
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmácia Nova de Mesão Frio
 

João Pedro Vieira Teixeira 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

II 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Nova de Mesão Frio 

 

Novembro de 2015 a Fevereiro de 2016 

 

 

 

 

João Pedro Vieira Teixeira 

 

Orientadora: Dr.ª Susana Alexandra Costa da Silva 

________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Paulo Lobão 

________________________________ 

 

 

 

Março de 2016 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

III 
 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

Eu, João Pedro Vieira Teixeira, abaixo assinado, nº 200908085, aluno do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado 

a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ______ de _____________ de _______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

IV 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
A toda a Comissão de Estágios da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, por me proporcionar um estágio nas melhores condições na Farmácia Nova de 

Mesão Frio. 

A toda a equipa de trabalho da Farmácia Nova de Mesão Frio, um agradecimento 

pela simpatia, boa disposição, paciência, confiança depositada, bem como por toda a 

experiência profissional que me transmitiram. 

À Dra. Susana Silva, orientadora de estágio, agradeço, antes de mais, por ter-me 

aceite para estagiar, e agradeço toda a disponibilidade, ajuda e ensinamentos durante o 

estágio. 

A todos que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso deste estágio, um muito 

obrigado! 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

V 
 

ÍNDICE 
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1 

PARTE 1 ........................................................................................................................... 2 

1. CARATERIZAÇÃO DA FARMÁCIA NOVA DE MESÃO FRIO .................................................. 2 

1.1. FARMÁCIA NOVA DE MESÃO FRIO .......................................................................... 2 

1.2. RECURSOS HUMANOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO .......................................... 2 

1.3. ESPAÇO EXTERIOR ............................................................................................... 2 

1.4. ESPAÇO INTERIOR ................................................................................................ 3 

1.5. FONTES DE INFORMAÇÃO ...................................................................................... 3 

2. GESTÃO DA FARMÁCIA ................................................................................................ 4 

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO ......................................................................................... 4 

2.2. GESTÃO DE STOCK ............................................................................................... 4 

2.3. APROVISIONAMENTO ............................................................................................ 5 

2.3.1. FORNECEDORES ........................................................................................... 5 

2.3.2. ENCOMENDAS ............................................................................................... 5 

2.3.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS ................................................... 5 

2.3.4. MARCAÇÃO DE PREÇOS ................................................................................. 6 

2.3.5. ARMAZENAMENTO ......................................................................................... 7 

2.3.6. DEVOLUÇÕES ................................................................................................ 8 

2.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE ..................................................................... 8 

2.5. GESTÃO DA FATURAÇÃO E RECEITUÁRIO ................................................................ 8 

2.5.1. PROCESSAMENTO, CONFERÊNCIA E FATURAÇÃO DE RECEITUÁRIO .................... 8 

2.5.2. DEVOLUÇÃO DE RECEITUÁRIO ........................................................................ 9 

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE .................................................10 

3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA .......................................................10 

3.2. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ESPECIAL ........................................11 

3.2.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES ...........................................................11 

3.3. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ................................................12 

3.4. MEDICAMENTOS MANIPULADOS ............................................................................12 

3.5. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE .............................................................................12 

4. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA NOVA DE MESÃO FRIO ..........................13 

4.1. SERVIÇOS DE SAÚDE ...........................................................................................13 

4.1.1. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL .........................................................13 

4.1.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS .............................................13 

4.1.3. TESTE DE GRAVIDEZ .....................................................................................14 

4.1.4. ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL ..................................................................14 

4.2. VALORMED..........................................................................................................14 

4.3. FARMACOVIGILÂNCIA ...........................................................................................15 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

VI 
 

PARTE 2 ..........................................................................................................................16 

CASO DE ESTUDO 1 – DIABETES: IMPORTÂNCIA DO RASTREIO E DA PREVENÇÃO ....................16 

1. OBJETIVOS ................................................................................................................16 

2. INTRODUÇÃO .............................................................................................................16 

3. O QUE É A DIABETES MELLITUS? ................................................................................16 

4. CLASSIFICAÇÃO DA DOENÇA .......................................................................................17 

5. SINAIS E SINTOMAS ....................................................................................................18 

6. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................18 

7. ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA ....................................................................................19 

7.1. DIABETES TIPO 1 .................................................................................................19 

7.2. DIABETES TIPO 2 .................................................................................................20 

8. PREVALÊNCIA DA DIABETES ........................................................................................22 

9. PROBLEMAS ASSOCIADOS ..........................................................................................23 

9.1. FISIOPATOLOGIA DAS COMPLICAÇÕES ..................................................................23 

9.2. COMPLICAÇÕES MACROVASCULARES ...................................................................25 

9.3. COMPLICAÇÕES MICROVASCULARES ....................................................................26 

10. PREVENÇÃO/TRATAMENTO ......................................................................................28 

10.1. MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS ......................................................................28 

10.2. FARMACOTERAPIA ...........................................................................................30 

11. DISCUSSÃO ............................................................................................................33 

12. CONCLUSÃO ...........................................................................................................34 

CASO DE ESTUDO 2 – OSTEOPOROSE E A SUA RELAÇÃO COM A DIABETES ............................35 

1. OBJETIVOS ................................................................................................................35 

2. INTRODUÇÃO .............................................................................................................35 

3. O QUE É A OSTEOPOROSE? ........................................................................................35 

4. FISIOLOGIA DO OSSO ..................................................................................................35 

5. FISIOPATOLOGIA DA OSTEOPOROSE ...........................................................................36 

6. RELAÇÃO COM A DIABETES.........................................................................................38 

 DIABETES TIPO 1 ....................................................................................................38 

 DIABETES TIPO 2 ....................................................................................................39 

7. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................40 

8. PREVENÇÃO ..............................................................................................................40 

 ALIMENTAÇÃO .........................................................................................................41 

 EXERCÍCIO FÍSICO ...................................................................................................43 

9. TRATAMENTO ............................................................................................................43 

10. DISCUSSÃO ............................................................................................................45 

11. CONCLUSÃO ...........................................................................................................46 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

VII 
 

 

Lista de acrónimos 

 

ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde 

ADO – Antidiabéticos Orais 

AGE – Produtos de Glicação Avançada 

AGJ – Anomalia da Glicemia em Jejum 

AND – Ácido desoxirribonucleico 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

ATP – Adenosina Trifosfato 

AVC – Acidente Vascular Cerebral 

BMU - Unidade Básica Multicelular 

CNP – Código Nacional Português 

DM – Diabetes Mellitus 

DM1 - Diabetes Mellitus Tipo 1  

DM2 - Diabetes Mellitus Tipo 2 

DMG - Diabetes Mellitus Gestacional 

DMO – Densidade Mineral Óssea  

DPP-4 – Dipeptidil Peptidase 4 

DT – Diretor Técnico 

FEFO – First-expire, First-out 

FIFO – First-in, First-out 

FNMF – Farmácia Nova de Mesão Frio 

GLP-1 - Glucagon-like peptide-1 

GSH – Glutationa (forma reduzida) 

GSSG – Glutationa (forma oxidada, dimerizada) 

HbA1c – Hemoglobina Glicosilada 

HLA – Antigénio Leucocitário Humano 

iECA – Inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina 

IMC – Índice de massa corporal 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

LDL – Lipoproteína de Baixa Densidade 

MM – Medicamento Manipulado 

MNSRM – Medicamentos não sujeitos a receita médica  

MSC – Células Estaminais Mesenquimais 

MSRE – Moduladores Seletivos dos Recetores de Estrogénio 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

VIII 
 

MSRM – Medicamentos sujeitos a receita médica 

NADP - Fosfato de Dinucleotídeo de Adenina e Nicotinamida 

NADPH - Fosfato de Dinucleotídeo de Adenina e Nicotinamida (forma reduzida) 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

OP – Osteoporose 

PA – Pressão arterial 

PARP - Poly (ADP-ribose) polymerase 

PKC – Proteína Quinase C 

PPARG - Peroxisome Proliferator-activated Receptor Gamma 

PTGO – Prova de Tolerância à Glicose Oral 

PV – Prazo de validade 

PVF – Preço de venda à farmácia 

PVP – Preço de venda ao público 

RAM – Reação adversa a medicamentos 

RCM – Resumo das caraterísticas do medicamento 

ROS – Espécies Reativas de Oxigénio 

RUNX2 – Runt-related Transcription Factor 2 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

TDG – Tolerância Diminuída à Glicose 

TFG – Taxa de Filtração Glomerular 

THS – Terapia Hormonal de Substituição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

IX 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 – Caraterísticas clínicas de pacientes com DM tipo 1 e 2. 
 
Tabela 2 – Fatores de risco modificáveis e não modificáveis da DM2. 
 
Tabela 3 – Sinais e sintomas de hipoglicemia. 
 
Tabela 4 – Resultados do rastreio da DM na FNMF. 
 
Tabela 5 – Fatores de risco na OP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

X 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Papel dos genes e do ambiente no desenvolvimento de DM2. 

Figura 2 - Feedback entre células e tecidos-alvo da insulina. 

Figura 3 - Prevalência da diabetes no Mundo. 

Figura 4 - Prevalência da diabetes em Portugal. 

Figura 5 - Efeitos da hiperglicemia nas vias bioquímicas. 

Figura 6 - Exemplos de exercícios aconselhados na DM. 

Figura 7 - Ciclo da remodelação óssea. 

Figura 8 - Variação da massa óssea, em homens e mulheres, ao longo da idade. 

Figura 9 – Mecanismo de diminuição da Osteogénese na DM1. 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

1 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

O estágio em farmácia comunitária representa a última etapa do ciclo de estudos em 

ciências farmacêuticas e pressupõe a aplicação de todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo dos cinco anos do curso. 

Depois do estágio em farmácia hospitalar, este surge como último e importante desafio 

na formação do futuro farmacêutico. Deve ser encarada como derradeira oportunidade de 

aprendizagem antes de entrar no mercado de trabalho. Nesta fase é importante construir 

uma relação com os doentes e utentes, com a equipa da farmácia e ser uma mais-valia 

para a farmácia e para a comunidade envolvente. 

O estágio com a duração de quatro meses na Farmácia Nova de Mesão Frio, entre 

novembro de 2015 e fevereiro de 2016, representou uma etapa de crescimento pessoal e 

profissional e de desenvolvimento de competências no exercício da atividade farmacêutica. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: a primeira diz respeito à 

descrição das atividades desenvolvidas no estágio e a segunda engloba os trabalhos que 

desenvolvi no âmbito da atividade na farmácia. 
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PARTE 1 
_____________________________________________________________________ 

1. CARATERIZAÇÃO DA FARMÁCIA NOVA DE MESÃO FRIO 

1.1. FARMÁCIA NOVA DE MESÃO FRIO 

A farmácia Nova de Mesão Frio (FNMF) situa-se no Largo da Independência, nº85, 

na vila de Mesão Frio.  

Está aberta ao público há cerca de 7 anos, surgindo através do processo de 

transferência da localização de farmácias dentro do mesmo município, segundo a 

legislação em vigor. 

A FNMF dispõe de instalações adequadas às necessidades dos utentes, que têm 

à sua disposição vários serviços que vão além da dispensa de medicamentos. Esses 

serviços incluem aconselhamento farmacêutico, monitorização de parâmetros bioquímicos 

e fisiológicos, aconselhamento de nutrição com um nutricionista, atendimento gratuito e 

periódico com técnico de aparelhos auditivos e recolha de medicamentos fora de uso. Além 

de medicamentos, os utentes também podem adquirir diversos produtos de puericultura, 

veterinária e uma vasta gama de produtos de dermofarmácia e cosmética. 

 

1.2. RECURSOS HUMANOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FNMF é constituída por uma equipa de 5 colaboradores: o Diretor Técnico (DT), 

a farmacêutica adjunta (orientadora de estágio) e três técnicas de farmácia, duas delas 

licenciadas. Para além disso, a equipa tem ainda outra colaboradora que desempenha 

funções de limpeza. 

A FNMF funciona todos os dias do ano, sem exceções, das 9h00 às 20h00. Como 

no concelho não existe serviço de urgência do Sistema Nacional de Saúde (SNS), durante 

o período noturno, a lei não obriga a que haja uma farmácia em serviço permanente durante 

a noite. Mas, existe uma escala de turno de regime de disponibilidade entre a hora de 

encerramento normal e a hora de abertura do dia seguinte, conforme Decreto-Lei n.º 

172/2012, de 1 de agosto. 

 

1.3. ESPAÇO EXTERIOR 

O espaço físico exterior da farmácia é agradável, de fácil acesso e dispõe de vários 

lugares para estacionamento.  

A farmácia está identificada através da inscrição “Farmácia Nova de Mesão Frio” e 

seu logótipo, e é facilmente visível pela “cruz verde” das farmácias portuguesas e outras 

duas, luminosas, ligadas sempre que se encontra aberta (anexo 1). 
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À entrada encontra-se o horário de funcionamento, turnos de disponibilidade, os 

serviços prestados pela farmácia e identificação da direção técnica. Possui ainda duas 

montras, renovadas sazonalmente ou de acordo com as necessidades de promover 

produtos da farmácia. 

 

1.4. ESPAÇO INTERIOR 

O espaço interior está dividido em: zona de atendimento ao público, zona de 

receção e conferência de encomendas, armazém, laboratório e gabinete da direção (anexo 

2). 

A zona de atendimento ao público é a que possui maior área e além dos dois postos 

de atendimento possui vários lineares com medicamentos de venda livre, produtos de 

cosmética, puericultura, alimentação infantil, entre outros. Estes lineares caracterizam-se 

pela sua dinâmica, pois são alterados ou renovados de acordo coma a sazonalidade ou 

necessidade de promover um ou mais produtos. Na mesma zona existe ainda uma balança 

para determinação do peso, altura e índice de massa corporal (IMC); duas salas de 

atendimento personalizado (uma delas é onde se determinam parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos e outra utilizada nos aconselhamentos de nutrição e cosmética) e uma casa de 

banho. 

Toda a farmácia possui temperatura e humidade controladas por termohigrómetros, 

colocados em vários pontos da farmácia, garantindo o correto estado de conservação dos 

produtos dispensados (anexo 3).  

 

1.5. FONTES DE INFORMAÇÃO 

Por lei, as farmácias são obrigadas a ter nas suas instalações a Farmacopeia 

Portuguesa e o Prontuário Terapêutico. Para além das obrigatórias a FNMF possui ainda 

o Formulário Galénico Português, apesar de não preparar medicamentos manipulados. 

A FNMF possui acesso à internet o que permite consultar de forma rápida 

informação científica sobre qualquer medicamento. Para tal basta aceder ao site do 

INFARMED ou do Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos e 

aceder aos resumos das caraterísticas dos medicamentos (RCM´s). 

Durante o meu estágio, a fonte de informação mais consultada foi o site do 

INFARMED. Pesquisei RCM´s de certos medicamentos cuja informação no Sifarma 2000® 

era escassa. 
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2. GESTÃO DA FARMÁCIA 

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático utilizado na FNMF é o Sifarma 2000®, desenvolvido pela 

Glintt®. É um sistema bastante intuitivo sendo utilizado pela grande maioria das farmácias. 

Permite efetuar atendimento ao público, controlar prazos de validade, controlar stocks, 

realizar e receber encomendas, gerir a faturação, gerir produtos e utentes, entre outras 

funções. Todas as ações de cada operador ficam registadas, demonstrando elevada 

rastreabilidade. É por isto tudo uma ferramenta muito útil na gestão diária da farmácia 

auxiliando o farmacêutico no cumprimento da sua atividade. 

Como estagiário, usava um código próprio para aceder ao sistema e efetuar todas 

as atividades diárias. O contacto, anterior ao estágio, com o Sifarma 2000® era 

praticamente nulo, pelo que durante as primeiras semanas pude aprender e explorar as 

suas principais funcionalidades que me viriam a ser úteis no decorrer no referido estágio. 

 

2.2. GESTÃO DE STOCK 

Uma competente gestão de stock assume-se como essencial na gestão de uma 

farmácia, de modo a permitir uma gestão racional dos produtos e do capital disponível. 

Uma vez que a procura por um certo medicamento não é sempre a mesma, esta tarefa 

deve procurar garantir que não haja rutura nem excesso desse medicamento. Pois, se a 

falta de um medicamento pode dificultar a fidelização do cliente, a quantidade excessiva 

de um produto com pouca rotatividade representa um empate de capital.  

Assim sendo, é necessário um equilíbrio entre as necessidades dos utentes e o 

stock da farmácia. 

Para todos os produtos existentes na farmácia, existe uma ficha de produto onde é 

definido o stock mínimo e máximo para cada produto. A análise e atualização dessas fichas 

permite uma melhor avaliação das necessidades de compra e portanto uma melhor gestão 

de stocks. 

Na hora de encomendar existem vários fatores a ter em conta na escolha dos 

produtos e quantidades a adquirir pela farmácia. Os principais fatores são: a localização 

da farmácia, o perfil dos seus utentes, a rotatividade dos produtos, os produtos publicitados 

nos meios de comunicação social, a sazonalidade dos produtos, o capital disponível e as 

condições oferecidas pelos armazenistas e laboratórios. 

Durante o meu estágio sempre me foi transmitida a noção de que uma boa gestão 

de stocks era fundamental, principalmente na atual situação das farmácias em Portugal. 

Pude observar a gestão eficaz do stock com recurso ao sistema informático, indicadores 

de compras/vendas, conhecimento dos produtos e experiência profissional. 
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2.3. APROVISIONAMENTO 

2.3.1. FORNECEDORES 

Os fornecedores grossistas são selecionados, em função da qualidade do serviço 

prestado, nomeadamente rapidez de entrega, condições de pagamento, bonificações, 

disponibilidade e dos produtos vendidos. A FNMF trabalha apenas com dois grossistas, a 

COOPROFAR e a OCP. 

Adicionalmente, são também realizadas encomendas diretas a laboratórios e/ou 

seus delegados, efetuando encomendas de grandes quantidades que proporcionam 

melhores condições comerciais e financeiras. 

 

2.3.2. ENCOMENDAS 

Na FNMF a aquisição de produtos é feita através de vários tipos de encomendas, 

que podem ser diárias, diretas ou instantâneas. 

As encomendas diárias são realizadas ao final da manhã (12h00) e ao final da tarde 

(19h00). Estas são geradas inicialmente pelo sistema informático, em função dos stocks 

mínimo e máximo definidos. Quando um produto atinge o seu stock mínimo, o sistema 

informático sugere que seja encomendada a quantidade necessária para repor o stock 

máximo desse mesmo produto. A sugestão deve ser analisada manualmente e ajustada 

às necessidades da farmácia. Só então é que é enviada ao fornecedor por via informática. 

As encomendas diretas aos laboratórios e/ou seus delegados são bastante 

apelativas pois oferecem melhores condições para a farmácia. Neste caso, são negociadas 

encomendas para produtos de elevada rotatividade (ex: genéricos com mais saída na 

farmácia) ou para produtos sazonais (antigripais por exemplo).  

As encomendas instantâneas surgem quando no decorrer de um atendimento nos 

é pedido um produto que não existe em stock na farmácia por não ter rotatividade. São 

realizadas via aplicação informática do fornecedor ou por telefone e permitem saber a 

disponibilidade do produto e a hora prevista de entrega, podendo ser encomendado 

instantaneamente.  

No decorrer do estágio assisti diversas vezes à elaboração e aprovação das 

encomendas diárias e diretas. No desempenho das minhas funções, apenas realizei 

encomendas instantâneas, de modo a satisfazer pedidos dos utentes.  

 

2.3.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

A receção de encomendas pode ser executada por qualquer profissional da 

farmácia. Existe um local apropriado para o efeito, com acesso ao sistema informático e o 

procedimento é interno e standardizado. 
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A primeira tarefa é verificar se a farmácia é o correto destino da encomenda e se 

vem acompanhada de respetiva fatura (original e duplicado). O original é de imediato 

arquivado para contabilidade e o duplicado usado na conferência (anexo 4). 

No caso de psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, adicionalmente, os 

produtos vêm acompanhados da requisição, cujo original fica arquivado na farmácia e o 

seu duplicado é devolvido ao fornecedor devidamente carimbado, datado e assinado pelo 

DT (anexo 5).  

Inicialmente, seleciona-se o fornecedor da encomenda no sistema informático, 

introduzindo o número da fatura e o valor total em euros. Por vezes, há encomendas que 

não constam no sistema informático por terem sido pedidas por via telefónica ou aplicação, 

sendo neste caso necessário criar a encomenda manualmente no sistema. 

A entrada dos produtos é dada através da leitura ótica do código nacional português 

(CNP) e o prazo de validade imediatamente atualizado caso este seja mais curto do que o 

existente ou caso se trate de um medicamento que tinha stock zero. Os produtos de frio 

têm prioridade e são logo colocados no frigorífico. Depois de rececionar os produtos todos, 

o operador, tem de conferir se a quantidade faturada é igual à recebida e confirmar os 

preços de venda à farmácia (PVF) e o preço de venda ao público (PVP). 

No final, se o valor total faturado for condizente com o valor da entrega no sistema 

informático, finaliza-se a entrada da mesma. O próprio sistema gera automaticamente uma 

nota de entrega da encomenda (anexo 6). Quando existem produtos cujo pedido não é 

satisfeito, estes são enviados para os “esgotados” e esta informação comunicada ao 

INFARMED. 

Se houver qualquer não conformidade (ex. produtos trocados, quantidades 

recebidas diferentes das faturadas ou encomendadas, preços errados,…) esta deve ser 

comunicada o mais breve possível ao fornecedor para que o problema seja resolvido. 

Esta foi a primeira tarefa que realizei na farmácia de forma autónoma. É a maneira 

mais fácil de começar pois permite ir conhecendo o sistema informático, os produtos 

existentes na farmácia, os seus nomes comerciais, as apresentações dos medicamentos 

e aprender a localizar qualquer produto dentro da farmácia. 

