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Resumo 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o meu 

estágio curricular em farmácia comunitária na Farmácia do Sameiro, sob orientação 

do Dr. Luís Cantante entre os meses de julho e outubro de 2018. 

 O estágio curricular surge como uma oportunidade de colocar em prática tudo 

aquilo que foi aprendido durante os 5 anos de formação e de contactar de forma 

direta com a profissão de farmacêutico comunitário. Ser farmacêutico comunitário 

não é só fazer a dispensa de medicamentos. Muitas vezes, o farmacêutico é o 

primeiro profissional de saúde a quem a população recorre e é, também o último 

no triângulo doente, médico e farmacêutico a estar em contacto com o utente, 

sendo a sua atividade de importância máxima no sentido de deixar a pessoa 

esclarecida, auxiliar na correta adesão à terapêutica e fazer o seu 

acompanhamento. 

Este relatório surge como um resumo da minha experiência na farmácia, das 

atividades desenvolvidas e dos conhecimentos adquiridos. Assim, o relatório está 

dividido em duas partes – a primeira onde está descrito o funcionamento da 

farmácia, alguma da legislação vigente e as tarefas realizadas por mim. A segunda 

parte é referente aos temas que desenvolvi na farmácia e que me permitiram não 

só contactar mais de perto com os utentes como também aprofundar os meus 

conhecimentos sobre temas que são tão solicitados e tão preocupantes na nossa 

sociedade atual. 

O primeiro tema desenvolvido foram as infeções urinárias e vaginais, escolhido, 

pelo facto de quase diariamente a farmácia ser procurada por utentes com queixas 

relacionadas com estas infeções, sobretudo mulheres. Para auxiliar nestes 

atendimentos decidi fazer um folheto informativo onde referi sucintamente os 

aspetos mais importantes sobre esta problemática. Os folhetos foram todos levados 

pelos utentes que se mostraram preocupados com este problema. 

O segundo tema, a Diabetes mellitus, foi-me proposto pelo meu orientador. Este 

é um problema de saúde pública atual, uma vez que são várias as pessoas que 

sofrem desta doença e, muitas delas, estão ainda por diagnosticar. Assim, decidi 

fazer um rastreio, no qual participaram 12 pessoas e onde aproveitei para distribuir 

folhetos informativos com a informação mais relevante sobre a doença e conversar 

um pouco com os utentes sobre esta problemática, deixando-os, assim, mais 

informados sobre esta doença tão comum. Este rastreio revelou-se bastante útil, 
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no sentido em que consegui captar a atenção das pessoas para a profundidade 

deste problema que pode trazer tantas complicações na vida futura de quem sofre 

de diabetes mellitus.   
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

1. Introdução 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária e/ou hospitalar, durante 6 

meses, é componente obrigatória para conclusão do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. O meu estágio curricular em farmácia comunitária foi 

realizado na Farmácia do Sameiro, durante os meses de julho a outubro de 2018, 

sob orientação do Dr. Luís Cantante, Diretor Técnico da farmácia. 

Este estágio permitiu o contacto direto com a profissão de farmacêutico 

comunitário e foi um consolidar das aprendizagens obtidas durante os cinco anos 

de formação. Tudo o que me foi possível realizar, durante o estágio, está 

representado no cronograma do Anexo I. 

 

2. Farmácia do Sameiro 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia do Sameiro pertence ao grupo de Farmácias Portuguesas e está 

situada na rua D. António Ferreira Gomes, na freguesia e concelho de Penafiel, 

distrito do Porto. Esta é uma localização privilegiada, uma vez que é próxima do 

centro de saúde do concelho, escolas básica e secundária e, ainda, de várias 

freguesias, sendo por isso de fácil acesso. Assim sendo, a farmácia é frequentada, 

diariamente, por vários utentes de todo o concelho, na sua maioria, idosos.  

A farmácia funciona de segunda-feira a sexta-feira das 09h às 21h, sem fecho 

para hora de almoço e ao sábado das 09h às 13h. A farmácia faz, ainda, turnos de 

serviço permanente, de forma rotativa, estando aberta desde a hora de abertura 

normal até à hora de encerramento do dia seguinte, ou em caso de fim-de-semana, 

até à hora de encerramento da segunda-feira seguinte.  

 

2.2. Organização das instalações 

No que respeita às instalações, a Farmácia do Sameiro segue o disposto no 

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, no sentido de garantir a segurança, 

conservação e preparação de medicamentos bem como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes, sendo composta por uma zona de 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia do Sameiro 

2 
 

atendimento, armazém, laboratório e instalações sanitárias licenciadas pelo 

INFARMED [1].  

Na parte da frente, encontra-se a área de atendimento ao público, composta por 

um balcão único dividido em 3 postos de atendimento, cada um devidamente 

equipado. Nesta área, estão expostos produtos de venda livre, como produtos 

cosméticos e de higiene oral, corporal e capilar, papas de criança, produtos 

veterinários e suplementos alimentares. É, ainda aqui que se realizam as medições 

bioquímicas, o peso corporal e a pressão arterial.  

Na zona de acesso apenas a pessoas autorizadas, existe uma área para receção 

e verificação de encomendas e várias zonas destinadas ao armazenamento dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos. É aqui, também, que está localizado o 

laboratório para a preparação de manipulados.  

A farmácia dispõe, ainda, de um gabinete para um atendimento mais reservado 

sempre que seja necessário, de um escritório para o Diretor Técnico, onde se 

tratam dos assuntos de gestão e administração da farmácia e de instalações 

sanitárias. 

 

2.3. Recursos humanos 

A equipa da Farmácia do Sameiro é constituída por cinco farmacêuticos, 

incluindo o Diretor Técnico, e dois técnicos de farmácia. 

 

2.4. Sistema informático 

O sistema informático adotado na Farmácia do Sameiro é o Sifarma 2000. Este 

software é uma mais-valia para a farmácia, uma vez que pode ser usado na receção 

de encomendas, gestão de stocks, controlo dos prazos de validade (PV) e dispensa 

de medicamentos e produtos farmacêuticos. Durante o atendimento, é muito útil já 

que permite aceder a informação científica essencial para um melhor e mais seguro 

aconselhamento ao utente. 

 

3. Gestão de stocks 

3.1. Seleção e encomenda dos produtos  

Para cada produto comercializado na farmácia é definido um stock máximo e 

mínimo, com base no histórico de vendas, que é colocado no Sifarma 2000, de 
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modo a ser mais fácil e eficiente a realização de encomendas para que não haja 

acumulação ou, por outro lado, rutura de stock dos respetivos produtos.  

Os dois principais fornecedores da Farmácia do Sameiro são a OCP e a 

Cooprofar. Em caso de necessidade, podem-se fazer encomendas diretamente aos 

laboratórios ou a outros fornecedores que tenham o produto em questão. 

Duas vezes por dia, os farmacêuticos responsáveis pelas encomendas fazem a 

encomenda dos produtos em falta. São também feitas encomendas por telefone, 

quando surgem pedidos de produtos que não existem em stock depois de a 

encomenda diária ter sido feita/recebida. 

 

3.2. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas são rececionadas aquando da chegada à farmácia. A entrega 

da encomenda é feita em caixas próprias de plástico ou cartão, seladas, e é 

acompanhada pela assinatura de um dos elementos da equipa que confirma essa 

entrega. Juntamente com a encomenda vem a respetiva guia de remessa e/ou 

fatura em duplicado. Na fatura vem discriminado o fornecedor, a farmácia, o número 

da fatura, a designação do produto pela sua designação comum internacional 

(DCI), o Código Nacional Português (CNP), a quantidade pedida e a quantidade 

enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA) e o Preço de Venda ao Público (PVP), quando aplicável, bónus, valor 

monetário total da encomenda e número total de unidades enviadas. Todos os 

produtos são rececionados no Sifarma 2000 e, ao mesmo tempo, é conferido o PV 

e integridade dos mesmos. No final, confirma-se se o número de unidades 

recebidas e o valor faturado coincide com o que está descrito na fatura. Quando 

não há conformidade, faz-se a reclamação ao fornecedor, via telefone. É de realçar 

que os primeiros produtos a serem rececionados, conferidos e armazenados são 

os produtos de frio que exigem conservação entre os 2-8ºC. Estes chegam à 

farmácia em contentores térmicos, que asseguram a sua correta conservação 

durante o transporte. 

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

estágio e que fui realizando, posteriormente, nos restantes dias. É uma tarefa 

bastante importante não só para confirmar que tudo o que está faturado foi recebido 

mas também para saber, sempre, a quantidade de produtos que estão em stock, 

garantindo, assim, uma melhor gestão da farmácia. 
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3.3. Armazenamento dos produtos  

Depois de rececionados e conferidos, os produtos são armazenados segundo 

as regras da farmácia. Os produtos de frio são armazenados em frigorífico de porta 

transparente. Os medicamentos de marca são colocados na mesma prateleira, por 

ordem alfabética. Os genéricos estão agrupados por várias estantes de acordo com 

o seu laboratório e, também, por ordem alfabética. 

Durante todo o meu estágio, foi possível realizar esta tarefa de armazenamento. 

No início, foi bastante importante para me familiarizar com o nome dos produtos e 

para saber a sua localização, de modo a facilitar e otimizar o tempo quando 

chegasse o momento de atendimento no balcão. 

 

3.4. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos PV é essencial para garantia de segurança, qualidade e eficácia 

dos medicamentos. Aquando da receção das encomendas é verificado o PV do 

produto e confrontado com o PV registado informaticamente, correspondente aos 

produtos já em stock. Caso hajam produtos em stock e o PV do produto recebido 

seja inferior ou caso não existam produtos em stock regista-se o PV do novo 

produto. Adicionalmente, todos os meses é possível emitir no Sifarma 2000 listas 

com os produtos cujo PV se encontra a expirar. Através destas listagens 

confirmam-se os PV dos produtos em stock bem como as quantidades físicas, 

permitindo um controlo mais rigoroso dos stocks. Os produtos com PV inferior a 

dois meses são recolhidos, retirados do stock e devolvidos ao fornecedor que os 

pode aceitar ou não. 

Durante o meu estágio, foi-me pedido que fizesse o controlo dos PV dos produtos 

em stock. Para isso e com a ajuda de um farmacêutico, emiti, a partir do Sifarma 

2000, a lista dos produtos cujo PV se expirava até ao fim dos dois meses seguintes 

e fui confirmar ao local o PV desses produtos e a quantidade real dos mesmos. 

Depois de ter todos os produtos no fim do PV reunidos, emiti a nota de devolução 

no sistema informático para que fossem recolhidos pelo fornecedor e atualizei o PV 

dos produtos que continuaram em stock. 

 

3.5. Devoluções 

Há situações em que é necessário fazer a devolução dos produtos ao 

fornecedor, por exemplo de produtos cujo PV se encontra a expirar, produtos que 
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são retirados do mercado, produtos danificados, etc. Para isso, é emitida, no 

Sifarma 2000, uma nota de devolução e os produtos a devolver são enviados 

novamente aos fornecedores, aquando da entrega das encomendas. 

No caso de a devolução ser aceite, o fornecedor pode proceder à troca do 

produto ou emitir uma nota de crédito que será descontada na próxima fatura 

mensal.  

No meu estágio foi-me possível fazer a emissão de várias notas de devolução. 

Em cada uma foi necessário justificar o motivo de devolução. Assim, emiti notas de 

devolução de medicamentos no fim do PV e, também, por motivo de retirada do 

mercado, por mando do INFARMED, alguns dos medicamentos que continham a 

substância ativa (SA) valsartan na sua composição.  

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos 

para venda ao público são classificados em medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) [2].  

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

São MSRM aqueles que obrigam a uma vigilância mais apertada por 

constituírem risco direto ou indireto para a saúde quando usados com frequência 

para um fim a que não se destinam ou, mesmo que usados para o fim a que se 

destinam, são ou contêm substâncias que podem causar reações adversas que 

tenham de ser acompanhadas ou, ainda, quando se destinam a ser administrados 

por via parentérica [2]. 

Os MSRM estão divididos em: 

- Medicamentos de receita médica renovável: quando se destinam a doenças 

de tratamento prolongado e que podem ser adquiridos mais do que uma vez sem 

nova prescrição médica; 

- Medicamentos de receita médica especial: quando se tratam de 

estupefacientes ou psicotrópicos ou outras substâncias que possam criar adição / 

toxicodependência ou, ainda, substâncias novas, por precaução; 

- Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos 

meios especializados: quando se tratam de medicamentos para uso exclusivo 

hospitalar ou quando se destinam a patologias cujo diagnóstico só possa ser feito 
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em meio hospitalar ou, ainda, quando são suscetíveis de causar reações adversas 

graves em doentes de ambulatório [2]. 

 

Relativamente ao aviamento de receitas, sejam elas em formato eletrónico ou 

manual, o doente tem o direito de escolher qual o medicamento levar dentro dos 

medicamentos com a mesma SA, dosagem, forma farmacêutica e apresentação, 

desde que não esteja especificado na prescrição a marca comercial do mesmo. É 

obrigatório que as farmácias tenham disponíveis, pelo menos, três medicamentos 

com a mesma SA, dosagem, forma farmacêutica e apresentação quando existem 

e é dever do farmacêutico/técnico de farmácia dar a conhecer as diferentes opções, 

comparticipadas ou não, e qual o medicamento com o preço mais baixo [2].  

 

4.1.1. Prescrição eletrónica e manual 

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

manual em modelo apropriado. São exemplos de casos excecionais, a falência do 

sistema informático, a prescrição no domicílio, a inadaptação fundamentada do 

prescritor validada pela respetiva Ordem profissional e a possibilidade de passar 

até 40 receitas manuais por mês [3]. 

A prescrição médica, eletrónica ou manual, contém, obrigatoriamente a 

designação comum internacional da SA, forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação e posologia. É ainda possível a inclusão da marca comercial, desde 

que devidamente justificado pelo médico prescritor. Em cada receita podem ser 

prescritos até quatro medicamentos distintos e, no máximo, duas embalagens do 

mesmo medicamento, salvo quando se tratam de medicamentos comercializados 

em embalagem unitária [3].  

No momento do atendimento, o farmacêutico/técnico de farmácia deve avaliar 

se a prescrição está dentro do PV. Geralmente, a receita tem validade de 30 dias 

a contar do dia em que foi emitida, ou 6 meses, no caso de ser uma receita 

renovável, com 3 vias [3]. 

 

4.1.2. Sistema de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos consiste no financiamento de uma fração 

do preço do medicamento, por parte do Serviço Nacional de Saúde ou outras 
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entidades como são os Serviços de Assistência Médico-Sindical do Sindicato dos 

Bancários (SAMS), EDP, etc. 

A comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde é feita por escalões que 

variam de acordo com as indicações terapêuticas dos medicamentos prescritos, a 

sua utilização e a entidade que os prescrevem. Assim, o Escalão A conta com 90% 

de comparticipação, o Escalão B com 69% de comparticipação, segue-se o Escalão 

C com 37 % de comparticipação e, por último, o Escalão D com 15% de 

comparticipação [4]. Existe, ainda, o regime especial de comparticipação aplicável 

em função do beneficiário ou da patologia. Assim, no caso dos “pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida 

em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais 

em vigor, quando este ultrapassar aquele montante” para o Escalão A, a 

comparticipação do Estado acresce 5% e para os Escalões B, C e D é acrescida 

uma comparticipação de 15%.” O mesmo acréscimo nas comparticipações aplica-

se para certas patologias como paramiloidose, lúpus, hemofilia, entre outras [5].  

Importa referir que, desde que foi emitido o Despacho n.º 19650-A/2005, de 1 de 

Setembro, os medicamentos considerados imprescindíveis à sustentação da vida, 

como são, por exemplo, as insulinas de curta, média e longa duração, são 

comparticipados na totalidade pelo Estado [6].    

 

4.1.3. Conferência e entrega do receituário 

Para que o Estado e as outras entidades comparticipadoras façam o pagamento 

à Farmácia da comparticipação dos medicamentos, é necessário que as receitas 

cumpram as regras definidas pela Portaria n.º 193/2011, de 13 de maio [7]. O 

primeiro passo, no momento da dispensa é avaliar se todos os campos da receita 

estão preenchidos pelo médico que a emitiu e, no final, assinar quer o utente quer 

o farmacêutico/técnico de farmácia, datar e carimbar a receita. As receitas manuais 

são depois conferidas, uma a uma, pelo farmacêutico responsável e ordenadas em 

lotes de 30, de acordo com a entidade comparticipadora.  

No final de cada mês, faz-se o fecho dos lotes no Sifarma 2000 e emite-se o 

verbete de identificação do lote onde se encontra toda a informação relativa ao lote 

em questão e são emitidas também as faturas para as entidades 

comparticipadoras. No caso da comparticipação pelo Estado, até ao dia 10 do mês 

seguinte, as respetivas faturas e documentação têm de ser enviadas para o Centro 
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de Conferência de Faturas ao passo que as restantes são enviadas para a 

Associação Nacional de Farmácias que se encarrega da distribuição às diferentes 

entidades comparticipadoras. 

Durante este período na Farmácia do Sameiro, foi-me ensinado como fazer a 

divisão do receituário. Assim, no fim do mês separei e ordenei as receitas por lotes 

e agrupei junto do verbete de identificação de cada lote que emiti no Sifarma 2000 

e o mesmo fiz com as faturas para as diferentes entidades comparticipadoras.   

 

4.2.  Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não estão incluídos nos MSRM, englobando 

os medicamentos homeopáticos e os medicamentos à base de plantas. 

Regra geral, os medicamentos não sujeitos a receita médica não são 

comparticipáveis.  

 

4.3.  Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos sujeitos a 

receita médica especial e são regulados pelo Decreto‐Lei n.º 15/1993, de 22 de 

Janeiro [8]. O farmacêutico é o responsável pelo aviamento das prescrições 

médicas deste tipo de medicamentos e no ato de dispensa é obrigado a preencher 

um formulário com os dados identificativos do doente em questão e da pessoa que 

vem levantar o medicamento, quando não é o próprio [7].  

 

4.4. Medicamentos e produtos de uso veterinário  

Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, os medicamentos 

veterinários são “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” [9]. 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário são muito procurados pelas 

pessoas, especialmente, nas farmácias próximas de meios rurais, como é o caso 

da Farmácia do Sameiro. Assim, para além dos desparasitantes internos e 

externos, produtos de limpeza e anticoncecionais de cães e gatos, foi-me possível, 
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também conhecer e fazer o aconselhamento de produtos específicos para o 

tratamento de afeções em animais de pequeno e grande porte, que a Farmácia do 

Sameiro tem ao dispor dos utentes.  

 

4.5.  Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os produtos cosméticos são definidos pelo Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de 

setembro como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto 

com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os 

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

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais” [10]. 

A farmácia é um local de excelência para venda dos produtos cosméticos e de 

higiene corporal, uma vez que são vários os utentes com dificuldades em escolher 

o produto mais indicado para o seu problema, para o seu tipo de pele, etc. e o 

farmacêutico é um profissional habilitado para fazer o aconselhamento deste tipo 

de produtos. Assim, a Farmácia do Sameiro tem à disposição várias marcas destes 

produtos, entre as quais: Avène®, La Roche Posay®, Klorane®, Uriage®, Isdin®, 

SVR®, Bioderma®, Saforelle®, Lactacyd®, com as quais fui contactando e 

aconselhando ao longo do meu estágio. Para além dos protetores solares, foram 

os produtos de higiene íntima os principais solicitados pelos utentes.  

 

4.6. Medicamentos à base de plantas e suplementos alimentares 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto são considerados 

medicamentos à base de plantas todos aqueles que são produzidos unicamente 

com uma ou mais SA derivadas de plantas [2].  

Os suplementos alimentares são regulados pelo Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 

de junho e são definidos como géneros alimentícios concentrados em nutrientes ou 

outras substâncias com efeitos a nível fisiológico destinados a complementar o 

normal regime de alimentação. São comercializados em forma doseada, sob várias 

formas como cápsulas, pastilhas, comprimidos, saquetas de pó, ampolas, etc. [11]. 

Durante o meu estágio, fui muitas vezes confrontada com pedidos de produtos 

para ajudar a eliminar a dificuldade em adormecer, controlar a ansiedade e stress, 

auxiliar no emagrecimento e reparar as carências vitamínicas. Foi assim que fiquei 
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a conhecer várias opções dentro do grupo de medicamentos à base de plantas e 

suplementos alimentares, grupo este que pode ser vendido sem receita médica.  

 

4.7. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são regulados pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, 

de 30 de agosto e tratam-se de medicamentos obtidos a partir de stocks / matérias-

primas homeopáticas, segundo um processo fabrico descrito na farmacopeia 

europeia ou na farmacopeia oficial de cada Estado-membro e que podem conter 

um ou vários princípios [2]. 

Na Farmácia do Sameiro são poucos os medicamentos homeopáticos 

disponíveis para venda ao público e, por isso, foram raras as vezes que contactei 

com este tipo de produtos.  

 

4.8. Dispositivos Médicos 

Os Dispositivos Médicos são regulados e definidos pelo Decreto-Lei n.º 

145/2009, de 17 de junho como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o 

software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de 

diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios” [12].  

A Farmácia do Sameiro tem à disponibilidade dos seus utentes, vários 

dispositivos médicos que incluem, entre outros: 

 Produtos ortopédicos - meias de compressão, mãos, pulsos e pés 

elásticos, cintas, etc.; 

 Produtos para uso parentérico – seringas;  

 Produtos anticoncecionais - dispositivos intra-uterinos, preservativos 

masculinos; 

 Material de penso; 

 Produtos para ostomizados – algálias, sacos coletores de urina; 

 Produtos pediátricos – chupetas, biberões. 
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Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar várias vezes com 

utentes que procuravam aconselhamento em relação aos dispositivos médicos. Na 

maior parte dos casos, tratou-se de pedidos de meias de compressão, pulsos 

elásticos e produtos pediátricos. Foram também muitas as receitas que me 

chegaram de produtos para ostomizados. Nestes casos, foi necessária muita 

atenção na dispensa por forma a não dispensar o produto errado, uma vez que se 

tratam de produtos que podem ser facilmente confundidos, devido à semelhança 

das embalagens e das referências. 

