
                Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  |  Março - Agosto 
      
	  

	   	  
ANA	  PEIXOTO	  ZIMMERMAN	   i	  

	  
	  

	  

	   	  



                Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  |  Março - Agosto 
      
	  

ANA	  PEIXOTO	  ZIMMERMAN	   ii	  
	  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 
 
 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

Farmácia de Amarante  
 

março a agosto de 2015 
 
 
 

Estudante: Ana Peixoto Zimmerman 
 

 
Orientador : Dra. Carla Teixeira 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor FFUP: Prof. Doutora Irene Rebelo  
 
 
   

 
 
 
 

Setembro de 2015 
  



                Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  |  Março - Agosto 
      
	  

ANA	  PEIXOTO	  ZIMMERMAN	   iii	  
	  

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 
Eu, _______________________________________________, abaixo 
assinado, nº __________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, declaro 
ter actuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 
Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (acto 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  |  Março - Agosto 
      
	  

ANA	  PEIXOTO	  ZIMMERMAN	   iv	  
	  

AGRADECIMENTOS 

 Agora que chego ao fim do meu percurso académico e ao início do meu 

percurso profissional, gostaria de agradecer a todos os docentes da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto pela dedicação, paciência e conhecimentos que 

me transmitiram ao longo destes anos de estudo. Agradeço à Prof. Doutora Irene 

Rebelo, pelo seu acompanhamento durante a redação do presente relatório. 

 Agradeço também aos meus colegas de curso, que são uma parte importante 

da vida académica. 

 Por último, agradeço à minha orientadora de estágio em Farmácia Comunitária, 

a Dra. Carla Teixeira, pela paciência que demonstrou comigo e por tudo o que me 

ensinou durante os 6 meses de estágio, desde os conhecimento académicos e 

profissionais até às “lições de vida”. Agradeço também aos colegas que em 

acompanharam durante o estágio, Dr. Bruno, Tânia, Patrícia, Diogo, Luís, Paulo e 

João, que também me ajudaram em determinadas situações e se mostraram sempre 

disponíveis para esclarecer as minhas dúvidas.  



                Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  |  Março - Agosto 
      
	  

ANA	  PEIXOTO	  ZIMMERMAN	   v	  
	  	  

RESUMO 

 O estágio curricular em Farmácia Comunitária é uma das etapas mais 

relevantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, que nos faz aproximar 

da realidade da profissão farmacêutica e da área de saúde. 

 Durante o meu estágio de 6 meses de duração na Farmácia de Amarante pude 

colocar em prática conhecimentos adquiridos durante os anos anteriores de estudo na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e fui orientada pela Dra. Carla 

Teixeira nos caminhos da farmácia comunitária, até aí praticamente desconhecidos 

por mim. Uma das primeiras coisas que aprendi no meu estágio foi que um 

farmacêutico deve ser capaz de executar qualquer tarefa numa farmácia, desde a 

receção de encomendas, passando pelo seu armazenamento, até ao contacto com a 

população. Assim, integrei-me na equipa da Farmácia de Amarante e trabalhei para 

reunir o máximo de conhecimento possível, sobre as diversas áreas comportadas 

numa farmácia, de forma a tornar-me uma profissional polivalente. 

 O presente documento é constituído por duas partes. A parte A descreve, de 

forma resumida, as atividades realizadas ao longo do meu estágio, respeitantes ao 

funcionamento de uma farmácia. A parte B diz respeito aos trabalhos que fui 

desenvolvendo durante estes 6 meses, que me permitiram aproximar-me dos utentes 

e prestar serviços mais direcionados às necessidades da farmácia.  
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ABREVIATURAS 

ADO – Antidiabéticos orais 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AMI – Assistência Médica Internacional 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

BPF – Boas Práticas Farmacêuticas 

DCI – Denominação comum internacional 

DCV – Doenças cardiovasculares 

DG – Distribuidores grossistas 

DM – Diabetes Mellitus 

DT – Diretor Técnico 

FA – Farmacêutico Adjunto 

HbA1c – Hemoglobina glicosilada 

HTA – Hipertensão arterial 

IMC – Índice de massa corporal 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP 