 

2.3.4. MARCAÇÃO DE PREÇOS 

Muitos dos medicamentos dispensados em farmácia comunitária têm preço definido 

por lei, marcado pelo laboratório na própria embalagem. No entanto, há vários tipos de 

produtos, nomeadamente medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

produtos de cosmética e higiene pessoal, nos quais a margem de comercialização é da 

total responsabilidade da farmácia. 
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Na receção das encomendas, as margens são estabelecidas e o sistema 

informático gera automaticamente etiquetas com códigos de barras e com o respetivo PVP 

para serem coladas nas embalagens. No início foi-me informada a margem a marcar nos 

produtos consoante a família a que pertencessem, tarefa que desempenhei muitas vezes 

de forma autónoma ao longo do estágio. 

 

2.3.5. ARMAZENAMENTO 

O armazenamento dos produtos numa farmácia deve ter em conta as condições de 

conservação, quantidade, forma farmacêutica, rotatividade do produto e sempre de acordo 

com método First expire, First Out (FEFO) ou First In, First Out (FIFO). 

O critério de armazenamento deve ser de acordo com as conveniências de cada 

farmácia, de forma a garantir acessibilidade e rentabilidade do espaço. 

Na FNMF os medicamentos estão armazenados em vários locais como:  

 Lineares na zona de atendimento – medicamentos não sujeitos a receita médica, 

produtos de cosmética, puericultura, higiene corporal, entre outros; 

 Frigorifico – todos os medicamentos que exijam armazenamento a temperatura 

controlada; 

 Armazém – composto por gavetas deslizantes contém: comprimidos e cápsulas, 

sujeitos ou não a receita médica, e seus genéricos, organizados por ordem 

alfabética do nome comercial. Contém ainda xaropes, carteiras, ampolas, colírios, 

injetáveis, colutórios, gotas orais e auriculares, sistemas transdérmicos, 

cremes/pomadas, soluções tópicas, inaladores, supositórios, produtos 

ginecológicos e dispositivos usados no controlo da diabetes organizados por ordem 

alfabética; o armazém tem ainda uma zona constituída por estantes onde se 

armazenam todos os produtos adquiridos em grandes quantidades e que não 

cabem no seu lugar habitual (zona de stocks). 

 

Armazenar e repor produtos foram tarefas que efetuei diariamente durante o meu 

estágio. Depois de recebidas as encomendas os produtos têm de ser armazenados nos 

locais certos e por vezes é necessário criar espaço para novos produtos. Armazenar os 

produtos ajudava-me a “decorar” a localização dos produtos, o que me facilitou bastante 

quando comecei a atender ao balcão da farmácia. Na FNMF usamos a regra do FIFO para 

a arrumação dos produtos. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

8 
 

2.3.6. DEVOLUÇÕES 

Existem diversas razões para se efetuar uma devolução: prazo de validade a 

expirar, embalagem danificada, produtos não encomendados, recolha de lotes pelo 

laboratório e/ou INFARMED, erro ao encomendar, entre outros. 

A devolução é efetuada no sistema informático que emite uma nota de devolução 

onde consta o produto devolvido, quantidade, motivo da devolução e origem (número da 

fatura de compra do produto ao fornecedor). A nota de devolução é então impressa em 

triplicado e as vias carimbadas, datadas e rubricadas (anexo 7). Duas delas seguem com 

o produto para o fornecedor e a outra é arquivada na farmácia.  

Ao receber a devolução o fornecedor pode aceitar ou não a mesma. Caso seja 

aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito, do mesmo valor dos produtos devolvidos, 

ou troca por produtos do mesmo valor. Se este não aceitar, os produtos regressam à 

farmácia e podem representar um prejuízo. 

 

2.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

No início de cada mês é realizado um controlo de prazos de validade (PV), através 

da impressão de uma listagem de produtos (anexo 8) cuja validade termina nos 2 meses 

seguintes. Os produtos são então identificados e recolhidos para serem posteriormente 

devolvidos ao fornecedor. Este controlo é também útil para percebermos quais os produtos 

que têm PV curto (inferior a seis meses) e que poderão ser aconselhados/vendidos antes 

que acabe o seu PV, de forma a diminuir o número de devoluções. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de imprimir algumas listagens e de 

proceder à devolução dos produtos, conforme descrito no ponto 2.3.6.  

 

2.5. GESTÃO DA FATURAÇÃO E RECEITUÁRIO 

As receitas médicas representam uma parte muito significativa da faturação da 

FNMF. Para se receber o valor correspondente à comparticipação é necessário enviar as 

receitas para o centro de conferência de faturas da Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS) e para a ANF. Só depois de conferidas pelas entidades responsáveis é que 

a farmácia recebe o valor das comparticipações. Deste modo, a gestão de receitas assume 

um papel muito importante na gestão da farmácia. 

 

2.5.1. PROCESSAMENTO, CONFERÊNCIA E FATURAÇÃO DE RECEITUÁRIO 

Em cada aviamento, devem ser respeitados aspetos técnicos e administrativos.  

No caso do aviamento manual, no momento da dispensa, é selecionado um 

organismo de comparticipação de acordo com o subsistema de saúde de cada utente e 
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regime de comparticipação, são selecionados os medicamentos dispensados, que têm que 

coincidir com os prescritos na forma farmacêutica, dosagem, tamanho da embalagem e 

número de embalagens; e deve ser garantido que todas as formalidades da receita são 

cumpridas (assinatura do médico prescritor, PV da receita). O cumprimento correto de 

todos estes passos minimizam o erro, que pode ter consequências a nível da saúde do 

utente e asseguram também que a receita não é devolvida. O sistema informático atribui 

um número sequencial para cada receita, que são agrupadas em lotes de 30 e separados 

por organismo de faturação. 

No aviamento eletrónico o sistema comunica com o centro nacional de prescrições, 

e reconhece diretamente o organismo de comparticipação e os medicamentos prescritos. 

O sistema permite apenas a dispensa daquilo que foi prescrito pelo médico e portanto o 

risco de ocorrer erros é menor. É, na mesma, emitido um número sequencial para cada 

receita, que são agrupadas em lotes de 30, só que neste caso independentemente do 

subsistema de saúde do utente, o organismo é o 99 (de validação automática) e 

corresponde às receitas dispensadas com sucesso e com validação total.  

Ao longo do mês, todas as receitas são conferidas e organizadas de acordo com 

os lotes e por organismo de comparticipação. As receitas eletrónicas também são 

organizadas por lotes, sendo que apenas se confere se estas estão devidamente 

carimbadas e assinadas pelo médico, utente e farmacêutico. 

No último dia do mês faz-se o fecho dos lotes e uma nova sequência de lotes é 

iniciada no novo mês. Para cada lote é emitido um verbete identificativo do lote, em que 

para cada receita estão descriminados o número de embalagens, o PVP, o valor pago pelo 

utente e o valor da comparticipação que a farmácia tem de receber (anexo 9). É depois 

impressa uma Relação Resumo de Lotes (anexo 10). Esta relação é uma lista com todos 

os lotes e nela estão descritos o número de receitas, o PVP e as comparticipações 

correspondentes a cada lote. No final é emitida uma fatura em quadruplicado que 

acompanha as receitas (anexo 11). No caso do SNS, são enviadas duas vias da fatura, 

que engloba todos os seus organismos de comparticipação. No caso de outros 

subsistemas, três vias da fatura são entregues à ANF, juntamente com as receitas. 

As receitas relacionadas com o SNS são recolhidas pelos correios, até ao quinto 

dia de cada mês, que as entregam no centro de conferência de faturação da ACSS. As 

receitas referentes a outros subsistemas são enviadas à ANF, até ao décimo dia do mês, 

que as encaminha às respetivas entidades. 

 

2.5.2. DEVOLUÇÃO DE RECEITUÁRIO 

Apesar da conferência das receitas, existem não conformidades que não são 

detetadas e as receitas, em que isso acontece, são devolvidas à farmácia que não recebe 
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o valor dessas comparticipações. As receitas devolvidas são analisadas e sempre que 

possível corrigidas e enviadas de novo para o centro de conferência da ACSS. 

Durante o meu estágio era muitas vezes efetuada uma dupla conferência do 

receituário. Numa primeira fase as receitas era verificadas por mim e depois por outro 

colaborador da farmácia, com mais experiência. Como foi referido acima, mesmo assim 

algumas receitas eram devolvidas, sendo que a grande maioria eram receitas aviadas 

manualmente. Os principais motivos de devolução dessas receitas eram o aviamento 

posterior à data de validade, falta de assinatura do farmacêutico ou do utente, e falta de 

carimbo. 

 

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

A farmácia comunitária tem como objetivo final para além do aconselhamento 

(farmacológico ou não), a dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde aos seus 

utentes. Este serviço deve ser efetuado de forma critica e correta de modo a respeitar o 

princípio do uso racional do medicamento, no interesse dos doentes e da saúde pública. 

Na primeira semana comecei por observar alguns atendimentos, e foi-me também 

explicado o modo de funcionamento do menu de atendimento do sistema informático. Na 

segunda semana já efetuei alguns atendimentos mas sempre acompanhado de um 

profissional da farmácia. A partir da quarta semana já me sentia preparado para fazer um 

atendimento autonomamente, mas sempre supervisionado por um colega profissional. É 

de referir que estes atendimentos eram efetuados em horas de menos movimento na 

farmácia, de modo a ter mais tempo para poder ir interiorizando os procedimentos de uma 

dispensa correta. Ao fim de dois meses de estágio, o atendimento era já a minha principal 

tarefa na farmácia. Procurei sempre ser autónomo, mas com a consciência de que ainda 

estava a aprender e sem nunca ter receio de pedir ajuda à minha orientadora ou a outro 

profissional. 

 

3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) só podem ser dispensados 

mediante apresentação de uma receita médica capaz de provar a sua prescrição por um 

médico. As receitas médicas têm modelos pré-definidos e devem seguir as regras de 

prescrição, conforme a Portaria n.º 224/2015 de 27 de julho e o Despacho n.º11254/2013 

de 30 de Agosto. A prescrição deve ser feita eletronicamente, mantendo-se, no entanto, a 

impressão em papel até se atingir a desmaterialização do processo. As receitas eletrónicas 

podem ter validade de 30 dias consecutivos após a sua prescrição (anexo 12) ou podem 

ser renováveis (anexo 13), sendo emitidas 3 vias, tendo validade de 6 meses e destinando-
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se a tratamentos de longa duração. As receitas manuais (anexo 14) têm validade de 30 

dias e destinam-se a casos de falência informática, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição ao domicílio ou outros casos em que há prescrição de até 40 receitas 

por mês. 

No ato da dispensa de MSRM, o profissional de farmácia deve validar a receita e 

posteriormente dispensar a medicação de acordo com a prescrição e fornecer ao utente 

toda a informação e aconselhamento necessário acerca da medicação dispensada como 

a posologia, modo de administração, conselhos de utilização, possíveis reações adversas, 

etc. Além disso, a cedência de medicamentos deve ser complementada com a avaliação 

farmacoterapêutica da prescrição e com indicações de modo a promover o uso racional e 

seguro do medicamento. 

Depois de selecionados os medicamentos a ceder é necessário registar os dados 

da dispensa. Primeiro, lê-se o número da receita e o código de acesso. O sistema comunica 

com os Sistemas Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e reconhece os 

medicamentos prescritos e o plano de comparticipação. Para cada linha de prescrição 

identifica-se o medicamento selecionado (pode ser realizado por leitura ótica do código de 

barras). Depois é feita a impressão, no verso da receita, dos códigos dos medicamentos 

aviados ao utente, onde constam o PVP, o valor pago pelo utente, o valor da 

comparticipação, bem como a identificação da receita para fins de faturação (anexo 15). 

Ao utente cabe assinar, declarando que lhe foram cedidos aqueles medicamentos. O 

farmacêutico também rubrica a receita, coloca a data e o carimbo. Por fim, procede-se ao 

respetivo pagamento e impressão da fatura de venda, carimbado e rubricado pelo 

profissional da farmácia. 

 

3.2. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ESPECIAL 

3.2.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os psicotrópicos e estupefacientes podem ter inúmeros benefícios na medicina 

dadas as suas propriedades no sistema nervoso central, tendo múltiplos riscos associados 

podendo causar habituação e até dependência, implicando, por isso, um cuidado especial 

na sua aquisição, registo e dispensa. A farmácia efetua o registo das entradas (anexo 16) 

e saídas de psicotrópicos e estupefacientes, que deve ser enviado ao INFARMED. 

No ato da dispensa, o sistema informático obriga a que seja recolhido um conjunto 

de dados de identificação do utente (nome e morada) e do adquirente (nome, morada, 

idade e número do documento de identificação), que pode ser diferente do utente desde 

que tenha mais de 18 anos e se faça acompanhar de documento identificativo com 

fotografia. A indicação do nome do médico prescritor também é obrigatória. Depois de 
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terminada a venda, é impresso um registo de saída destes medicamentos (documento de 

psicotrópico) (anexo 17), contendo toda informação recolhida. O registo é anexado à cópia 

da receita e arquivado na farmácia durante três anos. Ao INFARMED é enviado, 

mensalmente até ao dia 8, o registo das saídas com a cópia das receitas manuais; 

anualmente, é enviado o balanço de entradas/saídas. 

 

3.3. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A dispensa de MNSRM pode ser efetuada por indicação farmacêutica ou em casos 

de automedicação. Problemas menores de saúde dos utentes podem ser resolvidos com 

auxílio dos conhecimentos de um farmacêutico, podendo este dispensar MNSRM e indicar 

medidas não farmacológicas, de modo a combater os sintomas e transtornos menores. 

Para além disso, são solicitados MNSRM para automedicação, sendo que nestes casos, o 

papel do farmacêutico é avaliar se a opção do utente é a indicada para o caso em questão.  

Pela experiência que tive, percebi que a proximidade, rapidez e facilidade de acesso 

são os motivos que levam muitas pessoas à farmácia, na busca de ajuda para algum 

problema de saúde. Verifiquei que os utentes depositam muita confiança no farmacêutico, 

enquanto profissional de saúde, não só pela sua capacidade de análise e conhecimento 

técnico-científico mas também pela utilização de linguagem acessível.  

Durante o meu estágio aconselhei várias vezes MNSRM, em situações de dor, 

sintomas gripais, tosse, alergias, irritações oculares, entre outras. É uma tarefa que concilia 

conhecimentos teóricos na resolução de problemas de saúde considerados não graves.  

 

3.4. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Na FNMF não se produzem medicamentos manipulados (MM). Sempre que 

aparece uma prescrição de um MM esta é direcionada para uma outra farmácia, com a 

qual existe um protocolo. O MM é transportado pelo serviço de transporte de um dos seus 

fornecedores e entregue ao utente. 

 

3.5. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

Além de MSRM e MNSRM, durante o estágio, também dispensei produtos de 

dermofarmácia, higiene e cosmética, suplementos alimentares e medicamentos 

veterinários. 

Atualmente, existe uma vasta gama de produtos de dermofarmácia, higiene, 

cosmética e suplementos alimentares no mercado. Tornou-se um pouco difícil para mim, 

enquanto estagiário, fazer o melhor aconselhamento perante tanta variedade de produtos, 

muitos deles equivalentes. Os conhecimentos científicos mostraram-se importantes para 
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avaliar a rotulagem dos produtos e constatar a existência de ingredientes ativos. Mesmo 

assim, sempre que necessário, recorria à ajuda de outro profissional da farmácia para fazer 

o aconselhamento, procurando sempre aprender com o mesmo. 

Os medicamentos de uso veterinário dispensados na farmácia são, na grande 

maioria, desparasitantes internos e externos e, para além destes, existem também pílulas 

contracetivas, antibióticos, entre outros. A sua dispensa ocorre por indicação de um 

veterinário ou conhecimento dos utentes.  

 

4. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA NOVA DE MESÃO FRIO 

4.1. SERVIÇOS DE SAÚDE 

4.1.1. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

Esta é a determinação mais realizada, com uma média de 4/5 por dia. Muitos dos 

utentes da farmácia sofrem de hipertensão arterial que é das doenças cardiovasculares 

mais prevalentes e que apresenta inúmeras complicações. 

De forma a permitir o controlo da pressão arterial (PA) a qualquer pessoa, esta 

determinação é gratuita. Este parâmetro é avaliado com um tensiómetro digital de braço 

Classic Check® da PIC. Antes da medição devemos certificar-nos de que o utente se 

encontra confortável, repousado e tranquilo, aconselhando-se alguns minutos de 

descanso, se o utente tiver caminhado, de forma a normalizar a sua pulsação e respiração. 

Depois de conhecido o resultado, é importante não só transmitir o valor e registá-lo em 

impressos que se entrega ao utente, mas também explicar qual é o significado prático 

desse mesmo valor. Aqui procurava alertar para o consumo excessivo de café e sal, entre 

outras medidas não farmacológicas para baixar a PA ou, em casos mais graves, 

aconselhar os utentes a ir ao médico. Em conversa com os utentes, apercebi-me muitas 

vezes de falta de adesão à terapêutica (por já estarem melhor e acharem que não 

precisavam de continuar a fazer a medicação, por razões económicas, entre outras), que 

procurei sempre, com linguagem acessível, contrariar. 

 

4.1.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Na FNMF são efetuadas determinações da glicémia, colesterol total e triglicerídeos. 

Para a glicémia é utilizado o aparelho INFOPIA® da Element e para os outros dois 

parâmetros o Accutrend® GCT da Roche. No que diz respeito à medição da glicémia, são 

necessárias, pelo menos, 8 horas de jejum, para se obterem valores reprodutíveis. Para a 

determinação do colesterol total e triglicerídeos, o utente deve ter um jejum de 12 horas. 
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Após a desinfeção do dedo, com álcool etílico a 70%, utiliza-se uma lanceta descartável 

para picar, sendo utilizado sangue capilar para a determinação. No final, a lanceta bem 

como as tiras são rejeitadas em contentor próprio. O valor da determinação é devidamente 

interpretado e é feito um aconselhamento, nomeadamente, relativo a medidas não 

farmacológicas e importância de adesão à terapêutica. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar este tipo de determinações 

quase todos os dias. É de referir que estas determinações ajudam o farmacêutico numa 

das suas funções, que é potenciar a adesão à terapêutica. Ao realizar estes testes, era 

para mim muito mais fácil fazer entender aos utentes a importância de cumprirem as 

recomendações dos médicos. 

Foi na determinação da glicémia que incidiu um dos trabalhos que executei na 

farmácia. Tratou-se da realização de um rastreio da diabetes. Nessa ação levada a cabo, 

no dia 22 de fevereiro, por mim e com ajuda da minha orientadora, pude entrar em contacto 

com a população, fazer o despiste a cerca de 15 utentes para a possibilidade de 

apresentarem diabetes e ao mesmo tempo recomendar alguns comportamentos que 

ajudam na prevenção e/ou controlo da doença. No âmbito do mesmo trabalho, distribuí um 

panfleto, elaborado por mim, com alguma informação sobre a diabetes para informação 

dos utentes. Esse mesmo panfleto pode ser visto na segunda parte deste relatório. 

 

4.1.3. TESTE DE GRAVIDEZ 

Os testes de gravidez podem ser efetuados na farmácia através de um kit comercial 

descartável. Estes testes são bastante fiáveis, económicos e práticos. Podem ser 

realizados em casa ou na farmácia onde um farmacêutico o executa. 

 

4.1.4. ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL 

Na FNMF têm lugar sessões de aconselhamento nutricional, sendo este serviço 

disponibilizado mediante marcação, e realizado por um profissional credenciado e 

habilitado a exercer a função. 

 

4.2. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. A FNMF 

disponibiliza este serviço aos cidadãos, através dos contentores instalados nas farmácias. 

Estes são depois transportados para posterior reciclagem (papel, plástico, vidro) e 

incineração (restantes resíduos). Foram várias as ocasiões em que recebi medicamentos 

sem uso ou fora de prazo para a deposição nestes contentores. 
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4.3. FARMACOVIGILÂNCIA 

A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em 

defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, avaliação e prevenção de 

reações adversas a medicamentos (RAM).  

Sempre que exista suspeita de existência de RAM, esta deve ser reportada, por 

profissionais de saúde, bem como pelo utente, através de uma ficha de notificação, 

telefone, fax, email ou via online no portal RAM. O farmacêutico deve verificar a ocorrência 

de RAM e notificá-la à autoridade competente, tendo a preocupação e responsabilidade de 

salvaguardar os interesses do utente. 

Durante o meu estágio não observei nem notifiquei qualquer reação adversa a 

medicamentos. 
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PARTE 2 
 

CASO DE ESTUDO 1 – DIABETES: IMPORTÂNCIA DO RASTREIO E DA PREVENÇÃO 

1. OBJETIVOS 

A diabetes é uma doença que acarreta uma necessidade de transformação do 

quotidiano de um diabético. Desde a alteração dos hábitos alimentares e de atividade 

física, à necessidade de conhecer a doença e compreender o seu tratamento 

farmacológico. O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, deve possuir todos os 

conhecimentos da doença para esclarecer qualquer dúvida e aconselhar o utente diabético, 

e apelar para a prevenção com medidas concretas.  

Este trabalho realizado no âmbito do estágio em farmácia comunitária, teve como 

objetivo aprofundar os meus conhecimentos sobre a diabetes, nomeadamente 

epidemiologia, etiologia, diagnóstico, principais problemas associados e formas de 

prevenção, entre outros.  

Durante o meu estágio na farmácia procurei transmitir algumas dessas informações 

aos utentes. Para tal, resolvi elaborar um panfleto informativo com informações sobre a 

diabetes e realizei ainda um rastreio gratuito. 

2. INTRODUÇÃO [1] 

A incidência da diabetes está a aumentar a nível mundial. As causas são 

complexas, mas o aumento é em grande parte devido ao excesso de peso e falta de 

exercício físico. Embora haja boas evidências de que uma grande parte dos casos de 

diabetes e das suas complicações possam ser evitadas por uma dieta saudável, atividade 

física, manutenção de um peso corporal normal e não fumar, estas evidências não são 

sempre implementadas. Campanhas de sensibilização são necessárias para alertar as 

populações dos problemas associados à doença para assim se reduzir a exposição aos 

fatores de risco conhecidos, e também para melhorar a qualidade de vida das pessoas 

afetadas pela doença. 