 

4.9. Cuidados de Saúde e Serviços Farmacêuticos 

O farmacêutico, para além da dispensa de medicamentos e aconselhamento ao 

utente, tem, também, como função prestar cuidados farmacêuticos no sentido de 

prevenir e/ou acompanhar as doenças de forma a melhorar a qualidade de vida dos 

utentes. Nesse sentido, na Farmácia do Sameiro são vários os serviços 

farmacêuticos disponibilizados à população: 

 Determinações bioquímicas: glicemia, colesterol total, e triglicerídeos; 

 Determinação da pressão arterial; 

 Determinação do peso, altura e índice de massa corporal; 

 Testes de gravidez; 

 Administração de vacinas. 

As determinações bioquímicas e da pressão arterial são os serviços 

farmacêuticos mais procurados pelos utentes na Farmácia do Sameiro. Por isso, 

esta foi uma atividade que me foi possível realizar ao longo de todo o meu estágio. 

Trata-se de uma tarefa que exige não só saber manejar os aparelhos de medição 

como também saber explicar os resultados obtidos. A maioria dos utentes não tem 

ideia de quais os valores normais, seja do colesterol, dos triglicerídeos ou mesmo 

da glicemia e pressão arterial e, por isso, é importante saber responder a essas 

perguntas e saber aconselhar caso os valores não sejam os adequados. Durante 

estes quatro meses, foram também várias as mulheres que recorreram à farmácia, 

o que demonstra a confiança que elas depositam nos seus farmacêuticos. 

Relativamente à administração de vacinas, tive a oportunidade de presenciar vários 

atendimentos de pessoas que se dirigiram à farmácia para receberem a vacina da 
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gripe, o que por um lado permite libertar os centros de saúde para outras atividades 

e que, por outro lado, demonstra a confiança dos utentes nos seus farmacêuticos. 

 

5. VALORMED® 

A VALORMED® foi criada em 1999, em resultado da colaboração entre a 

indústria farmacêutica, os distribuidores e as farmácias no sentido da necessidade 

de encarar o medicamento enquanto resíduo, por forma a garantir a preservação e 

conservação do ambiente e da saúde pública. Assim, trata-se de uma organização 

sem fins lucrativos cuja função é a gestão de resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos não usados, garantido um processo de recolha e tratamento 

seguros [13].  

Nas farmácias são colocados contentores de recolha próprios que, quando 

cheios são selados pelo farmacêutico e entregues aos distribuidores de 

medicamentos e depois enviados para centros de triagem onde se faz a separação 

e se classifica conforme o tratamento necessário [13]: 

 Reciclagem – papel, vidro e cartão; 

 Incineração. 

A Farmácia do Sameiro é um exemplo de farmácia com o programa ValorMed® 

e são várias as pessoas que trazem os seus medicamentos não usados para 

depositar nestes contentores. A entrega dos medicamentos não usados é útil não 

só para o correto tratamento dos mesmos e proteção do ambiente mas também 

para garantir que a pessoa não se automedica com os produtos que tem em casa 

e que sobraram da última vez que estiveram doentes ou mesmo de outros 

familiares e amigos, automedicação essa, muitas vezes, incorreta. Durante o 

estágio, recebi vários produtos para serem depositados nos contentores da 

ValorMed® e aprendi a selar e emitir notas de devolução dos mesmos para serem 

recolhidos pelos fornecedores quando se encontravam cheios. 

 

6. Formações 

Durante o meu estágio na Farmácia do Sameiro, tive a oportunidade de participar 

em algumas formações que aconteceram dentro das instalações da farmácia, pelos 

formadores dos respetivos laboratórios: 

 Laboratório Perrigo®: Lactacyd®, Paranix®, Bio-Oil®; 

 Laboratório Pharma Nord®: BioActivo Q10 Forte®; 
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 Laboratório Zambon®: Fluimicil®, Spidifen EF®. 

Considero que estas formações foram bastante importantes, uma vez que me 

permitiram conhecer melhor os produtos em questão e, dessa forma, poder 

aconselha-los aos utentes na ocasião certa.   
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Parte II – Temas desenvolvidos durante o estágio 

Tema I: Infeções urinárias e vaginais 

1. Contextualização 

O primeiro projeto que desenvolvi durante o meu estágio na Farmácia do 

Sameiro foi um folheto informativo sobre infeções urinárias e vaginais (ANEXO II). 

A ideia surgiu do facto de, quase diariamente, utentes se dirigirem à farmácia com 

problemas deste tipo, muitas das vezes, ainda antes de pedirem ajuda médica.  

No folheto informativo tentei, através de uma linguagem simples, sintetizar a 

informação mais importante relacionada com este tema e, sobretudo fornecer 

informações que ajudem as pessoas a prevenir estas infeções, através de medidas 

muito simples que devem ser adotadas no seu dia-a-dia. Assim, o panfleto serviu 

simultaneamente para suporte do atendimento e para educação da população 

nessa temática, tão importante do ponto de vista da prevenção. 

  

2. O trato genito-urinário 

De uma forma resumida, o trato urinário é constituído, tanto no homem como na 

mulher, por dois rins que ligam à bexiga através dos ureteres. A urina, produzida 

nos rins, é acumulada na bexiga e conduzida até ao exterior pela uretra. No caso 

dos homens a uretra faz parte também do trato genital, assim como a próstata, a 

vesícula seminal, o pénis, o epidídimo e os testículos envolvidos pelo escroto. Na 

mulher, o trato genital é constituído apenas pela vagina, útero, trompas de Falópio 

e ovários [14].  

 

3. Infeções do trato urinário 

A infeção do trato urinário (ITU) trata-se de uma infeção bacteriana bastante 

comum que pode acontecer em qualquer pessoa e em qualquer idade [15].  

No primeiro ano de vida os rapazes são o sexo mais afetado pelas ITU. Isto 

deve-se ao facto de, frequentemente, serem portadores de malformações 

congénitas, como é exemplo, a válvula da uretra posterior que provoca uma 

obstrução ao fluxo urinário facilitando a ocorrência de ITU. Após esta fase, as ITU 

passam a ser mais frequentes no sexo feminino, devido ao facto da uretra ser mais 

curta e da proximidade entre a uretra e o ânus [15].  

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia do Sameiro 

15 
 

3.1. Classificação das infeções do trato urinário 

As ITU são classificadas como não complicadas, quando acontecem em 

pessoas com o trato urinário estruturalmente normal e como complicadas, quando 

surgem em pessoas com problemas de obstrução provocados, por exemplo pela 

hipertrofia benigna da próstata, com problemas anatómico-funcionais, como é o 

caso da bexiga neurogénica e metabólicas, como por exemplo, a insuficiência renal 

[15]. 

As ITU podem ainda ser classificadas, em termos anatómicos, em [15]: 

 Cistite – é a ITU mais frequente e ocorre ao nível da bexiga; 

 Uretrites – é a infeção a nível da uretra; 

 Pielonefrite – é a infeção que acontece no rim. 

 

3.2. Origem das infeções do trato urinário 

A maioria das ITU são causadas por bactérias que fazem parte da flora normal 

do intestino humano, sendo que a Escherichia coli, uma bactéria Gram-negativa, é 

a principal bactéria envolvida. Seguem-se outras bactérias Gram-negativas como a 

Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis. As bactérias Gram-positivas podem, 

também, estar na origem das ITU, como é o caso de Staphilococcus saprophyticus, 

Streptococcus β-hemolíticos do grupo B e Enterococcus faecalis [15-17].  

Depois de atingirem a uretra, os microrganismos podem colonizar a bexiga e os 

rins e, eventualmente, atingirem a corrente sanguínea, originando uma bacteriemia 

[18]. Muitas vezes, estes microrganismos têm a capacidade de formar biofilmes que 

são responsáveis pela sua persistência no organismo (Figura 1) [18].  
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Figura 1 - Representação básica da origem de uma ITU. Adaptado de [18]. 

 

3.3. Fatores de risco 

São vários os fatores que predispõem à ocorrência de ITU [15,17-19]: 

 Sexo feminino; 

 Diabetes; 

 Atividade sexual e utilização de diafragmas; 

 Episódio de ITU anterior; 

 Litíase urinária; 

 Refluxo vesico-uretral; 

 Menopausa; 

 Hipertrofia da próstata. 

 

3.4. Sinais e sintomas e diagnóstico das infeções do trato urinário 

Os principais sinais e sintomas de uma ITU não complicada são o aumento da 

frequência urinária, urgência miccional, hematúria e disúria, acompanhados ou não 

de vaginite [17].  

Geralmente, o diagnóstico baseia-se na avaliação da presença destes sinais e 

sintomas, da história clínica e pode também ser suportado por análise à urina, como 

é o caso do teste de Combur, que avalia o pH da urina e a presença de leucócitos, 
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nitritos, proteínas, glucose, cetonas, urobilinogénio, bilirrubina e sangue. Em casos 

excecionais, o médico pode requisitar uma urocultura associada a um teste de 

sensibilidade antibiótica, por forma a avaliar o crescimento microbiano [19-20].  

 

3.5. Tratamento das infeções do trato urinário 

3.5.1. Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico das ITU passa, muitas vezes, pelo uso de 

antibióticos e são vários os disponíveis, sendo exemplo dos mais usados, a 

fosfomicina, nitrofurantoína e a combinação de amoxicilina e ácido clavulânico [19]. 

Idealmente a escolha do antibiótico deveria ser feita em função dos resultados 

obtidos com a urocultura. Contudo, esta escolha é muitas vezes empírica e/ou 

baseada na experiência clínica e, por isso, são muitos os casos de insucesso 

terapêutico [20]. Por outro lado, o uso abusivo e errado de antibióticos pode levar 

ao aparecimento de resistências como aconteceu, por exemplo com o cotrimoxazol, 

uma combinação de sulfametoxazol e trimetoprim, que está, atualmente associado 

a uma elevada falha terapêutica, isto depois de ter sido fortemente utilizado nas 

últimas décadas [19]. 

Para além dos antibióticos, a terapêutica passa também pelo alívio dos sintomas 

associados. Assim, frequentemente, são utilizados fármacos como o cloreto de 

tróspio, para atenuar a urgência e frequência miccional e fármacos 

antiespasmódicos, como a butilescopolamina, que atuam como relaxantes do 

músculo liso da bexiga e que, por isso, são úteis para o alívio da dor [21, 22].  

 

3.5.2. Tratamento não farmacológico 

O tratamento não farmacológico passa pela ingestão de muita água, no sentido 

de aumentar a quantidade de urina a ser eliminada e, desta forma, auxiliar na 

eliminação do microrganismo patogénico responsável pela infeção. 

Podem ser usados para prevenir o aparecimento de ITU’s suplementos à base 

de arando vermelho. Esta ação preventiva que o arando vermelho possui em 

relação às ITU é, atualmente, explicada pela presença na sua composição de 

proantocianidinas, compostos estes que reduzem a adesão das bactérias 

patogénicas através das suas fímbrias, principalmente da Escherichia coli, às 

células uroepiteliais, impedindo assim a colonização e crescimento bacteriano e, 

consequentemente, a instalação da infeção [23]. A título de curiosidade, a Farmácia 
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do Sameiro tem disponível, como exemplo, o Cistisil® que possui na sua 

composição para além do extrato seco do arando vermelho a cavalinha e a uva-

ursina que possuem ação diurética facilitando a eliminação dos agentes 

uropatogénicos [23]. 

 

4. Infeções vaginais  

4.1. Microflora vaginal 

A microflora vaginal é composta por uma grande diversidade de espécies 

bacterianas, sendo as espécies de Lactobacillus as que estão presentes em maior 

número em mulheres em idade reprodutiva. Trata-se de uma relação de 

mutualismo, uma vez que a mulher fornece nutrientes essenciais ao crescimento e 

proliferação bacteriana e, por outro lado, as espécies de Lactobacillus, através de 

processos fermentativos, produzem ácido lático que faz baixar o pH vaginal para 

valores entre 3,5-4,5, prevenindo assim a infeção por microrganismos patogénicos 

[24].  

 

4.2. Origem e classificação das infeções vaginais 

As infeções vaginais estão associadas a uma mudança na composição da 

microflora vaginal, isto é, um decréscimo no crescimento de espécies de 

Lactobacillus e aumento de outros microrganismos. As infeções vaginais podem, 

assim, ser classificadas de acordo com o organismo causador [25]: 

 Candidíase – muito comum e, na maior parte dos casos, causada pela 

levedura Candida albicans;  

 Vaginose bacteriana – causada por bactérias anaeróbias, como são as 

Prevotella sp, Gardenerella vaginalis e Mycoplasma hominis; 

 Tricomoníase – trata-se de uma infeção sexualmente transmissível e 

causada, geralmente, pelo protozoário Trichomonas vaginalis. 

 

4.3. Sinais e sintomas e diagnóstico das infeções vaginais 

As infeções vaginais manifestam-se, normalmente, por alterações no 

corrimento, prurido e ardor. O diagnóstico é, muitas vezes, baseado nestes sinais 

e sintomas e pode ainda ser suportado por recolha e análise do corrimento vaginal. 

A presença de um corrimento vaginal acinzentado, com odor a peixe e pH acima 

dos 4,5 é indicativo de vaginose bacteriana. No caso das candidíases, o corrimento 
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é mais branco e espesso, inodoro e pH abaixo dos 4,5, acompanhado de eritema 

nas paredes vaginais, ardor e prurido vulvar [26].  

 

4.4. Tratamento das infeções vaginais 

O tratamento das infeções vaginais deve ser condicionado pelo agente causador 

da infeção. Para além disso, o tratamento pode ainda passar pelo controlo dos 

sinais e sintomas associados, nomeadamente, o alívio do ardor e prurido.  

 

4.4.1. Tratamento farmacológico 

Perante uma vaginose bacteriana, o tratamento cursa com o uso de antibióticos 

como metronidazol ou clindamicina oral, em creme, ou óvulos, ou em alternativa o 

tinidazol. A duração do tratamento varia com o antibiótico e forma farmacêutica 

escolhidos [26]. 

Para a candidíase, a tratamento é realizado com antifúngicos como o fluconazol 

e o itraconazol e pode, também, ser oral ou intravaginal com aplicação de cremes, 

óvulos e comprimidos vaginais. O parceiro sexual deverá também ser tratado mas 

apenas se se apresentar sintomático [26]. É sabido que a terapêutica intravaginal 

que, em certos casos pode ser vendida sem receita médica, pode diminuir a eficácia 

dos preservativos. Por isso, no momento de dispensa destes medicamentos, é 

importante aconselhar os utentes a não terem relações sexuais por forma a evitar 

uma gravidez indesejada ou mesmo doenças sexualmente transmissíveis [26].  

 

4.4.2. Tratamento não farmacológico  

O tratamento não farmacológico bem como a prevenção começam pela higiene 

íntima. Para além da necessidade de uma higiene diária, é essencial que esta 

inclua produtos de limpeza cujo pH seja compatível com o pH vaginal (ácido), que 

não irritem a mucosa nem destruam o equilíbrio lipídico vaginal [26]. São várias as 

marcas cujos produtos respeitam essas características e que estão disponíveis na 

farmácia, como é o caso da Lactacyd® e Saforelle®.  

O vestuário é outra parte importante no combate às infeções vaginais - é 

recomendado o uso de roupa interior de algodão pouco apertada e a troca diária 

desta. O uso de pensos higiénicos e tampões é outro dos pontos a incidir - os 

pensos devem ser respiráveis e ambos devem ser mudados com frequência; fora 

da menstruação não é recomendado o uso diário de pensos higiénicos, a menos 
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que a mulher sofra de elevada transpiração ou perdas de urina [26]. Devem ser 

também adotados alguns cuidados também na atividade sexual. É recomendado o 

uso de preservativo e de lubrificantes no caso de mulheres que sofram de secura 

vaginal de modo a evitar irritações na mucosa vaginal e lavagem da área vulvar 

após relações sexuais [26].   

 

4.4.3. Probióticos  

Atualmente, tem vindo a ser introduzido no tratamento e prevenção de infeções 

vaginais recorrentes o uso de probióticos. Estes são microrganismos vivos que, 

quando administrados em dose certa, trazem benefícios para a saúde do 

hospedeiro. No caso das infeções vaginais, o objetivo é restabelecer a flora vaginal, 

no sentido de proteger contra microrganismos patogénicos através, não só da 

produção de ácido lático, como também pela competição pelos nutrientes. É nesta 

linha de pensamento que têm sido desenvolvidos vários probióticos vaginais na 

forma de cápsulas, comprimidos e óvulos destinados a aplicação local [27].  

Na Farmácia do Sameiro um dos exemplos deste tipo de suplementos é o 

suplemento alimentar Floradela® que apresenta na sua composição espécies de 

Lactobacillus reuteri e Lactobacillus rhamnosus. 

 

5. Atividade prática e considerações finais 

Este projeto foi útil no sentido em que me permitiu ganhar mais conhecimentos 

numa área que é tão solicitada no dia-a-dia da farmácia. Desta forma, ajudou-me a 

fazer um aconselhamento farmacêutico mais sustentado e seguro a quem me pediu 

ajuda, sobretudo no que toca a medidas não farmacológicas.  

A equipa da farmácia, nomeadamente, o diretor técnico, recebeu muito bem esta 

ideia uma vez que se trata de um problema tão frequente e que merece a atenção 

tanto dos profissionais de saúde como a do público em geral. No que respeita aos 

folhetos informativos, estes foram colocados à vista e disponibilidade dos utentes 

que os podiam levar por iniciativa própria. Nenhum dos folhetos foi entregue em 

mão e a verdade é que foram todos levados, o que indica que as pessoas se 

mostraram interessadas em saber mais sobre este problema.  
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Tema II: Diabetes mellitus 

1. Contextualização 

A Diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde pública. Todos os dias, 

diversos utentes dirigem-se à farmácia para comprar a sua medicação para a 

diabetes e, apesar de ser uma doença tão frequente, muitas são as pessoas que 

não sabem a gravidade desta patologia. Assim, foi-me proposto desenvolver um 

folheto informativo sobre este tema (Anexo III), para mostrar aos utentes que a 

Diabetes é uma doença que merece toda a nossa atenção e que é importante 

preveni-la e, nos casos em que está diagnosticada controla-la.   

Por ser um tema tão preocupante, realizei também na Farmácia do Sameiro um 

rastreio, no qual tive a oportunidade de contactar mais de perto com os utentes, 

consciencializando-os para a importância da doença, complementando com a 

entrega dos folhetos e explicando resumidamente a informação neles contida. Este 

rastreio começou a ser divulgado dois dias antes no balcão da farmácia, através da 

afixação de um cartaz (Anexo IV) e diretamente, pela equipa da farmácia, aos 

utentes, que vinham buscar a sua medicação para a diabetes. Criei, ainda um 

cartão para anotar os valores de glicemia, triglicerídeos, colesterol e pressão 

arterial (Anexo V) que usei durante o rastreio e, os restantes que não foram 

utilizados nesse dia para entregar aos utentes que realizam essas medições, 

regularmente, na farmácia, visto que durante o meu período de estágio a farmácia 

não tinha cartões disponíveis e eram vários os utentes que os pediam. 

 

2. Diabetes mellitus 

2.1. Epidemiologia 

A DM é um problema de saúde pública em Portugal. Dados de 2015 mostram 

que a DM afeta cerca de 13,3% de portugueses entre os 20 e os 79 anos de idade, 

o que, traduzido em números, corresponde a mais de 1 milhão de portugueses 

afetados por esta doença. Apenas 7,5% dos portugueses estão corretamente 

diagnosticados, o que significa que 5,8% da população sofre de DM sem o saber. 

A prevalência de DM aumenta com a idade e é maior no sexo masculino. Para além 

disso, de acordo com os mesmos dados, verifica-se uma estreita relação entre a 

presença de DM e o excesso de peso [28].   

De acordo com dados lançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 4359 

pessoas morreram devido a DM no ano de 2016 [29].   
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2.2. Definição e classificação 

A DM é uma doença metabólica caracterizada por uma elevada quantidade de 

glicose no sangue – hiperglicemia. A hiperglicemia resulta de uma deficiente 

secreção de insulina e/ou produção de insulina com ação deficiente ou ainda devido 

a problemas relacionados com o recetor da insulina. Assim, a DM pode ser 

classificada de acordo com a etiologia em: 

 DM tipo 1 – caracterizada por uma completa ausência de insulina, devido 

à destruição das células β do pâncreas, geralmente, por mecanismos 

auto-imunes. Representa, entre 5-10% dos casos de DM em Portugal e 

é mais frequente em crianças e adolescentes; 

 DM tipo 2 – geralmente, associada à resistência periférica à insulina. É a 

forma de diabetes mais frequente, representando cerca de 90% dos 

casos; 

 DM gestacional – quando surge a primeira vez durante a gravidez; 

 Outros tipos específicos de diabetes – como são por exemplo os casos 

de diabetes decorrentes de defeitos genéticos nas células β [30, 31]. 

 

2.3. Homeostasia da glicose  

O organismo humano é capaz de regular os níveis de glicose no sangue através 

de vários mecanismos, nos quais intervêm duas hormonas muito importantes - a 

insulina e o glucagon. Estas hormonas são ambas produzidas no pâncreas [32].  

A função endócrina do pâncreas é desempenhada pelas Ilhotas de Langerhans, 

que correspondem a aglomerados de diferentes tipos celulares, sendo as mais 

relevantes para este tema, as células α e as células β. As células α produzem e 

secretam, entre outros produtos, o glucagon e o glucagon like peptide 1 (GLP1). As 

células β representam cerca de 70-80% das células das Ilhotas de Langerhans e 

são, essencialmente, responsáveis pela produção de insulina [32].  

A glicose é o principal secretagogo envolvido na regulação da secreção de 

insulina. Assim, quando os níveis de glicose no sangue são elevados, esta 

atravessa a membrana da célula β através do transportador Glut2. Dá-se início ao 

processo de glicólise do qual resulta a formação de ATP. O aumento da razão 

ATP/ADP promove o fecho dos canais de K+ e, consequentemente, a 

despolarização da membrana celular. Daí resulta a abertura dos canais de Ca2+ 
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dependentes da voltagem permitindo o influxo deste ião na célula e por fim a 

exocitose da insulina [33].  