ISCI – Infusão Subcutânea Contínua de Insulina 

MG – Medicamentos genéricos 

MID – Múltiplas injeções diárias 

MNSRM – Medicamentos não sujeitos a receita médica 

MSRM – Medicamentos sujeitos a receita médica 

PCHC – Produtos cosméticos e de higiene corporal 

PVF – Preço de venda à farmácia 

PVP – Preço de venda ao público 

SGQ – Sistema de Gestão e Qualidade 

SIGREM – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos fora de uso 
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PARTE A – Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

I. INTRODUÇÃO 
 

Nesta primeira parte do relatório de estágio, irei descrever as atividades 

desenvolvidas durante o meu período de estágio em farmácia comunitária. 

I I .  ORGANIZAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

2.1. Localização da Farmácia, Perfil  dos Utentes e Horário de 

Funcionamento 

A Farmácia de Amarante apresenta uma localização próxima ao Centro de 

Saúde e à clínica Clipóvoa de Amarante, numa das avenidas centrais da cidade, 

sendo assim um local de passagem de muitos populares e viajantes. Desta forma, 

uma parcela importante dos utentes é constituída por idosos, reformados e pessoas 

mais carenciadas, sendo predominantemente doentes polimedicados. Uma parcela 

mais pequena, mas não menos importante, é composta por crianças, jovens e 

pessoas de nível sócioeconómico médio a elevado. 

Tal como estipulado pela lei, o horário de funcionamento da farmácia 

encontra-se afixado na porta principal e visível ao público [1]. A farmácia funciona de 

segunda a sábado, das 8h30 às 0h, e domingo e feriados, das 9h às 0h e integra-se, 

ainda, no plano de turnos de serviço permanente. 

2.2. Recursos Humanos 

 De acordo com o artigo 23º do Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de Agosto [2], 

as farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico (DT) e outro 

farmacêutico. A equipa da Farmácia de Amarante é constituída por uma DT, um 

farmacêutico adjunto (FA), três técnicos de farmácia e três ajudantes de farmácia. 

2.3. Espaço Físico Exterior da Farmácia 

 A farmácia encontra-se devidamente identificada pela cruz verde luminosa e 

uma grande placa com a inscrição “Farmácia de Amarante”, possui um postigo para 

o atendimento nas noites de serviço e, junto à porta de entrada, a placa 

identificadora do DT. Possui ainda duas montras em constante remodelação, 

acompanhando a sazonalidade do ano.  
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2.4. Espaço Físico Interior da Farmácia 

 O espaço interior da Farmácia de Amarante encontra-se organizado em 

espaços com funções bem definidas e em harmonia com as Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF) [3], regendo um ambiente calmo e profissional. Obedece aos 

requisitos do artigo 29º do decreto-lei 171/2012 de 1 de Agosto, que dita que as 

farmácias devem dispor de instalações adequadas a garantir a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos e a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [4]. A farmácia é constituída por dois 

pisos. No primeiro, encontram-se a zona de atendimento ao público, dois gabinetes 

de atendimento personalizado, zona de recepção de encomendas e um WC 

destinado aos utentes. No segundo, o armazém, um gabinete de atendimento, o 

laboratório e um WC. 

2.4.1. Zona de Atendimento ao Público 

A zona de atendimento ao público e área de venda é espaçosa e bem 

iluminada. Apresenta uma área com sofás, onde os utentes podem aguardar, uma 

balança e 5 balcões de atendimento, permitindo uma dispensa calma, privada e 

direcionada às necessidades de cada utente. O método de atendimento é auxiliado 

por um sistema de senhas. Os produtos expostos encontram-se organizados por 

lineares, em prateleiras e gôndolas. Existem, deste modo, as áreas de produtos de 

dermocosmética, de puericultura, suplementos alimentares e dietéticos, bem como 

outros produtos que vão rodando, conforme a época do ano. Atrás dos balcões de 

atendimento, encontram-se prateleiras e gavetas onde se expõem/armazenam 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM).	  

