, tipo 2, gestacional e “outros tipos específicos”. Em 

relação à DM tipo 1, esta é uma doença que resulta da destruição das células beta dos ilhéus de 

Langerhans do pâncreas, e na maioria dos casos ocorre deficiência absoluta de insulina. 

Eventualmente, os doentes têm necessidade de utilizar insulina para manter os níveis de glicémia 

normais. Na maioria dos casos a destruição dá-se por um mecanismo autoimune, denominando-se 

DM tipo 1 autoimune, e noutros casos não se consegue comprovar a existência deste processo 

denominando-se DM tipo 1 idiopática. Por vezes é referenciada como diabetes juvenil ou 

insulinodependente, sendo que este último termo já não se utiliza visto que este não é o único tipo 

gera dependência em relação à administração de insulina28, 30-32.  

No caso DM tipo 2 tem se verificado um aumento acentuado da prevalência a nível mundial nas 

últimas três décadas, sendo o tipo de DM mais comum, principalmente nos adultos, e estando 

associada à obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia. A DM tipo 2 ocorre quando o organismo 

apresenta resistência aos efeitos da insulina ou não a produz em quantidade suficiente, resultando 

de interações entre diversos fatores genéticos e ambientais, sendo uma doença heterogénea e 

progressiva, com diversos níveis de resistência à insulina e de disfunção das células beta. O excesso 

de peso e a obesidade estão intimamente ligados com a DM tipo 2, contribuindo para o 

desenvolvimento de resistência à insulina. Quando as células β já não são capazes de libertar insulina 

em quantidade suficiente, gera-se tolerância diminuída à glicose e desenvolvimento de DM tipo 228, 

30-32.  

No caso da Diabetes Gestacional (DG), esta é um subtipo de intolerância aos hidratos de 

carbono diagnosticada pela primeira vez no decurso de uma gravidez, diferenciando-se por 

apresentar valores de glicémia entre os níveis considerados normais na gravidez e os que excedem 

os limites de diagnóstico para a população não grávida, como se pode ver na Tabela 433.  

 

Tabela 4: Diagnóstico de Hiperglicemia na gravidez e comparação entre Diabetes Gestacional e Diabetes na 
Gravidez, pela prova de tolerância oral à glucose (PTOG) 33. 

 

Esta subdivisão permite ter em atenção um subtipo menos frequente, mas mais grave, a Diabetes 

na Gravidez. Esta, também diagnosticada no decurso da gravidez, normalmente reflete a existência 

de uma diabetes não diagnosticada antes desta, sendo necessária uma maior preocupação com as 
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consequências da doença, como malformações fetais e complicações microvasculares. É também 

necessária uma maior vigilância da gravidez e terapêutica farmacológica e, após o parto, novo teste 

de PTOG33. 

Os outros tipos específicos de DM correspondem a situações em que a diabetes afeta pessoas 

com defeitos genéticos no funcionamento das células β ou com defeitos na ação da insulina, com 

doenças do pâncreas exócrino (pancreatites e fibrose cística), com disfunções associadas a outras 

hormonas ou com disfunção pancreática causada por fármacos, químicos ou infeções. Este grupo 

heterogéneo de pessoas corresponde a apenas 10% dos casos de DM31.  

 

2.2. CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO E VALORES DE REFERÊNCIA 

O diagnóstico de diabetes é estabelecido quando se verifica uma das seguintes situações32: 

• Glicemia plasmática em jejum ≥ 126 mg/dL (ou ≥ 7,0 mmol/L);  

• Sintomas clássicos e uma glicémia ocasional ≥ 200 mg/dL (ou ≥11,1 mmol/L); 

• Glicemia plasmática ≥ 200mg/dL (ou ≥ 11,1mmol/L) às 2 horas, na prova de tolerância à 

glicose oral (PTGO)* com 75g de glicose; 

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

Por vezes, há casos de hiperglicemia intermédia, que correspondem a categorias de risco 

aumentado para a diabetes, definidas pelos seguintes valores32: 

• Anomalia da Glicemia em Jejum: glicose em jejum ≥ 110 e < 126 mg/dL; 

• Tolerância Diminuída à Glicose: glicemia às 2h na PTGO ≥ 140 e <200 mg/dL.  

No caso de um indivíduo com apenas um valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, deve 

ser realizada nova análise após duas semanas para validar o resultado.  

O diagnóstico de DG faz-se de acordo com a Figura 1. 

 

Figura 1: Diagnóstico e conduta na Diabetes Gestacional34.  

*A PTOG deve ser realizada de manhã em jejum de 8 a 14 horas. No decurso da prova não é permitido 

fumar e devem ser registadas as informações que possam interferir com os resultados, por exemplo medicação 

ou infeções decorrentes. É feita uma colheita de sangue em jejum e de seguida, o indivíduo bebe uma solução 
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contendo 75g de glicose em 250 a 300 ml de água. Uma segunda colheita é realizada duas horas após a ingestão 

desta solução33.  

 

2.3. SINTOMAS 

Os sintomas mais comuns de DM incluem visão turva, xerostomia, sudação excessiva, cansaço, 

polidipsia, polifagia, poliúria e prurido corporal, principalmente na zona genital. Estes estão 

associados maioritariamente com a hiperglicemia, que pode acontecer quando o controlo da doença 

não é efetuado corretamente ou quando existe uma ingestão de hidratos de carbono elevada. Nestas 

situações o corpo não consegue utilizar a glucose para obter energia e vai tentar eliminar o seu 

excesso através da urina, verificando-se assim os sintomas de poliúria e criando um local mais 

propício a infeções bacterianas, causando o prurido genital35, 36.  