 

3. O QUE É A DIABETES MELLITUS? 

A diabetes mellitus (DM) é um grupo de desordens metabólicas caracterizadas por 

elevados níveis de glicose no sangue - hiperglicemia. No organismo saudável, a insulina, 

produzida nos ilhéus de Langerhans das células β do pâncreas, é responsável por permitir 

a entrada da glicose nas células para que esta possa ser utilizada como fonte de energia. 

Quando existe algum defeito na produção de insulina, na sua ação, ou em ambos, a glicose 

não é utilizada levando a hiperglicemia. [2] 
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4. CLASSIFICAÇÃO DA DOENÇA 

Existem vários tipos de DM: 

 Diabetes Tipo 1 (DM1) – anteriormente conhecida como diabetes 

insulinodependente. É causada pela falta de produção de insulina pelo pâncreas, resultante 

da destruição das células β, sendo a insulinoterapia indispensável para assegurar a 

sobrevivência. [3] 

Na maioria dos casos, a destruição das células β dá-se por um mecanismo 

autoimune, pelo que se passa a denominar Diabetes tipo 1 Autoimune. Em alguns casos, 

no entanto, não se consegue documentar a existência do processo imune, passando a ser 

denominada por Diabetes tipo 1 Idiopática. [3] 

 Diabetes Tipo 2 (DM2) – conhecida por diabetes não insulinodependente. Existe 

produção de insulina, mas a sensibilidade dos tecido-alvo (ex: músculos) à insulina é 

reduzida. [3] 

A diminuição de sensibilidade à insulina é muitas vezes chamada de resistência à 

insulina. Em ambos os tipos (1 e 2) o metabolismo da maioria dos alimentos está 

descoordenado. A falta de produção ou resistência à insulina impede a utilização da glicose 

pelas células do organismo. Como resultado disso, os níveis de glicose no sangue são 

elevados e a utilização de gorduras e proteínas aumenta. Contudo, as caraterísticas 

clinicas dos pacientes com DM1 e DM2 são distintas e podem ser vistas na tabela 1. [2] 

 

Tabela 1- Caraterísticas clínicas de pacientes com DM tipo 1 e 2. [2] 

Caraterísticas TIPO 1  TIPO 2 

Idade de início  Normalmente antes dos 20 anos Normalmente depois dos 30 anos 

Massa corporal Baixa ou normal Obesa 

Insulina plasmática Baixa ou ausente Normal a elevada (no início) 

Glicose plasmática Aumentada  Aumentada 

Sensibilidade à insulina Normal Reduzida 

Tratamento Insulina Perder peso, antidiabéticos orais, insulina 

 

 Diabetes mellitus gestacional (DMG) - Esta é definida como uma intolerância à 

glicose que surge, ou é detetada pela primeira vez, durante a gravidez. É causada pela 

redução da função das células β do pâncreas e pelas hormonas produzidas pela placenta. 

Quando não é detetada pode trazer complicações, tanto para o feto como para a mãe. Está 

associada a maior risco de obesidade para a descendência e maior risco de desenvolver 

DM2 para a progenitora. A DMG é preferencialmente tratada com alteração da dieta mas, 

se necessário, pode recorrer-se ao uso de antidiabéticos orais (ADO) ou insulina. É 

aconselhado um acompanhamento a longo prazo tanto da criança como da mãe, de modo 

a evitar problemas de obesidade e desenvolvimento de DM. [4,5] 
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 Outros tipos específicos de Diabetes - Correspondem a situações em que a DM 

é consequência de um processo etiopatogénico identificado, como, por exemplo, doença 

pancreática. [3] Por serem pouco frequentes, não serão abordados neste trabalho. 

 

5. SINAIS E SINTOMAS [6] 

Os sinais e sintomas que acompanham o desenvolvimento e ou a evolução da DM 

não são iguais em todas as pessoas. Em certos casos esses sintomas podem até nem 

existir. Alguns dos sinais ou sintomas característicos da DM são: 

 Micção frequente 

 Sede excessiva 

 Aumento do apetite 

 Perda de peso 

 Cansaço 

 Falta de interesse e concentração 

 Sensação de formigueiro nas mãos e ou nos pés 

 Visão turva 

 Infeções frequentes 

 Feridas que demoram a cicatrizar 

 Vómitos e dor de estomago (confundido com gripe) 

 

O desenvolvimento da DM1 é, normalmente, súbito e mais dramático, com vários 

sintomas bem marcados. Quando a destruição das células β é súbita, a cetoacidose é 

muitas vezes a primeira manifestação da DM1. [3] Na DM2, os sintomas podem ser leves 

ou ausentes, fazendo com que este tipo seja o mais difícil de detetar. [6]  

 

6. DIAGNÓSTICO [3] 

Para diagnosticar a DM deve ser utilizado sangue venoso e é necessário a 

ocorrência de um dos seguintes pontos: 

I. Glicémia de jejum ≥126 mg/dl ou ≥7,0 mmol/l 

ou 

II. Sintomas clássicos + Glicemia ocasional ≥200 mg/dl ou ≥11,1 mmol/l 

ou 

III. Glicemia ≥ 200 mg/dl ou 11,1 mmol/l, na prova de tolerância oral à glicose (PTGO) com 

75g de Glucose, às 2 horas 

ou 

IV. Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% 
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O diagnóstico de diabetes numa pessoa assintomática não deve ser realizado na 

base de um único valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, devendo ser confirmado 

numa segunda análise, após uma a duas semanas. [3] 

É aconselhável usar um só parâmetro para o diagnóstico de diabetes. No entanto, 

se houver avaliação simultânea de glicemia de jejum e de HbA1c, se ambos forem valores 

de diagnóstico, este fica confirmado, mas se um for discordante, o parâmetro anormal deve 

ser repetido numa segunda análise. [3] 

Podemos ainda definir dois intervalos intermédios que correspondem a um estado 

em que a glicemia está elevada, mas não o suficiente para diagnosticar DM. [3] 

 TOLERÂNCIA DIMINUÍDA À GLUCOSE (TDG)  

Glicemia de jejum <126 mg/dl ou <7,0 mmol/l e às 2h (PTGO) ≥140 e <200 mg/dl ou ≥7,8 

e <11,1 mmol/l 

 ANOMALIA DA GLICEMIA DE JEJUM (AGJ) 

Glicemia de jejum ≥110 e <126 mg/dl ou ≥6,1 e <7,0 mmol/l 

 

A Hemoglobina Glicada (HbA1c) apresenta-se em percentagem, e reflete a média 

da glucose plasmática nas 8 a 12 semanas anteriores. A sua medição pode ser realizada 

a qualquer hora do dia e não precisa de cuidados especiais como o jejum. Estas 

propriedades têm contribuído para a sua preferência no controlo da glicemia de pacientes 

com DM. O interesse e uso deste parâmetro estendeu-se, recentemente, ao diagnóstico e 

à triagem de pessoas com elevado risco de DM. [7] 

 

7. ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

7.1. DIABETES TIPO 1 

A DM1 representa 10% da incidência de DM e está associada a uma faixa etária 

mais jovem (menos de 20 anos). Resulta da destruição das células β do pâncreas por um 

processo autoimune e envolve predisposição genética e uma componente ambiental. O 

aspeto genético é bastante complexo e envolve vários genes.  

Uma criança com pais diabéticos (DM1) tem um risco acrescido de desenvolver 

DM1. Neste caso tem 2-3% de risco se a mãe for diabética, 5-6% se for o pai e quase 30% 

se tiverem os dois DM1. O fator genético também pode ser verificado na desigualdade de 

prevalência entre diferentes populações étnicas. A DM1 é mais prevalente nas populações 
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europeias, com maior incidência no norte da Europa e menor nas regiões mediterrâneas. 

A doença é menos frequente no Este Asiático. [8] 

Fatores extragenéticos podem também contribuir para o desenvolvimento de DM1. 

Potenciais ativadores de mediadores imunológicos que levam à destruição das células β 

incluem: vírus (ex.: enterovirus), químicos tóxicos e citotoxinas. [9] Um estudo descobriu 

uma relação fraca, mas significativa, entre o aumento da idade da mãe e o risco da criança 

desenvolver DM1. [10] 

O processo autoimune que está na base do desenvolvimento da DM1 resulta da 

infiltração de linfócitos e consequente destruição dos ilhéus de Langerhans das células β 

do pâncreas, responsáveis pela secreção de insulina. À medida que o número de células 

β diminui, decresce também a produção de insulina até um ponto em que a insulina 

produzida não é suficiente para regular os níveis de glicose no sangue. Desenvolve-se um 

estado de hiperglicemia, em que a DM pode ser diagnosticada. Como já foi dito, os 

pacientes necessitam de insulina exógena para reverter esta condição. [8] 

A autoimunidade é considerada o principal fator fisiopatológico da DM1. Em 

indivíduos geneticamente suscetíveis, uma infeção viral pode estimular a produção de 

anticorpos que acabem por desencadear uma resposta imunológica contra as células β. [8] 

Na prática, o diagnóstico de DM1 estabelece-se geralmente em doentes jovens, magros, 

com manifestações clínicas e analíticas compatíveis com insulinopenia, sendo confirmado 

pela presença de autoanticorpos antigénios específicos ou de determinados alelos do 

antigénio leucocitário humano (HLA). [11] 

 

7.2. DIABETES TIPO 2 

A DM2 representa então 90% dos casos de DM e costuma surgir mais tarde 

(normalmente depois dos 30 anos de idade). Assim como na DM1, a DM2 também 

apresenta suscetibilidade genética, embora aqui menos influente. O primeiro gene a ser 

relacionado com a DM2 foi o PPARG. Apesar de ainda não estarem bem conhecidos os 

genes associados à DM2, estes parecem atuar favorecendo a acumulação de gordura, 

aumentando a resistência dos tecidos-alvo à insulina, e também na disfunção das células 

β. A componente ambiental é muito importante, e a assumir o papel principal está um estilo 

de vida diabetogénico (ex: aporte excessivo de calorias, sedentarismo, obesidade, hábito 

tabágico) (figura 1). As pessoas com este estilo de vida tendem a ter um IMC elevado, com 

acumulação de gordura na zona intra-abdominal, o que combinado com os fatores 

genéticos leva a uma maior resistência à insulina. [12] 
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Figura 1- Papel dos genes e do ambiente no desenvolvimento de DM2. [12] 

 

O metabolismo da glicose é regulado por um mecanismo de feedback entre as 

células β e os tecidos-alvo (ex.: músculos, fígado, tecido adiposo) (figura 2). O mediador 

deste sistema ainda não está identificado, mas parece haver uma integração entre o 

cérebro e o sistema humoral. Ao existir resistência à insulina (como acontece na DM2), as 

células β aumentam a produção da mesma de modo a normalizar os níveis de glicose. 

Quando as células β não conseguem aumentar a produção de insulina, na presença de 

resistência, a concentração de glicose no sangue aumenta. Inicialmente vamos ter uma 

TDG, também conhecida como pré-diabetes. [12] 

À medida que as células produtoras de insulina perdem a sua capacidade de 

segregação, os níveis de glicose vão sendo cada vez maiores e a doença evolui 

naturalmente de TDG a DM. [12] 

Enquanto a DM1 surge numa idade mais jovem e resultado de um processo de 

destruição das células produtoras de insulina provocada, principalmente por fatores 

genéticos; a DM2 resulta, em grande parte, do estilo de vida da pessoa. Tendo isso em 

conta apresentasse na tabela 2 os fatores de risco, modificáveis e não modificáveis da 

DM2. 

Figura 2- Feedback entre células β e tecidos-alvo. [12] 
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Tabela 2- Fatores de risco modificáveis e não modificáveis da DM2. [13] 

Fatores de risco da DM2 

Modificáveis Não Modificáveis 

Excesso de peso ou obesidade Idade 

Inatividade física/ sedentarismo Sexo 

Dieta pouco saudável Etnia 

Hábito tabágico Histórico familiar de DM2 

Diagnóstico prévio de TDG ou AGJ Histórico de DM gestacional 

Colesterol e triglicerídeos elevados Síndrome do ovário policístico 

Hipertensão  

Inflamação  

 

8. PREVALÊNCIA DA DIABETES 

O envelhecimento da população, a urbanização e as alterações de estilo de vida 

associadas estão a contribuir para um rápido aumento na prevalência da DM. Nas últimas 

três décadas o número de pessoas com DM mais do que duplicou. [13] Em 2014 uns 

estimados 387 milhões de pessoas (8,3% da população dos 20-79 anos), a nível mundial, 

tinha DM, 90% dos quais DM2. Desses 387 milhões de pessoas, quase metade (46%) não 

sabe que tem a doença. Anualmente, cerca de 4,9 milhões de mortes são atribuídas à DM. 

As previsões apontam para que, em 2035, 592 milhões de pessoas (10% dos adultos) 

desenvolvam DM (figura 3). [14] 

 

Figura 3- Prevalência da diabetes no Mundo. [14] 
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8.1. EM PORTUGAL [15] 

Segundo o observatório nacional para a diabetes, em 2014 a prevalência estimada 

da Diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos 

foi de 13,1% (figura 4).  

Só entre 2009 e 2014 houve um crescimento de 12%, com a prevalência a subir 1,4 

pontos percentuais (11,7% em 2009). Um dos fatores com grande impacto nestes números 

é sem dúvida o envelhecimento da estrutura etária da população portuguesa. 

Em termos de composição da taxa de prevalência da Diabetes, em 56% dos 

indivíduos esta já havia sido diagnosticada e em 44% ainda não tinha sido diagnosticada. 

 

 

Figura 4- Prevalência da diabetes em Portugal. [15] 

 

9. PROBLEMAS ASSOCIADOS [16]
 

A hiperglicemia pode levar a complicações severas devido a danos provocados a 

nível vascular e neuronal. Os principais tipos de células afetadas são portanto as células 

endoteliais e os neurónios sensitivos. As complicações, a longo prazo da DM, afetam a 

função renal (nefropatia), neurónios sensitivos (neuropatia), visão (retinopatia) e eventos 

macrovasculares como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC). 

9.1. FISIOPATOLOGIA DAS COMPLICAÇÕES [16] 

A fisiopatologia da diabetes deve-se a 5 principais vias que são ativadas e 

exacerbadas pelo stress oxidativo induzido pela hiperglicemia (figura 5). 

O stress oxidativo é gerado na cadeia transportadora de eletrões da mitocôndria. 

Em condições normais de glicemia, os eletrões usados na produção do ATP (adenosina 

trifosfato) são absorvidos pelo oxigénio formando o radical superóxido. O superóxido é 
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detoxificado pela glutationa (GSH) e enzimas como a superóxido dismutase, que o 

converte a peroxido de hidrogénio, e pela catálase, que converte este último a água. A 

GSH capta estas espécies reativas ficando na forma conjugada (GSSG) por oxidação. A 

GSSG é reciclada a GSH usando o fosfato de dinucleotídeo de adenina e nicotinamida 

(NADP) reduzido (NADPH) como cofator. Um estado de hiperglicemia leva ao aumento da 

geração de eletrões na cadeia transportadora de eletrões aumentando a formação de 

superóxido e espécies reativas de oxigénio (ROS). O stress oxidativo criado pelas ROS 

contribui para a disfunção vascular. 

O stress oxidativo tem também influência no metabolismo provocando alterações 

na enzima glicolítica, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase. Sob stress oxidativo, ocorre 

dano no ácido desoxirribonucleico (ADN) e a poly (ADP-ribose) polimerase (PARP) é 

ativada para reparar o ADN. A gliceraldeído-3-fosfato é deslocada para o núcleo onde a 

PARP a desativa. A inibição desta enzima leva a uma acumulação de metabolitos 

glicolíticos.  

Quando existe hiperglicemia, é favorecida a conversão de glucose em sorbitol pela 

via do poliol, através da aldose redutase, usando o NADPH como cofator. Isto diminui a 

quantidade de NADPH disponível para a reciclagem da GSH, contribuindo para o aumento 

do stress oxidativo. Pensa-se que a acumulação de sorbitol provoque dano nas células por 

aumento do stress osmótico. 

A conjugação da glicose (que está em excesso) com grupos amino livres de 

proteínas, lípidos, e ácidos nucleicos cria um grupo heterogéneo de moléculas, conhecidas 

como produtos de glicação avançada (AGE). Estes AGE´s podem levar a modificações 

na matriz extracelular e ligar-se a recetores pro-inflamatórios. A inflamação pode provocar 

danos vasculares irreversíveis, que podem persistir por muito tempo depois de os valores 

de glicémia normais terem sido restaurados – fenómeno conhecido como “memória 

metabólica”. 

A via da hexosamina é um desdobramento da glicólise por meio da frutose-6-

fosfato. O produto final da via é a UridinaDiPhosfato-N-acetil glucosamina, que concorre 

por locais de fosforilação pós-translação, em fatores de transcrição. Estes fatores regulam 

certas respostas inflamatórias, através da transcrição do fator de crescimento β. 

A proteína quinase C (PKC) é uma quinase do tipo serina/treonina, ativada pelo 

diacil glicerol. Pacientes com DM possuem tanto o diacil glicerol como a PKC elevados. A 

PKC desempenha várias ações que incluem modulação de fatores de crescimento do 

endotélio vascular, contração do músculo liso, hemodinâmica, e permeabilidade e 

proliferação das células endoteliais. 
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Figura 5- Efeitos da hiperglicemia nas vias bioquímicas. [16] 

 As complicações vasculares e neuronais partilham a mesma origem de disfunções 

metabólicas. As abordagens terapêuticas para aliviar o stress, em cada uma das vias, têm 

geralmente sucesso em laboratório mas pouca efetividade em ensaios clínicos. Apesar da 

evidência que implica o stress oxidativo como principal responsável, terapias com vários 

antioxidantes mostraram-se ineficazes.  

 

9.2. COMPLICAÇÕES MACROVASCULARES 

As desordens cardiovasculares são a principal causa de morte a nível mundial e 

estão intimamente relacionadas com a DM. Indivíduos com DM têm 2-6 vezes maior risco 

de desenvolver desordens cardiovasculares como aterosclerose acelerada, enfarte do 

miocárdio, AVC e disfunção cardíaca. A fazer parte dos fatores de risco, tanto da DM como 

das desordens cardiovasculares, temos a obesidade, PA elevada, colesterol e triglicerídeos 

elevados. A hiperglicemia e a hiperlipidemia formam uma combinação que promove a 

inflamação e o stress oxidativo. 

 

9.2.1. ATEROSCLEROSE E DOENÇA CORONÁRIA 

A aterosclerose é a condição crónica na qual um processo inflamatório nas células 

endoteliais causa a ligação de macrófagos e linfócitos T às paredes dos capilares 
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sanguíneos. O endotélio comprometido é mais suscetível de absorver pequenas 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), existentes na corrente sanguínea, que se tornam 

oxidadas no sub-endotélio. Quando os macrófagos absorvem este LDL oxidado, tornam-

se células espumosas e acumulam-se no sítio onde o endotélio está danificado. A 

agregação destas células espumosas a monócitos combinados com células de músculo 

liso calcificadas forma as conhecidas placas ateroscleróticas. Estas placas não são 

estáveis e, eventualmente, entrarão em rutura, libertando material da matriz extracelular, 

colesterol, e outros componentes na corrente sanguínea. Se este material obstruir a 

corrente sanguínea que vai para o coração ou cérebro, ocorre um enfarte do miocárdio ou 

um AVC, respetivamente. 

 

9.3. COMPLICAÇÕES MICROVASCULARES [16] 

Embora as complicações macrovasculares sejam responsáveis pelo maior número 

de mortes, as complicações microvasculares como nefropatia, neuropatia e retinopatia 

contribuem significativamente para morbilidade da doença. 

Como as células endoteliais da microvasculatura são independentes da insulina (ao 

contrário das células musculares), a hiperglicemia leva a um influxo desregulado de 

glucose para os tecidos alimentados por microvasos sanguíneos. O dano a nível 

microvascular resulta em parte dos mesmos mecanismos bioquímicos envolvidos nas 

complicações macrovasculares, mas também de processos adicionais. 

 

9.3.1. NEFROPATIA 

A nefropatia diabética é definida como a diminuição progressiva da taxa de filtração 

glomerular (TFG) com aumento da excreção de albumina na urina, muitas vezes, 

acompanhada de PA elevada. O rim diabético apresenta hipertrofia do tubo proximal, o que 

origina espessamento da membrana basal glomerular, levando à reabsorção do filtrado 

urinário e fibrose. Se não for tratada a nefropatia diabética pode levar a doença renal, 

condição que afeta 20-33% dos diabéticos. A nefropatia está associada ao risco de 

mortalidade cardiovascular, que é nestes casos 8-10 vezes superior comparando com 

indivíduos com função renal normal. O tratamento/prevenção inclui, além do controlo da 

glicemia, controlo da PA com inibidores da enzina conversora da angiotensina (iECA´s). 

 

9.3.2. NEUROPATIA 

A neuropatia diabética é a complicação mais comum da DM, e é caraterizada por 

dano nas fibras nervosas, mais frequentemente nos nervos sensoriais periféricos. As 
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complicações da neuropatia incluem dormência, ardor, formigueiro, problemas de visão, 

perda de equilíbrio, atrofia e doenças cardíacas. A dormência e a perda de reflexos, 

normalmente, manifestam-se primeiro nas mãos e nos pés, pois a fibras nervosas mais 

longas exibem mais cedo diminuição da velocidade de condução. Pacientes com 

neuropatia são particularmente propensos a desenvolver úlceras e lesões nos pés.  

A patofisiologia da neuropatia diabética envolve a disfunção dos vasos sanguíneos 

que alimentam os nervos, e ainda o dano promovido, pela hiperglicemia, no espessamento 

da membrana capilar basal e no tónus vascular que levam à hipoxia e isquémia neuronal.  