A ação da insulina acontece após esta hormona se ligar ao seu recetor que se 

encontra distribuído por praticamente todos os tecidos do organismo humano, mas 

com maior representação a nível das células musculares e do tecido adiposo, onde 

a glicose é preferencialmente utilizada. O recetor da insulina é uma glicoproteína 

transmembranar tetramérica, constituída por quatro subunidades – duas 

subunidades α, exclusivamente extracelulares e às quais a insulina se liga, e duas 

subunidades β, transmembranares e com atividade de tirosina cinase [33]. 

Quando se liga ao seu recetor, a insulina induz a fosforilação e consequente 

ativação da cinase da tirosina da subunidade β e dá-se início a uma cascata de 

fosforilações e desfosforilações que culminam com a translocação do recetor Glut4, 

o principal transportador de glicose nas células musculares e do tecido adiposo e 

que se encontra armazenado no citoplasma da célula, para a membrana 

plasmática. É desta forma que a glicose é transportada para o interior da célula 

para poder ser utilizada [34]. 

O glucagon é uma hormona contrarreguladora, secretada quando os níveis de 

glicemia estão baixos. A sua função é aumentar os níveis de glucose no sangue 

através da síntese de novo de glucose no fígado e através da glicogenólise [35].   

Na Figura 2, está representado de forma muito resumida o princípio básico 

subjacente à regulação da glicemia no nosso organismo. 

 

Figura 2 - Mecanismo básico da regulação da glicemia no organismo humano. Adaptado de [36].  
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2.4. Fatores de risco 

São vários os fatores que aumentam o risco de uma pessoa sofrer de DM tipo 2 

[37]: 

 Obesidade e obesidade abdominal 

 Idade ≥ 45 anos 

 História familiar de DM tipo 2 

 Hipertensão arterial 

 Baixos níveis de colesterol HDL e altos níveis de colesterol total 

 História de diabetes gestacional 

 História de doença cardiovascular (ataque cardíaco, AVC) 

 

2.5. Sinais e sintomas  

A DM tipo 2 é uma doença silenciosa, devido à inespecificidade dos seus 

sintomas que passam por poliúria, polidipsia, visão turva e polifagia, por vezes, 

associada a perda de peso. É sabido que o aumento da suscetibilidade a certas 

infeções pode, também, ser consequência de uma hiperglicemia crónica [38]. 

 

2.6. Diagnóstico 

Para o diagnóstico de diabetes deve-se ter em conta os valores de glicemia no 

plasma venoso e a presença dos sintomas clássicos. Relativamente aos níveis de 

glicemia, estes podem ser determinados diretamente no plasma em jejum ou após 

a prova de tolerância à glicose oral (PTGO). A PTGO consiste em administrar 

oralmente 75g de glicose e avaliar os níveis de glicose plasmática, imediatamente 

após administração e 1h e 2h após essa administração. Para além da análise direta, 

atualmente é possível fazer o doseamento da hemoglobina glicada A1c que reflete 

a média da glicose plasmática das últimas 8 a 12 semanas.  

 

De acordo com as normas da DGS o diagnóstico assenta nos seguintes critérios 

[31]: 

 Diagnóstico de diabetes na população em geral: 

a) Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL 

b) Sintomas clássicos + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2 horas da PTGO 
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d) Hemoglobina glicada A1c ≥ 6,5% 

É importante referir que, no caso de uma pessoa que não apresente os sintomas 

clássicos, o diagnóstico deve ter em conta mais do que uma medição anormal 

distanciadas em 2-3 semanas. 

 

 Diagnóstico de hiperglicemia intermédia (ou seja, risco aumentado de 

diabetes): 

a) Anomalia da glicose em jejum: glicemia em jejum ≥ 110 mg/dL e <126 mg/dL 

b) Tolerância Diminuída à Glicose: glicemia ≥ 140 mg/dL e <126 mg/dL às 2 

horas da PTGO 

 

 Diagnóstico de diabetes gestacional 

a) 1.ª consulta da gravidez – Glicemia em jejum ≥ 92 mg/dL e <126 mg/dL 

b) Se a glicemia é <92 mg/dL, realiza-se uma PTGO na 24.ª-28.ª semana de 

gravidez e trata-se de diabetes gestacional se: 

i) às 0h: glicemia ≥ 92 mg/dL 

ii) à 1h: glicemia ≥ 180 mg/dL 

iii) às 2h: glicemia ≥ 153 mg/dL. 

 

2.7. Tratamento 

No caso da DM tipo 1, os doentes são sempre dependentes da administração de 

insulina. Para o tratamento da DM tipo 2 são várias as opções terapêuticas que 

podem ser utilizadas isoladamente ou, quando não suficiente, em combinação. Os 

fármacos usados agrupam-se consoante o seu mecanismo de ação [39]: 

 

2.7.1. Fármacos que diminuem a resistência à insulina 

2.7.1.1. Biguanidas 

As biguanidas, entre as quais a metformina, o fármaco de primeira linha no 

tratamento da DM tipo 2, têm um mecanismo de ação tripla – atuam por diminuição 

da absorção da glucose no intestino e da sua produção hepática e por aumento da 

sua utilização a nível periférico. Como não interferem com a secreção de insulina 

raramente, estão associadas a crises de hipoglicemia. Para além disso, este grupo 

de fármacos tem especial interesse no diabético obeso, uma vez que está 

associado a uma redução de peso por diminuição do apetite [40, 41]. 
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2.7.1.2. Tiazolidinedionas 

As tiazolidinedionas, também conhecidas como glitazonas, atuam por ativação 

do recetor nuclear PPAR-γ (Peroxisome Proliferator Activated Receptors γ) o que 

conduz à transcrição de vários genes envolvidos no metabolismo glicémico, no 

metabolismo lipídico e na diferenciação celular. Daqui resulta a diminuição da 

resistência à insulina no músculo, no fígado e, sobretudo no tecido adiposo onde 

há maior expressão do recetor PPAR-γ [42].  

A ação destes fármacos no tecido adiposo faz baixar os níveis de ácidos gordos 

livres e a secreção do Tumoral Necroses Factor α (TNF-α) e aumentar os níveis de 

adiponectina. Isto é importante na medida em que altos níveis de ácidos gordos 

livres diminuem a sensibilidade das células à insulina, o aumento da secreção de 

TNF-α estimula a lipólise e, consequentemente, conduz ao aumento dos níveis de 

ácidos gordos livres e, por último, baixos valores de adiponectina estão 

relacionados com o aumento da produção hepática de glicose e diminuição da 

oxidação dos ácidos gordos livres dentro da célula. Assim estes fármacos trazem 

benefícios não só no controlo da diabetes mas também nas doenças 

cardiovasculares como a aterosclerose [42].  

 

2.7.2. Secretagogos da insulina 

2.7.2.1. Sulfonilureias 

As sulfonilureias exercem a sua ação anti-diabética através da estimulação da 

secreção de insulina, independentemente da presença ou não de glicose no 

sangue. Este é o motivo pelo qual as sulfonilureias estão associadas a crises 

hipoglicémicas, uma vez que a insulina é constantemente secretada, mesmo 

quando os níveis glicémicos estão baixos [43].  

O mecanismo de ação destes fármacos baseia-se na despolarização das células 

β, devido à diminuição da permeabilidade das células ao K+ e consequente influxo 

e aumento da concentração intracelular de cálcio resultando, desta forma, no 

aumento da secreção de insulina [43]. 

São exemplo de sulfonilureias a gliclazida, glipizida e a glimepirida, ainda usadas 

na terapêutica atual em pessoas com contraindicações ao uso da meformina [41]. 
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2.7.2.2. Glinidas 

As glinidas, como é a netaglinida, são consideradas secretagogos de ação rápida 

isto porque induzem a rápida secreção de insulina, resultando num maior controlo 

dos níveis de glicemia pós-prandial. O local de ligação à célula β, a estrutura 

molecular e a duração de ação são diferentes dos das sulfonilureias mas 

apresentam o mesmo mecanismo de ação [44]. 

 

2.7.3. Inibidores da dipeptidil peptidase-4 

São dois os inibidores da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) autorizados para o 

tratamento da DM tipo 2 – a vildagliptina e a sitagliptina. O mecanismo de ação 

destes fármacos, tal como o nome indica, consiste na inibição da enzima DPP-4, 

responsável pela rápida degradação de hormonas como o GLP-1. O GLP-1 é uma 

hormona envolvida no estímulo da secreção de insulina e na inibição da secreção 

de glucagon e que ajuda a atrasar o esvaziamento gástrico e a regular a saciedade. 

Desta forma, o tempo de semivida do GLP-1, que em condições normais seria cerca 

de 2 minutos, é alargado, permitindo que este exerça as suas funções por um maior 

período de tempo [45].  

Os inibidores da DPP-4 são administrados por via oral uma a duas vezes por dia, 

e geralmente em combinação com outro antidiabético oral como a metformina [45]. 

 

2.7.4. Análogos da GLP-1 

Tal como descrito no ponto anterior, o GLP-1 é rapidamente degradado pela 

DPP-4, daí que tenha surgido a necessidade de encontrar inibidores dessa enzima. 

Para além disso e seguindo a mesma linha de pensamento, uma outra possível 

estratégia para prolongar a ação da GLP-1, consiste na administração de análogos 

desta hormona que resistam à degradação pela enzima. O exenatido é exemplo 

disso e trata-se de um fármaco administrado por via subcutânea [45]. 

 

2.7.5. Fármacos que reduzem ou atrasam a absorção de glicose 

2.7.5.1. Inibidores da α-glucosidase 

Os inibidores da α-glucosidase são responsáveis por retardar a absorção 

intestinal da glicose, uma vez que reduzem a hidrólise dos oligossacarídeos em 

monossacarídeos no intestino, dificultando assim a sua absorção e baixando os 
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níveis de glicemia pós-prandial. Pertence a este grupo de fármacos a acarbose, 

ainda hoje muito utilizada [39]. 

 

2.7.6. Insulinoterapia 

A insulinoterapia é obrigatória nos diabéticos tipo 1. Nos diabéticos tipo 2 a 

insulina pode ser considerada como uma abordagem terapêutica quando os valores 

de glicemia não estão controlados só com a terapêutica oral. Existem disponíveis 

no mercado vários tipos de insulina, com diferentes inícios e durações de ação 

(Tabela 1) [46, 47]. 

 

Tabela 1 - Tipos de insulina e modos de ação. Retirado de [47].  

Tipo de 

insulina 

Início de 

ação 

Pico de 

ação 

Duração 

de ação 
Nome comercial 

Ação rápida 30-45min 2-4h 4-8h 

Insulina Actrapid ®  

Insuman Rapid®  

Humulin Regular ® 

Análoga de 

ação rápida 

10-15min 

10-20min 

1-2h 

1-3h 

4-6h 

3-5h 

Insulina Humalog™  

Insulina NovoRapid®  

Insulina Apidra ® 

Ação 

intermédia 

(NPH) 

1-2h 4-12h 18-26h 

Insulina Insulatard® 

Insuman Basal®  

Humulin NPH® 

Análoga lenta 1-2h 
Perfil 

plano 

Glargina - 

24h 

Detemir – 

24h 

Lantus®  

Levemir® 

 

A insulina de ação rápida ou insulina humana regular é uma insulina cuja 

estrutura molecular não foi alterada e por isso é muito semelhante à produzida pelo 

pâncreas humano. A insulina NPH é, também, uma insulina humana mas cuja 

estrutura foi modificada pela adição de protamina que lhe confere uma ação mais 

prolongada. No grupo das insulinas análogas de ação rápida, embora a 

farmacocinética seja idêntica para todas, podemos encontrar três tipos diferentes 

de insulina – a asparte (Insulina NovoRapid®), a lispro (Insulina Humalog™) e a 

glulisina (Insulina Apidra®) – que diferem entre si em dois aminoácidos. No caso 
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das análogas de ação lenta, existe a insulina glargina (Insulina Lantus®) na qual se 

verifica, em comparação com a insulina humana, a troca de um aminoácido por 

outro e a insulina detemir (Insulina Levemir®) em que um resíduo de lisina se 

encontra ligado ao ácido mirístico [46-48]. 

O pâncreas de uma pessoa saudável secreta de forma constante insulina ao 

longo do dia, em níveis mais baixos, permitindo a utilização de glicose pelas células, 

o que pode ser denominado de produção basal de insulina. Após as refeições ou 

quando os níveis de glicose no sangue são muito altos, há secreção de uma grande 

quantidade de insulina, designada por bólus de insulina. Assim, o esquema 

terapêutico da insulina utilizado, geralmente, é o esquema basal-bólus que 

mimetiza essa secreção basal, através da administração da insulina de longa ação, 

juntamente com insulina de curta duração para mimetizar a secreção de insulina 

pós-prandial. No mercado, existem já formulações que misturam os dois tipos de 

insulina, como é o caso da insulina Novomix® 30 e HumalogMix® 25 [46-48]. 

  

2.8. Complicações 

As complicações da DM podem ser divididas em:  

 

2.8.1. Complicações agudas 

As complicações agudas resultam de um aumento exacerbado da glicose 

sanguínea num certo momento desencadeada, ou não, por uma falha grave de 

insulina ou por uma doença infeciosa ou stress físico/emocional que proporcione o 

aumento dos níveis de hormonas contrarreguladoras:  

 Cetoacidose diabética – É uma complicação aguda característica dos 

diabéticos tipo 1. A glucose não chega aos locais para ser utilizada e são 

produzidas hormonas contrarreguladoras, como o glucagon, que 

estimula a gliconeogénese e a glicogenólise aumentando por 

conseguinte, ainda mais os valores de glicemia. Em consequência da 

falta de glucose nas células verifica-se, também, um aumento da 

produção de corpos cetónicos levando à cetoacidose. Este estado 

caracteriza-se por hálito a cetonas, dor de barriga, vómitos, níveis 

elevados glicemia e corpos cetónicos na urina, dificuldade de 

concentração e dificuldade em respirar [38, 49].  
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 Síndrome não cetónico hiperosmolar – É uma complicação aguda típica 

dos diabéticos tipo 2. Caracteriza-se por uma hiperglicemia elevada 

associada a uma hiperosmolaridade grave, com uma forte desidratação 

e que pode levar ao comprometimento do sistema nervoso, 

manifestando-se através de alterações da consciência e convulsões [38, 

49].  

As complicações agudas podem ainda resultar de uma descida abruta dos níveis 

de glicemia, levando a um estado de hipoglicemia, motivado por um aumento dos 

níveis de insulina. Este aumento pode ser resultado de administração em excesso 

de insulina ou devido à toma dos medicamentos que estimulam a secreção de 

insulina independentemente dos níveis de glicose sanguínea. Os sintomas de 

hipoglicemia passam por ansiedade e nervosismo, taquicardia, visão turva, tremor, 

suores frios, fome e falta de energia [50]. Para o tratamento da hipoglicemia pode 

ser administrado açúcar ou produtos açucarados por via oral ou, nos casos mais 

graves pode ser administrado glucagon, por via subcutânea [50]. 

 

2.8.2. Complicações crónicas 

A hiperglicemia crónica leva à disfunção de órgãos como os olhos, o coração, os 

rins, os nervos e os vasos sanguíneos, resultando em: 

 Retinopatia diabética – Complicação microvascular que ocorre ao nível 

dos vasos sanguíneos oculares. É mais frequente em diabéticos tipo 1 e 

é uma das principais causas de perda de visão a nível mundial [38, 51].  

 Nefropatia diabética – Complicação microvascular que ocorre em 

resultado de lesões provocadas nas artérias renais pelos altos níveis de 

glicose no sangue, sendo diagnosticada através da deteção de albumina 

na urina. Nos casos mais graves de diabetes, a nefropatia diabética pode 

mesmo levar a insuficiência renal e, assim à necessidade de realizar 

hemodiálise [38, 51].  

 Pé diabético – Surge como resultado da neuropatia periférica e é a 

principal causa de amputações dos membros inferiores em Portugal. A 

diabetes leva a uma degeneração dos neurónios que irrigam os pés o 

que leva à perda de sensibilidade nos mesmos [38, 51]. 
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A hipertensão arterial e dislipidémias para além de serem fatores de risco para 

a diabetes podem também ser vistos como consequências, tratando-se de 

complicações macrovasculares [38, 51]. 

 

2.9. Diabetes e a Síndrome Metabólica 

A Síndrome Metabólica consiste no conjunto dos principais fatores de risco para 

as doenças cardiovasculares, nomeadamente ataque cardíaco e AVC e o 

diagnóstico, segundo a International Diabetes Federation inclui [52]: 

 Obesidade abdominal – os valores variam de acordo com o país, sendo 

que em Portugal os valores considerados no diagnóstico para o 

perímetro abdominal são de ≥ 94cm para o homem e ≥ 80cm para a 

mulher [52]; 

 Resistência à insulina – glicemia em jejum ≥ 100mg/dL ou DM 

diagnosticada [52]; 

 Pressão arterial aumentada – pressão arterial sistólica ≥ 130mmHg e 

diastólica ≥ 85mmHg ou hipertensão arterial diagnosticada [52];  

 Dislipidemia – valores séricos de triglicerídeos ≥ 150mg/dL e de 

colesterol HDL < 40mg/dL no homem e < 50mg/dL na mulher, 

acompanhados por uma alta expressão de apolipoproteína B e 

partículas de colesterol LDL pequenas e densas e uma baixa expressão 

de adiponectina [52]. 

 

2.10. Como prevenir e controlar a Diabetes mellitus 

As principais medidas a tomar para prevenir e controlar a DM estão relacionadas 

com uma alimentação saudável e a prática de exercício físico. A adoção destas 

medidas permite não só manter dentro de valores normais os níveis de glicemia, 

como também os valores de colesterol, triglicerídeos, pressão arterial e o próprio 

peso, por forma a prevenir as complicações que podem advir da sua doença ou 

mesmo evitar o aparecimento da DM [53]. 

Entende-se por alimentação saudável, uma alimentação variada com os níveis 

adequados de nutrientes, nomeadamente de hidratos de carbono. Em primeiro 

lugar, é essencial que os diabéticos tenham uma dieta hipocalórica e que façam 

pequenas mas várias refeições por dia evitando, assim, picos de glicemia elevados. 

A ingestão de fibras atrasa o esvaziamento gástrico, aumenta a saciedade e diminui 
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a absorção intestinal de glicose e de colesterol LDL. As gorduras monoinsaturadas, 

presentes no azeite, e polinsaturadas, como o ómega 3 presente em peixes gordos 

são preferíveis às gorduras saturadas, presentes na carne vermelha, enchidos e  

bolachas e derivados para aumentar o colesterol HDL e diminuir o colesterol LDL. 

O consumo de proteína deve ser moderado, sobretudo nos casos em que há 

comprometimento da função renal e a restrição da ingestão de sal é essencial para 

o controlo da pressão arterial [39, 53].  

O exercício físico é outra parte fundamental para a prevenção e controlo da 

diabetes. Para além de aumentar o consumo de glicose a nível muscular e reduzir 

a resistência periférica à insulina contribui ainda para uma redução do peso, 

melhoria do perfil lipídico e da pressão arterial [39]. 

O controlo da DM passa ainda pela vigilância diária da sua glicemia através das 

medições capilares e, para além disso, é essencial que os diabéticos tenham 

atenção ao aparecimento de feridas nos pés, visitem regularmente o oftalmologista 

e realizem, frequentemente, análises ao sangue e à urina no sentido de controlar 

não só os níveis de glicemia, mas também de salvaguardar a função renal [39]. 

 

2.11. Atividade prática e considerações finais 

Como já referi anteriormente, a diabetes é um problema de saúde pública e na 

farmácia comunitária lidamos com ela diariamente. Não há dia nenhum que não 

chegue uma prescrição com medicamentos para o tratamento da diabetes e 

praticamente todas as semanas chegam pessoas recém-diagnosticadas. É por isso 

um problema para o qual o farmacêutico deve estar devidamente preparado. E foi 

neste sentido que o tema da diabetes foi pensado. Com este trabalho senti-me mais 

confiante pra conversar com as pessoas sobre a temática em questão e ajuda-las 

a esclarecer as suas dúvidas.  

No que respeita ao rastreio, este foi realizado durante uma manhã e contou com 

a presença de 12 utentes, com idades compreendidas entre os 21 e os 79 anos. 

Como o rastreio já tinha sido divulgado nos dias anteriores, algumas pessoas 

vieram propositadamente para participar no rastreio. Durante o rastreio, aproveitei 

para fazer um breve questionário (Anexo VI) uma vez que saber, por exemplo, se 

era ou não diabético é útil para adaptar o diálogo com o utente em questão. Alguns 

dos participantes aproveitaram também para fazer as medições de colesterol total, 
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triglicerídeos e pressão arterial, o que me permitiu fazer uma avaliação mais global 

do seu estado de saúde.  

Na Tabela 2, apresento as respostas do inquérito e os valores de glicemia 

determinados.  

 

   Tabela 2 - Respostas do questionário e valores da glicemia obtidos no rastreio. 

Idade Sexo Jejum 
Diagnóstico 
de diabetes 

Glicemia 
(mg/dl) 

21 Feminino Sim Não 65 

23 Feminino Sim Não 72 

45 Feminino Sim Não 93 

50 Masculino Sim Sim 100 

51 Feminino Sim Não 91 

52 Feminino Sim Não 108 

54 Masculino Não Não 147 

69 Masculino Sim Sim 145 

74 Feminino Não Não 113 

75 Masculino Não Não 105 

78 Feminino Não Sim 166 

79 Masculino Não Não 119 

 

De uma forma geral, os utentes diabéticos que participaram no rastreio 

apresentavam os seus níveis de glicemia controlados tal como os não diabéticos. 

O ideal seria que os participantes do rastreio se apresentassem em jejum uma vez 

que, desta forma não conseguimos concluir se os valores mais altos apresentados 

são devido à refeição ou a um mau controlo. 

Do rastreio sobraram folhetos informativos que depois aproveitei para distribuir 

aos utentes que vinham buscar a sua medicação para a diabetes e explicar-lhes o 

seu conteúdo.  