No caso das crianças e dos jovens, em que é mais comum o tipo 1, os sintomas usualmente 

aparecem de forma súbita e costumam incluir a poliúria (por vezes urinam na cama), polidipsia, fadiga 

com dores musculares, emagrecimento rápido e dores de cabeça, náuseas e vómitos. Por outro lado, 

no adulto em que predomina o tipo 2 é habitual o seu início ser assintomático, o que se torna um 

problema, pois aumenta o risco de doenças associadas. O reconhecimento destes sintomas é muito 

importante de forma a evitar complicações associadas, o coma diabético e eventualmente a morte35.  

 

2.4. COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À DM 

Quando o controlo da diabetes não é efetuado corretamente, surgem complicações responsáveis 

pela morbilidade, e por vezes mortalidade, desta doença. O nível elevado de glucose no sangue pode 

ter um elevado impacto na vida das pessoas, podendo desencadear condições como a cetoacidose 

diabética (caracterizada por acidose metabólica, cetose, cetonúria e desidratação) e o coma 

hiperglicémico (com valores de glicémia superiores a 600 mg/dL). Por outro lado, casos de 

hipoglicemia podem ocorrer devido a toma excessiva de medicação, jejum prolongado ou exercício 

físico inadequado, resultando em dificuldade em raciocinar, tremores, palidez, palpitações, 

formigueiros, convulsões e perda de consciência31, 35, 37.  

Ao longo do tempo, a doença começa a causar lesões no coração, olhos, rins, nervos e vasos 

sanguíneos, sendo responsável por um aumento de risco de doença cardíaca. Estas lesões vão 

originar um fluxo sanguíneo reduzido e em associação ao dano nos nervos, neuropatia, aumentam 

o risco de úlceras e infeções dos pés, sendo necessário amputar os membros em casos mais graves. 

Outras complicações como a retinopatia diabética, que constitui uma causa importante de cegueira, 

a nefropatia diabética, que é uma das causas principais de falência renal, e doenças 

cardiovasculares causadas por dano nos vasos sanguíneos, devem ter sidas em consideração. No 

caso da DG, esta pode ter consequências graves quer para a mãe, quer para o feto, havendo um 

risco maior de perda fetal, malformações congénitas, nado-mortos, morte perinatal, complicações 

obstétricas e morbilidade e mortalidade materna31, 37.  
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2.5. FATORES DE RISCO DA DIABETES 

Em relação à DM tipo 1, ainda não há causas exatas para o seu aparecimento, mas de uma forma 

geral esta resulta de uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais, mas não é 

possível identificar uma correlação entre DM tipo 1 e um fator ambiental específico. 

Já em relação à DM tipo 2 é possível identificar vários fatores de risco, sendo os mais importantes 

o excesso de peso e a obesidade, tendo o perímetro abdominal e o índice de massa corporal mais 

relevância. A dieta desequilibrada também adquire uma elevada importância, principalmente quando 

se verifica um consumo elevado de ácidos gordos saturados, bebidas açucaradas (refrigerantes) e 

consumo inadequado de fibras. Fatores associados com o estado de saúde infantil também podem 

representar perigo de desenvolver diabetes, como crescimento fetal inadequado e peso baixo ou 

elevado aquando do nascimento. Um fumador ativo tem também um risco muito aumentado, mesmo 

após 10 anos de parar de fumar. Há outros fatores de risco como etnia, história familiar de diabetes, 

diabetes gestacional prévia, idade superior a 45 anos, sedentarismo, hipertensão arterial, problemas 

cardíacos prévios, problemas psicológicos (esquizofrenia, depressão ou doença bipolar) ou toma de 

antipsicóticos37, 38.  

Em relação à DG, os fatores de risco são semelhantes aos fatores para DM tipo 2, acrescentando-

se o aumento excessivo de peso aquando da gravidez, DG prévia e histórico de nado-morto37.  

 

2.6. TRATAMENTO 

A diabetes não tem uma cura, mas com um bom controlo dos valores de glicemia é possível que 

os diabéticos tenham uma vida longa e sem complicações. Assim, o tratamento desta doença engloba 

a sua monitorização, medicação e estilo de vida saudável.  

A monitorização da diabetes envolve a realização de testes de glicemia capilar, diariamente e 

várias vezes ao dia, antes e depois das refeições. Estes testes são bastante simples, apenas é preciso 

uma pequena picada no dedo e o seu resultado é imediato. Também pode ser feita uma análise ao 

sangue de forma a obter a determinação de HbA1c, permitindo fazer uma avaliação dos últimos três 

meses e ajustar a medicação, se necessário. O controlo da hipertensão arterial e do colesterol 

elevado também são considerados parte integrante do controlo da Diabetes, por serem fatores de 

risco que podem agravar esta condição39. 

As mudanças no estilo de vida são muito importantes, sendo recomendado aos doentes pelo 

menos 150 minutos por semana de exercício físico aeróbico, moderado a intenso, e exercícios de 

resistência três vezes por semana, com o objetivo reduzir a gordura abdominal e preservar a massa 

muscular e a força do indivíduo. A dieta equilibrada também vai ajudar a atingir estes objetivos, 

devendo-se privilegiar uma baixa ingestão de gordura e sal e um aumento de fibra. Devem ser feitas 

pequenas refeições ao longo do dia e nunca ultrapassar 3h sem comer (Anexo C-1). Em alguns casos, 

de forma a controlar melhor os valores de glicemia, é necessário o doente saber contabilizar os 

hidratos de carbono ingeridos31, 40.  