 

PÉ DIABÉTICO [17] 

O pé diabético é caraterizado por uma ferida, ou úlcera, crónica nos membros 

inferiores. Os principais fatores de risco para o seu desenvolvimento são a neuropatia, 

doença vascular periférica e resistência reduzida a infeções, todos eles relacionados com 

a DM. Estes pacientes, devido à neuropatia, têm sensibilidade reduzida e não sentem a 

progressão da ulceração, e os sinais e sintomas da infeção (bactéria ou fungo) só se 

manifestam numa fase mais tardia. Cerca de 50% de todas as amputações de membros 

inferiores são realizadas em diabéticos. 

O tratamento conservativo dos pés ajuda a evitar pequenas lesões, que podem 

desenvolver infeção grave e levar a complicações maiores. Simples medidas de rotina 

reduzem, significativamente, o risco de amputação, e são as seguintes: 

 Observar os pés para alterações no aspeto, principalmente as zonas de fricção do 

calçado. Se surgir uma ferida, consultar o medico imediatamente; 

 Fazer a higiene diária dos pés usando água temperada e sabão neutro. Secar 

cuidadosamente os pés para evitar aparecimento de micoses; 

 Limar as unhas em vez cortar. Não devem estar demasiado curtas e evita possíveis 

ferimentos; 

 Usar calçado confortável; 

 Hidratar diariamente a pele com creme, ajuda a evitar a formação de calosidades, 

gretas e fissuras, que podem resultar em complicações mais graves. 

 

9.3.3. RETINOPATIA [16] 

A Retinopatia Diabética é a principal causa de cegueira, na população ativa, nos 

países desenvolvidos e afeta a maioria dos diabéticos depois de 20 anos de doença. O 

estado inicial da retinopatia, retinopatia não proliferativa, é caraterizada pelo 
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enfraquecimento da barreira hemato-retiniana, espessamento da membrana vascular 

basal, e morte de pericitos, que são as células contráteis associadas às células do endotélio 

retiniano. Alterações no tónus vascular e na permeabilidade podem resultar em hipoxia 

prolongada levando a retinopatia proliferativa, durante a qual pequenos e novos capilares 

sanguíneos crescem, acabando por sofrerem hemorragia para uma parte da retina 

chamada de mácula. A combinação da neovascularização fibrosa e o inchaço da mácula 

causado pela acumulação de fluido resulta em perda de visão e pode levar a descolamento 

da retina. A fotocoagulação ou tratamentos com fatores de crescimento antivasculares são 

utilizados na retinopatia para tratamento ou para evitar a progressão da mesma. 

 

10. PREVENÇÃO/TRATAMENTO 

Como foi dito mais atrás a DM1 resulta de processos autoimunes e não pode, 

atualmente, ser prevenida. Os fatores ambientais, que parecem contribuir para o processo 

de destruição das células produtoras de insulina, ainda estão sob investigação. 

No caso da DM2 existe uma grande evidência que alterações no estilo de vida 

podem ajudar na prevenção do desenvolvimento da doença. É de referir que estas 

mudanças de comportamentos servem não só para prevenção, mas também para 

tratamento, uma vez que ajudam na obtenção e manutenção de níveis normais de glicemia.  

 

10.1. MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS [18,19] 

As modificações ao estilo de vida devem começar o mais breve possível de forma 

a minimizar o avanço da doença e a progressão das suas complicações. A maioria tenta 

contrariar aquilo que são os fatores de risco da doença, e entre as principais e mais 

eficazes podemos encontrar a perda de peso, a realização de exercício físico e uma 

alimentação saudável e variada. 

A perda do excesso de peso é fundamental no tratamento e prevenção da DM2. 

Um peso saudável diminui a resistência à insulina e ajuda na redução da hipertensão. 

O exercício físico é uma forma de prevenção da DM e de controlo dos níveis de 

glicemia. Além disso ajuda a perder e a manter o peso, melhora a condição cardiovascular 

e aumenta a sensibilidade à insulina. Apenas 30 minutos de exercício por dia pode reduzir 

o risco de desenvolver DM2 em até 40%. Os exercícios devem ser adaptados à condição 

física de cada um (figura 6). 
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Figura 6- Exemplos de exercícios aconselhados. [19] 

 

Uma alimentação nutritiva e variada é essencial à saúde. Como vimos, 

anteriormente, certos riscos da DM podem ser potenciados por uma má alimentação. Desta 

forma, a alimentação deve procurar obter um bom controlo da glicemia, colesterol, 

triglicerídeos, pressão arterial e atingir e manter um peso saudável. Para tal, recomenda-

se a redução da ingestão de alimentos com açúcar, gorduras e sal, e aumentar a ingestão 

de fibra. A alimentação saudável para uma pessoa com diabetes faz parte do seu 

tratamento, e na verdade não difere muito da alimentação que qualquer pessoa deve fazer. 

Efetuar medições da glicemia capilar com frequência é importante pois permite 

saber se os valores estão normais ou não, e se a terapêutica está a atingir o seu objetivo. 

Este autocontrolo da diabetes ajuda a diminuir a probabilidade de desenvolvimento de 

complicações. Na prevenção recomenda-se fazer análises de rotina ou participar em 

rastreios, pois permite fazer o despiste da doença. Como já foi dito anteriormente, 

estimasse que quase metade dos diabéticos não sabem que têm a doença. 

Os comportamentos acima referidos são muito importantes, mas existem outros que 

vale a pena ter em consideração, como por exemplo hábito tabágico, stress, depressão e 

padrões de sono. 

A cessação tabágica é recomenda a toda a população, principalmente à população 

diabética. O tabaco é um fator de risco tanto na DM como em complicações 

cardiovasculares, já exacerbadas na DM. A cessação tabágica é normalmente 
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acompanhada de ganho de peso, sendo necessário aconselhar nutricionalmente estas 

pessoas para o evitar. 

Episódios de stress e depressão estão relacionados com DM e doença 

cardiovascular. Nem sempre é fácil, mas procurar uma vida mais calma e descontraída, ou 

até ajuda médica, pode ajudar a evitar outros problemas de saúde. 

Padrões de sono: sonos curtos (<6h) ou longos (>9h) podem estar associados a 

maior risco de desenvolver DM2. A privação do sono pode alterar o balanço hormonal que 

regula a fome e a produção de energia. Sonos muito longos podem ser resultado de alguma 

desordem respiratória do sono. Existe uma estreita associação entre obesidade e a apneia 

obstrutiva do sono, que é o distúrbio respiratório do sono mais comum.  

 

10.2. FARMACOTERAPIA 

A DM é uma doença que não tem cura. As medidas farmacológicas são apenas 

utilizadas para reduzir e manter as concentrações de glicose dentro do intervalo 

considerado normal, prevenindo o desenvolvimento de complicações. [12] 

Antes de realizar tratamento com ADO ou insulina o doente deve saber realizar 

autocontrolo da glicémia, conhecer o seu esquema terapêutico e/ou dominar a técnica de 

administração de insulina, e reconhecer os sinais/sintomas de hipoglicemia (tabela 3) e 

saber como atuar. [20] 
 

Tabela 3- Sinais e sintomas de hipoglicemia. [20] 

Sinais / Sintomas de Hipoglicemia 

Suor excessivo Dificuldade em concentrar 

Tremores Irritabilidade/agressividade 

Fraqueza  Alteração da consciência 

Palidez Coma 

Fome  

 

Quando surgem sintomas de hipoglicemia a primeira coisa a fazer é, se for possível, 

uma pesquisa de glicemia. Se a glicemia estiver abaixo dos 70 mg/dl deve seguir os 

seguintes passos: [20] 

I. Beber um copo de água com bastante açúcar ou sumo; 

II. Repetir a pesquisa de glicemia 3 a 5 minutos após a ingestão de açúcar; 
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III. Se os valores ainda não estiverem dentro do intervalo normal deve repetir o primeiro 

passo até estabilizar a glicemia. 

IV. Após a estabilização, 10 a 15 minutos depois, deve fazer uma refeição rica em 

hidratos de carbono de absorção lenta, como pão, massas, bolachas de água e sal 

ou tostas.  

 

 INSULINOTERAPIA [12,21] 

A terapia com insulina procurar mimetizar a insulina produzida endogenamente, que 

devido à doença se encontra diminuída ou ausente. É principalmente, utilizada no 

tratamento da hiperglicemia na DM1, em que não há produção de insulina endógena, mas 

também em alguns casos de DM2 em que houve: 

a) Falência da terapêutica com ADO (HbA1c> 7,5%), mesmo após combinação a 

doses elevadas; 

b) Descompensação glicémica aguda (>250 mg/dl); 

c) Intercorrências médicas graves (sepsis, cirurgia, traumatismo grave, …); 

d) Lesões isquémicas nos membros inferiores.  

 

Quanto à insulina existem vários tipos, que diferem no início, pico e duração de 

ação. Temos então: 

a) Insulina de ação rápida – tem um rápido começo de ação (15 minutos), mas curta 

duração de ação (2-4 horas). O pico de ação acorre 1 hora após injeção. 

b) Insulina de curta duração – o início de ação demora 30 min, o seu pico de ação 

é entre as 2-3 horas, e têm uma duração de ação de 3-6 horas. 

c) Insulina de ação intermedia – o início de ação ronda 2-4horas, o pico de ação 

ocorre entre as 4-12 horas e é efetiva durante 12-18 horas. 

d) Insulina de ação longa – a sua ação pode demorar várias horas e tem uma 

duração de ação que pode chegar às 36 horas. 

 

 BIGUANIDINAS 

A única biguanidina disponivel na maioria dos paises é a Metformina. É responsável 

por diminuir a glicose hepática e aumentar a sensibilidade à insulina. Conegue diminuir a 

HbA1c em cerca de 1,5% e em monoterapia não está ssociada a episódios de hipoglicemia. 

Os efeitos adversos mais comuns são gastro-intestinais. O seu uso ajuda a manter, ou até 

perder peso. [22] 
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 SULFONILUREIAS 

 As sulfonilureias diminuem os valores de glucose ao aumentarem a secreção de 

insulina e a sua eficácia em diminuir os valores da HbA1c é semelhante à da metformina 

(1,5%). O principal efeito adverso associado é a hipoglicemia (menos frequente com 

agentes de segunda geração. Ex: gliclazida e glimepirida). O inicio do tratamento com 

sulfunilureias pode ser acompanhado de ganho de peso. [22] 

 

 GLINIDAS 

À semelhança das sulfunilureias, as glinidas (ex.: repaglinida e nateglinida) 

estimulam a secreção de insulina, no entanto ligam-se a recetores diferentes e têm tempos 

de semi-vida mais curtos, necessitando de administrações mais frequentes. Quanto à sua 

eficácia, a repaglinida é a mais eficaz a reduzir a HbA1c (1,5%), igual à metformina e 

sulfunilureias. As glinidas apresentam um risco de ganho de peso similar ao das 

sulfunilureias, mas o seu uso está menos associado a casos de hipoglicemia. [22] 

 

 GLITAZONAS OU TIAZOLIDINEDIONAS 

As glitazonas (ex.: pioglitazona e rosiglitazona) atuam aumentando a sensibilidade 

dos músculos, da gordura, e do fígado à insulina. As reduções na HbA1c rondam os 0,5 a 

1,4%. Os efeitos adversos mais comuns incluem ganho de peso e retenção de fluidos que 

pode resultar em edema. Esta classe de fármacos está sob controversia desde que a 

troglitazona foi retirada do mercado, devido a potenciais danos provocado no fígado. [22] 

 

 INIBIDORES DA α-GLUCOSIDASE 

Os inibidores da α-glucosidade (ex.: acarbose) reduzem a digestão dos polimeros 

de glicose e portanto a sua absorção, diminuindo a glicemia pós-prandial sem causar 

hipoglicemia. Contribuem para uma redução de 0,5 a 0,8% da HbA1c. Os seus efeitos 

gastrointestinais marcados são responsáveis pela descontinuação terapêutica em 25 a 

45% dos pacientes. O interesse nesta classe de ADO permanece devido ao facto de um 

estudo ter mostrado que a carbose é eficaz na prevenção do desenvolvimento da DM em 

pacientes de alto risco com TDG ou AGC (redução de 25% do risco). [22] 

 

 AGONISTAS DOS RECETORES DO GLP-1 

O GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), é uma hormona  incretina, e está envolvida na 

regulação da glucose sanguínea. Este fator é dependente da glicose, e é secretado quando 

os valores de glicose sobem, o que faz com que estimule indiretamente a produção de 
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insulina. Esta incretina é libertada por celulas endócrinas no intestino delgado em resposta 

à ingestão de nutrientes, por ativação dos recetores acoplados da protéina G nas células 

β pancreáticas. O GLP-1 reduz a secreção de glucagon, hormona produzida no pâncreas, 

que estimula a conversão de glicogénio em glicose, no fígado. O GLP-1 também atua na 

redução do desvaziamento gástrico e apetite, aumentando a sensação de saciedade. 

Na DM2, a função das incretinas está diminuida, devida a defeitos na produção de 

GLP-1. As terapêuticas com agonistas dos recetores do GLP-1, mostraram um aumento 

na libertação de insulina e uma inibição da secreção de glucagon. Uma vez que, os seus 

efeitos são dependentes da glicose, o risco de hipoglicemia é baixo. Infelizmente, as ações 

do GLP-1 in-vivo são de curta duração, devido a inativação proteolítica da enzima dipeptidil 

peptidase-4 (DPP-4). Resultante desta falha temos o exenatide, um análogo do GLP-1 

resistente à DPP-4, administrado 2 vezes por dia, por injeção subcutânea, e aprovado em 

2005. O exenatide diminui em 0,5 a 1% a HbA1C, raramente provoca hipoglicemia e tem 

como efeitos adversos disturbios gastro-intestinais. [22] 

 

 INIBIDORES DA DPP-4 

Tambem chamados de potenciadores das incretinas, exercem a sua ação ao 

prolongarem os efeitos do GLP-1, que são o aumento da produção de insulina mediada 

pela glicose, e diminuição da secreção de glucagon. Exemplos destes fármacos são a 

sitagliptina e a vildagliptina. Estes fármacos dimnuem a HbA1c em 0,6 a 0,9% e não têm 

efeito no peso. A associação com a metformina parece ser a mais vantajosa levando ao 

aumento da produção de insulina e sensibilidade à mesma, e supressão da 

gluconeogenese hepática. [22] 

 

11. DISCUSSÃO 

A DM é uma doença que afeta a regulação do metabolismo da glicose provocando 

hiperglicemia. Se essa condição não for tratada as complicações podem ser graves e 

incluem desordens cardiovasculares, nefropatia, neuropatia, retinopatia, entre outras.  

Estando a FNMF inserida num meio rural, com muitos habitantes idosos, resolvi 

realizar um rastreio da DM e ao mesmo tempo alertar para os seus perigos e aconselhar 

medidas concretas para a sua prevenção. Para anunciar o rastreio fiz um cartaz, que afixei 

na farmácia cerca de 10 dias antes (anexo 18). O rastreio realizado no dia 26 de fevereiro 

de 2016 contou com a participação de 15 pessoas. Os resultados das medições podem ser 

vistos na tabela 4.  
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Tabela 4- Resultados do rastreio. 

 Resultados do rastreio na FNMF 

Valores de glicemia Normais AGJ DM TOTAL 

Nº de utentes 8 4 3* 15 

* Dos 3 utentes que tiveram valores de glicemia superiores  

a 126 mg/dl, 1 deles não se encontrava em jejum.  

 

Como já foi referido ao longo do trabalho, o diagnóstico de diabetes numa pessoa 

assintomática não deve ser realizado na base de um único valor anormal de glicemia de 

jejum. Por isso, a quem apresentou valores superiores aos ideais (>110 mg/dl) recomendei 

a realização de uma segunda análise. Durante o rastreio e a última semana de estágio, 

distribuí um panfleto (anexo 19), elaborado por mim, com algumas informações acerca da 

DM. 

 

12. CONCLUSÃO 

No decorrer do meu estágio contactei com muitos pacientes diabéticos, alguns com 

dificuldade em manter os níveis de glicemia dentro dos parâmetros normais. Senti por isso 

a necessidade de aprofundar os meus conhecimentos sobre este tema. 

Os números da DM são assustadores e as previsões apontam que em 2035 haja 

mais 205 milhoes de diabéticos do que hoje. A DM2 corresponde a cerca de 90% dos casos 

e está associada ao estilo de vida. Com a realização deste trabalho, parece-me que uma 

forte aposta na prevenção é a única forma de podermos evitar o aumento da prevalência 

desta enfermidade que está entre as principais causas de morte. Relembro que em 

Portugal e em 2014, cerca de 44% dos diabéticos ainda não haviam sido diagnosticados. 

Isto corrobora a importância da realização de rastreios junto da população, para que se 

possa atuar o mais cedo possivel, e evitar o desenvolvmento de complicações que 

diminuem a qualidade de vida das pessoas. 

O farmacêutico tem um papel muito importante na adesão à terapêutica e deve 

promover um estilo de vida saudável junto da população para a prevenção da DM. 
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CASO DE ESTUDO 2 – OSTEOPOROSE E A SUA RELAÇÃO COM A DIABETES 

 
1. OBJETIVOS 

A osteoporose (OP) é uma doença que afeta principalmente a população mais idosa 

e que pode ter consequências devastadoras a nível físico e psicossocial.  

Escolhi este tema por se tratar de uma doença em que a prevenção é essencial na 

manutenção da saúde, qualidade de vida e independência da população mais anosa. Na 

realização deste trabalho procurei aprofundar os meus conhecimentos sobre a 

osteoporose, para ter mais informação para dar no momento de aconselhar os utentes. 

Durante a pesquisa encontrei uma relação entre a OP e a diabetes, o meu outro caso de 

estudo, e resolvi por isso investigar essa mesma relação. Infelizmente a elaboração deste 

trabalho coincidiu com a parte final do meu estágio e não consegui aplicar tudo o que 

aprendi. Mesmo assim, penso que se trata de uma mais-valia para o futuro. 

 

2. INTRODUÇÃO [23] 

A OP é a doença metabólica do osso mais prevalente e é considerada um grave 

problema de saúde pública. No mundo, uma em cada três mulheres e um em cada cinco 

homens com mais de 50 anos irão ter uma fratura osteoporótica. É também chamada de 

“doença silenciosa”, porque a maioria das pessoas só descobre que tem osteoporose 

depois de sofrer a primeira fratura. Atualmente existem meios de diagnóstico para a doença 

e farmacoterapia para prevenção e tratamento. As fraturas podem também ser prevenidas 

através de uma vida saudável. 

 

3. O QUE É A OSTEOPOROSE? 

Osteoporose significa “osso poroso” e carateriza-se pela redução da massa, ou 

densidade mineral óssea (DMO) com alteração da microestrutura do osso. À medida que 

este enfraquece aumenta a probabilidade de ocorrer uma fratura, sendo que os ossos mais 

afetados são os da coluna, da anca, do punho, o úmero e a pélvis. [24] 

 

4. FISIOLOGIA DO OSSO  

Para percebermos o que está na causa da osteoporose temos de primeiro entender 

a fisiologia normal do osso e o seu mecanismo de remodelação (figura 7).  

O osso é um tecido vivo e depende do funcionamento normal de 3 células: 

osteoclastos, osteoblastos e osteócitos. Os osteoclastos e os osteoblastos formam a 

unidade básica multicelular (BMU) onde ocorre a reabsorção e a formação óssea. Na BMU 

uma pequena quantidade de tecido ósseo antigo ou danificado é removido pelos 
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osteoclastos num processo chamado de reabsorção óssea. Os osteoblastos são então 

recrutados para o local e preenchem a lacuna com osso novo e saudável (formação óssea). 

Este processo, que ocorre continuamente no nosso esqueleto e é essencial para a sua 

resistência, depende da correta função dos osteoclastos e osteoblastos. [25] 

Os osteócitos resultam da diferenciação dos osteoblastos e funcionam como uma 

espécie de rede de sensores, comunicando entre si e a superfície do osso, em resposta a 

necessidades estruturais e mecânicas, direcionando a remodelação óssea.[25] 

 

 

5. FISIOPATOLOGIA DA OSTEOPOROSE 

A DMO não é constante ao longo da vida de um individuo. O pico máximo de DMO 

é atingido por volta dos 30 anos de idade, como se pode ver na figura 8 e a diminuição 

inicia-se por volta dos 40 anos. Na mulher, a perda de osso é mais rápida devido à 

menopausa. [24] 

 

Figura 8- Variação da massa óssea, em homens e mulheres, ao longo da idade. [24] 

Figura 7- Ciclo da remodelação óssea. 

[Fonte: www.bmj.com/content/bmj/315/7106/469/F1.large.jpg?width=800&height=600] 
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Esta diminuição resulta de alterações no processo de remodelação óssea que 

provocam o aumento da remoção de osso pelos osteoclastos e diminuição da formação de 

osso novo pelos osteoblastos. Existem várias causas para estas alterações: 

A menopausa está associada a uma cessação gradual na produção de 

estrogénios e acontece na mulher por volta dos 50 anos. Os estrogénios são responsáveis 

pela inibição dos osteoclastos logo, a sua privação contribui para a perda de DMO por 

aumento da reabsorção óssea. Alem disso a carência destas hormonas também provoca 

uma diminuição da absorção de cálcio, a nível intestinal, e aumento da excreção de cálcio 

na urina. Isto, leva à passagem do cálcio ósseo para o plasma e provoca diminuição das 

hormonas da paratiroide. [24,25] No homem não ocorre uma diminuição tão abrupta na 

função das gonadas, mas este também sofre de uma perda óssea relacionada com a idade, 

devido à diminuição da biodisponibilidade de esteroides sexuais. Este decréscimo é 

resultado da diminuição da formação de estradiol, através da testosterona, devido à 

diminuição da atividade da enzima aromatase. Esta deficiência em estrogénios é 

fundamental para a fisiopatologia da osteoporose do homem e da mulher. [25] 

O envelhecimento está relacionado com a diminuição progressiva no fornecimento 

de osteoblastos. As necessidades são determinadas pela frequência com que novos ciclos 

de remodelação são iniciados. A partir dos 40 anos (depois do pico de DMO) a reabsorção 

excede a formação de osso, levando a osteopenia e em situações mais graves a 

osteoporose. [26] 

Insuficiência em vitamina D e cálcio. A homeostasia do cálcio é muito importante 

para a correta remodelação óssea e depende da atuação da Vitamina D. O nosso 

esqueleto funciona como reservatório de cálcio. O cálcio é removido dos ossos quando os 

seus níveis séricos são baixos, e é depositado quando o cálcio da dieta é adequado. [24] 

Os fatores genéticos também têm influência, principalmente no pico de DMO. 