2.4.2. Gabinetes de Atendimento Personalizado1 

Na farmácia existem 3 gabinetes de atendimento. Um é usado como área de 

medição de parâmetros bioquímicos e de pressão arterial. Outro consiste num 

gabinete de acompanhamento nutricional e de acompanhamento de bebés durante 

o seu 1º ano de vida. O terceiro é o gabinete de enfermagem, podologia, audiologia 

e administração de injetáveis. 

2.4.3. Área de Receção de Encomendas 

	   Nesta área encontram-se uma bancada e um computador de apoio à 

receção de encomendas, um leitor ótico, uma impressora e uma fotocopiadora. Aqui 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Todos  os  serviços  prestados  pela  Farmácia  de  Amarante  encontram-‐se  mencionados  no  capítulo  VI.  
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realiza-se a receção e conferência de todos os produtos que chegam à farmácia. 

Podem ainda distinguir-se três zonas, correspondentes ao estado das encomendas: 

verde (autorizado), amarelo (a aguardar) e vermelho (não utilizar). 

2.4.4. Armazém 

 Um armazenamento organizado é essencial para a fluidez e qualidade dos 

serviços prestados aos utentes.  

Na Farmácia de Amarante, grande parte dos medicamentos e outros 

produtos de saúde organizam-se em blocos de gavetas, por ordem alfabética. Os 

medicamentos genéricos (MG) encontram-se num bloco de gavetas à parte, também 

organizados alfabeticamente. Gavetas próprias e devidamente identificadas servem 

de armazenamento para dispositivos médicos pertencentes ao protocolo da 

Diabetes Mellitus (DM), xaropes, soluções orais/ampolas e seringas. Existem 

prateleiras no segundo andar que suportam o armazenamento de stock passivo, 

produtos de baixa rotatividade e produtos de grandes dimensões. 

Certos produtos necessitam de conservação a temperaturas entre os 2 e os 

8ºC, sendo armazenados num frigorífico. 

 Os medicamentos psicotrópicos não são armazenados nas gavetas comuns, 

devendo encontrar-se separados de outros produtos em armários fechado. 

2.4.5. Biblioteca e Fontes de Informação 

 Na biblioteca podem encontrar-se publicações de existência obrigatória e 

diversas referências bibliográficas como o Formulário Galénico Português, 

Farmacopeia Portuguesa, Simpósio Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, 

Prontuário Terapêutico e Martindale. 

2.4.6. Laboratório 

 É no laboratório que se armazenam matérias-primas e todo o material 

necessário à produção de medicamentos manipulados. 

I I I .  ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

3.1. Sistema Informático 

O sistema informático suporta todo o processo de administração e gestão de 

uma farmácia. O programa informático Sifarma 2000, implementado nas farmácias 

portuguesas, foi criado pela empresa Glintt, pertencente à Associação Nacional das 

Farmácias (ANF), de forma a simplificar e automatizar as tarefas e a diminuir a 
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probabilidade de ocorrência de erros. Cada utilizador possui um código de acesso 

ao sistema e um servidor controla todos os movimentos efetuados e as atualizações 

por parte da Glintt. 

3.2. Gestão de Stock 

Uma boa gestão de stock é essencial para garantir uma quantidade e 

qualidade de stock adequadas às necessidades da farmácia, de forma a servir da 

melhor forma os seus utentes. Deve existir um equilíbrio ótimo entre os produtos que 

são encomendados e entre os que são dispensados, para que não ocorra 

rutura/defeito de stock ou excesso de stock. Este equilíbrio é auxiliado pelo Sifarma, 

onde se pode estabelecer limites, máximo e mínimo, de stock de cada produto, 

gerindo as encomendas de forma mais eficiente. 