Em relação à terapêutica farmacológica, é possível distinguir o tratamento da DM tipo 1 e DM tipo 

2. Em relação ao primeiro caso, é utilizada insulina (por via subcutânea), sendo necessário um bom 

controlo de três fatores: dose de insulina, exercício físico e ingestão de hidratos de carbono. Enquanto 
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os dois primeiros diminuem a glicémia, o outro aumenta o seu valor, e torna-se essencial a 

autovigilância diariamente de forma a adaptar as doses de insulina administradas. A insulina deve ser 

administrada na barriga, nádegas, coxas ou braços, sempre na mesma zona, mas num local diferente 

de forma a prevenir lipohipertrofia e lipoatrofia. Há vários tipos de insulina de acordo com o seu início 

de ação, tempo até à concentração máxima e duração de ação (Tabela 5) 39-41.  

 

Tabela 5: Diferentes tipos de insulina e os seus perfis de ação42. 

Insulina Início de ação Concentração máxima Duração de ação 

Ação ultrarrápida 15 min 1 h 2h – 4h 

Acão rápida 30 min 2h – 3h 3h – 6h 

Ação intermédia 2h – 4h 4h – 12h 12h – 18h 

Ação lenta ou longa 5h 20h 30h 

 

No caso da DM tipo 2, o primeiro passo é realizar exercício físico e melhorar a alimentação que, 

em associação com a perda de peso, pode ser suficiente para controlar a doença. Caso estas medidas 

não sejam eficazes utiliza-se antidiabéticos orais e, em último caso, insulina. Os antidiabéticos orais 

podem dividir-se em fármacos que estimulam a secreção de insulina (sulfunilureias, glinidas, 

inibidores da dipeptil-peptidase IV, análogos do glucagon-like peptide-1), que diminuem a resistência 

à insulina (biguanidas e glitazonas) e que reduzem ou atrasam a absorção de glicose (inibidores das 

alfa-glicosidases). O fármaco de primeira linha é a Metformina, uma biguanida, salvo intolerância ou 

contraindicação, pois é o que apresenta menor risco de hipoglicemia, menores efeitos adversos e 

maior eficácia em diminuir a glicemia, principalmente nos idosos31, 39-41.  

 

2.7. PREVENÇÃO DA DIABETES 

É possível adotar medidas para prevenir ou retardar o aparecimento de DM tipo 2. Alguns fatores 

de risco não são possíveis de alterar, como a etnicidade, a genética e a idade, mas há vários sobre 

os quais é possível atuar. Do ponto de vista das entidades e dos estabelecimentos de saúde é 

necessário apelar a que certas medidas sejam adotadas de forma a conseguir modificar a prevalência 

da obesidade, excesso de peso e sedentarismo e aumentar a consciencialização da população para 

os benefícios de uma dieta e um estilo de vida saudáveis. Estes resultados são evidentes numa 

análise feita à população cubana que teve um decréscimo no número de DM tipo 2 quando sofreu 

uma crise económica em que a ingestão de calorias diminuiu e aumentou a atividade física. Medidas 

legislativas, como o aumento do imposto sobre bebidas com elevados teores de açúcar, vão também 

atuar como prevenção, sendo de elevada importância pois vão atuar também nas gerações mais 

novas37.  

Como já foi referido, o excesso de peso e a obesidade têm um peso muito elevado como fator de 

risco de DM e ao adotar medidas para reduzir estas situações, como a dieta saudável e o exercício 

físico, é possível também prevenir a DM tipo 2. Nestes indivíduos, estas medidas são mais eficazes 

que a medicação em prevenir a diabetes. Adicionalmente, a cessação tabágica também vai prevenir 

o aparecimento da doença e também das suas complicações, reduzindo o risco cardiovascular37.  
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivos: 

• Avaliar a prevalência de Diabetes Mellitus e Tolerância diminuída à glucose na população 

que frequenta a FB; 

• Avaliar o conhecimento dos utentes sobre esta doença; 

• Esclarecer os utentes sobre o que é a DM, os seus sintomas e como viver com esta 

patologia. 

 

4. MÉTODOS 

Para atingir os objetivos propostos realizei um rastreio gratuito de Diabetes Mellitus a 19 de 

dezembro de 2017. Foram colocados dois cartazes nas janelas da Farmácia, virados para frentes 

diferentes, uns dias antes para divulgar o rastreio (Anexo C-2). Na manhã do rastreio, os utentes eram 

informados que este estava a ocorrer gratuitamente e eram convidados a participar. Enquanto fazia 

a medição, questionava os utentes sobre a diabetes, as suas complicações e como se devem 

comportar face à doença, de forma a entender melhor o seu grau de conhecimento (Anexo C-3). No 

final entreguei uns panfletos com informação sobre a DM (Anexo C-4). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram 17 pessoas no rastreio, dos 25 aos 81 anos, tendo a maioria mais de 50 anos. Houve 

um bom equilíbrio entre utentes do sexo feminino e do sexo masculino. Muitos dos utentes inquiridos 

não eram diabéticos, no entanto mostravam-se preocupados pela possibilidade de vir a desenvolver 

esta doença, sendo que muitos já tinham feito medições prévias em que tiveram valores acima dos 

normais. Nos utentes do sexo feminino verificou-se maior número de pessoas sem diabetes 

diagnosticada enquanto no sexo masculino esta diferença foi mais pequena. Nenhum dos diabéticos 

participantes utilizava insulina (Figura 2). 