Existem dados que indicam que grande parte do pico de DMO é influenciado 

geneticamente. [27] Quanto maior for o pico de DMO menor será a probabilidade de vir a 

sofrer osteoporose. 

Apesar destas serem as principais causas para o desenvolvimento da osteoporose 

existem vários fatores de risco que, em menor escala, podem contribuir para a doença 

(tabela 5). [24] 
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Tabela 5- Fatores de risco na OP. [24] 

Fatores de risco na osteoporose 

Independentes da DMO Dependentes da DMO 

Idade Hipogonadismo não tratado 

Fragilidade (fratura anterior) Má absorção  

Histórico materno de fratura da anca Doença endócrina 

Terapia com corticoides Doença renal crónica 

Hábito tabágico Doença hepática crónica 

Consumo de álcool Doença obstrutiva pulmonar crónica 

Artrite reumatoide Imobilidade 

IMC ≤ 19 Fármacos (inibidores da aromatase e 
terapia supressora de androgénios) Quedas 

 

 

6. RELAÇÃO COM A DIABETES 

A DM é uma doença metabólica que afeta vários órgãos, incluindo os ossos. As 

principais complicações esqueléticas, associadas a um fraco controlo da DM, são a 

síndrome do pé diabético e a neuroartropatia de Charcot, responsáveis por uma elevada 

percentagem das intervenções cirúrgicas e amputações. [28] 

Os pacientes com DM1, que se manifesta numa idade jovem, têm um acréscimo 

inadequado do pico de DMO, resultado de uma diminuição na capacidade de formação de 

tecido ósseo. Já os pacientes com DM2 apresentam uma DMO superior, comparando com 

indivíduos não diabéticos, mas associada a um maior risco de fratura óssea, que se pensa 

ser causada por uma fraca qualidade do osso. Tanto a DM1 como a DM2 estão associadas 

a hipercalciúria (elevada eliminação de cálcio na urina) em períodos de glicosúria, e 

possivelmente a uma maior propensão para quedas. A qualidade do controlo glicémico, a 

duração da DM e a presença de complicações vasculares são fatores que condicionam a 

intensidade do dano esquelético. [28] 

Um dos grandes fatores de risco para as fraturas são as quedas. Nos pacientes 

com DM, existe uma maior tendência para as quedas devido a complicações vasculares, 

particularmente neuropatia. Como se não bastasse, as fraturas demoram mais a curar, e o 

risco de ocorrer infeção ou complicações cardiovasculares pós-operatórias é maior em 

doentes diabéticos do que naqueles que não têm esta condição. [28] 

 

 DIABETES TIPO 1 

 Um estudo in vivo com roedores modelos de DM1 [29] mostrou que a formação de 

osso está constantemente diminuída na DM1, através da desregulação da expressão de 

fatores de transcrição osteoblásticos, como por exemplo o RUNX2 (figura 9). A associação 

entre a DM1 e uma baixa formação óssea também foi demonstrada em humanos. [30] 
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Figura 9- Mecanismo de diminuição da Osteogénese na DM1. [28] 

 A destruição das células β pancreáticas em pacientes com DM1 impede a secreção 

de insulina, amilina e preptina reduzindo os seus efeitos na regulação do gene RUNX2. 

Esta redução na ativação do gene, diminui a proliferação e a diferenciação das células 

estaminais mesenquimais (MSC) em osteoblastos, e a sua resistência à apoptose – 

prevenindo a osteogénese e o acréscimo de massa óssea. Além disso a insulinopenia 

impede os osteoblastos de produzirem osteocalcina, que estimula a proliferação das 

células β e atua nos testículos para a produção de testosterona, uma hormona que 

aumenta a osteogénese. [28] 

 Esta é a via pela qual a formação óssea está diminuída nos pacientes com DM1 e 

a razão para estes não atingirem picos de DMO considerados normais. Um decréscimo na 

DMO afeta toda a população a partir de certa idade. Se estes pacientes apresentam um 

pico máximo mais baixo, é normal atingirem valores de DMO característicos de 

osteoporose mais cedo que aqueles que não sofrem de DM1. [28] 

 

 DIABETES TIPO 2 

 Um estudo não controlado com 57 pacientes, com DM1 (sem insulinoterapia) e 

idade média de 35 anos, avaliou a DMO antes de tratamento intensivo com insulina e 7 

anos depois. O tratamento foi associado a um aumento significativo da DMO. [31] A insulina 

parece exercer um efeito anabólico potente nos osteoblastos através de mecanismos 

mediados por recetores. [32]  

 As células β do pâncreas, além de insulina, também produzem amilina (IAPP) e 

preptina, que como vimos atuam na regulação da expressão do RUNX2. Enquanto na DM1 

esta via está quase, ou até mesmo ausente, devido à destruição das células pancreáticas; 

na DM2 ainda existe produção de insulina que chega a ser superior ao normal 

(hiperinsulinémia) devido à resistência à insulina. Esta hiperinsulinémia parece ser a 
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principal causa para os picos de DMO encontrados em pacientes com DM2 serem maiores 

que aqueles encontrados na população não diabética. [28] 

 Apesar de a DM2 estar associada a maior DMO, esta apresenta um maior risco de 

fratura. Estudos sugerem que a hiperglicemia crónica diminui a qualidade do osso. Uma 

possível explicação defende que um mecanismo de ligações cruzadas entre o colagénio 

ósseo e a glicose abundante, aumenta a concentração de AGE´s, como por exemplo a 

pentosidina, sendo responsável pela fraca qualidade do osso, aumentando o risco de 

fratura. [33] 

 

7. DIAGNÓSTICO 

Existem vários tipos de técnicas para determinar a DMO, mas a mais comum é a 

DEXA ‐ absorsiometria radiológica de dupla energia (Osteodensitometria), usada como 

método padrão para o diagnóstico e acompanhamento de doentes com OP. [34] 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a avaliação por 

Osteodensitometria é realizada ao nível do colo do fémur. Outros sítios podem ser usados 

na prática clinica (anca total e coluna lombar). Devem ser tidos em conta os valores 

absolutos da DMO e o índice T (número de desvios padrão acima ou abaixo da média do 

adulto jovem) do colo do fémur, da anca total e da coluna lombar. [34,35] 

A definição da OMS, baseada nos valores da DMO avaliados por 

Osteodensitometria, no colo do fémur e usando como referência os valores da população 

feminina jovem é: 

I. T ≥ -1 : Normal 

II. - 2,5 < T < - 1 : Osteopenia 

III. T ≤ - 2,5 : Osteoporose 

IV. T ≤ - 2,5 + fratura de fragilidade : Osteoporose grave 

 

Para a realização da osteodensitometria estão indicadas as mulheres pós-

menopáusicas, ou com idade superior a 65 anos; e os homens com mais de 70 anos, ou 

mais de 50 anos se apresentarem um fator risco major. [34,35] 

 

8. PREVENÇÃO [36] 

 A prevenção da OP deve começar o mais cedo possível de forma a garantir um 

crescimento e desenvolvimento ótimo dos ossos durante a juventude. O nosso esqueleto 

está em constante crescimento até por volta dos 30 anos, altura em que atinge o seu pico 

máximo. É estimado que que um aumento de 10% no pico de DMO possa reduzir em 50% 

o risco de fratura osteoporótica na vida adulta. [36] 
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 A massa óssea adquirida na juventude vai ser importante para o risco de OP no 

futuro. A uma certa altura na vida, depois de atingido o pico máximo de DMO, a taxa de 

reabsorção óssea é superior à de formação de novo osso. Qualquer fator que aumente a 

remodelação óssea leva a um enfraquecimento dos ossos e aumento do risco de fratura. 

O estilo de vida aconselhado à formação de ossos fortes, durante a idade jovem, também 

se aplica aos adultos. [36] 

 

 ALIMENTAÇÃO [36] 

 A nutrição está intimamente ligada à saúde dos músculos, ossos e articulações. 

Uma dieta saudável é boa para o organismo e ajuda na prevenção e gestão de certas 

doenças, entre elas a OP e outras desordens musculoesqueléticas. Uma alimentação 

pouco saudável e pobre em certos nutrientes é um fator de risco para estas doenças. 

Quais serão os nutrientes que devemos ingerir e qual será a melhor forma de os 

conseguir? 

 Os dois nutrientes mais importantes, quando falamos de doenças relacionadas com 

os ossos, são o cálcio e a vitamina D. no entanto existem outros alimentos, nutrientes e 

vitaminas que contribuem para a saúde dos ossos.  

 

 Cálcio 

 O cálcio é importante na prevenção da osteoporose e é o principal “tijolo” dos 

nossos ossos. O nosso esqueleto detém 99% de todo o cálcio do nosso organismo e 

funciona como um reservatório, mantendo os níveis séricos de cálcio normais, essencial á 

saúde dos nervos e dos músculos. 

Alimentos ricos em cálcio 

 Derivados do leite – são a principal fonte de cálcio da dieta. Os produtos lácteos 

têm a vantagem adicional de serem fontes de proteína e micronutrientes 

importantes para a saúde dos ossos. 

 Outras fontes de cálcio – vegetais verdes como brócolos e couve-galega; frutas 

como laranjas, damascos e figos secos; conservas de peixe como sardinhas e 

salmão; frutos secos como nozes e amêndoas. 

 Alimentos a evitar – cafeina e sal aumentam a perda de cálcio e não devem ser 

ingeridos em demasia. O álcool deve ser ingerido com moderação pois é prejudicial 

para os ossos e está associado a quedas. 
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 Vitamina D 

 A vitamina D desempenha um papel essencial na absorção do cálcio e assegura 

uma correta renovação e mineralização dos ossos. 

Fontes de Vitamina D  

 A vitamina D é produzida pela pele quando exposta aos raios ultravioleta B. Nas 

crianças e nos adultos uma exposição de 10 a 15 min por dia é normalmente suficiente 

para suprir as necessidades. A vitamina D também pode ser obtida através de alimentos 

como óleo de peixe (sardinha, cavala e salmão), ovos e fígado. 

 Proteínas 

 Um adequado consumo de proteínas é importante para o crescimento correto dos 

ossos durante a infância e a adolescência, e contribui para a preservação da massa óssea 

durante a idade adulta. As proteínas também fortalecem os músculos. Isto ajuda a prevenir 

as quedas e ajuda nas recuperações de possíveis fraturas. 

Exemplos de alimentos – carne vermelha magra, aves e peixe; ovos e lacticínios; legumes 

(feijão e ervilhas); produtos de soja, nozes e sementes. 

 Frutos e Vegetais 

 Os frutos e os vegetais contêm muitas vitaminas, minerais, antioxidantes e sais 

alcalinos com efeitos benéficos para os ossos. Estudos mostram que um maior consumo 

destes alimentos está associado a uma melhor DMO em homens e mulheres idosos. 

 Outras vitaminas e Minerais 

Vitaminas do complexo B e homocisteína – concentrações elevadas do aminoácido 

homocisteína estão ligadas a menor DMO e maior risco de fraturas. As vitaminas B6 e B12 

convertem essa homocisteína noutro aminoácido, protegendo contra a OP. 

Magnésio – o magnésio é importante na formação do mineral ósseo. Deficiências neste 

composto são raras na população bem nutrida. Por vezes os idosos, devido a problemas 

de absorção, podem apresentar carência em magnésio. Exemplos de boas fontes de 

magnésio são os vegetais verdes, legumes, nozes e peixe. 

Vitamina K – a vitamina K é necessária para a correta mineralização dos ossos. Níveis 

baixos desta vitamina podem levar a baixa DMO e aumento do risco de fratura em idosos. 

Alimentos com vitamina K são a alface, espinafres, feijão e alguns queijos fermentados. 
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Zinco – deficiências em zinco estão associadas a má nutrição calórica e proteica e 

contribuem para um menor crescimento ósseo na criança. Níveis intermédios nos idosos 

também não são saudáveis para os ossos. Fontes de zinco incluem carne vermelha magra, 

aves, cereais e legumes. 

 

 EXERCÍCIO FÍSICO 

 O exercício físico é essencial para o desenvolvimento e manutenção de ossos e 

músculos fortes. Também reduz as quedas e ajuda na recuperação de fraturas. Músculos 

e ossos fortalecem quando são forçados. Para tal, o melhor tipo de exercícios são os de 

impacto ou os que incluem levantamento de peso. [36] 

 Exercícios para crianças e adolescentes 

 A prevenção da OP começa ainda em criança, idade em que os ossos estão em 

crescimento e desenvolvimento. Nestas idades são recomendados 40 minutos de atividade 

física diária. Os exercícios devem incluir desportos com levantamento de peso, ou 

atividades como dança, corrida ou marcha. Estes exercícios ajudam os ossos a ganhar 

densidade e massa, e são importantes para jovens de 8-16 anos, especialmente para as 

raparigas. [36] 

 Exercícios para adultos 

 Nos adultos a atividade física previne a perda de massa óssea e mantem os 

músculos fortes. Os exercícios devem ser adaptados às capacidades de cada um, e devem 

incluir levantamento de peso e provas de resistência. É recomendada a prática de atividade 

física 30-40 minutos, 3 a 4 vezes por semana. [36] 

 Exercícios para idosos 

 Nos idosos é muito importante que o tipo de exercícios seja adequado à condição 

da pessoa, por isso, é muitas vezes recomendada a ajuda de um profissional. Assim como 

nos adultos, os exercícios com levantamento de peso ajudam a reduzir a perda de massa 

óssea, mas aqui existe outra finalidade que é, melhorar o equilíbrio através do aumento do 

tónus muscular. Um melhor equilíbrio evita quedas que podem levar a fraturas 

osteoporóticas. [36] 

 

9. TRATAMENTO [37,38] 

Existem vários fármacos aprovados para a prevenção e tratamento da OP. A 

prescrição destes fármacos deve ser específica para as necessidades da pessoa e usada 
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em conjunto com alterações no estilo de vida. A farmacoterapia atua sob duas formas 

principais:  

 Inibição da reabsorção osteoclástica óssea e preservação da DMO; 

 Estimulação da formação óssea aumentando a DMO. 

 

Bifosfonatos 

 Os bifosfonatos são inibidores potentes da reabsorção óssea. Reduzem a atividade 

dos osteoclastos ao diminuírem o desenvolvimento das suas células progenitoras e 

promoverem a sua apoptose. Todos eles mostraram diminuir o risco de fratura da coluna 

vertebral e aumentar a DMO, alguns também reduzem o risco de fratura da anca. [37] 

 Existem em formulações orais e intravenosas com esquemas terapêuticos 

semanais, mensais ou até anuais dependendo do fármaco. Os bifosfonatos de 

administração oral têm fraca absorção e podem provocar distúrbios intestinais. A sua toma 

deve ser feita em jejum, com um copo de água, 30 minutos antes da primeira refeição, e 

deve permanecer na vertical e o mais imóvel possível durante esses 30 minutos. [38] 

Exemplos: Alendronato e risedronato (oral); ibandronato (oral e i.v.); ácido zoledrónico 

(i.v.). 

 

Calcitonina 

A calcitonina é uma hormona proteica polipeptídica que inibe a ação dos 

osteoclastos e está envolvida na homeostase do cálcio. É menos eficaz que os bifosfonatos 

sendo apenas indica quando estes são contra indicados. [38] 

 

Denosumab 

O denosumab é um anticorpo monoclonal que impede a ativação e diferenciação 

dos osteoclastos diminuindo a reabsorção óssea. O denosumab é bastante eficaz na 

diminuição do risco de fratura da coluna e da anca. [37] 

 

Terapia Hormonal de Substituição (THS)  

A THS pode consistir na administração de estrogénios apenas ou em combinação 

com progestagénios. Como vimos na fisiopatologia, a diminuição dos estrogénios, durante 

a menopausa, levava a uma redução na inibição dos osteoclastos, aumentando a 

reabsorção óssea. O objetivo da THS é mimetizar a síntese de hormonas femininas que 

deixa de ocorrer depois da menopausa e diminuir a perda de massa óssea.  
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No entanto existe alguma controvérsia e a THS está associada ao aumento do risco 

de cancro da mama, endométrio e do colon, e eventos cardiovasculares. A THS só deve 

ser usada em último caso; com a dose mais baixa e menor tempo possível; e só depois de 

serem explicados à paciente todos os riscos e benefícios da terapia. [37,38] 

 

Moduladores seletivos dos recetores de estrogénio (MSRE) 

Estes MSRE são moléculas sintetizadas e têm a capacidade de se ligarem aos 

recetores dos estrogénios, atuando como agonistas ou antagonistas dependendo do órgão 

alvo. Esta abordagem resultou da observação de que o tamoxifeno, um fármaco anti-

estrogénio usado no tratamento do cancro da mama, tinha ação estrogénica nos ossos em 

mulheres pós-menopáusicas. [37] 

Exemplos: raloxifeno (2ª geração) e bazedoxifeno (3ª geração). 

 

Ranelato de estrôncio 

O ranelato de estrôncio apresenta ação mista. Aumenta a formação de osso 

interferindo na replicação dos percursores dos osteoblastos e síntese de colagénio. Diminui 

a reabsorção de osso ao diminuir a diferenciação dos osteoclastos e a sua capacidade de 

absorção óssea. A sua absorção é reduzida pelos alimentos, deve por isso ser tomado 

entre as refeições ou ao deitar, pelo menos duas horas depois de comer. [38] 

 

Teriparatida 

A teriparatida consiste numa porção da hormona da paratiroide humana e é um 

estimulador eficaz da formação óssea com um efeito positivo na DMO. É indicada em 

mulheres pós-menopáusicas com risco de fratura, exceto fratura da anca. [37,38] 

 

10. DISCUSSÃO 

A OP é uma patologia que afeta a qualidade de vida dos pacientes sendo uma das 

principais doenças que provoca fraturas ósseas.  

Os fatores genéticos têm um papel importante na determinação do risco de um 

individuo desenvolver OP. No entanto o estilo de vida, nomeadamente a dieta e o exercício 

físico têm influência no desenvolvimento dos ossos na juventude e na taxa de perda óssea 

que acontece mais tarde. Essa perda inicia-se por volta dos 30 anos e o desgaste ósseo é 

um processo natural que não pode ser completamente parado.  
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A DM tem uma relação com a OP. A DM1 está associada a uma menor DMO, 

enquanto a DM2 apresenta uma diminuição da qualidade óssea, resultando num maior 

risco de fratura em ambas.  

Existem meios de diagnósticos para a OP e normas da OMS que a definem. A 

prevenção deve ser iniciada o mais cedo possível e permite a “construção” de ossos fortes. 

Quanto mais espessos e fortes forem os ossos, menos tendência têm a tornar-se finos e 

fraturar. Sobretudo as mulheres jovens devem estar cientes dos riscos da OP e tomar 

medidas que retardem e abrandem a perda óssea de modo e prevenir fraturas.  

Atualmente já existem fármacos que previnem a evolução da OP e que podem ser 

usados no seu tratamento. Estes compostos atuam na diminuição da reabsorção óssea ou 

estimulam a formação de novo osso. Quando estas terapias são acompanhadas de 

exercício físico é possível evitar quedas, diminuindo a ocorrência de fraturas, e retardar a 

perda de massa óssea. 

 

11. CONCLUSÃO 

 
 Depois de aprofundar os meus conhecimentos acerca deste tema, consegui 

perceber melhor os processos que estão na base do desenvolvimento da OP. Os fatores 

genéticos associados ao estilo de vida sedentário e à alimentação pouco saudável estão 

entre as principais causas da OP. 

 Depois deste trabalho de pesquisa, penso estar mais preparado para esclarecer 

as dúvidas dos utentes, assim como informá-los para a necessidade da prevenção através 

da alteração de hábitos do quotidiano. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Espaço Exterior da Farmácia Nova de Mesão Frio. 
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Anexo 2 - Espaço Interior da Farmácia Nova de Mesão Frio. 
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Anexo 3 – Termohigómetros para controlo de temperatura e humidade. 
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Anexo 4 – Fatura de fornecedor. 
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Anexo 5 – Requisição de psicotrópico. 
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Anexo 6 – Nota de entrega de encomenda. 
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Nota de entrega de encomenda – continuação. 
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Anexo 7 – Nota de devolução. 
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Anexo 8 – Listagem de controlo de prazos de validade. 
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Anexo 9 – Verbete de lote. 
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Anexo 10 – Relação de Resumo de Lotes. 
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Anexo 11 – Fatura da farmácia a uma entidade de comparticipação. 
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Anexo 12 – Receita de 30 dias. 
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Anexo 13 – Receita renovável (validade 6 meses). 
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Anexo 14 – Receita manual. 
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Anexo 15 – Documento de faturação impresso no verso da receita. 
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Anexo 16 – Registo de entrada de psicotrópicos. 
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Anexo 17 – Documento de saída de psicotrópicos (individual). 
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Anexo 18 – Cartaz do Rastreio Gratuito da Diabetes na FMNF. 
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Anexo 19 – Panfleto sobre a Diabetes distribuído na FMNF. 
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Panfleto sobre a Diabetes distribuído na FMNF – verso 
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1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular é muito importante para a formação de um futuro farmacêutico, 

pois estabelece a transição entre a fase académica e a profissional. Trata-se do primeiro 

contacto com a profissão e tem como objetivos aprofundar e consolidar conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos ao longo dos cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. O meu estágio ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2015 no 

Hospital de Proximidade de Lamego sob orientação da Dra. Helena Cecília Tertuliano, 

responsável pelos serviços farmacêuticos do mesmo hospital. Ao longo do presente 

relatório irei descrever o funcionamento da farmácia do hospital. Além disso, farei 

inicialmente uma breve apresentação da instituição hospitalar e da organização dos seus 

serviços, e relatarei as atividades realizadas por mim durante o estágio. 