Durante o período de estágio na Farmácia do Sameiro, percebi que ainda há 

muito desconhecimento em relação a esta doença, nomeadamente em relação aos 

fatores de risco e à própria alimentação, uma vez que esta não deve passar apenas 

pela diminuição do consumo de açúcar como muitas pessoas pensam. Percebi, 

também que é muito importante o papel do farmacêutico enquanto último 

profissional de saúde a contactar com o utente. Por exemplo, no que toca a 
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administração de insulina, é muito importante explicar aos utentes como é que essa 

administração deve ser feita e ensinar-lhes a manusear as canetas de insulina, visto 

que presenciei atendimentos em que as pessoas vinham propositadamente 

esclarecer como o fazer, porque não tinham sido previamente informadas e não o 

estavam a fazer da forma correta, o que notamos depois de lhes pedirmos para nos 

explicarem como faziam.  

Foi com muito empenho que me dediquei a este tema e penso que, pelo menos 

durante o dia do rastreio, consegui chamar a atenção dos utentes da Farmácia do 

Sameiro para a delicadeza com que este assunto deve ser encarado. 
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Anexos 

Anexo I – Organização das atividades efetuadas por mim na Farmácia do Sameiro. 

 Julho Agosto Setembro Outubro 

Semana 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 

Receção, conferência e 

armazenamento de encomendas 

                 

Conferência dos stocks físicos                  

Assistência a atendimentos                  

Atendimentos autónomos                  

Determinações bioquímicas                  

Emissão de notas de devolução 

de medicamentos 

                 

Emissão de notas de devolução 

do contentor ValorMed 

                 

Controlo dos prazos de validade                  

Conferência do receituário                  

Desenvolvimento do projeto 

“Infeções urinárias e vaginais”  

                 

Desenvolvimento do projeto 

“Diabetes mellitus” 
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Anexo II – Folheto informativo sobre as infeções do trato urinário e infeções vaginais. 

 

  

FARMÁCIA 
DO SAMEIRO

Desconforto Comichão

Vontade de urinar frequente

Corrimento vaginal estranho

Posso estar com uma infeção?

 Ingestão abundante de água

 Suplementos alimentares à base de

arando vermelho

Medidas preventivas

 Beber muita água

 Fazer uma higiene íntima diária, optando

por um sabão / gel de pH neutro

 Limpar sempre da frente para trás

 Utilizar roupa interior de algodão e pouco

apertada

 Evitar calças / calções apertados

 Preferir os pensos higiénicos em vez dos

tampões

 Trocar com frequência pensos higiénicos

/ tampões

 Se tiver relações sexuais usar

preservativo

Muitas vezes, o tratamento 

farmacológico é necessário! 

Por isso, aconselhe-se 

sempre com o seu médico 

ou farmacêutico!

Folheto informativo realizado no âmbito do Estágio 

Curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas pela estagiária Elisabete Gomes

Agosto de 2018



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia do Sameiro 

42 
 

 

  

Qual a diferença entre infeção 

urinária e infeção vaginal?

A infeção urinária trata-se de uma infeção

na uretra, bexiga, rim ou, no caso dos

homens, também na próstata e nos

testículos. A infeção urinária mais comum

ocorre na bexiga.

A infeção vaginal, tal como o nome indica,

é uma infeção na vagina.

A infeção urinária é maioritariamente

causada, por bactérias, sendo também

comuns as infeções causadas por fungos.

As infeções vaginais podem ser causadas

por bactérias, fungos, vírus e parasitas.

Quem pode ter uma infeção urinária?

A infeção urinária pode ocorrer em homens,

mulheres e crianças, sendo mais frequente

nas mulheres e nos diabéticos.

Quais os sinais e sintomas?

A infeção na bexiga caracteriza-se por:

 Desconforto, dor e ardor ao urinar

 Vontade de urinar mais frequente, em

pouca quantidade e com urgência

Na mulher:

 Alterações do pH vaginal devido a:

• Uso de produtos de limpeza

inadequados

• Menstruação

• Envelhecimento

• Infeções fúngicas vaginais

 Atividade sexual

No homem:

 Incapacidade de esvaziar totalmente a

bexiga

Qual a origem das infeções?
A infeção vaginal pode provocar:

 Desconforto, dor e ardor ao urinar

 Dor nas relações sexuais

 Comichão

 Corrimento de cor anormal com ou sem

mau cheiro

O que pode facilitar a infeção 

genito-urinária?
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Anexo III – Cartaz desenvolvido para divulgar o rastreio à Diabetes Mellitus. 

 

  

FARMÁCIA 
DO SAMEIRO

Dia 17 de outubro – rastreio gratuito à 

diabetes aqui na Farmácia do Sameiro

(Limitado ao stock existente)

Diagnóstico: Glicemia em jejum superior a 126 mg/dL

Uma ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL e a prática de 

EXERCÍCIO FÍSICO são essenciais para a PREVENÇÃO

da diabetes e CONTROLO da glicemia nos já 

diabéticos!

Controle regularmente os seus níveis de glicemia! 
O diagnóstico precoce é importante! 
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Anexo IV – Folheto informativo sobre a Diabetes Mellitus.  

 

  

Diabetes mellitus

Sinais e sintomas

Existem 2 tipos de Diabetes mellitus:

• Tipo 1: doença de causa genética, geralmente diagnosticada

em crianças e jovens;

• Tipo 2: mais frequente, doença hereditária e, geralmente,

diagnosticada em adultos.

• Gestacional: quando surge durante a gravidez; no final da

gravidez pode manter-se e passa a ser considerada DM tipo 2

ou resolver-se.

Em 2016, em Portugal: 4 359 pessoas 

morreram com Diabetes mellitus!

Diagnóstico: Glicemia em jejum superior a 126 mg/dL

FARMÁCIA 
DO SAMEIRO

A diabetes é uma doença silenciosa e, muitas vezes, 
quando descoberta já está num estado avançado!

Muita sede Fome constante
Perda de peso 

súbito
Cansaço

Visão 
turva

DM tipo 2: Fatores de risco

 Idade ≥ 45 anos

 Excesso de peso (IMC ≥ 25)

 Obesidade abdominal 

 História de diabetes na família (pais ou irmãos) 

 Hipertensão arterial (≥140/90 mmHg)

 Diabetes gestacional

 História de doença cardiovascular 

 Colesterol e triglicerídeos elevados
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 Estimula a produção de 
insulina pelo pâncreas

Fazendo exercício físico

Como controlar os níveis de glicemia?

Tendo uma alimentação equilibrada

Se é diabético: deve comer pouco mas várias vezes ao 

dia para evitar picos de açúcar no sangue e controlar 

regularmente a sua glicemia

 Aumenta o uso de glicose 
pelos músculos, impedindo a 
sua acumulação no sangue

FARMÁCIA 
DO SAMEIRO

 3-4 peças de fruta por dia

 Legumes

 Carnes brancas e peixe gordo, 

 Diminuindo o consumo de sal

 Usando azeite em vez de óleo

 Evitando bolos, refrigerantes e outros produtos contendo açúcar

 Preferindo grelhados e cozidos do 

que fritos e estufados

 Usando azeite em vez de óleo

 Limitando as bebidas alcoólicas 

 Bebendo muita água (1,5L)

Complicações associadas à diabetes

A DM tipo 2 está muito associada ao estilo de vida e 
hábitos alimentares, por isso pode ser prevenida!

A diabetes aumenta o risco 
de hipertensão e, assim, o 

risco de enfarte e AVC 

Doença cardiovascular

Os diabéticos estão 
associados a um maior risco 

de cegueira

Retinopatia diabética

A diabetes aumenta o risco de insuficiência renal

Nefropatia diabética

É comum a perda de sensibilidade nos diabéticos. 
O pé diabético é a principal causa de amputação dos membros 

inferiores em Portugal

Neuropatia diabética
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Anexo V – Cartão para apontar os parâmetros bioquímicos e a pressão arterial dos 

utentes. 

 

 

 

  

FARMÁCIA 
DO SAMEIRO

NOME:

Os meus parâmetros bioquímicos e 
pressão arterial

Data Hora
Colesterol
(mg/dL) 

Glicemia
(mg/dL)

Triglicerídeos
(mg/dL)

Pressão arterial

Sistólica
(mmHg)

Diastólica 
(mmHg)

Pulso 
(BPM)
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Anexo VI – Breve questionário aos utentes no dia do rastreio. 

 

  

Idade:_____

Sexo:

Masculino_____ Feminino_____

Sofre de diabetes?

Sim_____Não_____

Está em jejum?

Sim_____Não_____

Valor da glicemia capilar: _________ mg/dL
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Resumo 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas dota os futuros farmacêuticos de uma 

grande capacidade para intervir na saúde da população, garantido a prestação de cuidados com 

elevada qualidade, segurança e eficácia.  

O farmacêutico hospitalar, por sua vez, tem um papel muito importante no âmbito da 

gestão dos medicamentos e produtos de saúde nos hospitais e, sobretudo, no seguimento 

farmacoterapêutico dos doentes que necessitam de ser acompanhados mais de perto. 

O Centro Hospitalar do Porto é um centro de referência, contando com várias 

especialidades médicas e por isso um local privilegiado para o primeiro contacto com o mundo do 

trabalho. 

O nosso estágio realizado no Centro Hospitalar do Porto, nos meses de maio e junho e 

levou-nos a perceber o quão importante é o papel do farmacêutico no seguimento dos doentes 

internados e em ambulatório e, desta forma, abrir-nos os horizontes aquando da entrada no 

mercado de trabalho. O presente relatório é o resumo da nossa experiência no hospital, onde 

pretendemos mostrar todas as atividades realizadas e explicar sucintamente o trabalho que é 

efetuado diariamente, pelo excelente profissional de saúde que é o farmacêutico hospitalar. 
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 I. Introdução 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas visa a concessão de um profissional de 

saúde altamente especializado no medicamento e devidamente habilitado a exercer com 

competência e responsabilidade as atividades que integram o conteúdo do Ato Farmacêutico, 

neste caso em particular, a farmácia hospitalar [1]. 

 O Farmacêutico Hospitalar (FH) tem como missão: a gestão dos medicamentos e 

produtos de saúde nos hospitais, o seguimento farmacoterapêutico dos doentes; a garantia da 

segurança e qualidade de todos os processos relacionados com os medicamentos e produtos de 

saúde; a promoção da educação para a saúde e o uso racional dos medicamentos [2].  

 Por se tratar de um centro de referência de várias especialidades, com um hospital central 

e universitário, consideramos que o Centro Hospitalar do Porto (CHP) seja um local apropriado 

para a realização do nosso estágio, pois permite desenvolver competências nas várias valências 

que integram os Serviços Farmacêuticos (SF). 

 1. Centro Hospitalar do Porto 

 Atualmente, o CHP é constituído por uma unidade geral universitária (HGSA), uma 

unidade especializada em doenças infetocontagiosas (Unidade Hospital Joaquim Urbano), o 

Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) e o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães 

[3]. Pela associação ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, o 

CHP prima pela valorização da investigação, ensino e formação profissional na área da saúde e 

pela prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e de excelência, melhorando a 

saúde dos utentes e da população envolvente [4]. Assim sendo, este encontra-se dividido em 

várias unidades, como os serviços clínicos (SC), área de gestão e logística, área de formação e 

ensino e unidade de serviços de suporte à prestação de cuidados [5] 

 1.1. Serviços farmacêuticos 

 Os SF do CHP estão integrados nos Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados 

(Anexo I) e apresentam diversas responsabilidades e áreas funcionais (Anexo II). 

 Os SF dividem-se em Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Unidade de Produção 

de Não Estéreis, Unidade de Produção de Estéreis e Nutrição Parentérica, Unidade de Farmácia 

Oncológica (UFO), Unidade de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), Unidade 

de Farmácia em regime de Ambulatório (UFA) e Unidade de Ensaios Clínicos (UEC). Os SF 

localizam-se no piso 0 do Edifício Neoclássico, à exceção da UFO e do armazém de produtos 

farmacêuticos de grande volume que se localizam no Edifício Luís de Carvalho.  

 Cabe aos SF, nomeadamente ao diretor técnico (DT), adotar as medidas que permitam o 

correto uso dos recursos disponíveis, gerir o medicamento em todas as vertentes do Circuito do 

Medicamento (CdM), garantindo a sua eficácia, eficiência, segurança, o cumprimento do plano 

terapêutico dos doentes em regime de internamento e de ambulatório e a colaboração nas 

atividades de investigação e ensino [5]. Neste sentido, este serviço está sujeito a auditorias 

internas e externas e, é precisamente devido à excelência dos serviços prestados pelos SF, à 

estratégia da organização dos mesmos e aos sistemas de gestão da qualidade dos seus 

processos, que os SF foram certificados em 2012 pela norma certificados pela Norma NP EN ISO 
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9001:2008 (Anexo III), com renovação da mesma em 2015, na transição da norma da versão ISO 

9001:2008 para a versão ISO 9001:2015. [6, 7]. 

 1.1.1. Recursos humanos  

 Os recursos humanos são o pilar dos SF, sendo fundamental a existência de meios 

humanos adequados, quer em número, quer em qualidade. Os SF do CHP são compostos por 23 

farmacêuticos, 27 técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), 16 assistentes operacionais 

(AOPs) e 3 assistentes técnicos. Cada setor encontra-se sob a responsabilidade de um 

determinado farmacêutico, no entanto, a distribuição de farmacêuticos e os TDT pelos diversos 

serviços é feita de forma rotativa.  

 1.1.2. Sistema Informático 

 Os SF do CHP utilizam o sistema informático Gestão Hospitalar de Armazéns e Farmácia 

(GHAF) que simplifica a gestão financeira e de stocks de medicamentos, produtos farmacêuticos 

(PF) e matérias primas (MP) nas diversas unidades dos SF, bem como do circuito interno dos 

medicamentos e PF.  O GHAF apresenta um módulo denominado Circuito do Medicamento (CdM) 

que permite o acesso às prescrições médicas (PM), a sua validação, dispensa e ainda o histórico 

das mesmas para consulta. Deste modo, esta aplicação integra e facilita a comunicação entre o 

farmacêutico, médico e enfermeiro.  

 1.1.3. Comissões de apoio técnicas 

 O CHP é composto por diversas comissões técnicas de apoio, nas quais se destacam, por 

integrarem farmacêuticos, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Ética 

para a Saúde (CES) e a Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar. A CFT tem como, como 

principais funções a ligação entre os serviços médicos e farmacêuticos, a garantia do rigor e 

segurança na prescrição terapêutica, a seleção dos medicamentos a serem utilizados de acordo 

com as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital e com o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e respetivas adendas. Este formulário é publicado pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) e seleciona os 

medicamentos considerados mais aconselháveis para a utilização hospitalar [8]. Deste modo, a 

CFT tem competência para elaborar adendas privativas de aditamento ou exclusão ao FHNM e, 

emitir pareceres ao INFARMED sobre os medicamentos a incluir ou a excluir no FHNM. E, ainda, 

deve assegurar o cumprimento dos critérios de utilização de medicamentos, definidos pela 

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica [9]. A CFT é constituída por médicos e 

farmacêuticos em igual número, sendo que a do CHP é composta por quatro médicos e quatro 

farmacêutico [10]. A CES trata-se de uma comissão multidisciplinar que assegura e monitoriza 

padrões de ética no hospital, de forma a proteger a integridade e dignidade humanas, aquando 

das atividades médicas e de investigação [11]. Por fim, o farmacêutico também integra a 

Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar de modo a estabelecer normas para a prevenção e 

controlo da infeção [12]. 

 1.2. Estrutura do Estágio Curricular no CHP  

 O estágio curricular no CHP é distribuído por oito semanas, sendo que na primeira 

semana, para além da visita aos vários espaços dos SF, ocorrem diversas apresentações teóricas 
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que visam o enquadramento da Farmácia Hospitalar aos futuros estagiários, bem como uma breve 

descrição dos procedimentos e normas referentes a cada um dos setores e uma visita aos 

Serviços Farmacêuticos. Nas restantes semanas temos a possibilidade de experienciar os vários 

setores existentes. 

 O nosso estágio curricular ocorreu durante os meses de maio e junho, sob a orientação da 

Dra. Teresa Almeida. Ainda na primeira semana fomos dispostas em grupos de dois elementos e 

distribuídas, semanalmente, por cada um dos setores mencionados anteriormente (Anexo IV). No 

primeiro dia de cada semana, efetuamos a leitura de matrizes e instruções de trabalho 

necessárias ao enquadramento do setor atribuído para essa semana, proporcionando uma visão 

mais ampla das atividades desenvolvidas nos mesmos. 

 

 II. Circuito do Medicamento 

 1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), armazém central do CHP, é responsável 

pelo processo de aquisição, receção, armazenamento, conservação e gestão dos medicamentos e 

PF [13]. Desta forma, o APF, com o recurso ao GHAF, garante a aquisição e disponibilidade de 

medicamentos e outros PF em quantidade, qualidade, prazo expectável e com o menor custo [14, 

15]. 

 1.1. Gestão de compras de medicamentos e produtos farmacêuticos 

 A aquisição dos medicamentos e PF é efetuada pelos SF em conjunto com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA), através da “Lista Comum” do GHAF, sob a responsabilidade do 

farmacêutico [14, 16].  

 Os medicamentos e PF a adquirir são encomendados consoante a sua necessidade e/ou 

utilização, à medida que atingem o ponto de encomenda (PE) indicados no respetivo kanban. Os 

kanbans correspondem a cartões que apresentam a identificação do medicamento ou PF, através 

da sua denominação comum internacional (DCI), o código de barras, o PE, a quantidade a 

encomendar e a respetiva localização (Anexo V). Estes apresentam uma cor de acordo com a 

categoria a que pertencem, encontrando-se com o respetivo produto no local de armazenamento, 

sendo retirado aquando do alcance do PE e colocado em local apropriado para se proceder à 

encomenda. Por fim, através do GHAF, os produtos a encomendar são inseridos na “Lista 

Comum”, sendo emitida a nota de encomenda ao fornecedor, pelo SA. Este método tem como 

objetivo facilitar a reposição de stocks, impedindo a rutura do medicamento no hospital [16]. Para 

calcular a quantidade de produtos a encomendar deve ter-se em conta o historial de um ano 

completo, registando-se na parte de trás do kanban a data em que se fez o pedido do produto [15]. 

Aquando da necessidade de medicamentos ou PF esporádicos, o CHP efetua a encomenda dos 

mesmos à Farmácia Lemos, no entanto, em caso de rutura de stock recorre-se a empréstimos a 

outras unidades hospitalares, através de contacto telefónico e do respetivo registo no GHAF do 

produto e da quantidade obtida para futura devolução [14, 17]. De igual forma, o CHP também 

concede empréstimos às entidades parceiras, registando informaticamente e fisicamente toda a 

documentação referente aos empréstimos (obtidos ou concedidos). Em adição, por vezes, são 
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necessários medicamentos extra formulário hospitalar nacional de medicamentos e respetivas 

adendas, sendo necessária uma Autorização de Introdução no Mercado ou, na sua ausência, uma 

Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED [18]. 

 No que concerne às farmácias satélite do CHP, a UFO, a UFA e a DID as suas 

requisições de medicamentos e PF baseiam-se em encomendas internas ao APF (Anexo VI). 

 1.2. Receção de encomendas 

 A receção de encomendas assegura que os produtos recebidos estão em conformidade 

com o pretendido. Aquando da chegada da encomenda, o AOP prepara-a para verificação pelo 

TDT, que verifica se a encomenda se destina ao hospital e efetua uma conferência qualitativa e 

quantitativa dos medicamentos e da guia de remessa com a nota de encomenda, assinando a 

nota de entrega. Para além disso, averigua o estado das embalagens, lote, prazo de validade (PV) 

e o seu destino (se APF ou outro armazém) e regista a entrada do produto. O original da guia de 

remessa é enviado para o SA e o medicamento rececionado é associado ao seu kanban. É de 

notar que os produtos termolábeis são conferidos primeiro, de modo a não quebrar a cadeia de 

frio. Para além disso, se o medicamento ou PF tem um PV inferior a 6 meses, a sua receção pode 

não ser aceite, excetuando se existir garantia de troca por produtos com um PV mais alargado ou 

se o medicamento ou PF em causa for de elevada rotação [13]. 

 Nos medicamentos hemoderivados ou derivados do plasma humano é necessária uma 

conferência adicional, nomeadamente o Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) 

emitido pelo INFARMED, o qual é arquivado junto com a respetiva fatura e é digitalizado e 

colocado informaticamente numa pasta partilhada. No que respeita à receção de matérias-primas 

(MP) deve analisar-se o “Boletim de Análise” e o comprovativo da qualidade do lote, enviando-o 

para o setor de produção dos SF que averigua a sua conformidade e o arquiva.  Relativamente 

aos estupefacientes e psicotrópicos, estes são encaminhados para o farmacêutico [13].  

 1.3. Armazenamento e Conservação 

 Os medicamentos e PF devem ser armazenados, pelo AOP, assegurando as condições 

necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança. Os parâmetros relativos à 

temperatura e humidade são monitorizados por um sistema de controlo e registo automático de 

funcionamento contínuo [19]. 

 No armazém geral, os medicamentos encontram-se em estantes organizados por ordem 

alfabética, segundo a DCI, existindo um local destinado exclusivamente a manipulados, colírios, 

pomadas oftálmicas, gotas nasais e contrastes de raio-X, um local destinado a produtos de 

nutrição artificial, um local para o material de penso e um local destinado ao excesso de stock da 

UFA. Importa referir que os produtos inflamáveis encontram-se num local individualizado, com as 

regras de segurança necessárias, assim como os gases medicinais que estão numa área 

separada do armazém central. Os estupefacientes são armazenados num local seguro com 

acesso restrito e os citotóxicos, que não se encontrem na UFO, estão em armários separados dos 

restantes medicamentos. Os medicamentos que necessitam refrigeração encontram-se numa 

câmara frigorífica, sujeita a um sistema de controlo e registo de temperatura (Anexo VII) 
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 1.4. Gestão de stocks 

 Uma das metodologias usadas na gestão dos stocks do CHP relaciona-se com o seu 

armazenamento, efetuando-se o mesmo de acordo com o método de “first expired, first out” 

(FEFO) (Anexo VIII). Na última semana de cada mês, averiguam-se os medicamentos e PF com 

um PV inferior a 3 meses, identificando-os com uma etiqueta específica - “Validade Curta”. Os 

medicamentos e PF com PV expirado ou que não apresentem as condições apropriadas para o 

seu uso devem ser colocados num contentor vermelho e eliminados pelos critérios de eliminação 

de resíduos hospitalares do grupo IV [20].  