 

Figura 2: Prevalência de Diabetes Mellitus mediante o género.  
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medido foi de 210 mg/dL), tendo assumido que por vezes se esquecia de tomar a medicação (Figura 

3). Dos utentes com valores de glicémia entre 110 e 126 mg/dL, um era diabético e tomava 

antidiabéticos orais, revelando que não tinha por hábito realizar esta medição e que desconhecia 

quais os valores desejáveis. O outro estava a iniciar o registo frequente de glicemia, pois ao fazer 

análises tinha valores elevados e foi recomendado pelo médico realizar exercício físico e uma dieta 

com menos gorduras de forma a controlar estes valores e a evitar a toma de medicamentos. 

 

Figura 3: Distribuição dos valores de glicemia das medições efetuadas. 

Por último, também comparei o número de fatores de risco presentes em cada utente (idade 

superior a 45 anos, sedentarismo, hipertensão arterial ou doença cardíaca prévia e histórico familiar 

de DM), separando os diabéticos dos não diabéticos, de forma a verificar se era possível observar a 

influência destes fatores (Figura 4). Verifiquei que os utentes diabéticos apresentaram mais fatores 

de risco em simultâneo, sendo que no grupo dos utentes sem diabetes o mais comum era a presença 

de dois fatores de risco. 

 

Figura 4: Número de fatores de risco presentes nos participantes, separando os diabéticos dos que não 
apresentam a doença. 
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Com a exceção da utente que apresentou um valor de glicemia de 210 mg/dL que continha todos 

os fatores de risco analisados, não se verificou uma relação entre os fatores de risco e o valor de 

glicemia obtidos. 

 

6. CONCLUSÕES 

De um modo geral, os utentes pareceram-me interessados em obter mais informação sobre a 

DM. Apercebi-me que embora vários utentes estivessem cientes da sua situação e dos cuidados a 

adotar, ainda havia alguns que embora fossem diabéticos e tivessem que controlar o seu valor de 

glicemia no sangue, não sabiam ao certo quais os valores de referência. No entanto, a maioria 

apresentou valores dentro dos desejáveis, demonstrando um bom controlo da sua situação e a 

eficácia da medicação atual. Também foi possível verificar uma relação entre o número de fatores de 

risco presentes e a prevalência de DM, reafirmando a necessidade da prevenção desta junto deste 

grupo e da adoção de um estilo de vida saudável. Como esta medição tem de ser efetuada em jejum, 

o número de participantes foi limitado, sendo que numa perspetiva futura se poderá realizar 

novamente um rastreio, com uma duração maior, de forma a obter resultados mais representativos 

da comunidade. 

 

TEMA 3 – CASO DE ESTUDO: A UTILIZAÇÃO DE METFORMINA COMO REGIME DE 

EMAGRECIMENTO 

1. ENQUADRAMENTO 

No decurso do meu estágio deparei-me com uma situação de uma rapariga jovem com uma 

prescrição de metformina e ao realizar o atendimento ela revelou que a prescrição tinha sido efetuada 

como parte de um regime de emagrecimento. Questionei os meus colegas sobre a situação e embora 

alguns não tivessem conhecimento, outros referiram que já tinha acontecido a mesma situação 

previamente e que os utentes costumam ter bom resultado com esta terapêutica.  

Posteriormente, a mesma utente voltou à Farmácia porque estava a ter efeitos secundários e teve 

de alterar a medicação. Na altura perguntei-lhe se estaria disposta a participar num caso estudo, 

explicando-lhe as informações que lhe iria pedir e também qual o objetivo do trabalho. Esta mostrou-

se bastante recetiva e até entusiasmada, pois gostaria de saber quais os possíveis efeitos 

secundários que poderia vir a ter no futuro. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo deste caso estudo é estudar os efeitos da metformina como regime de 

emagrecimento. Qual a sua eficácia e reações adversas, principalmente do ponto de vista 

pancreático e hepático. 

 

3. CASO DE ESTUDO 

A utente BT é uma jovem de 25 anos que se debate com o seu peso desde os 12 anos. Visitou 

vários médicos e fez análises para perceber porque tinha excesso de peso e como emagrecer. 

Descobriu que tem síndrome de ovário poliquístico e nódulos na tiroide, pequenos e pouco 
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relevantes, mas que a médica indicou como contribuindo para o aumento de peso pois diminuíam o 

seu metabolismo. Para além das consultas médicas fez vários tipos de tratamentos como tentativa 

de perder peso: acupunctura, tratamentos estéticos, nutricionismo, exercício físico, entre outros. 

Quando tinha 16 anos foi a uma médica especialista em perda de peso, que lhe fez um plano alimentar 

e lhe prescreveu exercício físico. Interrompeu este regime porque a dieta consistia em legumes e 

peito de frango todos os dias. Adicionalmente foi acompanhada por uma psicóloga, mas sentiu que a 

profissional não a ouvia. Em 2016 mudou de cidade, vivendo numa casa com 10 pessoas e não se 

sentia à vontade para cozinhar acabando por ter uma alimentação pouco saudável, afirmando que 

“jantava bolachas no quarto”. Foi aí que aumentou bastante de peso, atingindo os 90 kg, e decidiu 

procurar novamente ajuda para emagrecer. 