Os serviços farmacêuticos hospitalares são uma unidade indispensável à prestação 

de cuidados de saúde assegurados no hospital. A direção dos serviços farmacêuticos é 

assegurada por um farmacêutico hospitalar. À farmácia hospitalar cabe garantir as 

necessidades terapêuticas dos doentes no ambiente hospitalar, sendo essencial que a 

distribuição dos medicamentos seja realizada sempre com qualidade de forma segura e 

eficaz. 

O farmacêutico hospitalar, como profissional de saúde especializado no 

medicamento, tem a responsabilidade de garantir a utilização correta e racional do 

medicamento no hospital. Para isso, deve cooperar com todos os profissionais de saúde e 

intervir, sempre que necessário, junto do doente. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

E.P.E. E HOSPITAL DE PROXIMIDADE DE LAMEGO [1] 

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro E.P.E. (CHTMAD) é uma 

Entidade Pública Empresarial, tendo sido criado em março de 2007 pela fusão do Centro 

Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua com o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital 

Distrital de Lamego. Constituído pelo Hospital de S. Pedro, em Vila Real (onde se localiza 

a sede social), o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua, o Hospital Distrital de Chaves, a 

unidade de cuidados continuados de Vila Pouca de Aguiar e, mais recentemente, o Hospital 

de Proximidade de Lamego (HPL), o CHTMAD é um Hospital Central que atua na região 

interior do país como uma Instituição de referência nas diversas especialidades médico-

cirúrgicas. O CHTMAD abrange diretamente 375 mil habitantes de vários municípios da 

sub-região do Douro, abrange ainda, para algumas valências a parte sul do distrito de 

Bragança, o norte do distrito de Viseu e a área leste do distrito do Porto, estendendo-se 

assim, a um total de cerca de meio milhão de habitantes. Desta forma, constata-se que o 
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CHTMAD é, com efeito, a maior Instituição pública de saúde na região Norte Interior do 

país. 

O Hospital de Proximidade de Lamego dá cobertura direta a cerca de 100 mil 

habitantes, distribuídos por 10 concelhos do Douro Sul aos quais acrescem os concelhos 

de Mesão Frio, Régua, Moimenta da Beira, parte de Cinfães, Resende, Castro Daire e 

cobertura indireta, em termos de cirurgia de ambulatório, a toda a população abrangida 

pelo CHTMAD. Sendo um hospital de proximidade, predominantemente de ambulatório, 

centra a sua atividade em: cirurgia de ambulatório, consulta externa, urgência, 

internamento, hospital de dia e serviço domiciliário. 

 

2.1. CARATERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO 

CHTMAD/HPL  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTMAD constituem um departamento com 

autonomia técnica e científica no que concerne as atividades de dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos dentro do ambiente hospitalar. [2] 

A sua principal função é disponibilizar o medicamento certo, ao paciente certo, na 

forma e quantidade certas, garantindo um serviço de qualidade para tratamentos seguros 

e eficazes, para cada doente do hospital, em regime de internamento ou ambulatório. [2] 

Os SF do CHTMAD, assim como os restantes departamentos estão organizados de 

forma hierárquica. No topo encontra-mos a Direção Clínica (DC) e a Comissão de Farmácia 

e Terapêutica. Abaixo está a diretora dos SF de todo o CHTMAD e ainda as responsáveis 

pelos SF de cada unidade hospitalar (Vila Real, Lamego e Chaves), que no caso de Vila 

Real corresponde à diretora dos SF do centro hospitalar. Os recursos humanos dos SF do 

HPL contam com 2 farmacêuticas, 1 Técnica de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e 1 

Assistente Operacional (AO). 

O horário de funcionamento dos SF do CHTMAD/HPL é das 08h30 às 18h00. Existe 

ainda uma escala de prevenção em situações de emergência para todo o CHTMAD, que 

funciona nos dias uteis entre as 18h00 e as 24h00. Nos fins-de-semana e feriados, esta 

escala funciona entre as 09h00 e as 24h00. 

 

2.2. LOCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Os SF do CHTMAD/HPL localizam-se no Piso 0 do Edifício do Hospital. No mesmo 

piso funcionam a lavandaria, o refeitório e o aprovisionamento. A Farmácia de ambulatório 

localiza-se no Piso 2, junto da consulta externa.  

O espaço da farmácia pode ser dividido em três partes. A primeira engloba 

vestiários, casas de banho, sala de arrumos de materiais de limpeza, sala de reuniões, 
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arquivo e gabinetes de Farmacêuticos, TDT e AO. Existe uma área de trabalho comum no 

qual está situado o Kardex® e onde se faz a preparação das malas para a Distribuição 

Individual por Dose Unitária (DIDDU). No mesmo espaço existem dois frigoríficos para 

armazenar Produtos Farmacêuticos (PF) de frio (2o-8oC). Podemos encontrar ainda uma 

sala onde se executam preparações não estéreis, uma divisão onde de efetua a limpeza 

das malas e do carro de transporte da medicação e um espaço destinado ao 

reembalamento de medicamentos para distribuição. Por último temos uma zona com 

ligação ao cais onde se processa a receção e conferência de encomendas e três armazéns 

(geral, injetáveis de grandes volumes e inflamáveis). 

 

2.3. SISTEMA INFORMÁTICO 

O programa do CHTMAD denomina-se Gestão Hospitalar do Armazém e Farmácia 

(GHAF). Trata-se de um sistema informático específico para trabalhar com todos os artigos 

de âmbito hospitalar, e que permite realizar todas as tarefas inerentes ao SF de forma 

interligada, com as 3 unidades hospitalares que constituem o CHTMAD sempre em 

contacto. Em caso de problemas com o GHAF existe um gabinete informático que efetua 

a assistência centralizada do sistema. 

 

3. AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Os SF estão encarregues de todo o processo de aquisição, receção, 

armazenamento e distribuição da medicação a doentes internados, em hospital de dia e 

em regime de ambulatório. É da responsabilidade do farmacêutico a aquisição de 

medicação para doentes internados e de ambulatório, alguns dispositivos médicos, 

reagentes, matérias-primas e material de reembalagem. A gestão dos gases medicinais 

está também a cargo da farmácia. [3] 

 

3.1. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

Uma importante função do farmacêutico hospitalar é a gestão de stocks. Se o stock 

de um medicamento for demasiado baixo pode correr-se o risco de haver rotura e a 

farmácia não poder fornecer o tratamento ao doente. Se o stock for demasiado alto, 

representa um grande empate de capital que pode fazer falta para a aquisição de outros 

PF. O responsável pela gestão dos PF deve garantir que os doentes tenham acesso a 

medicamentos de qualidade necessários para o seu tratamento em tempo útil. O nível de 

aprovisionamento que a farmácia deve ter depende de vários fatores: consumos, validades 

e prazos de entrega dos fornecedores. [3] O processo de aprovisionamento e 
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armazenamento deve ser gerido por alguém com experiencia, de forma correta e rigorosa, 

de maneira a que se consigam minimizar os custos. 

 

3.2. ENCOMENDAS 

As encomendas no HPL são realizadas através do GHAF e podem ser introduzidas 

na lista comum do CHTMAD ou ser direcionadas diretamente para os fornecedores dos 

medicamentos. Em qualquer um dos casos os pedidos têm sempre em conta a gestão de 

existências e as previsões de gastos mensais. [4] 

Na grande maioria dos casos, sempre que existe a necessidade de aquisição de 

determinados PF, as quantidades pretendidas são introduzidas na lista comum do 

CHTMAD. As encomendas das três farmácias do CHTMAD são depois geridas pelos SF 

do Hospital de Vila Real, conferindo-lhe um maior poder de negociação junto dos 

fornecedores. Nestas situações os PF chegam ao HPL por transferência interna, vindos do 

armazém/farmácia do Hospital de Vila Real (anexo 1). A gestão de stock do centro 

hospitalar pode também obrigar a uma transferência do armazém do HPL para o Hospital 

de Vila Real (anexo 2). Sempre que, nos PF transferidos se encontre um psicotrópico ou 

benzodiazepina, estes têm de se fazer acompanhar do modelo no 1509 da Imprensa 

Nacional Casa da Moeda (INCM). [4] 

A única exceção ao processo descrito anteriormente são as aquisições dos gases 

medicinais. Neste caso os SF do HPL têm autonomia para efetuar a encomenda 

diretamente ao fornecedor. A encomenda é realizada pela administrativa que regista o 

compromisso e dá cabimento ao processo. Quando o fornecedor faz a entrega, a 

administrativa dá entrada dos produtos no sistema informático. 

 

3.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA 

No HPL existe uma zona de receção e conferência de encomendas, que tem acesso 

ao cais de descargas e é contígua aos armazéns. A encomenda é rececionada pelo AO 

e/ou TDT. Caso se trate de uma embalagem lacrada que contenha psicotrópicos, 

benzodiazepinas ou hemoderivados deve ser recebida por um farmacêutico. [5] 

O primeiro passo é verificar se aquele é o correto destino da encomenda, depois é 

verificado o número de volumes mencionado na guia de transporte/transferência de 

armazém-entrada. É assinada e datada a guia de transporte e a guia de 

remessa/fatura/transferência. É verificada a conformidade entre a encomenda e a guia de 

remessa/fatura/transferência tendo atenção a: quantidade, lote, validade, certificado de 

controlo de qualidade ou de libertação de lote quando necessário (anexo 3). O estado de 

acondicionamento também deve ser averiguado, especialmente em medicamentos de frio 

(anexo 4) e medicamentos tóxicos ou inflamáveis que devem estar devidamente 
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sinalizados. Qualquer não conformidade deve ser registada e contactada ao 

fornecedor/armazém-saída (anexos 5 e 6). A atualização do stock a nível informático (no 

GHAF) é feita posteriormente e segundo a conferência realizada, para permitir o controlo 

das existências. [5] 

 

3.4. ARMAZENAMENTO 

Depois de conferidas as encomendas, os PF são devidamente armazenados em 

condições de preservação e segurança respeitando sempre as regras de First – Expire, 

First Out (FEFO) e First – In, First – Out (FIFO). [3] De acordo com as caraterísticas de cada 

medicamento ou PF, estes vão ter diferentes locais de armazenamento. Podem ir para: 

 Kardex ® - Localizado na sala da unidose. Os medicamentos aqui armazenados 

servem principalmente para a preparação da DIDDU. 

 Frigorifico - A temperatura dos produtos é controlada (2o-8o C) por um sistema 

de sondas; caso haja alterações da temperatura do armazém é despoletado 

automaticamente um alarme. 

 Armazém geral - Aqui encontramos a maioria da medicação que não necessita 

de condições especiais de armazenamento, a generalidade da medicação 

injetável, oral e tópica, assim como soluções desinfetantes não inflamáveis e 

material de penso. A organização dos PF é feita por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI). No caso de medicação com 

diferentes dosagens, existe um sistema de etiquetas com cores diferentes que 

alerta, de modo a evitar erros de medicação. 

 Armazém de injetáveis de grande volume ou de soros - Este armazém é 

destinado apenas ao armazenamento deste tipo de produtos e não tem nenhuma 

particularidade relevante. 

 Armazém de inflamáveis - Com acesso apenas pelo exterior (cais), trata-se de 

uma sala ventilada adequada ao armazenamento de produtos inflamáveis. 

 Armazém de ambulatório - Trata-se de um armário e um frigorífico que dão 

suporte ao ambulatório. Aqui existe um pequeno stock utilizado para aviar as 

prescrições emitidas neste regulamento. É muito útil, uma vez que o ambulatório 

e a farmácia estão muito distantes. 

 Cofre - Os estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas e hemoderivados 

são armazenados num cofre ou armário fechado num local de acesso reservado. 
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4. VALIDAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS 

A validação é uma etapa muito importante na distribuição dos medicamentos num 

Hospital. Os médicos efetuam a prescrição, mas só depois de validada por um 

farmacêutico é que os doentes recebem a medicação. A validação das prescrições tem 

como principal objetivo evitar erros que possam escapar aos médicos aquando da 

examinação dos doentes. Ao fazer a validação, o farmacêutico deve ter em atenção o 

diagnóstico e o histórico do doente para poder avaliar o fármaco, a dose, a via de 

administração e a duração do tratamento prescritos. Durante o meu estágio tive a 

oportunidade de validar muitas prescrições, sempre com supervisão da minha orientadora. 

O processo de validação é realizado no GHAF e é bastante intuitivo, embora tenha 

algumas particularidades que só se aprendam com o tempo. O HPL tem vários serviços 

(Internamento de medicina, Urgência, Hospital de dia e Cirurgia de Ambulatório) que 

necessitam de validação de prescrições. Depois de entrarmos no programa podemos 

selecionar uma opção que nos permite visualizar os doentes de cada serviço do hospital. 

Dentro de cada serviço, os nomes dos doentes surgem a diferentes cores consoante a sua 

prescrição já tenha sido validada ou não. Quando o nome está a azul, a prescrição já foi 

validada anteriormente pelo farmacêutico. Quando o nome aparece a laranja, ou o doente 

teve alguma alteração na sua prescrição ou foi admitido no serviço. 

Ao abrir o processo do doente temos acesso a vários dados pessoais, no entanto o 

campo do diagnóstico nem sempre está preenchido, o que dificulta o trabalho do 

farmacêutico. A parte da prescrição é bastante completa e tem: o nome do medicamento, 

a forma farmacêutica, via de administração, dosagem, unidades da dosagem, frequência, 

opção de administrar o medicamento em SOS, assim como eventuais observações do 

médico. O farmacêutico valida/aceita a prescrição ao fazer duplo click sobre o 

medicamento. Este passa automaticamente para a gestão de stock e armazém, na parte 

de baixo do ecrã. Aqui o farmacêutico define a necessidade de fracionamento do 

medicamento e o tipo de distribuição. Alguns medicamentos são fracionados na farmácia 

para atender doses que não são concebidas pelos fornecedores (ex.: fracionamento de 

comprimidos de CARVEDILOL 6,25mg para administração de 3,125mg). Quanto à 

distribuição, esta é na sua grande maioria realizada por distribuição unitária, mas alguns 

fármacos como psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, eletrólitos concentrados 

e medicamentos administrados em SOS estão sujeitos a maior controlo. Nestes casos, o 

farmacêutico escolhe fazer a distribuição através de Pyxis® MedStation (sistema 

automático de distribuição abordado mais à frente). Por vezes a dose a administrar não 

corresponde à totalidade da embalagem. Nestes casos o farmacêutico pode colocar uma 
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observação para a farmácia, que irá sair nos mapas e será transmitida a quem fizer a 

administração (normalmente aos enfermeiros). 

Se um medicamento prescrito não estiver disponível na farmácia o farmacêutico 

pode substitui-lo por outro, de acordo com protocolos pré-estabelecidos, e deve deixar uma 

observação da farmácia ao médico prescritor que será alertado pelo sistema e concordará, 

ou não, com a alteração. Durante o meu estágio assisti muitas vezes à substituição de 

atorvastatina por sinvastatina.  

Sempre que no decorrer de uma validação o farmacêutico detete alguma 

incongruência ou lhe surja uma dúvida sobre uma prescrição, este deve comunicar com o 

médico para que a situação fique resolvida e não chegue a afetar o doente em causa. 

Todos os erros de prescrição têm de ser devidamente registados e arquivados (este 

assunto será abordado com maior detalhe mais à frente no capítulo 8.3.). 

Concluídas todas as validações, o Farmacêutico efetua o processamento das 

prescrições para todas as camas, imprimindo os respetivos mapas e enviando os dados 

para o Kardex® para respetiva distribuição. 

 

5. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A distribuição de medicamentos tem como objetivo: garantir o cumprimento da 

prescrição; racionalizar a distribuição dos medicamentos; garantir a administração correta 

do medicamento; diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de 

medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.); 

monitorizar a terapêutica; reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas 

administrativas e manipulação dos medicamentos; racionalizar os custos com a 

terapêutica. [3] O sistema de distribuição mais seguro e eficaz seria através de DIDDU a 

todos os doentes, no entanto não seria viável para todos os serviços do hospital. Nesse 

sentido existem outras alternativas de distribuição. 

 

5.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

Certos PF como, por exemplo, soros, desinfetantes, pomadas, sabões e reagentes 

são encaminhados para os serviços do HPL por distribuição clássica. Tratam-se de 

produtos que são debitados a cada serviço. As encomendas chegam à farmácia via GHAF 

e são elaboradas pelos enfermeiros-chefes de cada serviço (internamento de medicina, 

consulta externa, …). Na farmácia, os pedidos são analisados, preparados e um AO 

encarregue de os fazer chegar aos destinos. A acompanhar a encomenda vai sempre a 

requisição em papel e duplicado, a ser rubricada pelo responsável do serviço (anexo 7).  

Com o objetivo de melhorar os serviços prestados e também tendo em vista a 

manutenção da certificação, os serviços farmacêuticos do CHTMAD aplicam, todos os 
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anos, um questionário de satisfação. Este pequeno inquérito é dado a todos os 

diretores/enfermeiros chefe de cada serviço (anexo 8 a-b). Após aplicação dos inquéritos 

os dados são tratados e os pontos negativos identificados e revistos contribuindo para um 

constante melhoramento dos serviços prestados.  

 

5.2. REPOSIÇÃO DE STOCK POR NÍVEIS (PYXIS®) 

Cada serviço tem um stock de medicamentos que assegura a manutenção da 

distribuição em período de encerramento da Farmácia, ou como complemento da unidose 

para utilizar em situações especiais como alterações de prescrição, internamento de novos 

doentes, casos de emergência ou substâncias controladas. Este stock encontra-se em 

armários semiautomáticos compartimentados localizados nos diferentes serviços de 

internamento de medicina, urgência e bloco operatório. Estes armários designados de 

Pyxis MedStation® consistem num sistema de distribuição automatizado que permite 

grande rastreabilidade dos medicamentos. O acesso aos Pyxis® é limitado por leitura 

biométrica ou password podendo aceder farmacêuticos e enfermeiros. São caracterizados 

por um stock mínimo e máximo para cada medicamento e a sua reposição é assegurada 

pela farmácia. [6] 

O farmacêutico pode, em qualquer altura, consultar o stock dos Pyxis® através de 

uma página do GHAF. Depois de analisados os consumos e as existências, a lista com os 

medicamentos a carregar é enviada para o Kardex® e impressa (anexo 9 a-b). Os 

medicamentos são acondicionados numa caixa de transporte (ou caixa de frio se 

necessário) e levados pelo AO. No caso de serem precisos estupefacientes, 

benzodiazepinas ou psicotrópicos o farmacêutico é responsável pelo seu transporte até ao 

equipamento. [6] 

Para ter acesso ao Pyxis® o farmacêutico tem de introduzir o seu utilizador e 

colocar o dedo no leitor de impressões digitais. Depois de entrar tem de selecionar o(s) 

medicamento(s) a carregar. A gaveta abre-se e no ecrã aparece a quantidade existente na 

divisória, que deve ser confirmada pelo farmacêutico. O carregamento deve obedecer às 

mesmas regras de armazenamento, FIFO e FEFO, devendo ter-se o cuidado de deixar 

sempre os medicamentos com prazo de validade mais curto, em sítio mais acessível que 

aqueles com prazos mais longos. [6] É então introduzida a quantidade carregada, e se 

necessário, deve ser atualizada a validade do medicamento. [6] Posto isto, fecha-se a 

gaveta e o processo é repetido para outro medicamento. 

Durante o estágio, participei na análise, preparação e reposição de medicamentos 

nos Pyxis® do internamento, bloco operatório e urgências. Tive ainda a oportunidade de 

assistir à manutenção de preventiva de um destes equipamentos. O registo de manutenção 

dos equipamentos pode ser visto em anexo (anexo 10 a-c). 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

9 
 

5.3. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL EM DOSE DIÁRIA UNITÁRIA 

Após validação farmacêutica, são impressas as etiquetas de identificação das 

gavetas dos doentes e os mapas de distribuição dos medicamentos agrupados por cama 

(anexo 11). A informação é enviada para o Kardex para ser feito o aviamento pelo TDT. A 

cada doente são atribuídas duas gavetas, com separadores nas quais o TDT coloca a 

medicação já separada por horas da toma, facilitando o trabalho dos enfermeiros. As 

gavetas estão inseridas em malas e estas são transportadas para os serviços num carro 

de transporte, com rodas, pelo AO. [7] O Kardex é de grande ajuda uma vez que, por 

cruzamento dos dados de todas as prescrições, consegue minimizar o número de 

movimentos requeridos ao TDT, indicando a gaveta de onde tem de retirar a medicação, a 

quantidade a retirar, a posologia, nome do doente e número da cama. Alguns PF, por serem 

de grande volume, não se encontram armazenados no Kardex, é então gerada uma 

informação com os produtos externos a aviar. Estes produtos externos, que podem ser 

desinfetantes, material de penso, xaropes,…, por não caberem nas gavetas são colocados 

em sacos plásticos devidamente identificados. Quando se trata de PF que vão ser 

administrados a vários doentes, como por exemplo a Lactulose ou a Resina, a farmácia de 

forma a racionalizar as quantidades envia apenas uma unidade de cada vez. Neste caso o 

produto não necessita de identificação sendo que a tarefa de administração cumpre 

sempre ao enfermeiro.  

Esta distribuição é feita para um período de 24h, podendo ser feita para 72h em 

altura de fim-de-semana ou 96h quando há um fim-de-semana prolongado por feriado. É o 

sistema de distribuição que assegura o uso do medicamento de forma mais segura e 

racional, isto porque todos os medicamentos carecem de validação por parte do 

farmacêutico. [3] 

 

5.4. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUALIZADA 

Alguns medicamentos, por motivos diversos, têm circuitos especiais de 

distribuição, cuja responsabilidade é do farmacêutico.  