 Para além deste método, todos os movimentos de entrada e saída de medicamentos e 

PF, débitos, transferências, créditos, inutilizações e devoluções são registados no GHAF, 

possibilitando o controlo informático dos níveis de stock, permitindo a comparação periódica com o 

stock físico [21]. Para além da gestão informática de stocks, existem outras estratégias: a) 

Reposição por Hospital Logistic System (HLS), representado por um sistema de troca de caixas 

vazias em stock em serviços hospitalares específicos, por cheias; b) Reposição de stocks 

nivelados, consistindo uma reposição in loco, após contagem das unidades consumidas, tendo em 

conta a quantidade de reposição acordada entre os SC e os SF; c) Reposição por kanban [18].  

 1.5. Breve descrição da nossa experiência no APF  

 Neste serviço assistimos e participamos em diferentes tarefas realizadas diariamente: o 

pedido de encomendas de medicamentos e PF pelo farmacêutico; a receção e verificação das 

encomendas pelo TDT, bem como a organização das respetivas faturas e guias de remessa; o 

aviamento de estupefacientes e psicotrópicos e de outros medicamentos para a reposição de 

stock do sistema semiautomático Pyxis Medstation®; a dispensa de hemoderivados para as várias 

unidades hospitalares; a reposição, verificação e reorganização de stocks; a avaliação e 

armazenamento dos produtos devolvidos ao APF e verificação dos respetivos PV; a elaboração de 

kanbans em falta; regularização de empréstimos concedidos e obtidos. 

 

 2. Distribuição de medicamentos e PF 

 A distribuição de medicamentos garante o cumprimento da prescrição, racionalização da 

dispensa, respetivos custos terapêuticos e segurança na administração [22]. No CHP existe 

distribuição feita na UFA, a DIDDU e a distribuição clássica. 

 2.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório consiste na distribuição de 

medicamentos que requerem uma maior vigilância pelos serviços farmacêuticos hospitalares, 

devido à possibilidade de efeitos secundários graves ou por requererem avaliação e promoção da 

adesão dos doentes [23]. Para além disso, a distribuição neste regime tem maior vantagem na 

redução dos custos associados ao internamento do doente e permite que o doente recupere no 

seio familiar, onde se sente confortável, reduzindo, simultaneamente, a possibilidade de 

desenvolvimento de uma infeção nosocomial que dificulte a recuperação do mesmo. 

 Toda a medicação fornecida em meio hospitalar tem uma comparticipação de 100% e 

exige que os serviços farmacêuticos detenham condições apropriadas para a distribuição, 
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nomeadamente farmacêuticos hospitalares e local reservado para o atendimento confidencial dos 

doentes, como previsto no Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro [1].  

 2.1.1. Disposição da UFA  

 A UFA encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00 horas. É 

constituída por uma sala de espera, uma zona de atendimento com três balcões individualizados e 

um gabinete, sendo o atendimento otimizado através de um sistema de senhas informático, sendo 

que os funcionários do CHP, quando devidamente identificados, têm prioridade (Anexo IX) [24].  

 No que respeita a organização interna, os medicamentos encontram-se armazenados em 

gavetas de acordo com a patologia e por ordem alfabética segundo a sua DCI, existindo um mapa 

afixado na parede com a respetiva localização (Anexo X). É de realçar que medicamentos 

destinados à terapia antiviral e da hepatite C estão armazenados separadamente (Anexo XI). 

Existem, ainda, três frigoríficos para medicação de frio, estantes para produtos de nutrição e um 

armário destinado ao arquivo de documentação (deliberações, prescrições manuais, legislação, 

entre outros) (Anexo XII). Tal como outros locais dos SF, a reposição do stock desta unidade é 

feita através do sistema de kanbans [19]. 

 2.1.2. Prescrição Médica e Validação 

 Em regime de ambulatório, os doentes ou seus cuidadores apresentam uma prescrição 

médica que deve ser validada pelo farmacêutico no momento do atendimento, com o intuito de 

confirmar se a prescrição reúne as condições necessárias para a dispensa de acordo com os 

diplomas legais, autorizações da direção clínica do hospital, bem como do conselho de 

administração, CFT e CES e ainda se cumpre: modelo de prescrição apropriado para a UFA; 

identificação do doente; designação do medicamento por DCI, forma farmacêutica (FF), dose, 

frequência e via de administração; identificação da especialidade; identificação e assinatura do 

prescritor e a data da próxima consulta. A receita requer validação farmacêutica até um mês após 

a sua emissão e, sempre que possível, a medicação é fornecida até à próxima consulta. Em caso 

de inconformidade, a medicação não pode ser cedida até que haja uma completa regularização da 

prescrição [23]. 

 No CHP. as prescrições médicas são, na sua maioria, em formato digital e encontram-se 

no GHAF, o que permite controlar a medicação e o perfil farmacoterapêutico dos doentes. 

Contudo, existem algumas exceções em que as prescrições são em papel, nomeadamente 

referentes aos serviços de Gastroenterologia, Nutrição, a dispensa de Medicamentos 

Hemoderivados e doentes externos ao Hospital com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, 

artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas, nos quais os SF só 

dispensam medicação quando há conformidade com o centro prescritor no seu registo no site da 

Direcção-Geral da Saúde (DGS), havendo registo da dispensa em base de dados específica [25, 

26, 27, 28]  

 2.1.3. Dispensa de Medicamentos e PF 

 A dispensa de medicamentos na UFA é feita nas seguintes situações: 

● Medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada em diplomas legais; 
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● Medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada em diplomas legais, mas com 

restrições impostas pelo CHP;  

● Medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa, mas com deliberações 

específicas, autorizadas pelo conselho de administração do CHP; 

● Medicamento no âmbito de uma alta precoce, onde a prescrição é acompanhada por uma 

declaração autorizada pela DC justificando o regime de ambulatório; 

● Medicamentos sem diplomas legais nem deliberação específicas do CHP, analisando-se 

“caso-a-caso” pela CFT, recorrendo-se a informações adicionais, como serviço social. 

 A medicação é cedida para três meses, caso o seu valor não exceda os 100€ para 

residentes nas proximidades do hospital e 300€ para residentes fora do distrito do Porto. Acima 

destes valores, a medicação é cedida apenas para um mês. Em caso de doentes transplantados 

renais e hepáticos e doentes imunossuprimidos, a medicação é fornecida para 3 meses, existindo, 

no entanto, flexibilidade quando a duração do tratamento ou a embalagem original são 

ligeiramente superiores a um mês e quando existe muito stock disponível [26] 

 A dispensa de medicação deve ser acompanhada, verbal e com recurso a folhetos 

informativos, de conhecimento técnico da utilização correta e consciente do medicamento, 

aconselhando a adesão terapêutica e esclarecendo dúvidas ao doente ou cuidador (Anexo XIII). 

Adicionalmente, é fornecido um termo de responsabilidade (Anexo XIV), que garante 

responsabilidade sobre a medicação ao doente e quem recolhe a sua medicação. Para além 

disso, caso necessário, o farmacêutico deve assegurar auxiliar, como contentores de risco 

biológico, seringas e sacos isotérmicos com acumulador (Anexo XV). No final da dispensa emite-

se, sempre que preciso, um documento com a medicação pendente. 

 2.1.4. Venda de medicamentos em regime de ambulatório 

 Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de setembro, as farmácias hospitalares podem 

vender medicamentos perante circunstâncias que limitem o acesso aos medicamentos (risco de 

descontinuidade nas condições de fornecimento e distribuição) ou quando, por razões clínicas, 

após atendimento de urgência hospitalar, a imediata acessibilidade ao medicamento se revele 

essencial [29, 30].   

 2.1.5. Devolução de medicamentos 

 Os utentes podem devolver medicamentos inutilizados, por interrupção ou substituição 

terapêutica e falecimento, nos SF. Estes medicamentos são colocados em local adequado e 

identificados como “Devolução de Medicamentos”, registando quem rececionou, data e número do 

processo do doente, sendo analisadas as condições de conservação, a integridade física da 

embalagem primária e secundária, o PV e produtos com precauções especiais de 

acondicionamento. São rejeitados produtos de frio, já que não se pode garantir a sua correta 

conservação e medicação multidose, quando a sua integridade foi violada (Ex: soluções orais, 

pomadas). Os medicamentos rejeitados são eliminados como resíduos hospitalares (Grupo IV) 

[31, 32]. A medicação, com as condições e integridade física adequadas, que não pode ser 

reutilizada pelos SF é doada aos “Médicos do Mundo”. 
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 2.1.6. Breve descrição da nossa experiência na UFA  

 Na UFA assistimos e participamos em diferentes tarefas diárias como a validação de 

receitas médicas e o seu aviamento ao público, tendo em atenção as regras de prescrição e os 

impressos específicos e obrigatórios para cada caso, como hemoderivados, nutrição, tratamento 

com talidomida (Anexo XVI), entre outros. Procedemos, ainda, ao aviamento da medicação para o 

hospital de dia, para doentes com Doença de Crohn, a pedidos de encomenda de medicamentos 

manipulados à secção de farmacotecnia do CHP e à Farmácia Lemos, à avaliação e organização 

de medicamentos devolvidos pelos doentes e à realização de um folheto informativo de um 

medicamento novo a administrar em doentes com carcinoma de células renais avançado (Anexo 

XVII). 

 2.2. Distribuição Individual Diária de Dose Unitária 

 A utilização de um sistema de DIDDU aumenta a segurança no CdM, permitindo o 

conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, redução do risco de interações, 

racionalização terapêutica e racionalização dos custos. 

 A DIDDU é feita para um período de 24 horas, através do GHAF, permitindo gerir as 

alterações de prescrições, excetuando-se sábados e vésperas de feriados em que as prescrições 

são preparadas e enviadas para 48 horas. Os medicamentos são, primeiramente, validados pelo 

farmacêutico, sendo preparados com auxílio do equipamento semiautomático Pharmapick® 

(Anexo XVIII) [33].  

 2.2.1. Prescrição médica e Validação 

 A validação da prescrição médica permite ao farmacêutico ter um papel mais ativo na 

prescrição, uma vez que o seu parecer negativo impossibilita a toma de medicação, obrigando a 

uma revisão pelo médico prescritor, garantindo adequabilidade da mesma, minimizando reações 

adversas, contraindicações e interações medicamentosas. 

 Assim sendo, há a padronização da validação, sendo obrigatória a identificação do 

doente, com nome, números de processo e cama, serviço, data e hora da prescrição, identificação 

do médico prescritor, designação do medicamento por DCI, FF, dose, frequência, via de 

administração e duração do tratamento. Apesar de não obrigatório, aconselha-se a presença da 

idade, peso, altura, diagnóstico, informação sobre alergias, diabetes, funções renal, hepática e 

gastrointestinal para aumentar a qualidade da validação farmacêutica [18, 33]. 

 2.2.2. Dispensa de medicamentos e PF pela DIDDU 

 Após a validação da prescrição médica, o farmacêutico elabora listas de medicação e 

etiquetas identificativas dos doentes, para que, esta possa ser enviada aos mesmos, sob 

responsabilidade do TDT.  Deste modo, processam-se as prescrições médicas com e sem 

revertências, emitindo-se as listas, segundo a ordem e horários pré-definidos e registando-se no 

impresso “Registos de Processamento e Emissão de Listas de Unidose” a hora de geração das 

listas e o nome do farmacêutico que as originou [14]. São originados três tipos de listas diferentes, 

as destinadas ao aviamento de cassetes, por processamento das prescrições sem revertências, 

em seguida as destinadas ao aviamento das alterações unidose, pelo “Processamento das 
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Prescrições com Revertência” e, por último, as listas destinadas ao aviamento das alterações 

unidose após a entrega das cassetes e unidose nos SC. [34]. 

 O aviamento das cassetes unidose é feito manual e semiautomaticamente, recorrendo ao 

Pharmapick®, dispositivo que dispensa o medicamento na quantidade exata para as diferentes 

gavetas, limitando erros e o tempo despendido. O aviamento manual é realizado pelo TDT com 

recurso a torres (Anexo XIX), onde se encontram medicamentos com menos consumo e células 

(Anexo XX), onde se encontram os medicamentos com maior consumo pelos SC do CHP. 

As cassetes encontram-se dispostas por carros com a respetiva identificação do serviço, sendo 

que cada gaveta possui a identificação do doente e o número do seu processo no CHP (Anexo 

XXI). Após o término da preparação dos carros e de todas as alterações serem efetuadas, estes 

são fechados à chave, garantindo a segurança da medicação aquando do transporte. 

 Após a emissão das listas destinadas ao aviamento das alterações da unidose após 

entrega das cassetes de unidose nos SC, o TDT procede ao seu aviamento em envelopes de 

papel, com a etiqueta identificativa do doente a que se destina e à sua colocação em caixas SUC® 

(Anexo XXII), devidamente identificadas com o respetivo SC, sendo transportadas por um AOP. 

 2.2.3. Validação e dispensa de medicamentos sujeitos a um controlo especial 

a) Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 Segundo o Decreto-Lei nº157/1993, de 22 de janeiro, a dispensa de estupefacientes e 

psicotrópicos é da responsabilidade do farmacêutico, sendo a sua prescrição efetuada no “Modelo 

nº 1509 da Imprensa Nacional-Casa da Moeda” (INCM), (Anexo XXIII). Este documento deve 

apresentar-se assinado pelo médico do serviço requisitante, adequadamente preenchido, 

numerados e carimbado com a identificação do respetivo centro de custos. O farmacêutico 

responsável pelos estupefacientes/psicotrópicos recebe a prescrição e realiza o débito das 

unidades a dispensar no GHAF, procedendo, em seguida, ao seu aviamento e assinando as 

requisições e respetivas guias [34, 35]. 

b) Produtos hemoderivados 

 A dispensa de produtos hemoderivados destinados ao internamento nos SC, Bloco 

Operatório e Serviço de Urgência é da competência do farmacêutico, sendo a dispensa realizada 

ao abrigo do Despacho Conjunto nº1051/2000 (2ª série), de 14 de setembro dos Ministérios da 

Defesa Nacional e da Saúde, com recurso a impresso próprio, o Modelo nº1804 da INCM (Anexo 

XXIV). O SC prescritor deve acompanhar este modelo com autocolantes identificativos do doente 

e incluir o número de processo do doente na requisição, para assegurar a rastreabilidade da 

medicação. Aquando da dispensa, o farmacêutico preenche o quadro C do impresso em que 

identifica o número do lote dispensado e o CAUL e, posteriormente, o AOP deve assinar no campo 

“Serviço Requisitante”, colocando o impresso na DIDDU, em local apropriado. Para tratamentos 

com duração superior a 24 horas, os SF recebem apenas a requisição correspondente à dispensa 

do próprio dia de tratamento. [34, 36] 

c) Material de Penso 

 O material de penso deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XXV), com validade 

de 8 dias, onde o médico/enfermeiro caracteriza as úlceras/feridas, de acordo o tipo, origem, 
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localização, apresentando a identificação do serviço, cama e o diagnóstico do utente. Estas 

informações justificam o material de penso a usar, dado que a sua composição permite criar e 

manter as condições ideias para a cicatrização [18, 37].  

d) Outros medicamentos 

 Para os medicamentos anti-infeciosos (Anexo XXVI) e nutrição artificial destinada a 

doentes internados em SC com DIDDU a prescrição médica é realizada de forma eletrónica no 

GHA, quanto aos doentes internados nos serviços sem DIDDU, a prescrição é feita em impresso 

próprio, com validade de 7 dias para os anti-infeciosos e 10 dias para a nutrição artificial.  

 Os antídotos são igualmente prescritos em impresso próprio (Anexo XXVII) [18]. 

 2.2.4. Breve descrição da nossa experiência na DIDDU 

 Durante o tempo permanecido na DIDDU foi possível auxiliar a revisão e validação de 

prescrições médicas no GHAF, emissão das listas de preparação da medicação para os SC, 

preparação de carro de unidose para os serviços de ortopedia e urologia e aviamento e débito de 

estupefacientes, psicotrópicos, produtos hemoderivados. 

 2.3. Distribuição clássica  

 A distribuição clássica consiste na reposição de stock de um determinado SC, sempre que 

as quantidades sejam inferiores às pré-definidas pelos SF e SC. [38]. Assim, a distribuição 

clássica engloba as farmácias satélites do CHP (CMIN, HJU), UFO, UFA, SC, blocos, consultas e 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) [39].  

 Após pedido de reposição de stock, através do HLS, Kanban, ou através do equipamento 

Pyxis Medstation® (Anexo XXVIII), um sistema semiautomático de dispensa de medicamentos que 

engloba um ou mais armários com gavetas para armazenamento de acordo com o tamanho, 

quantidade, grau de controlo e temperatura de conservação, presente no Serviço de Cuidados 

Intensivos (SCI) e no Bloco Luís de Carvalho [40], procede-se ao seu débito APF através de um 

computador portátil de reduzidas dimensões, com capacidade de ligação em rede sem fios: PDA 

(Anexo XXIX) [41].  

 2.4. Cuidados Farmacêuticos  

 A intervenção farmacêutica tem como objetivo evitar resultados negativos associados à 

medicação, avaliando de forma sistemática o processo de uso da mesma e identificando e 

corrigindo os problemas relacionados com o medicamento (PRM). Assim, a intervenção 

farmacêutica como processo de avaliação do correto uso do medicamento, avaliando a sua 

necessidade, adequabilidade, posologia e condições do doente/sistema é de extrema importância, 

uma vez que quando não adequados ao caso em questão, constituem PRM que deve ser 

resolvido (Anexo XXX) [42].  

 No âmbito dos cuidados farmacêuticos é importante ter em conta a educação para a 

saúde, que contribui para o aumento do conhecimento da população sobre patologias e 

terapêutica, favorecendo melhores resultados terapêuticos e reduzindo o risco de PRM. Para isto, 

podem ser desenvolvidos folhetos informativos, entre outros [43].  

 Com o intuito de detetar e resolver PRM, melhorar as condições de saúde do doente e/ou 

diminuir os custos de utilização dos medicamentos, deve propor-se a implementação de 
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programas de monitorização que permitam modificar características do tratamento, do doente ou 

das condições de uso [44]. 

 O farmacêutico deve, ainda, atuar a nível do uso responsável do medicamento, realizando 

estudos e pareceres técnicos sobre a sua utilização e promovendo o seu uso racional [45]. 

 

 3. Farmacotecnia 

 A farmacotecnia consiste na preparação de formas farmacêuticas com qualidade, 

segurança e eficácia. Atualmente, a produção de medicamentos no hospital é baixa, sendo 

produzidos essencialmente medicamentos destinados a doentes individuais específicos, como a 

população pediátrica, preparações estéreis, produtos citotóxicos, formulações não estéreis como 

preparações sólidas, suspensões, entre outros [33]. 

 A preparação de medicamentos manipulados rege-se pelas Boas Práticas de Fabrico de 

Medicamentos Manipulados e cada medicamento é executado de acordo com uma Ordem de 

Preparação (OP) [46].  

 3.1. Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

 3.1.1. Gestão de Pedidos 

 O pedido de produção de preparações não estéreis é feito através do sistema de 

reposição por kanbans ou através do GHAF. A validação das requisições é efetuada pelo 

farmacêutico, que emite uma OP, contendo a identificação de substância(s) ativa(s) e MP (com 

registo do lote (Anexo XXXI), origem e PV), FF, dosagem, procedimento, lote da preparação, 

identificação do supervisor e operador, quantidade por unidade, número de unidades a preparar, 

ensaios de verificação da qualidade do produto final, exemplar do respetivo rótulo e validação final 

do produto preparado (Anexo XXXII) [46]. A OP tem de ser assinada pelo farmacêutico que a 

emite e pelo operador, sendo posteriormente arquivada em pasta própria. No caso de se tratar de 

uma nova formulação, o farmacêutico deve fazer uma revisão bibliográfica e definir uma 

metodologia que permita a produção e registo da formulação em questão. Após dupla verificação 

e aprovação por outro farmacêutico, esta formulação pode ser produzida [47]. 

 3.1.2. Produção 

 Na produção de não estéreis não são necessárias condições assépticas (Anexo XXXIII), 

todavia o operador deve estar convenientemente equipado com touca, luvas, máscara e fato de 

bloco, cumprindo as condições das Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados [48, 

49].  

 Após a preparação do medicamento é necessário realizar os ensaios de controlo de 

qualidade do produto final descritos na OP, de forma a validar o produto e assegurar a sua eficácia 

e segurança. Por último, procede-se à sua rotulação, constituída por rótulo interno, na embalagem 

primária e rótulo externo, na secundária [14].  

 3.2. Manipulação de Medicamentos Estéreis  

 A preparação de medicamentos estéreis exige cuidados especiais, de modo a evitar 

contaminação microbiológica e de pirogénios. Para tal é necessário ter em conta os critérios 
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referentes ao procedimento laboratorial, equipamento, instalação e ao responsável pela 

manipulação [22].  

 No CHP, os medicamentos estéreis na área de produção podem ser divididos em três 

grupos: medicamentos estéreis, como intravenosos e oftálmicos, bolsas de Nutrição Parentérica 

(NP) e citotóxicos. 

 3.2.1. Manipulação de Medicamentos Estéreis excluindo as Bolsas de Nutrição 

Parentérica e os Citotóxicos 

 A produção de medicamentos estéreis que incluem os de administração intravenosa e 

oftálmica, para além de garantir a eficácia e segurança do medicamento, permite uma redução 

significativa de custos ao CHP. Alguns dos manipulados fazem parte do stock dos SC, sendo, por 

isso, disponibilizados ao Setor da Distribuição (seringas de morfina, colírios, entre outros), por sua 

vez, outros são destinados a outras instituições [14]. 

 3.2.1.1. Gestão de Pedidos 

 Os pedidos de preparações dos medicamentos estéreis podem ser feitos manualmente ou 

através do GHAF [14].  