Em janeiro de 2017, voltou para o Porto e decidiu inscrever-se num ginásio, frequentando-o 3 a 

4 vezes por semana, com acompanhamento de Personal Trainer, ficando novamente motivada para 

perder peso. Decidiu também ter nova consulta médica e iniciou terapêutica de emagrecimento com 

METFORMINA GENERIS® (Generis Farmacêutica, S.A.) 1000mg, 2 vezes por dia (pequeno-almoço 

e jantar), mas não reagiu bem ao medicamento, apresentando dores abdominais e flatulência. Na 

altura o médico sugeriu trocar para o RISIDON® (Merck, S.A.) na mesma dosagem, visto que poderia 

ser apenas um efeito adverso a um dos excipientes.  

No início, a BT sentiu-se um pouco enjoada e sem vontade de comer, o que para ela foi estranho 

porque nunca teve aquela sensação. Também referenciou que nos dias em que se esquece de tomar 

a medicação sente um aumento de apetite, principalmente para comer “porcarias”. 

A utente está bastante satisfeita com os resultados, tendo perdido 10 kg em 5 meses. O seu 

índice de massa corporal inicial era de 34,2, e após 5 meses desceu para 30,5. 

 

3.1. EXCESSO DE PESO E OBESIDADE 

Em 2016, 39% da população mundial acima dos 18 anos tinha excesso de peso, 13% eram 

obesos e 41 milhões de crianças com menos de 5 anos eram obesos ou tinham excesso de peso. 

Estes conceitos são definidos por uma acumulação excessiva ou anormal de gorduras e representam 

um perigo para a saúde. A medida utilizada para a classificação como normal, abaixo de peso, 

excesso de peso ou obeso é o Índice de Massa Corporal (IMC), que representa o peso (quilos) dividido 

pelo quadrado da altura (metros)43 -  

Tabela 6. 

“O seu índice de massa corporal inicial era de 34,2, e após 5 meses desceu para 30,5” – A utente 

iniciou a terapêutica sendo considerada obesa de Grau I e após 5 meses estava muito perto de atingir 

o estado de pré-obesa (excesso de peso). Outro parâmetro que por vezes é medido é a circunferência 

da cintura que deve ser menor que 102 cm no homem e 88 cm na mulher. 

O excesso de peso e a obesidade são fatores de risco para inúmeras doenças, como cancro, 

diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, problemas respiratórios e apneia do 

sono e desordens músculo-esqueléticas (osteoartrites). A obesidade infantil está também relacionada 

com um maior risco de desenvolver diabetes na vida adulta e até morte prematura. A obesidade pode 

ser prevenida realizando uma dieta saudável, limitando a ingestão de gorduras totais e açúcares e 
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aumentando o consumo de frutas, vegetais, leguminosas e nozes, e realizando exercício físico regular 

(60 minutos por dia para crianças e 150 minutos para adultos) 43. 

 

 

Tabela 6: Índice de Massa corporal, não aplicável a atletas, crianças, 

mulheres grávidas ou a amamentar44. 

 

As causas para o excesso de peso e obesidade incluem: 

consumo elevado de calorias, sedentarismo, privação do sono, 

doenças endócrinas, cessação tabágica (o tabaco suprime o 

apetite), medicação e genética. O seu tratamento inclui sempre 

atividade física e uma dieta hipocalórica. Complementariamente 

pode-se associar medicamentos, sendo que a toma isolada destes 

não é considerada uma opção. Atualmente, a terapia farmacológica 

inclui compostos que atuam sobre o sistema nervoso central e provocam diminuição do apetite ou 

que interferem com a absorção de gorduras a nível intestinal. Também é normal realizar-se 

acompanhamento psicológico de forma a compreender as razões do problema e como ultrapassá-

las. Em casos mais graves recorre-se a cirurgias, como o bypass gástrico45, 46.  

 

3.2. SÍNDROME DE OVÁRIO POLIQUÍSTICO 

A síndrome de ovário poliquístico (ou policístico) é uma desordem endocrinológica complexa em 

que há disfunção do ovário e afeta aproximadamente 6% da população feminina em idade fértil. A 

Endocrine Society (uma sociedade global, sediada em Washington, DC.) sugere usar o critério de 

Rotterdam para o diagnóstico desta patologia, em que é necessária a presença de dois dos seguintes 

critérios: hiperandrogenia (excesso de androgénios), disfunção ovulatória (oligomenorreia, 

amenorreia ou anovulação) e ovário poliquístico (presença de 12 ou mais folículos com 2 a 9 mm de 

diâmetro ou volume do ovário superior a 10 ml) 47, 48.  

Ciclos menstruais irregulares, excesso de pêlos corporais, queda de cabelo na zona temporal, 

acne, obesidade, hipertensão arterial e alteração do metabolismo da glucose são sintomas comuns 

desta patologia. A causa desta síndrome ainda não foi esclarecida, sabendo-se apenas que estão 

envolvidos fatores genéticos e hormonais que podem ser agravados pelo estilo de vida. Assim, o 

tratamento deve ser analisado caso a caso de acordo com o paciente. Como esta síndrome não tem 

cura, não há nenhuma recomendação de medicação específica, atuando-se apenas nos sintomas 

que incomodam a mulher. Os tratamentos mais comuns incluem: exercício físico regular, dieta de 

emagrecimento, uso de pílula anticoncecional (pílulas contendo estrogénios e progesterona diminuem 

a produção de androgénios, podem diminuir o risco de cancro do endométrio e corrigir o excesso de 

pêlos corporais e acne), uso de hipoglicemiantes orais, uso de estimulantes da menstruação, uso de 

fármacos para limitar a testosterona e psicoterapia para controlo do stress associado às mudanças 

corporais48-50. A sublinhado encontram-se os sintomas e tratamentos que a utente já realizou para 

tentar minimizá-los. 
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As suas complicações incluem infertilidade, diabetes gestacional ou hipertensão arterial durante 

a gestação, aborto ou parto prematuro, inflamação hepática, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 ou 

tolerância diminuída à glucose, doenças cardiovasculares, apneia do sono, depressão, ansiedade e 

desordens do foro alimentar, hemorragias uterinas e cancro do endométrio. A obesidade relacionada 

com esta síndrome pode agravar estas complicações49, 50. 