3.3. Fornecedores 

	   Os Distribuidores Grossistas (DG) preferenciais da Farmácia de Amarante 

são a OCP, a Cooprofar e a Alliance. 

3.4. Gestão, Receção e Verificação de Encomendas 

 No menu “Gestão de Encomendas”, do Sifarma, encontramos diferentes 

tipos de encomendas: Diária, Tipo, Reforço de Stock, Direta, Manual e 

Esgotados. Isto permite uma melhor e mais correta gestão do stock. 

 

Encomenda diária: 

 Sempre que o stock mínimo de determinados produtos é atingido, o Sifarma 

cria uma proposta de encomenda, que é analisada pelo responsável pelas 

encomendas e enviada, via modem, aos fornecedores. Na Farmácia de Amarante, 

as encomendas diárias são analisadas no fim da manhã (12h) e no fim da tarde 

(19h). 

Encomenda-tipo: 

 Esta forma de encomenda permite satisfazer necessidades mais concretas 

como, por exemplo, reforçar o stock para um determinado dia, que pode ser aqui 

programado. 

Encomenda de reforço de stock: 

 Aqui, o utilizador programa encomendas tendo em conta a saída dos 

produtos, o valor de faturação e o número máximo de produtos e o seu tempo de 

permanência em stock, de forma a satisfazer as necessidades de determinados 

produtos, num tempo definido. 
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Encomenda direta: 

 Permite ao utilizador prever o tempo de escoamento de certa quantidade de 

produtos adquiridos a um distribuidor. 

Encomenda manual: 

O utilizador seleciona o fornecedor, os produtos desejados e as quantidades 

a encomendar, independentemente do fornecedor escolhido ser o mais adequado 

para o tipo de produtos encomendados e de diferir do apresentado na ficha de 

produto. 

Encomenda de esgotados: 

 Neste tipo de encomenda procede-se de forma semelhante à encomenda 

diária. Os produtos transferidos como esgotados aquando da receção de 

encomendas vão ser os encontrados nesta forma de encomenda, que deve ser 

realizada primeiramente à diária. 

As encomendas chegam à farmácia acondicionadas em tabuleiros, 

devidamente identificados com o destinatário e o fornecedor e acompanhadas de 

uma fatura ou guia de remessa. Nas faturas pode encontrar-se: 

⇒ Identificação do fornecedor e da farmácia; 

⇒ Número de contribuinte e código da farmácia; 

⇒ Número da encomenda e da fatura; 

⇒ Data e hora da encomenda; 

⇒ Listagem dos produtos pedidos e respetivos códigos informáticos; 

⇒ Quantidade pedida e quantidade enviada, preço de venda à farmácia (PVF; 

unitário e total de embalagens), preço de venda ao público (PVP; exceto para 

produtos de venda livre), margem, taxa de IVA e bónus, descontos e 

condições (caso existam); 

⇒ Total da fatura. 

Cada encomenda é rececionada fazendo-se uso da opção “Receção de 

Encomendas” do Sifarma, procedendo-se à leitura dos códigos de barra de cada 

produto constante em determinada encomenda e à verificação de: 

⇒ Denominação comum internacional (DCI) ou nome comercial, forma 

farmacêutica e dosagem; 

⇒ Integridade da embalagem; 

⇒ Prazo de validade (procede-se à sua alteração caso seja inferior ao prazo de 

validade constante no sistema); 

⇒ PVF, PVP e margem;	  

⇒ Descontos e condições (caso existam).	  
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No final, confirma-se se o valor total da fatura corresponde ao valor 

submetido e analisam-se as diferenças entre quantidade encomendada e 

quantidade enviada, procedendo-se da seguinte forma: 
 

Produto não veio na encomenda:  

 Esgotado à  Transferir para a situação “Esgotados”, a incluir numa próxima 

encomenda 

 Retirado do mercado 

Quantidade enviada > Quantidade encomendada: 

 Bónus à  Aquando da receção, referir como “bónus” 