 De modo a elaborar a OP, o farmacêutico deve reunir os dados necessários no sistema 

informático e proceder à geração da OP e os respetivos rótulos, e atribui um lote de produção a 

cada medicamento (Anexo XXXIV) [50, 51]. Posteriormente, estes documentos são enviados para 

o interior da câmara de preparação para auxiliar de manipulação e a identificação das 

formulações. No final do procedimento, as OP são assinadas pelo farmacêutico supervisor e 

arquivadas, em capa própria, no gabinete do Setor de Produção [14]. Tal como verificado nos não 

estéreis, quando se prepara pela primeira vez a formulação, deve existir revisão bibliográfica e 

dupla verificação para que haja segurança na metodologia [52]. 

 3.2.1.2. Produção 

 A produção de preparações estéreis tem de ser feita numa área limpa, com antecâmaras 

de passagem obrigatória, condições de assepsia e pressão crescentes (sala negra e cinzenta), 

nas quais o farmacêutico e o TDT se equipam adequadamente (protetor de calçado, bata, 

máscara cirúrgica, touca e luvas estéreis) para trabalhar na sala de preparação (sala branca) [53]. 

A sala branca apresenta pressão positiva e é da responsabilidade do TDT o controlo diário das 

pressões das salas. Uma vez que este tipo de preparações necessita de técnica assética, a sua 

execução ocorre numa Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv) (Anexo XXXV) o que permite 

proteger tanto o manipulador, de forma a minimizar a sua exposição, como o ambiente e o 

manipulado, de forma a protegê-lo de contaminação microbiológica e de partículas. A CFLv 

apresenta-se, no mínimo, como uma ISO class 5. A área branca deverá ser, no mínimo, uma ISO 

class 7, sendo para isso, a antecâmera, no mínimo, uma ISO class 8 [54]. No início e no final de 

cada sessão de trabalho, o TDT limpa a CFLv com álcool a 70º e compressas esterilizadas. O 

mesmo é feito com todas as embalagens de vidro ou plástico antes de entrarem na CFLv e a 

descartonagem dos produtos é feita dentro da CFLv [55]. 
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 Uma vez concluída a preparação de um lote, o farmacêutico ou o TDT rotulam cada uma 

das embalagens primárias, protegendo-as da luz, caso necessário, sendo de seguida o produto 

colocado numa embalagem secundária (manga de plástico) e novamente rotulado [56]. 

 De modo a avaliar a conformidade da preparação, recorre-se a Ensaios de Controlo de 

Qualidade e Verificação do Produto Final, incluídos na respetiva OP e específicos para cada 

preparação. Nos Ensaios de Verificação são tidas em consideração as propriedades organoléticas 

e, caso se adeque, o controlo gravimétrico (o peso da preparação deve situar-se dentro dos limites 

estabelecidos - ± 5%) que deve ser registado na OP [57]. 

 3.2.2. Manipulação de Bolsas de Nutrição Parentérica 

 O CHP é responsável pela preparação de bolsas de nutrição parentérica (NP) para 

distribuição interna, ambulatório e para um hospital externo – o Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa.  

 3.2.2.1. Gestão de Pedidos 

O farmacêutico é responsável pela validação da prescrição médica que chega através do 

GHAF ou, no caso do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, via e-mail, e emissão da respetiva 

OP e rótulos. No processo de validação da prescrição, o farmacêutico deve conferir os dados 

relativos: à identificação do doente, o peso, a data e hora da prescrição, a composição qualitativa 

e quantitativa da Solução I (glucose, aminoácidos, oligoelementos e vitaminas) e da Solução II 

(lípidos, vitaminas lipossolúveis), volume prescrito, identificação da unidade emissora da 

prescrição e do médico prescritor (Anexo XXXVI) Desta forma, é possível verificar se os valores se 

apresentam conforme os standards estabelecidos para NP [58]. 

 3.2.2.2. Produção 

 Tendo em conta que sala de preparação das bolsas de NP é partilhada para a produção 

de manipulados estéreis (injetáveis, colírios) os cuidados e as condições das instalações e 

equipamentos são as mesmas.  

 Para a preparação de bolsa de NP, utiliza-se um sistema de enchimento automático para 

os macronutrientes da Solução I (Anexo XXXVII). Os micronutrientes que compõem a solução l, 

são adicionados posteriormente com uma seringa luer-lock, seguindo a ordem de adição presente 

na OP. A Solução ll é inserida numa seringa de volume adequado (volumes até 50 mL) ou numa 

bolsa constituída por um material fotoprotetor [59].  

 Relativamente ao PV, as bolsas de NP podem ser utilizadas até 24h após a preparação se 

acondicionadas à temperatura ambiente ou até 72h se à temperatura 2-8ºC; no caso de não 

serem aditivadas de vitaminas o seu uso pode estender-se até 7 dias após a data de preparação 

[54].  

 As soluções de NP são duplamente embaladas, sendo que a embalagem primária 

contacta diretamente com a solução e confere-lhe proteção em termos de esterilidade. Na 

embalagem secundária são colocadas as duas bolsas ou a bolsa e seringa que ficam assim 

protegidas do meio ambiente [60]. As preparações estéreis preparam-se, geralmente, antes ou no 

final das bolsas de NP, uma vez que montado o sistema de preparação dessas bolsas, estas são 

preparadas na totalidade. No final, da preparação da primeira e da última Solução I de cada 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Centro Hospitalar do Porto 
 
 

14 
 

sessão de trabalho, é retirado um volume de cerca 2 ml que é utilizado no controlo microbiológico 

da preparação. Todas as bolsas são submetidas a um controlo gravimétrico (o peso da bolsa 

preparada deve situar-se dentro dos limites estabelecidos - ±5%) que deve ser registado na OP 

[59]. 

 3.2.3. Produção de preparações citotóxicas 

 A produção de preparações citotóxicas é realizada na UFO. Esta unidade dos SF é 

constituída por dois farmacêuticos e por dois TDT e tem como missão assegurar a preparação e 

disponibilização dos citotóxicos e de outros fármacos ao menor custo possível, com as 

caraterísticas adequadas e num ambiente seguro para os profissionais de saúde. Ao farmacêutico 

cabe a gestão do armazém da UFO, a elaboração das técnicas de preparação e formulação, a 

validação e monitorização da prescrição médica, a emissão das OP, a análise e arquivo de 

registos, o controlo do diferencial de pressão, a formação da equipa e a gestão das devoluções do 

cliente [14].  

 3.2.3.1. Espaço físico e Gestão do Armazém da UFO  

 A preparação de citotóxicos é efetuada dentro de uma Câmara de Biossegurança, 

colocada na sala branca, constituída por dois filtros High Efficiency Particulate Arrestance (HEPA) 

de forma a proteger o operador e a evitar a saída de partículas perigosas, sendo que os 

responsáveis pela mesma são o TDT supervisor e o TDT manipulador, com formação específica 

para manipulação de citotóxicos (Anexo XXXVIII) [61]. A essa sala segue-se a sala cinzenta, com 

pressão positiva onde o TDT se equipa. Na zona exterior à zona de preparação (zona negra), 

encontra-se o farmacêutico, os medicamentos e restante material necessário à manipulação 

(Anexo XXXIX). Entre a sala branca e cinzenta deve existir um diferencial de pressão entre os 5 e 

20 Pa (Anexo XL), sendo que a sala branca deve ter um limite máximo de -13 Pa e a sala cinzenta 

15 Pa, sendo que entre a sala cinzenta e a zona exterior existe um diferencial de 10 a 15 Pa 

(Anexo XLI) [62, 63]. Os parâmetros da câmara, como pressão e temperatura são continuamente 

controlados por sonda, sendo efetuado um registo informático com um sistema de alertas para um 

dispositivo móvel. Relativamente ao equipamento de proteção individual, este inclui a touca, 

máscara PFR P3 ou P2, óculos de proteção, socos de plástico, protetores de calçado, bata de 

bloco e bata de baixa permeabilidade, e dois pares de luvas, as primeiras de látex, esterilizadas e 

sem pó e as segundas de nitrilo ou nitroeno [63].  

 No final de cada sessão o chão e bancadas da sala branca são limpas e o lixo arrumado. 

No final do dia, a Câmara de Biossegurança é limpa e desinfetada pelo TDT com uma solução 

desinfetante e depois com álcool isopropílico a 70% esterilizado. Relativamente à limpeza e 

recolha de resíduos e, de acordo com o Despacho nº242/1996, de 5 de julho, os resíduos de 

produtos citotóxicos pertencem ao grupo IV - resíduos hospitalares específicos - e, por isso, 

devem ser incinerados e a sua recolha fica a cargo do AOP [64].  

 As MP utilizadas na produção são pedidas ao APF através do GHAF, no separador de 

encomendas internas, seguindo o ponto de encomenda definido no kanban. Depois de recebida a 

encomenda na UFO, o TDT confere se os produtos recebidos estão conforme o pedido e guia de 

transferência e deve assegurar que o transporte foi adequado. O armazenamento é feito de 
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acordo com a norma FEFO e o PV é controlado pelo TDT, no início de cada mês, o qual verifica 

quais os medicamentos cuja validade expira em três meses, permanecendo na UFO os que 

apresentam elevada rotatividade e sendo transferidos para o APF para serem devolvidos ao 

fornecedor os restantes [65]. O transporte de produtos contendo citotóxicos entre armazéns e 

entre o armazém e os SC (CMIN, Internamento e Hospital de Dia) tem de ser efetuado com 

máxima segurança, de modo a evitar quebras. Para isso são transportados em contentores 

fechados, inquebráveis e anti-derrame com a devida sinalética para que sejam manuseados com 

precaução [66]. Em caso de derramamento deve recorrer-se ao kit de derramamento disponível na 

UFO e nos SC, o qual deve ser reposto, sempre que utilizado [67].   

 No âmbito do Hospital de Dia ou do regime de internamento, podem ocorrer devoluções 

de preparações realizadas na UFO que podem ou não estar intactas. O motivo da devolução deve 

ser identificado e registado em impresso próprio. A reutilização dos produtos devolvidos fica à 

consideração do farmacêutico, devendo considerar especialmente os aspetos relacionados com a 

estabilidade física, química e microbiológica das preparações, as condições de armazenamento e 

a viabilidade de reaproveitamento da dose [68].  

3.2.3.2. Validação das prescrições médicas e Emissão das OP  

 A prescrição de citotóxicos é feita em suporte de papel ou no GHAF. A validação é 

realizada pelo farmacêutico que emite a OP (Anexo XLII) e os rótulos (Anexo XLIII). Este deve 

verificar se a prescrição reúne as condições necessárias à sua dispensa, no que respeita aos 

protocolos de quimioterapia praticados no hospital, os diplomas legais, as autorizações e 

deliberações da Direção Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES. Deve, ainda, conferir 

se a dose ajustada a cada citotóxico se encontra em função da superfície corporal ou peso, se a 

via e a duração da administração, a solução e o volume de diluição são adequados ao protocolo, 

se há estabilidade físico-química do fármaco e se não são excedidos os limites de aditivação. [69, 

70].   

 Quando o doente está em condições para realizar o ciclo de quimioterapia é recebida “luz 

verde” no CdM e no SC, sendo o tabuleiro preparado de imediato pelo farmacêutico com a OP, 

rótulos, medicamentos descartonados e solução de diluição, se necessária. O tabuleiro é colocado 

no transfere (Anexo XLIV) para a sala branca, com todo o material desinfetado com álcool a 70º, 

sendo este verificado pelo TDT. [71]. Quando concluídas e libertadas pelo farmacêutico, as 

preparações são colocadas nas caixas identificadas com “cadeirões” ou “camas”, consoante o 

local onde o doente estiver, e recolhidas pelos AOP, que as distribuem aos doentes nos respetivos 

locais de administração [66]. As listas dos doentes com tratamento agendado são elaboradas no 

dia anterior, tendo em conta dados dos SC, na qual se verifica a lista dos doentes aprovados e a 

lista existente no GHAF. 

 3.3. Fracionamento e Reembalamento 

 Relativamente ao fracionamento, podem ser fracionados produtos cuja operação não 

destrua a FF, produtos cuja substância ativa não possua risco biológico e/ou físico-químico, que o 

mecanismo de libertação não seja posto em causa e em que a dosagem pretendida não seja 

comercializada no mercado [49]. A verificação dos produtos fracionados fica a cargo do 
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farmacêutico e passa por um controlo visual e gravimétrico. O controlo visual é efetuado ao longo 

de todo o processo de fracionamento e o produto é classificado como conforme ou não conforme. 

Quanto ao peso, no final da preparação, é determinada a massa de, no mínimo, 5 frações e o 

produto estará conforme caso as medições individuais não distem entre si valores superiores ou 

inferiores a 5% [72]. O fracionamento é muito útil, sobretudo a nível pediátrico, uma vez que são 

frequentemente necessárias doses mais baixas que as comercializadas, trazendo, ainda, 

vantagens a nível económico. 

 A reembalagem e rotulagem de medicamentos devem assegurar a segurança e qualidade 

dos mesmos. No que respeita a identificação dos medicamentos fracionados e reembalados, deve 

estar presente a DCI, o nome comercial, nova dose, PV, lote original, CHP, data, quantidade 

reembalada e número da sessão. Relativamente à data de validade, segundo a USP 2008-2009, 

capítulo 797, a validade, quando não especificado pelo laboratório, para preparações sólidas e 

líquidas não aquosas é de 1 ano ou de 14 dias no caso de preparações líquidas aquosas a 

temperatura 2-8ºC [54, 73] 

 3.4. Breve descrição da nossa experiência na Farmacotecnia 

 No laboratório de não estéreis foi possível participar na produção de papéis 

medicamentosos, soluções, suspensões, embalamentos e rotulagem dos manipulados e ainda no 

registo das MP utilizadas na produção de manipulados (Anexo XLVI). No que diz respeito à 

secção dos estéreis, observámos a produção de injetáveis de morfina, fracionamento de 

preparações intravítreas, produção de medicamentos no âmbito dos ensaios clínicos, bem como à 

emissão das OP e respetivos rótulos. Relativamente à NP, visualizamos o agendamento das 

preparações, a validação das prescrições com emissão das OP e rótulos e, no interior da sala de 

preparação, assistimos à manipulação dos elementos necessários para a constituição das bolsas 

e do seu enchimento e à recolha de produto para os ensaios de controlo de qualidade, tendo ainda 

a oportunidade de embalar e rotular as bolsas. Por último, na UFO foi possível perceber de uma 

forma mais prática a dinâmica e organização desta unidade, bem como acompanhar de perto as 

tarefas realizadas pelo farmacêutico. Também participamos na preparação dos tabuleiros e 

assistimos à manipulação dos produtos pelos TDT no interior da sala branca. 

 

 4. Ensaios Clínicos 

 Um ensaio clínico (EC) é definido com “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou farmacodinâmicos de um 

ou mais medicamentos experimentais (ME); ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

ME; ou a analisar a farmacocinética de um ou mais ME; a fim de apurar a respetiva segurança ou 

eficácia”, pela Lei n.º 46/2004, 19 de agosto. Os EC são de extrema importância, uma vez que 

resultados obtidos em modelos animais e celulares não são transponíveis para a espécie humana, 

sendo essenciais à entrada de medicamentos inovadores no mercado. Assim, em 2004, foi criada 

legislação com o intuito de agilizar e facilitar o processo de realização de EC nos hospitais. A Lei 

nº 46/2004, de 19 de agosto, procura então harmonizar os procedimentos fundamentais dos EC 

em conformidade com as diretrizes comunitárias, transpondo para a legislação nacional a Diretiva 
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Europeia 2001/20/CE focada na uniformização das boas práticas clínicas na realização dos 

ensaios. Esta lei assegura que o ensaio decorre com a exigência científica necessária, bem como 

a proteção dos direitos dos participantes. Os EC encontram-se à responsabilidade do promotor, 

investigador, participante, Comissões de Ética e INFARMED, que se propõem a garantir que 

decorrem com rigor e segurança [74]. Os SF do hospital passaram em agosto de 2004 a deter a 

responsabilidade de armazenamento, dispensa, registos e manipulação de medicamentos 

experimentais, pelo que estes intervêm nos EC desde o início do processo [75]. 

 4.1. Características dos EC 

 Os EC devem ser prospetivos, utilizar um grupo controlo, ser randomizados e cegos, 

sendo mais rigorosos os EC randomizados e duplamente cegos. Podem ser classificados de 

acordo com a sua finalidade, podendo ser divididos em ensaios clínicos de fase I, II, III e IV (Anexo 

XLVII), pela metodologia utilizada, pelo número de centros intervenientes, pelo processo de 

aleatorização e desenho do estudo [75]. 

 4.2. Principais intervenientes dos EC 

 O sucesso e a qualidade de um EC dependem intrinsecamente da competência e rigor de 

todos os intervenientes do mesmo (Anexo XLVIII). [75]. Todos os profissionais envolvidos devem 

ter informação escrita acerca da farmacologia, condições de armazenamento, recomendações de 

dispensa, preparação/manipulação e administração do medicamento experimental [75]. 

 4.3. Instalações da Unidade de EC 

 A UEC do CHP detém duas salas contíguas, a sala de armazenamento e o gabinete de 

trabalho. A sala de armazenamento com acesso restrito, possui temperatura e humidade 

adequadas, devidamente controladas e monitorizadas, armários onde são armazenados os ME e 

a medicação devolvida pelos doentes, bem como frigoríficos para armazenamento da medicação 

conservada entre 2-8○C, devidamente equipados com sistemas de monitorização da temperatura 

(Anexo XLIX). O gabinete de trabalho é constituído por uma secretária, que funciona como mesa 

de reuniões, armários com a documentação necessária, organizada por protocolos devidamente 

identificados e armários de acesso restrito com o arquivo de toda a documentação dos ensaios em 

curso e ensaios já terminados (uma vez que, segundo o  artigo 20º do Decreto-Lei nº102/2007, 

esta documentação deve ser armazenada por um período de 5 anos antes de poder ser 

destruída), telefone com linha direta, fax e computador com acesso à internet (Anexo L) [75, 76]. 

 4.4. Receção, verificação e acondicionamento 

 Após avaliação do protocolo pela CES e assinatura do contrato financeiro pelo Conselho 

de Administração do Hospital, procede-se a uma visita de início com toda a equipa, onde se define 

o circuito do ME no centro em questão.  

 A receção do medicamento experimental é feita pelo APF, onde é preenchido um 

impresso de receção da medicação, que é enviado juntamente com a medicação para a UEC, sob 

a responsabilidade do farmacêutico. 

 Após a receção da medicação o farmacêutico deve conferir se o medicamento vem 

corretamente etiquetado e com a indicação “Medicamento/amostra de ensaio clínico” e o código 

de medicamento de acordo com o que se encontra apresentado no protocolo. Deve-se verificar o 
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estado de conservação da medicação, a integridade dos selos e embalagens, o número de 

unidades recebidas e os respetivos números de kit que devem coincidir com o que é descrito no 

documento que acompanha a medicação, o prazo de validade, FF, número de lote, certificado de 

análise e nome e morada do laboratório produtor. Verifica-se também o intervalo de temperatura, 

de acordo com as exigências da medicação, foi cumprido com leitura de um data loggers ou se a 

medicação chegou num dia válido para a sua receção sem que o intervalo de tempo para o 

transporte interfira na integridade da medicação. Em caso de inconformidade no transporte, o 

promotor deve ser informado de imediato, e a medicação colocada em quarentena, enquanto se 

aguarda por uma decisão do mesmo. Após toda a verificação necessária e mencionada em cima, 

sempre que em conformidade, o farmacêutico procede ao registo da receção da medicação de 

acordo com o protocolo estabelecido, como o Interactive Voice Response System (IVRS) ou 

Interactive Web Response System (IWRS), arquivando os Drug Shipment Receipts, os certificados 

de análise e atualizando os registos de receção no Pharmacy file. 

 Findo o processo de receção, o ME é acondicionado de acordo com as condições de 

conservação exigidas. Para que se garanta que são cumpridas as exigências relativas à 

temperatura e humidade, é impresso o registo de temperatura do sistema de controlo da sala e 

frigorífico, quinzenalmente e arquivados em pasta própria, após validação e assinatura do 

farmacêutico [75] 

 4.5. Dispensa de ME 

 Dadas as características próprias destes medicamentos e as normas exigidas associadas 

aos EC, a dispensa de ME não se integra no sistema usual de distribuição de medicamentos no 

hospital tendo um circuito próprio de distribuição. A dispensa ocorre em conformidade com os 

procedimentos normalizados associados a cada protocolo, facilitando o processo e reduzindo a 

probabilidade de ocorrerem erros, uma vez que se garante que as dispensas se efetuam com os 

controlos necessários, de forma padronizada. A dispensa pode ser feita ao doente, ao 

investigador, aos coordenadores dos estudos ou à unidade de internamento do doente, de acordo 

com o estabelecido com elementos da equipa de investigação [75, 77].  

 4.6. Formulário de prescrição 

 Na UEC do HGSA, a prescrição de medicamentos é efetuada em impresso próprio 

(IM.SFAR.GER.004 - Anexo LI), criado na presente unidade de forma a incluir vários parâmetros 

identificativos do ensaio e do doente, que garantam a dispensa correta do ME, pelo investigador 

principal ou médico autorizado, de acordo com o Delegation Log associado a cada ensaio. No 

caso de medicamentos experimentais citotóxicos (ou adjuvantes) a prescrição é efetuada no 

impresso de terapêutica antineoplásica não experimental, no qual se menciona o protocolo em 

questão no ato da prescrição. 

 Em qualquer prescrição deve ter-se em consideração a confidencialidade, mas também a 

segurança do doente, desta forma o nome do doente nunca se deve omitir, à exceção das cópias 

consultadas pelos monitores, as quais contêm somente as iniciais do doente e o seu número. As 

prescrições são guardadas no arquivo presente na UEC dos SF [75, 77]. 
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 4.7. Informação ao doente 

 Aquando da dispensa deste tipo de medicamentos toda e qualquer informação deve ser 

cedida tanto ao doente (e/ou familiares) em regime de ambulatório, como ao pessoal de 

enfermagem quando o doente se encontra internado. O farmacêutico desempenha um papel 

importante na cedência de informação, verbal e escrita, sobretudo no início de qualquer 

tratamento experimental e sempre que solicitado, ao doente e/ou familiar. A informação sobre a 

medicação cedida ao doente deve incluir: condições de conservação, modo de administração, 

quando e como tomar a medicação, informação sobre terapêutica concomitante e contactos que 

podem ser úteis caso haja alguma dúvida ou efeitos adversos [75, 77].  