 

5.4.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES  

Os psicotrópicos e estupefacientes podem ter inúmeros benefícios na medicina 

dadas as suas propriedades no sistema nervoso central, tendo múltiplos riscos associados 

podendo causar habituação e até dependência, implicando o controlo apertado sobre estes 

medicamentos. Assim sendo, todos os medicamentos que contenham substâncias ativas 

presentes nas tabelas em anexo ao Decreto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro (“Regime jurídico 

do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos”) são considerados 
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estupefacientes e psicotrópicos e estão sujeitas a este circuito especial controlado pelo 

farmacêutico. [3] A sua utilização requer o preenchimento da ficha modelo nº1509 num livro 

de requisições de venda exclusiva da INCM, anexo X da Portaria nº 981/98 de 8 de junho 

(anexo 12). [8] 

Nos SF, estes medicamentos encontram-se guardados num cofre de acesso restrito 

ao farmacêutico. [3] Nos serviços do hospital estão armazenados nos Pyxis®, em gavetas 

de alta segurança e estão dispensados do preenchimento do modelo nº 1509, por ordem 

do INFARMED, bastando o registo da atividade do sistema de dispensa automática Pyxis®. 

[9] A reposição de stock é da responsabilidade do farmacêutico e necessita de uma 

testemunha, normalmente um enfermeiro, que assina a folha de reposição do Pyxis®. A 

transferência de estupefacientes e psicotrópicos entre as diferentes unidades do CHTMAD 

requer o modelo em questão. Este é sempre preenchido em duplicado, ficando o original 

arquivado nos SF de saída. 

 

5.4.2. HEMODERIVADOS  

Os hemoderivados, por serem medicamentos preparados à base de componentes 

sanguíneos, necessitam de um rigoroso controlo dado o elevado risco de contaminação 

microbiana. Os mais comumente utilizados são a albumina, as imunoglobulinas e fatores 

de coagulação. 

A utilização de hemoderivados obedece ao Despacho do Ministro da Saúde n.º 

5/95, de 25 de Janeiro: “Aquisição de produtos derivados do plasma humano”, revogado 

pelo Despacho n.º 28356/2008, de 13 de Outubro. A prescrição é feita no modelo nº1804 

exclusivo da INCM, anexo ao Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro (anexo 

13 a-b). [10,11] O modelo é composto por duas vias e está dividido em 4 quadros de A a D, 

sendo que A e B são preenchidos pelo médico prescritor, C pelo farmacêutico, após 

validação da prescrição e o D é preenchido no momento da administração. Após dispensa, 

o original é assinado pelo recetor e é arquivado nos SF, enquanto que o duplicado fica com 

o medicamento, onde serão registadas as administrações. Por último, faz-se o registo 

informático no GHAF no perfil do doente de qual o hemoderivado fornecido, a quantidade, 

lote e o número de certificado do INFARMED específico de cada lote. [11] 

 

5.4.3. MEDICAMENTOS EXTRA-FORMULÁRIO 

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos contém os medicamentos 

considerados importantes para uso terapêutico no âmbito hospitalar pelo INFARMED, 

orientando a prescrição dentro do universo de medicamentos disponíveis no mercado. Um 

medicamento extra-formulário é todo o medicamento cuja utilização tem de ser 

devidamente justificada pelo médico. Pode dever-se a ser um medicamento de uso restrito, 
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um medicamento mais caro, um antibiótico, ou um medicamento usado off-label. Cabe ao 

farmacêutico avaliar a justificação médica, e, caso a justificação esteja dentro do previsto 

para o serviço clínico correspondente, validar a prescrição que permite o aviamento dessa 

terapêutica ao doente. Em alguns casos a decisão fica à responsabilidade da DC. 

Durante o meu estágio assisti, por exemplo, à prescrição de LINEZOLIDA. O que 

se faz é: preencher o pedido de autorização (anexo 14a) ao qual se anexa a justificação 

(anexo 14b) do médico e enviar tudo para a DC, para que esta avalie o pedido. O pedido 

foi aceite e a medicação administrada ao doente.  

 

5.4.4. MEDICAMENTOS DE IMPORTAÇÃO 

Os medicamentos de importação são outra classe de fármacos que são sujeitos à 

distribuição individualizada. Consegue-se assim ter um maior controlo da sua dispensa. O 

Polidocanol, por exemplo, era há algum tempo atrás, de importação sendo por isso 

distribuído de forma individualizada. Neste momento já se encontra no mercado nacional, 

mas a sua distribuição continua a fazer-se da mesma forma por razões de controlo. Para 

tal é utilizado um modelo de registo de distribuição individualizada (anexo 15). 

 

5.4.5. FERRO IV 

O ferro i.v. usado no hospital de dia também é distribuído de forma individualizada. 

A acompanhar a receita médica vem o esquema de tratamento com indicação das datas, 

quantidades de fármaco, volume de diluição e tempo de perfusão. Estes esquemas ficam 

guardados na farmácia do hospital e no dia anterior aos tratamentos, um farmacêutico avia 

as receitas e a AO entrega a medicação no hospital de dia para que o doente receba o 

tratamento.  

 

5.4.6. BEVACIZUMAB E LIDOCAÍNA+PRILOCAÍNA 

Nestes casos a distribuição individualizada não é obrigatória, apenas se faz por 

permitir um controlo mais apertado de certos medicamentos, por exemplo, de custo 

elevado. No BEVACIZUMAB, optou-se por trabalhar desta forma pois uma ampola de 

fármaco pode ser usada em vários doentes, e assim consegue-se uma maior 

racionalização no uso do medicamento. Também é utilizado o modelo de registo de 

distribuição individualizada (anexo 15). 

 

5.5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS EM AMBULATÓRIO 

A dispensa de medicamentos em ambiente hospitalar para utilização em regime de 

ambulatório adquiriu uma elevada importância nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. 
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Para este facto contribuiu o aumento da cedência de medicamentos de uso exclusivo 

hospitalar, aos doentes de modo a iniciar, ou continuar, o plano terapêutico fora do 

ambiente hospitalar, isto é, em casa. [12] 

Na zona de armazenamento encontra-se um frigorífico destinado ao 

armazenamento de produtos de frio (2 - 8 °C), com dispositivos de registo de temperatura, 

de modo a monitorizar a temperatura de armazenamento. Para além disso, existe um 

armário onde os produtos farmacêuticos estão armazenados por ordem alfabética de 

princípio ativo. 

 Na farmácia de ambulatório são dispensados medicamentos aos doentes 

provenientes da consulta externa do CHTMAD e da cirurgia de ambulatório. É também 

disponibilizada a medicação aos doentes externos ao CHTMAD seguidos em consultas 

particulares de especialidade, acompanhados da respetiva prescrição médica e cuja 

patologia esteja abrangida pela legislação em vigor. Essa legislação é publicada no site do 

INFARMED em Medicamentos de uso humano para utilização em ambulatório – Dispensa 

exclusiva em Farmácia Hospitalar). Um exemplo é o caso da artrite reumatoide com o 

Despacho n.º 18419/2010 de 2 de Dezembro. Todas as dispensas ao abrigo do despacho 

referido anteriormente têm de ser assinaladas na folha de registo mínimo (anexo 16). A 

legislação define ainda as condições de fornecimento, regulamentando a especialidade 

prescritora, o serviço clínico, o responsável pelo encargo financeiro e a patologia. [13] 

No ato da dispensa, o farmacêutico deve conferir toda a prescrição, desde a 

identificação do médico prescritor e do doente, à patologia, fármaco, dose, frequência e 

duração da terapêutica. Normalmente a prescrição é válida desde a consulta em que foi 

prescrita até à próxima. O farmacêutico tem o dever de informar o doente acerca do modo 

e via de administração, posologia, possíveis efeitos secundários e interações e fazê-lo 

ainda compreender a sua importância para o sucesso da terapêutica. É necessário que o 

doente ou a pessoa responsável pelo levantamento da medicação se identifique através 

do número de cartão de cidadão e especifique o tipo de relação que tem com o utente. A 

dispensa da medicação é feita até à próxima consulta, não ultrapassando os 60 dias, 

excluindo exceções devidamente justificadas e autorizadas. [12] 

Ao longo do meu estágio a maior parte das receitas eram provenientes da cirurgia 

de ambulatório, pelo que as prescrições mais frequentes eram de anti-inflamatórios e 

analgésicos. O aviamento da receita necessitava de atenta interpretação da prescrição, 

com especial cuidado para o número de dias de tratamento e posologia. Com base nisto, 

o farmacêutico calcula o número de administrações que o doente vai fazer e por 

conseguinte o número de formas farmacêuticas que tem de dispensar. Ao fazer o débito, 

por doente, no GHAF era ainda necessário introduzir o laboratório, o lote e a validade de 

todos os medicamentos dispensados. 
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Durante o meu estágio participei no “Estudo piloto sobre o Sistema de Registo de 

Intervenções Farmacêuticas no ato de dispensa de medicamentos a doentes em regime 

de ambulatório hospitalar” desenvolvido pela Administração Central do Sistema de Saúde. 

Consistia em responder a uma serie de perguntas sobre cada ato de dispensa de 

medicamentos em ambulatório (anexo 17). Foi também aplicado um inquérito de 

satisfação, desta vez aos utentes da farmácia de ambulatório (anexo 18). O propósito deste 

inquérito é conhecer as principais queixas dos doentes para assim se poder melhorar os 

aspetos menos positivos. Não cheguei a conhecer os resultados de nenhum dos estudos 

pois o meu estágio entretanto acabou, mas gostei de saber que existe uma preocupação 

por parte dos serviços em servir cada vez melhor os utentes. 

 

6. CONFERÊNCIA DA MEDICAÇÃO NA ENFERMARIA 

O circuito do medicamento, a nível hospitalar, é da responsabilidade do 

farmacêutico. Este profissional tem de assegurar que o medicamento certo chega ao 

doente certo, à hora certa e em boas condições. O sistema de distribuição que permite um 

melhor controlo é a DIDDU. Na DIDDU, a medicação é validada pelo farmacêutico e chega 

às enfermarias em gavetas individuais com os medicamentos separados por doentes. Este 

sistema permite reduzir, em grande parte, os erros de medicação. Numa tentativa de 

minimizar estes erros é feita uma verificação conjunta das gavetas de todos os pacientes 

internados.  

Quando as malas da medicação estão prontas, são transportadas fechadas  num 

carro até ao piso de medicina. Ao chegar o AO faz a troca das malas pelas do dia anterior. 

Um farmacêutico solicita um enfermeiro a participar numa verificação conjunta das malas. 

O enfermeiro verifica a medicação prescrita e confirma a sua existência na gaveta do 

respetivo doente. Entretanto o farmacêutico cruza a informação verificada pelo enfermeiro 

com o mapa da DIDDU. No final da mesma é necessário que o enfermeiro que esteve 

envolvido na conferência assine a folha de registo declarando a conformidade ou não 

conformidade da mesma. 

Alguns medicamentos, como por exemplo, psicotrópicos, benzodiazepinas, 

medicamentos não unitários e eletrólitos concentrados, por razões de segurança e 

controlo, não são distribuídos nas gavetas. Nestes casos, os enfermeiros retiram os 

referidos medicamentos do Pyxis® da medicina debitando-os diretamente ao doente.  

Esta etapa no processo de distribuição traz várias vantagens: diminui trocas de 

medicação; permite ao farmacêutico detetar alguma anomalia que possa ocorrer no 

processo de distribuição ou validação; é uma oportunidade que os Enfermeiros têm para 

esclarecer algumas dúvidas sobre posologias, efeitos adversos, diluições, solventes. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

14 
 

Durante o meu estágio no HPL esta foi uma atividade que realizei quase todos os 

dias, embora não decorresse sempre dentro do planeado. No início, os enfermeiros não se 

mostravam muito disponíveis e a conferência acabava por demorar muito e nem sempre 

ser completa. Com o tempo e algum convívio notei uma significativa melhoria na sua atitude 

perante a conferência, que passou a ser mais rápida. 

 

7. FARMACOTECNIA 

7.1. REEMBALAGEM E ROTULAGEM 

A reembalagem de medicamentos em farmácia hospitalar surge da necessidade de 

preencher falhas inerentes às especialidades farmacêuticas distribuídas pela indústria 

farmacêutica, de modo a disponibilizar esquemas terapêuticos adequados às 

necessidades especiais dos doentes em ambiente hospitalar. É, no entanto, indispensável 

que este processo respeite as normas das boas práticas de fabrico. Esta unidade encontra-

se num espaço físico separado e específico, junto da zona de preparação da DIDDU. [3,14] 

Este processo é utilizado para medicamentos sólidos orais que não são fornecidos 

em doses unitárias, ou dosagens específicas que é necessário preparar por fracionamento. 

Os rótulos de reembalamento devem possuir as seguintes informações: laboratório, DCI, 

dose, lote e prazo de validade. A reembalagem deve garantir proteção contra agentes 

ambientais de modo a assegurar a qualidade e a segurança do medicamento. É realizado 

por um TDT, devidamente equipado com bata descartável, luvas, touca e mascara, 

auxiliado por um AO. É utilizada uma máquina embaladora semiautomática conectada a 

um sistema informático onde é possível programar cada operação. [3,14] 

Os prazos de validade são definidos em função das características do medicamento 

e do embalamento. Se este não for retirado da embalagem primária, mantém o prazo de 

validade de origem. Se for retirado, é dado um prazo que corresponde a 25% do original 

até um máximo de 6 meses. Para medicamentos higroscópicos, apenas é atribuído um 

mês de validade. [14] 

Todos os reembalamentos são supervisionados e os lotes verificados por um 

farmacêutico, arquivando-se o relatório onde ficam registados todas as informações dos 

medicamentos reembalados (anexo 19). [14] 

 

7.2. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS 

Nos SF do HPL são preparados Medicamentos Manipulados (MM) para doentes em 

regime de internamento ou ambulatório ou ainda para satisfação de pedidos dos serviços.  

Na validação, o farmacêutico analisa o serviço requisitante, MM solicitado, dose e 

posologia. A preparação é realizada de acordo com as instruções de trabalho tendo em 
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conta a ficha de preparação e as boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados. Procede-se ao acondicionamento e rotulagem tendo em conta as condições 

de armazenamento necessárias para a sua conformidade. São verificadas as 

características organoléticas e a rotulagem. A própria ficha de preparação serve como 

registo da preparação e é arquivada (anexo 20 a-b). Quando o MM está pronto é entregue 

ao doente ou ao serviço que o solicitou. [15,16] 

 

7.3. PREPARAÇÃO DE CITOSTÁTICOS [17] 

No HPL não existe a valência de oncologia, por isso pude passar pela Unidade 

Central do CHTMAD, em Vila Real, durante uma semana na qual observei e executei 

algumas das funções do farmacêutico neste serviço. A preparação de citotóxicos é 

realizada na Unidade Centralizada de Preparação de Citostáticos (UCPC), onde existe um 

farmacêutico responsável e dois TDT. Esta unidade está integrada no Centro de Oncologia 

e apresenta um conjunto de normas e procedimentos específicos, descritos no Manual de 

Procedimentos de Citostáticos. 

Como se tratam de preparações estéreis, são necessários cuidados especiais para 

minimizar a contaminação microbiológica. Desta forma a UCPC é constituída por uma zona 

negra (zona suja), que abrange o gabinete onde o farmacêutico valida as prescrições e o 

armazém de suporte à UCPC; uma zona cinzenta que corresponde à antecâmara onde os 

TDT colocam os equipamentos de proteção individual; e uma zona branca (zona limpa) na 

qual se encontra a câmara de fluxo laminar vertical onde se preparam os citostáticos. 

As prescrições médicas são geralmente baseadas em guidelines que padronizam 

os diferentes fármacos em diferentes associações para os diferentes tipos de tumores. 

Existe uma grande variabilidade de tratamento e de número de ciclos, muito dependente 

do doente, do estadio, do tamanho do tumor ou da existência de metástases.  

Ao farmacêutico responsável cabe validar as prescrições. Para tal, este deve 

verificar se a prescrição condiz com o diagnóstico; investigar se se trata de um primeiro 

tratamento ou não e em que fase do ciclo se encontra o paciente, pois existem fármacos 

com diferentes velocidades de perfusão consoante a fase do ciclo de tratamento (ex: 

BEVACIZUMAB vai diminuindo tempo de perfusão até ao mínimo de 30 minutos); calcular 

e confirmar as doses prescritas de acordo com os parâmetros biométricos ou bioquímicos 

do doente; averiguar se o diluente e via de administração estão de acordo com o fármaco 

e são compatíveis; considerar o histórico do paciente e segundo a sua experiência 

contactar o médico para uma eventual alteração de esquema terapêutico. As prescrições 

são elaboradas na Folha de Prescrição Médica de Quimioterapia – Hospital de 

dia/Internamento (anexo 21), as quais só são válidas quando assinadas pelo médico 

prescritor. É também função do farmacêutico, depois de validar a prescrição, calcular o 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

16 
 

volume de fármaco a ser usado pelos TDT na preparação do citostático, fazer os rótulos 

com toda a informação (nome do doente, fármaco, dose, volume, tempo de perfusão, quem 

preparou e responsável, outras observações como p.ex.: 1ª vez)(anexo 22), organizar todo 

o material necessário à preparação dos manipulados (fármacos, diluentes e material 

clínico), registar lotes e validades dos fármacos . Como responsável pela UCPC, ao 

farmacêutico cabe ainda o controlo microbiológico da câmara de preparação, é necessário 

garantir que não há crescimento microbiológico dentro da câmara; registo de erros de 

prescrição (abordados mais à frente); registo de acidentes com citostáticos (anexo 23 a-b), 

quer seja na preparação ou na administração do mesmo; registo de inutilização de 

citostáticos (anexo 24), quando por algum motivo o doente não faz o tratamento.  

A preparação de citostáticos é feita na zona asséptica (câmara de fluxo laminar), 

onde um TDT faz a preparação e o outro verifica as medições, havendo uma dupla 

validação. O material necessário à preparação (citostáticos sem cartonagem, rótulo, 

solventes de reconstituição e/ou diluição) é enviado pelo farmacêutico em tabuleiros de 

inox, pulverizado com álcool a 70o. Os tabuleiros são enviados através de um transfer, que 

não permite a abertura das duas portas simultaneamente, prevenindo assim a 

contaminação da zona limpa. Sempre que haja possibilidade, devem produzir-se 

sequencialmente preparações do mesmo fármaco para evitar desperdícios. Após a 

realização da preparação, esta é sujeita ao controlo de qualidade por verificação da 

coloração e existência de alguma turvação. O farmacêutico verifica também os volumes 

preparados. Quando esta preparação está pronta, é enviada para a sala de tratamento de 

doentes. As preparações fazem sempre acompanhar-se do livro de registo de receção de 

citostáticos preenchidos pelo farmacêutico, no qual se identifica cada doente com o 

respetivo ciclo de quimioterapia. O enfermeiro acusa a receção rubricando o livro. 

A direção da UCPC requer, como qualquer área farmacêutica, uma constante 

atualização de conhecimentos científicos e de procedimentos, com vista a melhorar a 

segurança na manipulação dos citotóxicos e a eficácia dos tratamentos, reduzindo os 

riscos inerentes ao uso deste tipo de fármacos. 

 

8. FARMÁCIA CLÍNICA 

8.1. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS [3,18] 

O farmacêutico é o profissional do medicamento e nesta qualidade é da sua 

competência dar pareceres, esclarecimentos e informações sobre os medicamentos. É 

uma tarefa de extrema importância pois através dela o farmacêutico hospitalar promove 

uma terapêutica correta, eficaz e racional no hospital. 
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A questão pode ser solicitada por um profissional de saúde, e neste caso temos 

uma informação passiva. Quando a informação é transmitida por iniciativa do centro de 

informação de medicamentos, tal como realização de seminários, elaboração de folhetos 

informativos, diz-se ativa ou pró-ativa. 

No HPL não existe um espaço físico que funcione como centro de informação de 

medicamentos nem um farmacêutico responsável apenas pelo mesmo. Assim, chegam à 

farmácia pedidos de informação passiva que são respondidos por quem os receber. As 

questões são colocadas diretamente aos farmacêuticos por via telefone ou correio 

eletrónico. Caso seja necessário é consultada bibliografia científica. A resposta é dada por 

telefone ou por escrito. Todas as fontes consultadas são registadas, bem como, o 

solicitador da informação, a data e hora, a informação dada, o tempo de resposta e quem 

deu a informação. É usado o modelo em anexo (anexo 25). 

Durante o meu estágio, assisti à prestação de informações ao doente no 

ambulatório e participei na elaboração de respostas a solicitações realizadas por 

profissionais de saúde. 

 

8.2. FARMACOVIGILÂNCIA [3,19] 

A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em 

defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de 

reações adversas a medicamentos.  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância, é constituído pela Direção de Gestão do 

Risco de Medicamentos do INFARMED, e por quatro Unidades Regionais de 

Farmacovigilância: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. Cada Unidade Regional de 

Farmacovigilância promove ações de formação junto dos notificadores e avalia as 

notificações de reações adversas a medicamentos ocorridas nas respetivas áreas 

geográficas. 

No HPL podem ser notadas várias referências a ações/campanhas de 

sensibilização promovidas por diferentes entidades. Da Ordem dos Farmacêuticos existe 

uma campanha que apela ao “Uso Responsável do Medicamento – Somos todos 

responsáveis” e da Unidade de Farmacovigilância do Norte, uma outra, que alerta para a 

importância da denúncia de efeitos adversos.  

Durante o meu estágio, os SF do HPL receberam uma circular informativa remetida 

pelo INFARMED. Tratava-se da suspeita, por parte das autoridades do Reino Unido, de 

falsificação do medicamento HUMIRA® (Abbott), Adalimumab, de um determinado lote. 