 

3.3.  METFORMINA 

Como já foi referenciado no tema da DM, a metformina é um antidiabético oral, usado no controlo 

da DM tipo 2, que diminui a resistência à insulina, diminuindo os níveis basais e pós-prandiais de 

glicemia. O seu mecanismo de ação inclui a supressão da neoglicogénese (diminui a produção de 

glucose hepática), a diminuição da absorção intestinal de glucose, o aumento da captação de glucose 

(a nível periférico) e da sua utilização e o aumento da oxidação de ácidos gordos. A metformina em 

monoterapia raramente provoca hipoglicemia, porque não altera a secreção de insulina, no entanto, 

se o paciente tiver um aporte calórico deficiente, realizar exercício físico exigente sem compensar as 

calorias gastas ou consumir bastante álcool, pode sofrer de crises hipoglicémicas. Adicionalmente 

verifica-se um ligeiro efeito anorexigénio, que não costuma estar presente nos outros antidiabéticos 

orais que normalmente causam um aumento de peso51-53.  

O principal problema desta biguanida é o risco de acidose láctica, não sendo recomendada para 

pessoas com problemas renais. A acidose láctica é caracterizada por níveis elevados de lactato (> 5 

mmol/L), causando acidificação do sangue (pH < 7,2) e pode resultar em hipotermia, hipotensão e 

morte. A sua instauração é muitas vezes subtil e acompanhada por sintomas inespecíficos como 

mialgias, problemas respiratórios, sonolência e dor abdominal. Os principais efeitos secundários são 

diarreia, náuseas e vómitos, flatulência, astenia, indigestão e desconforto abdominal, sendo que 

diminuem e desaparecem ao longo do tempo. Pode também causar um decréscimo na absorção de 

vitamina B12, sendo que este parâmetro deve ser controlado periodicamente51.  

A metformina não é considerada hepatotóxica, podendo ser benéfica em casos de fígado gordo 

e de hepatite C crónica e apenas é contraindicada em pacientes com cirrose por aumentar o risco de 

acidose láctica54.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Começando por falar dos efeitos adversos sentidos pela utente “não reagiu bem ao 

medicamento, apresentando dores abdominais e flatulência”, estes podem ser devidos a uma reação 

a um dos excipientes, ou pode ter sido um efeito da metformina em si. Como já foi referido estes são 

efeitos secundários comuns à toma de metformina e desaparecem com o tempo. Geralmente é 

recomendado iniciar a toma com uma dose menor e ir aumentando ao fim de 5 a 7 dias se não se 

verificarem efeitos gastrointestinais55. 

Embora haja estudos que comprovem que a metformina pode ajudar na perda de peso, o 

mecanismo pelo qual o faz ainda não está esclarecido, sendo teorizado que esta ajuda a reduzir o 

apetite e pode alterar a forma como o organismo utiliza e armazena as gorduras. Um estudo de longo 

prazo de 2012 associou o uso de metformina, em indivíduos com excesso de peso ou obesos, com 
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uma perda modesta de peso (cerca de 2% do seu peso e 2,13 cm de circunferência da cintura em 1 

a 2 anos) que se mantém no decurso de 10 anos e que em que a perda é tanto maior quanto maior a 

adesão à terapêutica, podendo chegar aos 5%. Neste estudo foi também comprovada a segurança e 

a tolerabilidade do fármaco ao longo dos anos. A associação entre a metformina, o exercício físico e 

uma dieta saudável reflete uma maior perda de peso, pensando-se que o fármaco pode aumentar as 

calorias gastas durante o exercício físico. Um outro estudo mais recente, publicado em outubro de 

2017, demonstrou perda de peso, melhor controlo glicémico, diminuição dos níveis de colesterol e 

triglicerídeos séricos e diminuição do tecido adiposo em ratinhos obesos, após tratamento com 

metformina e dieta saudável. Também estabeleceu uma relação entre estes fatores e um efeito 

protetor contra danos metabólicos provenientes de um consumo excessivo de gorduras53, 56, 57.  

Durante a minha pesquisa encontrei vários artigos recentes que relacionavam o uso de 

metformina com o emagrecimento em mulheres com síndrome de ovário poliquístico. Em primeiro 

lugar é necessário referir que a perda de peso é essencial no tratamento da síndrome de ovário 

poliquístico, verificando-se que uma redução de 5% de peso pode restaurar um ciclo menstrual regular 

e melhorar a resposta do ovário em tratamentos de fertilização. Assim, a terapia de primeira linha 

para a obesidade em mulheres com esta síndrome (adultas e adolescentes) inclui o exercício físico e 

a alimentação. Estudos efetuados em roedores sugerem que esta terapia, quando efetuada em 

adolescente e crianças pré-pubescentes em risco de desenvolver esta síndrome, melhora os 

parâmetros metabólicos, reprodutivos e endócrinos58, 59.  