 4.8. Devoluções / destruições 

 Todos os doentes devem ser informados relativamente à necessidade de devolverem as 

embalagens vazias/excedentes de forma a controlar a sua adesão à terapêutica, calcular a 

compliance e proceder ao seu registo. A forma como é devolvida a medicação pelo doente e a 

medicação cujo prazo de validade expirou, deve ser inicialmente acordada com o promotor, 

podendo a destruição ficar a cargo do promotor ou do hospital. As devoluções devem sempre ficar 

documentadas, datadas e arquivadas na pasta correspondente ao ensaio [75, 77]. 

 4.9. Visitas e auditorias 

 Durante um EC poderão ocorrer 3 tipos de visitas. A visita de qualificação ou visita pré-

estudo em que o promotor avalia os possíveis Centros de Ensaio, em termos de equipamentos, 

infraestrutura e motivação dos recursos humanos; A visita de iniciação visa treinar a equipa quanto 

aos procedimentos do estudo, preencher o “Delegation Log”, onde se identifica a equipa envolvida 

e as suas tarefas, recolher e facultar toda a documentação exigida e verificar todo o equipamento 

necessário e plataformas de apoio ao estudo. A visita de monitorização realiza-se periodicamente 

durante o estudo na presença do monitor e do farmacêutico e visa reconciliar a medicação e 

garantir o seu correto armazenamento, com análise dos dados recolhidos até então. 

 De modo a garantir a proteção dos doentes envolvidos nos EC, bem como a qualidade e a 

integridade das informações recolhidas, os hospitais onde decorre investigação clínica podem ser 

auditados pelos Promotores e inspecionados pelas Autoridades Reguladoras. Nas auditorias é 

avaliado o cumprimento do protocolo e dos procedimentos normalizados de trabalho, das boas 

práticas clínicas e da legislação em vigor. Assim, é fundamental que se realizem auditorias 

internas, como forma de preparação para as auditorias externas, permitindo obter uma garantia do 

cumprimento dos procedimentos corretos e por isso da qualidade dos EC [75].  

 4.10. Breve descrição da nossa experiência na Unidade de Ensaios Clínicos 

 Na UEC realizamos e auxiliamos na receção dos ME, procedendo ao arquivo de controlo 

da temperatura aquando do transporte, verificação e arquivo da medicação e guias de remessa; 

na dispensa de ME aos serviços clínicos e a doentes de ambulatório e respetivo registo; nas 

visitas de iniciação, qualificação, monitorização e encerramento, contactando com os monitores 

dos respetivos estudos; na emissão das ordens de preparação dos medicamentos que exigem 

preparação no CHP antes da administração; na preparação de pré-medicação que é exigida em 

certos protocolos experimentais; na elaboração de um protocolo interno padrão de um estudo que 
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teria início no futuro próximo. Pudemos, ainda, realizar uma formação em Boas Práticas Clínicas, 

curso essencial para exercer com o rigor necessário os ensaios clínicos. 

 

 III. Conclusão 

 Enquanto estudantes de Ciências Farmacêuticas, devemos realçar a importância que este 

estágio teve na nossa formação, melhorando as nossas competências como futuras 

farmacêuticas, uma vez que nos deu a possibilidade de acompanhar o dia-a-dia de um 

farmacêutico hospitalar, experienciando as suas diversas funções e a sua importância, através da 

passagem pelos diferentes setores dos SF do CHP. Para além disso, verificámos que o 

farmacêutico hospitalar integra uma equipa multidisciplinar e tem um papel muito ativo na 

promoção da saúde. 

 O CHP mostrou ser um local privilegiado para a realização deste estágio, pelo amplo 

espectro de atividades exercidas pelos seus SF e, desta forma, permitir que fiquemos com uma 

visão o mais alargada possível daquilo que é a Farmácia Hospitalar. 
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V. Anexos 

 
Anexo I - Organograma que reflete os diversos níveis de gestão do CHP. 

CHP: Organização do CHP. http://www.chporto.pt/pdf/2014/organogramaCHP2014.pdf [acedido 

em 11 de junho de 2018].  
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Anexo II - Áreas Funcionais dos Serviços Farmacêuticos e respetivas responsabilidades. 

 

Área Funcional Funções dos Serviços Farmacêuticos 

Armazém de 

Produtos 

Farmacêuticos e 

Gestão 

 

Gestão do medicamento, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos nas perspetivas da utilização clínica e da gestão 

económica, tendo em conta os procedimentos inerentes à 

seleção, aquisição, armazenamento e monitorização do 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) de forma a garantir 

a segurança, eficácia e eficiência da sua utilização. 

Farmacotecnia 

 

Preparação de estéreis (nutrição parentérica, colírios, injetáveis, 

citotóxicos); Preparação de não estéreis (soluções e suspensões 

orais, fórmulas de aplicação tópia, pós, desinfetantes). 

 

Distribuição de 

Medicamentos 

 

Distribuição individual diária em dose unitária, automatizada em 

Pyxis, distribuição clássica, distribuição em ambulatório. 

 

Cuidados 

Farmacêuticos 

 

Validação da prescrição médica, participação nas reuniões dos 

serviços, colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos 

consulta farmacêutica, farmacovigilância, reconciliação da 

terapêutica, informação ao doente. 

 

Qualidade e Gestão 

de Risco 

 

Sistemas automatizados, certificação ISSO, melhoria contínua, 

ações de correção e preventivas. 

Investigação e 

Desenvolvimento 

 

Armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais 

e os respetivos dispositivos médicos necessários na sua 

administração no decorrer de ensaios clínicos, desenvolvimento 

de novos sistemas terapêuticos, colaboração nas atividades de 

investigação e ensino. 

 

Comissões Técnicas 

 

Participação em Comissões Técnicas (Comissão de Farmácia e 

Terapêutica - CFT) Comissão de Ética para a Saúde - CES e a 

Comissão de Controlo de Infeção Hospitalar). 
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Anexo III – Certificação dos Serviços Farmacêuticos pela Norma NP EN ISO 9001:2008. 

Serviços Farmacêuticos: Apresentação. Acessível em http://columbus-

web.org/documentsplatform/wp-content/uploads/2014/05/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-

Farmacia.pptx  [acedido em 13 de julho de 2018]. 
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Anexo IV – Organização do Estágio Curricular.  

 

Anexo V - Exemplo de um Kanban.  
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Anexo VI – Encomenda interna ao APF. 
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Anexo VII – Organização estrutural do APF. 
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Anexo VIII – Norma de Arrumação do APF.  

 

A Arrumação dos medicamentos e dos PF, com o sistema de kanban e de acordo com o método 

FEFO: Os produtos com menor PV são arrumados da frente para trás e da direita para a 

esquerda. 
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Anexo IX – Organização da zona de atendimento da UFA. 

 

A) Sala de espera; B) Painel de senhas; C) Balcões de atendimento D) Quarto balcão de 

atendimento. 
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Anexo X – Organização da UFA, em termos de arrumação dos medicamentos. 

A) Gavetas de arrumação, frigorifico; B) Armário; C) Legenda da organização dos medicamentos; 

D) Estantes para produtos destinados à nutrição. 
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Anexo XI – Armário destinado ao armazenamento de medicamentos para Hepatite C. 

 

 

Anexo XII – Armário com a literatura necessária à UFA (deliberações, legislação, entre outros). 
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Anexo XIII – Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento. 

 

 

Anexo XIV – Termo de Responsabilidade. 
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Anexo V – Contentor amarelo cedido aos doentes para depósito de material cortante. 

 

 

 

Anexo XVI - Formulário de autorização de prescrição do Programa de prevenção de gravidez 

Thalidomide Cegene ®. 
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Anexo XVII – Folheto Informativo elaborado durante o período de estágio. 
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Anexo XVIII - Equipamento semiautomático Pharmapick®. 

 

 

 

Anexo XIX – Torre.  
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Anexo XX – Células de aviamento. 

 

 

Anexo XXI –Exemplo de dois carros com malas correspondentes a diferentes Serviços. 
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Anexo XXII - Caixas SUC® que recebem os pacotes de papel com as alterações da unidose. 

 

Anexo XXIII - Impresso Modelo nº 1509 da INCM para prescrição de estupefacientes e 

psicotrópicos. 
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Anexo XXIV – Impresso Modelo nº 1804 da INCM para prescrição de hemoderivados. 

 

Anexo XXV – Impresso para prescrição de material de penso. 
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Anexo XXVI – Impresso para prescrição de anti-infeciosos. 

 

 

Anexo XXVII – Impresso para prescrição de antídotos. 
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Anexo XXVIII – Pyxis Medstation®. 

A) Software com acesso ao stock; B) Pyxis Medstation®; C) Pyxis Medstation® para formas 

farmacêuticas de maior volume. 
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Anexo XIX – PDA.  

 

Anexo XXX - Problemas relacionados com o medicamento.  

 

 

Sim 

Medicamento 
sem PRM 

Medicamento 

PRM 1: Medicamento não necessário 
O Medicamento é 

necessário? 

Não 

Sim 

O Medicamento 
está adequado? 

Sim 

PRM 2: Medicamento não adequado 
Não 

A Posologia está 
adequada? 

Sim 

PRM 3: Posologia não adequada 
Não 

O doente está em 
condições para o 

usar? 
PRM 4: Falta de condições 

Não 
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Anexo XXXI - Informação a conter nos lotes dos medicamentos não estéreis. 

  

 

Exemplo: 

Lote: SOHDC1040632TMAM – Solução de Hidrato de Clora a 10%, com o número de sessão 

40632, executado pela TDT TM com supervisão da TSS AM. 

  

Lista de siglas usadas para forma farmacêutica: 

CO- Colutório; CR- Creme; LO- Loção; PA- Pasta; PO- Pomada; PP-Papel; SN- Solução para 

nebulização; SO- Solução; SU-Suspensão; 

  

Lista de Siglas usadas para princípio ativo: 

ALF- Loção de Alfazema; ALO- ALopurinol; AMN- Aminofilina; AMD- Amiodarona; CPT- Captopril; 

CLS- Cloreto de Sódio; CTC- Citrato de Sódio; DMN- D-Manose; DMP- Dieta Modular Proteica; 

DMG- Dieta Modular Glicídica; SPR- Espironalactona; FNB- Fenobarbital; FRD- Furosemida; 

HDCHidrato Cloral; HTZ- Hidroclorotiazida; HCT- Hidrocortisona; IND- Indometacina; IIO- Iodo 

Iodetado; LTS- Lactose; MTP- Metoprolol; MTN- Metronidazol; MRF- Morfina; NFD- Nifedipina; 

NTT- Nistatina; NTF- Nitrofurantoína; PMT- Primetamina; PPN- Propanolol; PRZ- Pirazinamida; 

PMPPermanganato de Potássio; RNT- Ranitidina; RPI- Resina Permutadora de Iões; SCR- 

Sacarose; SDF- Sildenafilo TRM- Trimetropim; URS- Ácido Ursodesoxicólico; XS- Xarope Simples; 

TRI – Trimetropim 

  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Centro Hospitalar do Porto 
 
 

48 
 

Anexo XXXII – Ordem de preparação e respetivo rótulo de um medicamento não estéril. 

 Solução Oral de Propanolol 1mg/mL 
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Anexo XXXIII – Sala de preparação de medicamentos não estéreis. 

  

Anexo XXXIV – Informações a conter num lote de um medicamento estéril. 

 

Exemplo: 

Lote: CVA540632TMAM – Colírio de Vancomicina a 5%, com o número da sessão 40632, 

executado pela TDT TM com supervisão da TSS AM. 
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Anexo XXXV –  Câmara de Fluxo Laminar na Sala de Preparação de Estéreis. 
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Anexo XXXVI – Ordem de preparação de uma bolsa de nutrição parentérica. 

 

Anexo XXXVII - Bomba de enchimento automático para preparação de bolsas de nutrição 

parentérica. 
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Anexo XXXVIII - Sala branca existente na UFO. A) Áreas funcionais existentes na sala branca; B) 

Câmara de Biossegurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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D 

B A 

C 

Anexo XXXIX – Sala negra da UFO. 

A) Frigoríficos da UFO; B) Organização da medicação mais utilizada na UFO; C) Armários com 

medicação da UFO; D) Local de trabalho o farmacêutico na UFO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XL – Medidor de pressão entre sala branca e cinzenta da UFO. 
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Anexo XLI – Medidor de pressão entre sala branca e negra da UFO. 

 

Anexo XLII – Exemplo de uma ordem de preparação de um medicamento citotóxico. 

 

Anexo XLIII – Exemplo de um rótulo de um medicamento citotóxico. 
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Anexo XLIV – Transfere entre a sala negra e a sala branca. 
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Anexo XLV – Esquema de funcionamento geral da UFO.  
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Anexo XLVI – Tabela demonstrativa dos manipulados não estéreis realizados por nós no setor da 

Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulados não estéreis realizados no decorrer do estágio 

Papéis medicamentosos de 

Resina Trocadora de Catiões 

Papéis medicamentosos de 

Fludrocortisona 0,075 mg 

Suspensão Oral de Sildenafil 

2,5 mg/mL 

Gel de Cetamina (0,5%) + 

Amitriptilina 2% 

Papéis medicamentosos de 

Metilprednisolona 5,5 mg 

Suspensão Oral de 

Hidroclorotiazida a 2% 

Papéis medicamentosos de 

Oxibutinina 

Papéis medicamentosos de 

Dieta Molecular Glicosídica 

Solução Aquosa de Ácido 

Acético a 3% 

Suspensão Oral de 

Trimetoprim 10 mg/mL 
Loção corporal 

Solução Aquosa de Hidrato de 

Cloral 

Suspensão Oral de 

Furosemida 2,5 mg/ml 
Solução de Lugol  
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Anexo XLVII – Fases de um ensaio clínico. 

 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

Finalidade 

Determinação de: 

 

· Farmacocinética 

· Farmacodinâmica 

· Segurança 

 

Determinação de: 

 

· Segurança 

· Dose ranging 

Determinação de: 

 

· Eficácia 

· Segurança 

Determinação de: 

 

· Efetividade 

· Segurança 

Característica

s da amostra 

Voluntários 

saudáveis 

Doentes 

selecionados 
Doentes Doentes 

Quantidade 

da amostra 
15-30 <100 100 – ϰ.000 100 – ϰ.000 

Objetivos 

· Definir uma dose 

segura 

 

·Definir via de 

administração 

·Determinar os 

efeitos do fármaco 

no organismo 

 

·Estabelecer uma 

dose 

·Comparar o 

fármaco com 

fármacos já 

existentes no 

mercado 

 

·Avaliar a 

segurança 

·Avaliar a 

segurança na 

prática clínica 
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Anexo XLVIII – Principais intervenientes num ensaio clínico e a respetiva função. 

Intervenientes Função 

Promotor 

o Responsável pela conceção, realização, gestão ou 

financiamento de um EC 

o Fornece toda a informação necessária à correta e segura 

condução dos ensaios 

Autoridades reguladoras 

o Aprovação do EC, do ponto de vista ético e legislativo. 

Autoridades reguladoras: 

 CEIC - Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

 INFARMED  

 CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados 

Investigador 
o Responsável pela realização do EC no centro de ensaio e pelo 

cumprimento do protocolo 

 

Monitor 

o Elo entre o promotor e o investigador  

o Acompanha o EC, assegurando a concordância com o 

protocolo, procedimentos normalizados, boas práticas clínicas e 

requisitos legais vigentes 

Sujeito de investigação ou 

participante 

o Partipante do ensaio clínico, quer como recetor do 

medicamento experimental, quer para efeitos de controlo 

Farmacêutico responsável 
o Responsável pelo circuito do medicamento experimental no 

centro de ensaio 

Auditor 
o Realizar exames independentes e sistemáticos de toda a 

documentação e atividade inerente ao ensaio 

Centro de ensaio 
o Instituição de saúde pública ou privada com meios técnicos e 

profissionais qualificados para a realização dos EC 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar | Centro Hospitalar do Porto 
 
 

60 
 

Anexo XLIX – Sala de armazenamento da Unidade de Ensaios Clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo L – Gabinete de trabalho da Unidade de Ensaios Clínicos. 
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Anexo LI – Formulário de prescrição de medicamentos experimentais. 

Quadro A – Identificação do ensaio e do prescritor;   

Quadro B – Identificação do doente (nome, iniciais do nome, número do doente);   

Quadro C – Identificação do Medicamento ou numero do tratamento a dispensar, quantidade e 

posologia, e ainda outros dados: data de nascimento e numero da visita;  

Quadro D – a preencher pelo Farmacêutico na dispensa: Medicamento ou numero dispensado, 

quantidade, lote e prazo de validade. 
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Abstract 

Plants and fruits have been used in folk medicine for a long time. Melicoccus 

bijugatus Jacq. is a species of fruit used in the treatment of several diseases such 

as gastrointestinal and respiratory problems. Although the large use of this fruit, 

little is known about its chemical composition and few studies have been carried 

out to prove the bioactivities attributed to it. The present study aimed to chemically 

characterize methanolic extracts of peel, pulp, embryo and endocarp of M. 

bijugatus and to evaluate their antioxidant activity. The chemical composition was 

performed by HPLC-DAD, allowing the identification of hydroxybenzoic and 

hydroxycinnamic acids, tannins and flavonoids. Tannins derivatives are, in a 

general way, the most abundant compounds for all the extracts. In qualitative 

terms, peel was the richest extract but endocarp showed to be the richest in 

quantitative terms. The total phenol content was also evaluated by the Folin-

Ciocalteau method and endocarp was again the extract with highest content of 

phenolic compounds. The antioxidant activity was evaluated using FRAP method 

and by testing the capacity to scavenge the DPPH, superoxide (O2
•-) and nitric 

oxide (•NO) radicals and the ability to inhibit the peroxidation of β-carotene. 

Endocarp showed the highest activity in FRAP test, embryo was the best in 

scavenging the DPPH but presented no activity against the O2
•- such as peel of 

Melicoccus. Peel showed the best results concerning the capacity to protect β-

carotene of peroxidation. No extract presented activity against •NO at tested 

concentrations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Melicoccus bijugatus; chemical profile; antioxidant activity; HPLC.  
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Resumo 

Plantas e frutos têm sido usados na medicina tradicional desde há muito 

tempo. Melicoccus bijugatus Jacq. é uma espécie de fruto usado no tratamento de 

várias doenças, nomeadamente, de problemas gastrointestinais e respiratórios.  

Apesar do seu elevado uso, pouco é sabido acerca da sua composição química e 

poucos estudos têm sido conduzidos para provar as diferentes atividades 

biológicas que lhe são atribuídas. O presente estudo teve como objetivo 

caracterizar quimicamente os extratos metanólicos da pele, polpa, embrião e 

endocarpo de M. bijugatus e avaliar a sua atividade antioxidante. A caracterização 

química foi avaliada por HPLC-DAD e permitiu a identificação de ácidos 

hidroxibenzóicos e hidroxicinâmicos, taninos e flavonoides. Os derivados dos 

taninos são, de uma forma geral, os compostos mais abundantes em todos os 

extratos. Em termos qualitativos, o extrato obtido da pele de M. bijugatus foi o que 

apresentou maior diversidade de compostos mas, em termos quantitativos, foi o 

extrato obtido do endocarpo o mais rico. A quantidade total de fenóis foi avaliada 

pelo método de Folin-Ciocalteau e, novamente, o endocarpo foi o extrato com 

maior conteúdo fenólico. A atividade antioxidante foi avaliada através do método 

FRAP e ainda através, da capacidade de sequestro dos radicais DPPH, 

superóxido (O2
•-) e óxido nítrico (•NO) e da capacidade de inibir a peroxidação do 

β-caroteno. O extrato do endocarpo mostrou a maior atividade no teste FRAP, o 

extrato do embrião foi o melhor no sequestro do radical DPPH mas não mostrou 

ser ativo contra o O2
•-, tal como o extrato da pele. Este extrato foi o que 

apresentou melhores resultados no que se refere à capacidade de proteger o β-

caroteno da peroxidação. Nenhum extrato apresentou atividade contra •NO, nas 

concentrações testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Melicoccus bijugatus; perfil químico; atividade antioxidante; 

HPLC. 
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1. Introduction 

The use of plants in medicine dates back from the ancient times [1]. The use of 

the medicinal plants and their formulations is growing worldwide what can be 

explained by the easy accessibility and cost-effectiveness [1]. Plants were and still 

are the main starting point for drug discovery and their compounds are used in 

synthesis of new drugs [1]. For this reason, the ethnobotanical studies as well as 

the study of their efficacy and safety become essential [1]. The same occurs with 

tropical fruits whose use is increasing all over the world because of their nutritional 

and economic value [2].  

Plants have the ability to synthesise a wide variety of compounds: the primary 

compounds, common to all organisms, and the secondary metabolites, restricted 

to selected groups of plants [3]. The secondary metabolites are responsible to 

protect the plant against pathogens and herbivores and are also evolved in the 

plant reproduction by attracting the pollinators and thus enhance the fertilization 

[3]. In fruits these compounds for example can prevent the oxidation and thus the 

colour changing [3]. Phenolic compounds are secondary metabolites of plants with 

antioxidant properties [4]. These compounds are divided into groups - phenols, 

coumarins, lignins, lignans, condensed and hydrolysable tannins, phenolic acids 

and flavonoids - according to the number of phenolic rings and to the radicals that 

link those rings [4, 5]. Flavonoids in pair with carotenoids and chlorophylls are 

responsible for the colour of the plant tissues [5]. These group of compounds are 

composed by a three-ring structure derived from phenylalanine and tyrosine amino 

acids and are divided in sub-groups: flavones, flavonols, iso-flavonols, 

anthocyanins, anthocyanidins, proanthocyanidins and catechins [5]. Phenolic 

acids usually occurs in Nature in form of sugars, amides or esters and are 

classified according to the number and location of hydroxyl groups [5]. Thus, there 

are two main sub-groups of phenolic acids – the hydroxycinnamic acids and the 

hydroxybenzoic acids. [5]  

Phenolic compounds have been attracting the attention of the science and 

industry because of the benefits for health especially due to their antioxidant 

properties [4]. 