Era pedido a quem tivesse medicamentos daquele lote que os entregassem nas farmácias 

para posterior destruição (anexo 26). 
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8.3.  REGISTO DE ERROS DE MEDICAÇÃO 

A deteção e registo de erros de medicação são de extrema importância numa 

perspetiva formativa e não punitiva, por forma a se proceder à posterior análise das suas 

causas e a garantir a melhoria contínua dos processos envolvidos no circuito do 

medicamento. A notificação dos mesmos é da responsabilidade do profissional de saúde 

que os deteta e é efetuada pela folha de “registo de erros de medicação” (anexo 27). É 

considerado erro de medicação qualquer erro não intencional que ocorra na prescrição, 

dispensa ou administração de um medicamento. Consoante o tipo de erro cometido e 

detetado assim varia o procedimento a adotar no sentido da sua avaliação e, se for o caso, 

resolução. Assim, podemos distinguir os seguintes tipos de erro de medicação: 

 

 Erro Tipo A: quando as circunstâncias poderiam causar erro mas foram 

atempadamente detetadas e corrigidas, 

 Erro Tipo B: quando ocorreu um erro mas não chegou ao doente, 

 Erro Tipo C: quando ocorreu um erro que chegou ao doente. Neste caso, o 

profissional de saúde que identificou o erro é responsável por o comunicar ao 

Médico do doente ou, na sua ausência, ao Médico do Serviço de Urgência, que se 

torna responsável por efetuar uma imediata avaliação clínica do doente (anexo 28). 

Quando notificado, o respetivo superior hierárquico deve avaliar as circunstâncias 

envolvidas na causa do erro, confirmando que foi recolhida toda a informação 

relacionada com o mesmo. 

Deve haver uma boa comunicação entre todos os profissionais de saúde para que, 

em caso algum, haja prejuízo para o doente. Farmacêuticos, Médicos e Enfermeiros 

constituem uma equipe multidisciplinar do Sistema Nacional de Saúde, que permite que os 

doentes recebam o tratamento a que têm direito. 

Durante o meu estágio no HPL assisti a alguns erros de prescrição, todos eles sem 

prejuízo para o utente.  

 

9. ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

9.1. VISITA AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS 

No decorrer do meu estágio no HPL, tive a oportunidade de visitar e conhecer o 

funcionamento básico do Laboratório de Analise Clinicas. Assim como a restante estrutura 

do hospital, o laboratório de análises funciona em consonância com as outras unidades do 

CHTMAD. O Laboratório tem como Diretor o Doutor Paulo Pires, Médico Patologista, e 

duas Farmacêuticas, assim como vários Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública.  
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As provas realizadas a pedido dos médicos são divididas consoante se trate de 

análise Hematológica ou Microbiológica. Na análise hematológica temos o estudo de 

parâmetros como Hematócrito, Concentração de Hemoglobina, Contagem de eritrócitos e 

contagem diferencial de leucócitos. Todas as provas são realizadas com recurso à mais 

recente tecnologia sendo o processo de análise todo ele automatizado – uma realidade 

bem diferente daquela que contactamos na faculdade. Na parte da Microbiologia, as 

técnicas são muito semelhantes às praticadas na faculdade. São também usados meios 

como Manitol, MacConkey, CLED, Gelose de Sangue, para deteção e isolamento de 

bactérias. A grande diferença reside no método de identificação das bactérias, aqui 

também praticamente automatizado. Quando são requeridas provas mais específicas ou 

caso se tratem de casos mais graves, as amostras podem ser encaminhadas para o 

laboratório do Hospital de Vila Real. 

Penso que a minha passagem pelo laboratório de analises clinicas do HPL foi muito 

proveitosa, permitiu-me perceber os processos e técnicas a que são sujeitas as amostras; 

e trata-se de uma outra área de intervenção do Farmacêutico. 

 

9.2. TRABALHO SOBRE O METOPROLOL 

Durante o meu estágio no HPL, foi-me proposto, pela Dra. Helena, a realização de 

um pequeno trabalho que se inserisse nas necessidades, detetadas por mim, ao longo do 

referido estágio. Foi então que surgiu a necessidade de consultar a literatura de um 

medicamento de importação que estava escrita em Alemão. Depois de conversar com a 

Dra. Helena decidi fazer um apanhado do Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

(RCM), em Português, e ainda um cartaz que ilustrasse o modo de utilização do mesmo 

com a finalidade de este ser afixado nas salas de enfermagem do CHTMAD. O 

medicamento foram as ampolas de METOPROLOL I.V. e os trabalhos podem ser vistos 

nos anexos (anexo 29 a-d e anexo 30). 

Uma vez que o medicamento era de importação e não havia literatura sobre o modo 

de utilização do mesmo, a Dra. Helena contactou o responsável pelo serviço de Cardiologia 

do CHTMAD. Por e-mail foram-lhe enviados os trabalhos e pedida a sua opinião sobre a 

sua afixação nos serviços de enfermagem. A resposta foi negativa. A justificação dada foi 

que a administração daquele fármaco requeria um grande conhecimento acerca do mesmo 

e que um cartaz ilustrativo de como ser usado poderia induzir uma falsa segurança aos 

enfermeiros e médicos não cardiologistas para a sua utilização nos pacientes. Assim 

sendo, tanto o RCM como o cartaz não foram divulgados aos profissionais de saúde do 

CHTMAD. Embora o meu trabalho não tenha sido divulgado, não considero que tenha sido 

tempo perdido pois aprendi sempre alguma coisa sobre o fármaco em questão. 
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9.3. SESSÃO DE ESCLARECIMENTO DO “PROJETO DE 

DESMATERIALIZAÇÃO COMPLETA DA PRESCRIÇÃO-DISPENSA, 

CONFERÊNCIA E FATURAÇÃO”   

 

A convite da Dra. Helena Tertuliano, estive presente na apresentação do “Projeto 

de Desmaterialização Completa da Prescrição-Dispensa, Conferência e Faturação”. Esta 

iniciativa desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde pretende 

implementar, de forma gradual, a prescrição de medicamentos e Meios Complementares 

de Diagnóstico de forma eletrónica, sem recurso a papel. A exposição do projeto teve como 

objetivo dar a conhecer o novo modelo de prescrição a todos os profissionais de saúde.  

O novo modelo de prescrição é legislado pela portaria 224/2015, de 27 de julho que 

estabelece um novo regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de 

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

medicamentos, bem como definir as obrigações de informação a prestar aos utentes. 

Quando entrar em vigor, o modelo eletrónico permitirá ao médico associar a prescrição do 

utente à base de dados do Sistema Nacional de Prescrições como até então. Depois 

poderá imprimir o guia de tratamento para o utente, numa única folha, permitindo o acesso 

à prescrição aquando da dispensa na farmácia, através do guia. No caso de optar por não 

imprimir o guia de tratamento, este poderá ser enviado por e-mail ou sms para o doente ou 

ainda ser consultado no Portal da Saúde. No último caso, o acesso à prescrição pelo 

farmacêutico no ato da dispensa é feito através da leitura e identificação do cartão de 

cidadão ao qual estará associada no Sistema Nacional de Prescrições. 

Embora o tema parecesse importante para um futuro farmacêutico, daí a minha 

comparência, a exposição do tema não se debruçou muito sobre as mudanças que irão 

ocorrer na farmácia. Pareceu-me que a apresentação se focou mais no que irá mudar no 

ato da prescrição propriamente dita, ou seja, para os médicos. Ficaram portanto muitas 

dúvidas de como se irá processar o novo modelo na farmácia, sobretudo no ambulatório. 

No entanto, trata-se de um modelo novo, ainda em fase de implementação e que sofrerá 

algumas alterações. Para que a mudança ocorra da melhor forma e o mais rapidamente 

possível é necessário que os profissionais de saúde estejam bem informados. Por isso, 

mesmo tendo em conta algumas dúvidas que ficaram por esclarecer, este foi para mim um 

primeiro contacto importante com a realidade que no futuro fará parte da minha atividade 

como farmacêutico, quer hospitalar quer de oficina. 
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10. CONCLUSÃO 

 

 A minha passagem pelo Hospital de Proximidade de Lamego permitiu-me viver 

experiências que me mostraram a importância dos Serviços Farmacêuticos num hospital. 

Trouxe-me ainda, a possibilidade de integrar uma equipa multidisciplinar de trabalho, 

tratando-se do meu primeiro contacto, a sério, com a profissão. 

 Os motivos que pesaram na minha escolha pelo Hospital de Lamego para a 

realização do meu estágio em Farmácia Hospitalar foram: a proximidade geográfica com a 

minha área de residência e já ter contactado com os profissionais dos Serviços 

Farmacêuticos num anterior estágio extracurricular. Acredito que o facto de o Hospital de 

Lamego não se tratar de um hospital central não prejudicou a minha aprendizagem. Se por 

um lado não contactei com todas as valências que integram um hospital central, por outro 

lado, sendo o Hospital de Lamego um hospital “pequeno” permitiu-me “pôr a mão na 

massa” e executar eu próprio todas as tarefas e obrigações que fazem parte do dia-a-dia 

de um farmacêutico hospitalar. 

 Este estágio proporcionou consolidação e aquisição de conhecimentos sobre uma 

vertente farmacêutica muito pouco aprofundada na faculdade. Consegui, ao longo de dois 

meses, aperceber-me do profissionalismo e responsabilidade exigidos a um farmacêutico 

hospitalar. O farmacêutico hospitalar realiza o exercício da sua profissão na plenitude das 

suas competências, dado que é interveniente em várias áreas: gestão, dispensa e 

distribuição de medicamentos e de produtos farmacêuticos, farmacologia, farmacotecnia, 

garantia de qualidade, farmacovigilância e política de utilização dos medicamentos. 

As expectativas em relação ao estágio foram largamente superadas, muito graças 

à excelente equipa de profissionais que sempre se mostrou disponível e com vontade, não 

só de transmitir conhecimentos, como também de passar o “significado” do que é ser 

Farmacêutico Hospitalar. 
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12. ANEXOS 
Anexo 1 – Registo de Transferência (Armazém Vila Real> Armazém Lamego). 
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Anexo 2 – Registo de Transferência (Armazém Lamego> Armazém Vila Real). 
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Anexo 3 – Exemplo de fatura de fornecedor 
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Anexo 4 – Monitorização do transporte de medicamentos de frio. 
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Anexo 5 – Monitorização de Fornecedores. 
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Anexo 6 – Monitorização de Transferência Interna. 
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Anexo 7 – Requisição de distribuição clássica. 
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Anexo 8a – Inquérito aos serviços do CHTMAD. 
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Anexo 8b - Inquérito aos serviços do CHTMAD  
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Anexo 9a – Registo de carregamento de PYXIS® 
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Anexo 9b – Registo de carregamento de PYXIS® (continuação) 
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Anexo 10a – Plano de manutenção PYXIS® MedStation 
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Anexo 10b - Plano de manutenção PYXIS® MedStation 
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Anexo 10c – Plano de manutenção PYXIS® MedStation  
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Anexo 11 – Mapa de DIDDU (Exemplo) 
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Anexo 12 – Anexo X da Portaria nº 981/98 de 8 de junho – Requisição benzodiazepinas e 

Psicotrópicos. 
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Anexo 13a – Requisição de aquisição e utilização de hemoderivados (via farmácia) 
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Anexo 13b – Requisição de aquisição e utilização de hemoderivados (via serviço) 
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Anexo 14a – Pedido de autorização de medicamento. 
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Anexo 14b – Justificação do pedido de autorização. 
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Anexo 15 – Registo de distribuição individualizada. 
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Anexo 16 – Registo mínimo ao abrigo do n.º 14 do Despacho n.º 18419/2010, de 02 de 

Dezembro 
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Anexo 17 – Questionário do “Estudo piloto sobre o Sistema de Registo de Intervenções 

Farmacêuticas no ato de dispensa de medicamentos a doentes em regime de 

ambulatório hospitalar”. 
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Anexo 18 – Inquérito efetuado aos utentes da farmácia de ambulatório em outubro. 
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Anexo 19 – Relatório de reembalamento de medicamentos. 
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Anexo 20a – Ficha de preparação de medicamento manipulado. 
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Anexo 20b – Ficha de preparação de medicamento manipulado (continuação). 
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Anexo 21 – Folha de prescrição de citostáticos. 
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Anexo 22 – Rótulo de citostáticos preparados. 
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Anexo 23a – Registo de acidentes com citostáticos. 
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Anexo 23b – Registo de acidentes com citostáticos.  
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Anexo 24 – Registo de inutilização de citostáticos. 
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Anexo 25a – Pedido de informação. 
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Anexo 25b – Pedido de informação (continuação). 
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Anexo 26 – Circular informativa do INFARMED. 
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Anexo 27 – Registo de erros de medicação. 
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Anexo 28 – Avaliação do erro de medicação. 
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Anexo 29a – Trabalho sobre METOPROLOL. 

 

 

METOPROLOL                  AMPOLAS 5mg/5ml 

 

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

Distúrbios do ritmo cardíaco, incluindo arritmias supraventriculares e ventriculares. 

Enfartes agudos do miocárdio confirmados ou suspeitos 

POSOLOGIA E METODO DE ADMINISTRAÇÃO 

A administração de METROPOLOL I.V. deve ser supervisionada por pessoal experiente com equipamento de 

monitorização e ressuscitação disponíveis. 

DISTÚRBIOS DO RITMO CARDIACO (ARRITMIAS) 

 Inicialmente 5mg, injetados lentamente por via intravenosa (1-2mg/minuto). 

 Repetir a injeção com intervalos de 5 minutos até resposta satisfatória. 

 A dose máxima é de 15 mg (3 ampolas). 

No tratamento de arritmia cardíaca aguda, recomenda-se que a terapia (uma vez que a arritmia esteja sob controlo) continue com comprimidos. 

 

ENFARTE AGUDO DO MIOCARDIO   

Lopresor deve ser apenas usado em pacientes hemodinamicamente estáveis (pressão arterial sistólica> 100 mmHg, 

frequência cardíaca> 60 batimentos / min, sem sintomas de insuficiência cardíaca), para os quais não há contra-indicações 

para o tratamento com β-bloqueadores. 

As doses recomendadas podem ser reduzidas dependendo do estado hemodinâmico do paciente. 

a. Tratamento agudo 

O tratamento deve ser o mais rápido possível após admissão no hospital e com ECG contínuo e controlo da pressão 

arterial. 

Iniciar com 5mg de METOPROLOL por via intravenosa e repetir, com intervalos de 2 minutos, até dose total de 15mg. Se 

surgir alguma contraindicação, suspender imediatamente a administração e adotar medidas apropriadas. 

Desde que a dose intravenosa total (15mg) tenha sido bem tolerada, iniciar terapia oral 15 minutos depois com 50mg a 

cada 6horas durante 48horas. Nos pacientes que não toleraram a dose intravenosa completa deve-se iniciar, com 

precaução, a terapia oral com metade da dose anteriormente mencionada (25mg, 6/6H, durante 48horas). 

 

b. Tratamento de manutenção 

A dose oral de manutenção é de 200mg por dia, dividida em 2 tomas. Em caso de diminuição da frequência cardíaca e / 

ou pressão arterial ou outras complicações, o METOPROLOL PO deve ser interrompido imediatamente. 
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Anexo 29b – Trabalho sobre METOPROLOL (continuação). 

 

CONTRA-INDICAÇÕES 

 Hipersensibilidade conhecida ao METOPROLOL e seus derivados, ou algum excipiente; hipersensibilidade a 

outros beta-bloqueadores. 

 Bloqueio auriculoventricular de segundo ou terceiro grau. 

 Falha cardíaca descompensada. 

 Bradicardia sinusal clinicamente relevante (FC <45-50 BPM). 

 Síndrome do nódulo sinusal. 

 Desordens severas da circulação arterial periférica. 

 Choque cardiogénico. 

 Feocromocitoma não tratado. 

 Hipotensão. 

 Uso oral: asma brônquica severa ou histórico de broncoespasmo severo. 

 Uso I.V.: asma brônquica ou histórico de broncoespasmo. 

 Contra-indicado em pacientes com EAM com FC< 45-50 bpm, intervalo P-R> 0,24s, pressão sistólica < 

100mmHg e/ou falha cardíaca severa. 

 

 

CUIDADOS ESPECIAIS E PRECAUÇÕES NO USO 

 Crianças: não existem dados de segurança e eficácia para as crianças. 

 Insuficiência renal: em doentes com insuficiência renal não é necessário ajuste da dose. 

 Na insuficiência hepática grave, a eliminação do METOPROLOL é reduzida, podendo ser necessário, 

eventualmente, uma redução da dose. 

 Em idosos, não é necessário ajuste da dose. No entanto, pode ocorrer um excessivo decréscimo da pressão 

arterial, devendo o METOPROLOL ser utilizado com cautela em pacientes com mais de 65 anos. 

 Se um paciente tratado com METOPROLOL necessitar de uma anestesia geral, o anestesista deve ser informado. 

Deve ser usado um anestésico com o mínimo efeito cardiodepressor possível. 

 O tratamento com METOPROLOL não deve ser descontinuado de repente, especialmente em pacientes com 

doença isquémica. 

 Reações anafiláticas desencadeadas por outros agentes são agravadas por beta-bloqueadores. Sempre que 

possível, evitar o uso de beta-bloqueadores em pacientes com risco aumentado de anafilaxia. 

 Os beta-bloqueadores suprimem alguns sinais clínicos de hipertiroidismo. A administração de METOPROLOL 

em pacientes com hipertiroidismo ou suspeita de, implica a monitorização das funções cardíaca e tiroideia. 

 Os pacientes devem ser observados para potenciais efeitos a nível ocular (olhos secos com ou sem rash 

cutâneo). 
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Anexo 29c – Trabalho sobre METOPROLOL (continuação). 

 

 

INTERAÇÕES COM OUTROS FÁRMACOS 

EFEITOS DE OUTROS FÁRMACOS NO METOPROLOL 

Os efeitos do METOPROLOL e outros fármacos anti-hipertensores sobre a pressão sanguínea são normalmente 

cumulativos. Pacientes que recebem tratamento com redutores das catecolaminas, outros beta-bloqueadores (incluindo 

gotas oftálmicas), ou inibidores da monoamina oxidase (MAO), devem ser monitorizados. 

FÁRMACOS QUE AUMENTAM A CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DO METOPROLOL 

 Inibidores dos canais de cálcio 

 Anti-arritmicos de classe I e Amiodarona 

 Nitroglicerina 

 Anestésicos gerais 

 Inibidores da CYP2D6 

FÁRMACOS QUE DIMINUEM A CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DO METOPROLOL 

 Prazosina 

 Digitálicos 

 Simpaticomiméticos 

 Anti-inflamatorios não esteroides (AINES) 

 Indutores de enzimas hepáticas 

EFEITOS DO METOPROLOL NOUTROS FÁRMACOS 

 Insulina e hipoglicémicos orais – os beta-bloqueadores podem aumentar ou prolongar hipoglicémia. Alem disso, 

antagonizam efeitos hipoglicemiantes das sulfonilureias. Estes riscos são menores com o METOPROLOL do que 

com outros beta-bloqueadores. 

 Lidocaína – o METOPROLOL pode reduzir a clereance da lidocaína, aumentando os seus efeitos. 

 Álcool – o METOPROLOL pode modificar os parâmetros farmacocinéticos do álcool. 

 

EFEITOS ADVERSOS 

 Comuns 1% ≥ 10%: dor de cabeça, tonturas, bradicardia, hipotensão ortostática, dispneia de esforço, náuseas, 

vómitos, dor abdominal, fadiga. 

 

 Raros 0,01% ≥ 0,1%: depressão, pesadelos, sonolência ou insónia, parestesia, falha cardíaca, arritmias, 

palpitações, edema, Síndrome de Raynaud, broncoespasmo, diarreia ou obstipação, rash cutâneo, cãibras 

musculares. 

 

 Muito raros ≤0,01%: trombocitopenia, alucinações, distúrbios de personalidade, distúrbios visuais, olhos secos 

ou irritativos, zumbido nos ouvidos, distúrbios na condução cardíaca, gangrena em pacientes com problemas 

de circulação periférica prévios, boca seca, hepatite, fotossensibilidade, alopecia, distúrbios na líbido. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

64 
 

 

Anexo 29d – Trabalho sobre METOPROLOL (continuação). 

 

 

SOBREDOSAGEM  

SINAIS E SINTOMAS 

A sobredosagem de METOPROLOL pode levar a hipotensão severa, bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular, falha 

cardíaca, choque cardiogénico, paragem cardíaca, broncoespasmo, perda de consciência (ou até mesmo coma), 

convulsões, náuseas, vómitos e cianose. 

TRATAMENTO 

O paciente deve estar sob monitorização constante dos sinais vitais e devem ser realizadas medidas de suporte, como 

ventilação artificial, caso seja necessário.  

Atropina IV pode ser administrada para controlar a bradicardia. Agonistas Beta IV, como isoprenalina, devem ser usados 

para tratar a bradicardia e hipotensão. Dopamina, dobutamina ou noradrenalina podem ser administradas para manter 

a pressão sanguínea. O glucagon pode ser usado pelos seus efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos no coração que 

são independentes dos recetores beta-adrenérgicos. E por ter demonstrado ser efetivo no tratamento da hipotensão 

resistente e falha cardíaca associadas a sobredosagens com beta-bloqueadores. O diazepam é o fármaco de eleição no 

controlo de convulsões. A aminofilina pode ser usada para reverter o broncoespasmo; pacientes devem ser vigiados para 

evidência de arritmias cardíacas durante e após administração do broncodilatador. 

 

PROPRIEDADES FARMACODINÂMICAS 

GRUPO FARMACOTERAPÊUTICO 

Beta-bloqueador cardioseletivo. 

MECANISMO DE AÇÃO 

O METOPROLOL bloqueia os recetores adrenérgicos beta1, maioritariamente localizados no coração. 

O efeito estimulante das catecolaminas é reduzido ou inibido pelo METOPROLOL. Isto leva à diminuição da frequência, 

contratilidade e débito cardíacos.  

 

CUIDADOS A TER NO ARMAZENAMENTO 

Guardar em local fresco e seco, ao abrigo da luz. 

 

Realizado por João Pedro Vieira Teixeira                 

                 Estagiário do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas                                               

     Faculdade de Farmácia Universidade do Porto 
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Anexo 30 – Poster sobre METOPROLOL. 
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