O uso de agentes que diminuem a intolerância à insulina é fundamental de forma a corrigir 

anormalidades metabólicas adjacentes a esta doença e tanto a metformina como os anticoncetivos 

hormonais são utilizados em adolescentes, sendo a primeira recomendada em casos de modificação 

de estilo de vida malsucedidos (como o caso desta utente que apenas com dieta e exercício não 

conseguiu atingir os seus objetivos). A metformina parece também ter um efeito na síntese de 

esteroides nos ovários, no entanto o mecanismo de ação desta no tratamento da síndrome ainda não 

é conhecido58.  

Em relação aos estudos que encontrei, há bastante discordância quanto aos efeitos deste 

fármaco no emagrecimento de mulheres com síndrome de ovário poliquístico. Um estudo realizado 

por Kurtzthaler não verificou nenhum efeito de perda de peso, sensibilidade à insulina ou alteração 

em índices metabólicos (como LDL, HDL ou triglicerídeos) após 3 meses de terapia com metformina, 

observando-se apenas um decréscimo de testosterona sérica. Outro estudo utilizando uma amostra 

de adolescentes com DM tipo 1 demonstrou resultados semelhantes. Por outro lado, Naderpoor 

realizou uma meta-análise, avaliando os dados de vários estudos, com um total de 608 mulheres, em 

que concluiu que um estilo de vida saudável associado a metformina reduz o Índice de Massa 

Corporal, o tecido adiposo e tem efeitos benéficos no ciclo menstrual, comparado com um placebo 

(também com um estilo de vida saudável) ao longo de 6 meses60-62.  

Ainda é preciso mais estudos neste sentido, com amostras maiores para verificar o efeito da 

metformina no controlo de peso de mulheres com síndrome de ovário poliquístico, no entanto, os 

estudos já efetuados apontam para que esta tenha efeitos benéficos neste sentido. 

A utente mostrou-se bastante interessada em saber que efeitos nefastos esta terapêutica pode 

ter e por isso orientei a minha pesquisa neste sentido. O principal problema com a toma de metformina 



39 
 

é a possibilidade de acidose láctica. No caso da utente BT, como ainda é jovem, não toma outros 

medicamentos e não tem problemas renais, este não se apresenta como um fator muito relevante, 

tendo apenas de ter cuidado com a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e de estar atenta para 

os sintomas desta complicação. Já em relação à carcinogénese, um estudo de longo prazo efetuado 

em ratos e ratinhos não demonstrou evidências de que a metformina possa ser cancerígena em 

ratinho e em ratos do sexo masculino. Em ratos do sexo feminino verificou-se a presença de pólipos 

uterinos benignos com doses de 900mg/kg/dia (bastante acima da dose diária recomendada para 

humanos). Também não foi demonstrada evidência de mutagénese nem de causa de infertilidade 

(nesta última usaram-se doses de 600 mg/kg/dia). Por outro lado, um estudo demonstrou que o 

tratamento com metformina diminuiu os efeitos citotóxicos da radiação, podendo este composto ter 

propriedades radioprotectoras51, 63. 

Ao longo deste trabalho fui procurando em várias fontes bibliográficas os efeitos adversos que a 

metformina pode ter a longo prazo, havendo sempre referência à acidose láctica, hipoglicemia e 

doença renal, visto que esta é excretada pelo rim. No entanto, não encontrei mais nenhuma 

informação sobre possíveis complicações provenientes do seu uso crónico. Decidi investigar 

especificamente se havia alguma correlação entre a metformina e problemas hepáticos, visto que 

esta reduz a produção hepática de glucose, mas não obtive resultados conclusivos. Houve um caso 

reportado em 2012 de um homem de 61 anos que foi admitido no hospital com icterícia, sem histórico 

de doença hepática ou hábitos que possam ser nocivos para o fígado. Tinha começada uma terapia 

com metformina há 6 semanas e os testes bioquímicos apontavam para dano hepático. Após 

suspensão da medicação começou a melhorar, mas ao retomá-la teve novamente uma crise hepática. 

Os sinais apontam para uma toxicidade hepática induzida pela metformina, mas não foi possível 

demonstrar esta correlação. Ocorreu um caso semelhante em 2005, com uma mulher japonesa de 

73 anos. Também já foram reportados dois casos de hepatite aguda em doentes tratados com 

metformina54, 64-66.  

Os casos apresentados anteriormente são apenas casos relatados e não têm um estudo 

aprofundado das causas, podendo a toxicidade ser atribuída a cirrose, consumo de álcool, consumo 

de outro tipo de medicação, entre outros fatores diversos. Assim, a metformina é considerada como 

um fármaco que não causa hepatotoxicidade intrínseca67.  

Realizei o mesmo tipo de pesquisa para correlacionar a metformina com problemas no pâncreas, 

sendo que me deparei com uma situação semelhante. Por um lado, encontrei casos clínicos em que 

parece que a metformina foi responsável por causar pancreatite aguda num indivíduo com DM tipo 2 

(caso semelhante ao de um homem de 61 anos em que os sintomas desapareceram com a suspensão 

de metformina e reapareceram após nova exposição ao fármaco) e por outro lado encontrei artigos 

em que há uma correlação entre a metformina e a diminuição de risco de cancro pancreático, bem 

como o aumento da esperança de vida de diabéticos com este cancro68-71.  