During the normal metabolism of the organisms, reactive species of oxygen and 

nitrogen (ROS/RNS) are produced, especially in mitochondria as result of 

respiratory chain [6, 7]. Between those reactive species there is the superoxide 



2 
 

radical (O2
•-), hydrogen peroxide (H2O2), hydroxyl radical (HO•) and nitric oxide 

radical (•NO) [7]. These species play an important role in cellular response and 

immune function but when in high concentrations they can lead to cellular damage 

by attacking the lipids, proteins and DNA, a process called oxidative stress [6, 8]. 

Oxidative stress results from the imbalance between the production and removal 

of the reactive species of oxygen or nitrogen (ROS/RNS) in the cells due to an 

overproduction of these species or to a default in the antioxidant systems [8]. The 

organisms have an antioxidant system mediated by non-enzymatic and enzymatic 

reactions [9]. Between the non-enzymatic defenses is glutathione (GSH), vitamin 

C and E [9]. The enzymatic system is composed by GSH peroxidase and GSH 

reductase, catalase and superoxide dismutase (SOD) [9].  

Phenolic compounds have the ideal chemical structure to act as antioxidants by 

scavenging free radicals and by acting as metal chelators, namely of iron and 

copper, preventing the production of free radicals and thus the oxidative stress 

initiation or propagation [10]. 

Melicoccus bijugatus Jacq. is a species of fruit more commonly known by 

mamoncillo [1]. This species belongs to Sapindaceae family and is originated of 

the South America, namely Columbia, Surinam, Venezuela, French Guiana, 

Guyana and the island of Margarita [11, 12]. Mamoncillo pulp is salmon-coloured, 

is covered by a green leathery skin and is attached to a crustaceous seed coat 

containing the embryo [11]. The fruit is usually consumed raw but also in jelly, pies 

and in fresh drinks [13]. 

The ethnopharmacological use of this species varies according to the 

geographic region [11, 12]. For example, in Cuba it used in the treatment of 

hypertension, in Nicaragua is used to treat the stomach aches and is also used in 

Puerto-Rico for constipation and respiratory problems [11, 12]. The seeds can be 

consumed after roasting and are used to treat the diarrhea by the indigenous 

people of Columbia and Venezuela [11, 12]. 

Although the large spectrum of bioactivities attributed to this fruit there is still a 

lack of studies about this species. For now, it is only reported in literature the 

presence of phenolic compounds and some evidences of antioxidant activity for 

extracts of M. bijugatus [12]. 
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2. Aims of the work 

The aims of this work were to study the chemical composition and antioxidant 

activity of the extracts from different parts of the fruit M. bijugatus, in particular 

peel, pulp, seed coat (endocarp) and embryonal tissue. The chemical 

characterization was carried out by RP-HPLC-DAD whereas antioxidant activity 

was determined by different in vitro assays evaluating the scavenging assay, 

reducing power and lipid peroxidation inhibition. The content of polyphenols was 

evaluated by Folin-Ciocalteu reagent.  

 

3. Materials and methods 

3.1.  Chemical reagents and materials 

Sodium acetate trihydrate, 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ), iron (III) chloride 

(FeCl3.6H2O), Folin–Ciocalteu reagent, 1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH) 

radical, β-carotene, linoleic acid, Tween 20, 6-hydroxy-2,5,7,8-

tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox), gallic acid, butylated 

hydroxytoluene (BHT, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol), β-nicotinamide 

adenine dinucleotide reduced form (NADH), phenazine methosulfate (PMS), 

nitrotetrazolium blue chloride (NBT), 5,5′-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid) (DTNB), 

sodium nitroprusside dehydrate (SNP), L-ascorbic acid and sulphanilamide were 

purchased from Sigma–Aldrich. Chloroform, glacial acetic acid and metanol were 

purchased from Carlo Erba (Milano-Italy). All spectrophotometric measurement 

were done on a CARY 1E UV–VIS spectrophotometer (Varian, Leini, Italy). All 

other chemicals and solvents used in this study were of HPLC grade. 

 

3.2.  Plant material 

Frozen fruits from Bolivia were divided in peel and pulp whereas from seed   

endocarp and embryonal tissue were obtained.  All fruit parts were lyophilized 

before the extraction.  

 

3.3.  Sample extraction 

Lyophilized peel (5g), pulp (5g), embryo (5g) were extracted by maceration 

using 70 mL of methanol and endocarp (3g) was extracted by maceration using 80 

mL of methanol. The mixture was left in agitation for one hour and then left 

overnight, without stirring, at room temperature, and then filtered. The procedure 
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was performed in two times and both filtrates were combined and dried by rotary 

evaporator.  

 

3.4.  HPLC-DAD analysis 

The analysis of the chemical composition of four extracts of M. bijugatus was 

performed in an analytical HPLC. 20 μL of each extract was analyzed in an 

endcaping hydrophobic 250 Nucleodur 100-5 column. The solvent system 

consisted in H2O + formic acid 5% (solvent A) and acetonitrile (solvent B), with 5% 

of B at 0 min, 15% at 3 min, 25% at 13 min, 30% at 25 min, 35% at 35 min, 45% at 

42 min, 55% at 47 min, 75% at 56 min, 100 % at 60 min, returning at 5% of B at 70 

min until 85 min. The flow rate of the solvent was 1 mL/min. Detection was 

achieved in a diode array detector (DAD). The chromatograms were recorded at 

280, 320 and 350 nm. At least, three injections were done for each extract and 

standard solution. 

Compounds were identified by comparison of their retention time and UV-Vis 

spectra with those of authentic standards. The quantification was performed by 

measuring the absorbance of the compounds relative to the standards - the 

quantification of hydroxybenzoic acids was performed at 280 nm, hydroxycinnamic 

acids at 320 nm and flavonoids at 350 nm.  

The tannins derivatives were quantified as epicatechin, the hydroxybenzoic acid 

derivatives were quantified as 3,4-dihydroxybenzoic acid, the flavonoids 

derivatives were quantified as rutin and the hydroxycinnamic acid derivatives were 

quantified as p-coumaric acid. 

 

3.5.  Total phenolic content 

To quantify the total polyphenolic content (TPC), a standard curve with gallic 

acid as positive control was performed. Different concentrations of gallic acid and 

of the extracts were tested.  

As previously described by Milella et al. (2014) the procedure consisted in 

adding 425 μL of water, 75 μL of Gallic acid/extract (and methanol in the blank), 

500 μL of Folin reagent and 500 μL of Na2CO3 (10% v/v in H2O) [14]. The samples 

were vortexed, maintained in the dark and vortexed again after 30 minutes. The 

absorbance was measured at 723 nm after 1 hour of add the reagents. The blank, 

composed with the solvent used for the dilutions was subtracted to all the 
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samples. Each reaction was performed in triplicate. The content of phenolic 

compounds was obtained by interpolation of the standard curve, second the 

Lambert-Beer law, and the results expressed as mg of gallic acid equivalent/g of 

extract. 

 

3.6.  Antioxidant capacity 

3.6.1. FRAP  

To quantify the reducing power of the extracts, a standard curve with trolox was 

performed. From trolox 1.0 mg/mL were prepared 8 dilutions and for the extracts 

seven concentrations were tested.  

FRAP reagent was composed by 300 mM acetate buffer pH 3.6, 20 mM 

FeCl3.6H2O in distilled water and 10 mM TPTZ in 40 mM HCl in a proportion of 

10:1:1. The test was performed like previously described by Milella et al. (2014) 

[14]. In each reaction tube 25 μL of extract/trolox reacted with 225 μL of FRAP 

reagent and the blank was composed by methanol. The mixture was incubated at 

37ºC for 40 minutes in the dark. The absorbance of the solution was measured at 

593 nm. Each reaction was performed in triplicate. 

 

3.6.2. BCB 

The β-carotene-linoleic-acid bleaching method (BCB) was used to evaluate the 

capacity of the extracts to inhibit the lipid peroxidation. For this assay it was 

followed the procedure previously reported by Milella et al. (2014) [14]. The BHT 

was used as positive control. The BCB was prepared by mixing the β-carotene 

with chloroform, linoleic acid and tween 20. The mix was dried in rotary evaporator 

at room temperature and after resuspended in distilled water until the absorbance, 

measured at 470 nm, be higher than 0.8. The β-carotene was oxidized with 

oxygen. This solution (950 µL) was added in a reaction tube to 50 µL of 

extract/BHT or methanol in case of the blank. The mixture was incubated at 50ºC 

in 96-well plate (250 µL/well) and the absorbance was measured at 0-30-60-90-

120-150-180 minutes at 470 nm. Each reaction was performed in triplicate. 
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3.6.3. DPPH free radical scavenging 

The capacity of the extracts to scavenge the radical DPPH was evaluated and 

trolox was used as positive control. Different concentrations of trolox and of the 

extracts were tested.  

The procedure was followed as described by Milella et al. (2014) [14]. In a 96-

well microplate, 50 μL of Trolox/extract, in triplicate, was added to 200 μL of 

methanol solution of DPPH (100 μM). The blank was composed by the solvent 

used for the dilutions (methanol:DMSO 10%) and to all the wells it was subtracted 

the absorbance of methanol. The absorbance was measured at 515 nm at 15, 30, 

60 and 90 minutes.  

 

3.6.4. Superoxide free radical scavenging  

The procedure was followed like previously reported by Russo et al. (2015) [15]. 

The superoxide radical (O2
•-) is locally produced by the NADPH/PMS system and 

once produced it reacts with NBT to form a blue colored compound - formazan. In 

this test, 40 μL of different concentrations of the extracts of M. bijugatus were 

mixed with 130 μL of NBT (0.04 mg/mL in KH2PO4 buffer, pH 7.4) or KH2PO4 

buffer, pH 7.4 in the case of the blank and 40 μL of NADH (0,8 mg/mL in the same 

buffer). The reaction started with the addition of 40 μL of PMS (1 mg/mL in buffer). 

The positive control used was the ascorbic acid. The absorbance was measured in 

kinetic mode, for 2 minutes, at 560 nm and at room temperature. 

 

3.6.5. Nitric oxide radical scavenging activity 

The procedure was the same followed by Russo et al. (2015) [15]. The method 

is based on the fact that the SNP reagent generates the nitric oxide radical (•NO) 

which reacts immediately with oxygen to produce nitrite. The nitrite reacts with 

Griess reagent producing a chromophore that can be determined at 560 nm. In 

this test, 90 μL of different concentrations of the extracts of M. bijugatus were 

mixed with 80 μL of SNP 20 mM (6 mg/mL in H3PO4 2% buffer, pH 7.4) and 

incubated under the light for one hour. After this time, Griess reagent (1 % of 

sulfanilamide and 0.1 % of naphthylenodiamine dihydrochloride in buffer) or H3PO4 

2% buffer, pH 7.4, in the case of the blank were added to test tubes and the 

mixture was incubated for 10 minutes in the dark. The positive control used was 
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the ascorbic acid. The absorbance was measured at 562 nm, at room 

temperature.  

 

3.7. Statistical analysis  

All data were analyzed using GraphPad Prism 6 Software, Inc. (San Diego, CA, 

USA) for Windows. Results are expressed as mean ± standard deviation (Mean ± 

SD) by using Microsoft Excel. One-way ANOVA with Tukey as post hoc was used 

to compare the different extracts. Pearson’s correlation coefficient was used to 

determine the correlation between the different variables.  
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4. Results and discussion 

4.1.  HPLC-DAD analysis 

Dried extracts obtained from peel, pulp, endocarp and embryonal tissue were 

analyzed to determine their chemical profile. 

The phenolic profile of the different parts of M. bijugatus was accessed by 

HPLC-DAD. The quantification of the identified compounds is presented in Table 

1. 

 

Table 1: Phenolic compounds quantification by HPLC-DAD (mg of compound / Kg of extract).1 

  M. bijugatus 

Compound 
 

Peel 
 

Pulp 
 

Endocarp 
 Embryonal 

tissue 

Epicatechin 
 1090.3a ± 

107.6 

 103.7b ± 
5.1 

 10375.8c ± 
370.2 

 642.2a,b ± 
69.1 

Epigallocatechin 
 

NF 
 

NF 
 

NF 
 10262.4 ± 

1171.3 

Tannins derivatives 
 5875.6a ± 

708.0 

 3706.2a ± 
249.5 

 11776.1b ± 
5603.5 

 135740.0a 
± 6202.7 

p-Coumaric acid 
 

61.1 ± 4.8 
 

NF 
 

NF 
 

NF 

Trans-Cinnamic 
acid 

 
20.0 ± 1.8 

 
NF 

 
NF 

 
NF 

Hydroxycinnamic 
acid derivatives 

 188.3 ± 
20.1 

 
NF 

 
NF 

 
NF 

Trans-Resveratrol 
 

35.7 ± 2.4 
 

NF 
 

NF 
 

NF 

Flavonoids 
derivatives 

 2149.5 ± 
85.6 

 
NF 

 
NF 

 
NF 

Hydroxybenzoic 
acid derivatives 

 1700.3a ± 
169.3 

 997.7b ± 
114.0 

 3801.5c ± 
145.8 

 
NF 

TOTAL 
 11120.8a,c ± 

1099.6 

 4807.6a ± 
368.6  

 149917.3b ± 
6718.7 

 22680.7c ± 
6843.9 

   1 Values are expressed as mean ± SD of three determinations. 
  Different superscript letters indicate statistical differences at p < 0.05 (two-tailed paired t-test). 

 

In a general way, the main compounds present in the four parts of the species 

are tannins derivatives and epicatechin is present in all extracts. Epigallocatechin 

was found only in the embryonal tissue extract. Peel was the extract with more 

compounds identified, a flavonoid and hydroxycinnamic and hydroxybenzoic acids 

remained to identify. Endocarp was the extract with higher quantity of phenolic 

compounds. 
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Epicatechin, trans-cinnamic acid e p-hydroxybenzoic acid had already been 

reported in peel of mamoncillo in previous studies conducted by Can-Cauich et al 

(2017) [16]. Bystrom et al (2008) also described epicatechin in endocarp and 

embryonal tissues of this species [13]. 

 

4.2. Total phenolic content 

The total phenolic content was also accessed by the Folin-Ciocalteau test and 

the results obtained are represented in Table 2. Results were expressed as mg of 

gallic acid equivalent per gram of dried extract (mg GAE/g). 

 

Table 2: Total phenolic content (mg GAE/g of extract) in different parts of M. bijugatus.1 

M. bijugatus 

Peel 
 

Pulp 
 

Endocarp 
 Embryonal 

tissue 

9.50a ± 0.20 
 

43.74b ± 4.90 
 

113.99c ± 6.50 
 

8.10a ± 2.30 

   1 Values are expressed as mean ± SD of three determinations. 

  Different superscript letters indicate statistical differences at p < 0.05 (two-tailed paired t-test). 

 

The content of phenolic compounds was significantly higher in the endocarp 

(113.99 ± 6.50 mg GAE/g of extract) extract than in the other extracts. This result 

is in accord with the results obtained by the HPLC-DAD analysis. The results are 

also supported by Bystrom et al. (2009) that showed that the methanol extracts of 

endocarp (183.1 mg GAE/g extract) were richer in phenolic compounds than the 

methanol extracts of embryonal tissue (24.8 mg GAE/g extract) and pulp (21.8 mg 

GAE/g extract) of mamoncillo [11]. Moo-Huchin et al. (2014) also reported the 

presence of a big quantity of phenolic compounds in a methanol extract of pulp of 

M. bijugatus (295.35 mg GAE/100 g extract) [2]. 

The fact that endocarp is richer in antioxidant compounds is supported by the 

study of Gondim et al. (2005), in which the results showed that the other parts of 

the fruits, like the coat, present a higher content of nutrients than the edible part 

[17]. 
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4.3.  Antioxidant capacity 

4.3.1. FRAP 

The reducing power of the extracts of different parts of M. bijugatus was 

accessed by the FRAP method. The results are shown in Table 3. 

 

Table 3: Phenolic content of different parts of M. bijugatus (mg TE/g of extract).1 

M. bijugatus 

Peel 
 

Pulp 
 

Endocarp 
 Embryonal 

tissue 

7.34a ± 3.09 
 

62.07b ± 14.74 
 

122.25c ± 10.89 
 

11.30a ± 0.89 

   1 Values are expressed as mean ± SD of three determinations. 

   Different superscript letters indicate statistical differences at p < 0.05 (two-tailed paired t-test). 

 

As reported in table 3, the reducing power of the endocarp was the highest 

(122.25 ± 10.89 mg TE/g of extract), followed by pulp (62.07 ±14.74 mg TE/g of 

extract). Peel and embryonal tissue showed similar values of reducing power. 

 

4.3.2. BCB 

The capacity to inhibit the lipid peroxidation by Mamoncillo  extracts was also 

accessed by the BCB method. The results are shown in Table 4. 

 
Table 4: Capacity of inhibition of lipid peroxidation of different parts of M. bijugatus (% AA).1 

M. bijugatus 

Peel 
 

Pulp 
 

Endocarp 
 Embryonal 

tissue 

43.88a ± 3.61 
 

34.65a ± 15.39 
 

31.91b ± 4.41 
 

39.12a ± 4.32 

   1 Values are expressed as mean ± SD of three determinations. 

  Superscript letters indicate statistical differences at p < 0.05 (two-tailed paired t-test). 

 

All extracts demonstrated to inhibit the lipid peroxidation showing values ranged 

from 31.91± 4.41 % to 43.88 ± 3.61 % in endocarp and peel, respectively. 

According to these results, peel of mamoncillo is the most active in protecting the 

β-carotene of oxidation by linoleic acid radical.  
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4.3.3. Radical scavenging 

The radical-scavenging capacity of the extracts was evaluated by using 

synthetic and physiological radicals as DPPH, nitric oxide and superoxide anion 

and the results are represented in Table 5. 

 

Table 5: Free radical scavenging capacity of different parts of M. bijugatus (mg TE / g of extract).1 

          1 Values are expressed as mean ± SD of three determinations. 

       Different superscript letters indicate statistical differences at p < 0.05 (two-tailed paired t-test). 

 

As shown in Table 5, the embryonal tissue of M. bijugatus is the most active 

against the DPPH radical. According to previously studies, Can-Cauich et al. 

(2017) reported that the methanol extracts of peel are more active (172.70 mg 

TE/100 g dried extract) when compared to pulp (75 mg TE/100 g dried extract) in 

the study of Moo-Huchin et al. (2014) [2, 16]. 

Concerning to O2
•-, peel and embryonal tissues of M. bijugatus presented no 

activity against this radical. Pulp was the part of the fruit with highest capacity to 

scavenge the O2
•-. The extracts presented no activity against •NO. 

 
To our knowledge this is the first report concerning the capacity of M. bijugatus 

to scavenge the superoxide and nitric oxide radicals and to inhibit the lipid 

peroxidation.  

 

4.3. Statistical analysis 

Pearson’s correlation coefficient was used to determine the relationship 

between the phenol content analyzed by the Folin-Ciocalteau method and by 

HPLC-DAD with the antioxidant activity. Results are expressed in Table 6. 

 

 

 

 

M. bijugatus 

Peel 
 

Pulp 
 

Endocarp 
 Embryonal 

tissue 

DPPH  23.31a ± 4.75 
 

39.87b ± 1.76 
 

8.73c ± 0.26 
 

82.25d ± 6.86 

O2
•- No activity 

 
0.392a ± 0.000 

 
0.305a ± 0.042 

 
No activity 

•NO No activity 
 

No activity 
 

No activity 
 

No activity 
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Table 6: Pearson’s correlation coefficient among TPC, total phenol content obtained by HPLC-
DAD analysis and antioxidant activity (reducing power (FRAP), lipid peroxidation inhibition (BCB), 
DPPH scavenging activity, O2

•- scavenging activity). 

Variables 
Reducing 

power 
(FRAP) 

 

Lipid 
peroxidation 

inhibition 
(BCB) 

 

DPPH 

scavenging 

inhibition 
 

O2
•- 

scavenging 

TPC 0.9890  -0.8565  0.9840  0.9041 

Total content 

obtained by 

HPLC-DAD 

0.8449  -0.6665  0.8691  0.6486 

Epicatechin 0.8482  -0,6347  0,8944  0,6569 

Epigallocatechin -0,4888  0,2197  -0,6250  -0,5685 

Unknown tannins 0,8688  -0,6858  0,8949  0,6835 

p-Coumaric acid -0,5379  0,8243  -0,3193  -0,5685 

trans-Cinnamic 

acid 
-0,5379  0,8243  -0,3193  -0,5685 

Hydroxycinnamic 

acid derivatives 
-0,5379  0,8243  -0,3193  -0,5685 

trans-Resveratrol -0,5379  0,8243  -0,3193  -0,5685 

Flavonoid 

derivatives  
-0,5379  0,8243  -0,3193  -0,5685 

Hydroxybenzoic 

acid derivatives 
0,7206  

-0,3740 

 
 0,8653  0,5836 

 

Phenolic compounds are described by their antioxidant capacity [4]. By this fact 

it is supposed that the extract with higher content of phenolic compounds presents 

higher antioxidant activity. As shown in Table 6, there is a relationship between 

the total phenol content and the antioxidant activity tests performed except in what 

concerns the lipid peroxidation. This may be explained by the fact of BCB method 

be an aqueous-oil emulsion and the other tests be an aqueous solution, which 

leads to different compounds acting. Hydroxycinnamic acids, trans-resveratrol and 

the unknown flavonoid presented the positive correlation with lipid peroxidation 

inhibition. Epicatechin, tannins and hydroxybenzoic acid derivatives reported a 

good correlation with reducing power and radical scavenging activity. The 

relationship between the total phenol content obtained by Folin-Ciocalteau and 

HPLC-DAD was also determined and the value was 0.9094, which means that the 

values of both tests are concordant.  
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5. Conclusions 

M. bijugatus represents a natural source of antioxidant compounds and the 

investigated plant parts act in different ways to the antioxidant activity. Endocarp 

was the extract that presented the biggest quantity of phenolic compounds while 

the peel was the extract with the biggest variety of compounds identified. In 

relation to antioxidant activity the results were not unanimous. Endocarp was the 

extract with highest antioxidant activity with FRAP method. Embryo presented the 

best activity against DPPH radical and pulp against O2
•-. Peel showed to be the 

best in protecting the β-carotene against peroxidation by linoleic acid and it is the 

only part with flavonoid compound, trans-resveratrol and hydroxycinnamic acids.  
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