 

5. CONCLUSÃO 

Este tipo de regime de emagrecimento está a demonstrar bons resultados na população, mas 

deve ser realizado sobre supervisão médica de forma a garantir a sua segurança. São necessários 

mais estudos que comprovem a relação da metformina com a perda de peso quer em indivíduos com 
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excesso de peso e obesidade quer em mulheres com síndrome de ovário poliquístico. Os efeitos a 

longo prazo da metformina são ainda desconhecidos e pouco claros, bem como a sua interação com 

o fígado e pâncreas. 

Sinto que este caso estudo me enriqueceu bastante e me ampliou os conhecimentos. Tive a 

oportunidade de ler diversos artigos, de diversas matérias e muitos deles recentes, e de relacionar as 

diferentes “peças” que me foram sendo indicadas pela utente. Também pude comprovar que a ciência 

está sempre em constante atualização e que ainda é necessária muita investigação. 

 Após ter conhecimento deste método, surgiu uma utente na Farmácia a pedir metformina sem 

receita. Inicialmente deu a entender que seria para um familiar que estava a precisar e que 

posteriormente trazia a receita. Quando questionei a dosagem, a utente ligou para duas pessoas para 

perguntar. Perguntei novamente se o medicamento seria para uma pessoa diabética com urgência 

de tomar a medicação ao que a utente respondeu que “não seria bem para esse uso”, mas que umas 

amigas lhe tinham falado nesse medicamento para emagrecer.  

É importante os farmacêuticos estarem atentos a estas situações e manterem-se em constante 

atualização de modo a alertar para o uso racional do medicamento.  
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ANEXOS 

ANEXO A – CRONOGRAMA DE FORMAÇÕES ASSISTIDAS, COM INDICAÇÃO DE LOCAL E 

DURAÇÃO OU COM INDICAÇÃO DO SITE ATRAVÉS DO QUAL FORAM REALIZADAS 

(FORMAÇÕES ONLINE). 

Dia Formação Local Duração 

7 Fevereiro ISDIN® - Gamas da Bexident® FB 15 min 

10 Fevereiro 
Zambon® – Fluimucil®, Spidifen® e 

Spidiplast® 
FB 30 min 

15 Fevereiro 

Universidade GSK® - Higiene oral, 

Gestão de categorias, saúde gengival, 

Parodontax® 

Associação Nacional de Farmácias – 

Delegação do Norte 
3h 

22 Fevereiro Bioderma® - Gama completa Hotel Porto Palácio 7h30 

2 Março 
Avéne® - YsthéAL®, Physiolift® e 

Sérénage® 
FB 20 min 

10 Março Comodynes® - Gama completa FB 30 min 

16 Março ROC® - Apresentação da marca Palácio do Freixo 2h 

22 Março 
Biorga® - Ecophane,® Cystiphane,® e 

Sebophane ® 
Mercure Porto Gaia Hotel 3h 

 
Sanofi® - Telfast®, Opricrom ®, 

Fenergan® 
FB 15 min 

 Isdin® - Solares FB 15 min 

24 Março 
O farmacêutico como profissional de 

assuntos regulamentares 

Secção Regional do Norte da Ordem 

dos Farmacêuticos 
3h 

28 Março 

GSK® - Corega®, Sensodyne Rapid®, 

Sensodyne Repair & Protect®, 

Parodontax® 

FB 15 min 

6 Abril Bioderma® - Solares FB 15 min 

1 Abril Bial® - Copalia ® FB 20 min 

18 Abril 
Conferência em medical affairs na 

indústria farmacêutica 

Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto 
2h 

21 Abril Formação olho vermelho Hospital da Boa Nova 3h 

27 Abril Uriage® - Gama completa Mercure Porto Gaia Hotel 8h 

3 Maio Grupo Italfarmaco® - Ainara ® FB 15 min 

19 Setembro 
Uriach Theralab® - Depuralina Rapid® 

e Aquilea artinova® 
FB 30 min 

12 Outubro ISDIN® - Lambdapill ® e Nutradeica® FB 20 min 

17 Outubro Nutricia® - gama completa FB 30 min 

25 Outubro 
Vichy® - Neovadiol Rose®, Lifactiv 

Fresh Shot® e Dercos® MicroPeel® 
FB 30 min 

13 Dezembro 
Uriach Theralab® - Depuralina 

Express ® 
FB 30 min 

15 Dezembro Nestle Health Science® - … FB 20 min 
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Site Formação Produtos 

Academia Omega Pharma Pele casca de laranja 
Cellulase Pearls® e Cellulase 

Advanced® 

 Cuidado da Pele Bio-oil® 

 Higiene Íntima Lactacyd® 

 Prevenção Gripes e Constipação - 

 Alergias - 

 Contracepção de emergência Ellaone® 

Cosmética ativa La Roche-Posay® Hyalu B5 

 La Roche-Posay® Rosaliac AR Intense 

 Vichy® DermablendTM 2017 

 Vichy® Neovadiol Rose Platinium 
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ANEXO B – HIGIENE ÍNTIMA NA MULHER-FOLHETO INFORMATIVO. 
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ANEXO C – RASTREIO DE DIABETES 

 

1) Regras básicas de alimentação de um indivíduo diabético72.  
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2) Cartaz do rastreio na montra da FB. 
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3) Perguntas realizadas aos utentes que participaram no rastreio. 
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4) Folheto distribuído aos utentes que participaram no rastreio da DM. 

 

 

 