 Erro do DG à  Devolução do produto 

Quantidade enviada (e faturada) < Quantidade encomendada: 

 Erro do DG à  Notificar o DG, pedido de reenvio do produto ou de uma nota 

de crédito 

Produto enviado ≠ Produto encomendado: 

 Erro do DG à  Devolução do produto 

Produto danificado, com PVP não autorizado ou com data de validade curta: 

Devolução do produto 

 

Durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de observar a 

gestão de encomendas, de efetuar diversas receções de encomendas (diárias, 

esgotados e manuais), de diferentes fornecedores e de contactar os DG em 

casos de erros nas encomendas. 

3.5. Armazenamento 

Os locais de acondicionamento devem satisfazer parâmetros de luz, 

temperatura (instalações a 15 a 25ºC, frigorífico a 2 a 8ºC) e humidade (< a 60%), 

controlados diariamente através de termohigrómetros. Os produtos químicos e 

matérias-primas devem encontrar-se separados dos restantes produtos 

farmacêuticos (no caso da Farmácia de Amarante, armazenam-se no laboratório). 

Os produtos e medicamentos são armazenados fazendo cumprir a regra de “first in, 

first out” (FIFO), ou seja, os produtos com menor prazo de validade são arrumados 

na parte da frente da fila e são os primeiros a serem vendidos. Os MSRM 

(medicamentos sujeitos a receita médica) devem ser armazenados fora do alcance e 

da vista do utente, podendo os MNSRM ser arrumados com visibilidade, mas sem 

acesso aos mesmos. As regras respeitantes aos medicamentos sujeitos a legislação 

especial, como estupefacientes e psicotrópicos, devem ser cumpridas, encontrando-
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se estes fora do alcance e da vista do utente, em gavetas, armários ou cofres 

fechados com chave. 

No início do estágio, comecei por compreender as normas de 

armazenamento e organizei os produtos rececionados nos respetivos locais, o 

que me deu tempo de contactar com todos os medicamentos e produtos 

presentes na farmácia e de perceber a forma como se encontravam 

organizados, o que veio a facilitar a procura no ato da dispensa. 

3.6. Controlo dos Prazos de Validade e Gestão de Devoluções 

 O controlo dos prazos de validade é um ponto crucial na realidade de uma 

farmácia. Todos os prazos de validade são verificados aquando da receção de 

encomendas e todos os produtos são armazenados e expostos consoante a sua 

validade, de forma a escoar primeiro os produtos com expiração mais próxima. 

Mensalmente, é impressa uma listagem com todos os produtos em que se aproxime 

o fim da data de validade, devendo proceder-se à consulta e separação de cada 

produto presente nessa lista, para que possam ser devolvidos. 

 Em algumas situações, auxiliei a recolha dos medicamentos com prazo 

de validade próximo, compreendendo melhor o seu funcionamento. 

3.7. Sistema de Gestão e Qualidade (SGQ) 

A Farmácia de Amarante implementa um SGQ. O SGQ é composto por 

diversos módulos e tem como finalidades implementar ações de correção e 

prevenção de erros de receituário, registar não conformidades detetadas, verificar o 

receituário e analisar as causas mais comuns de erros. 

Uma das minhas primeiras tarefas foi escrutinar o SGQ da farmácia, de 

forma a compreender todos os seus módulos e finalidades. 

IV. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 Os medicamentos para uso humano podem ser divididos em dois grupos: 

MSRM e MNSRM [5]. Esta distinção vai ditar a forma como a dispensa se vai 

proceder.  

 A Portaria 198/2011 de 18 de Maio estabelece a obrigatoriedade da 

prescrição eletrónica, tendo incluído possíveis casos de autorização da prescrição 

manual. Neste caso, a exceção deve ser assinalada na receita manual pelo 

prescritor. 
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 Durante o meu estágio, realizei inúmeros atos de dispensa (de MSRM, 

MNSRM, medicamentos psicotrópicos e dispositivos médicos), inicialmente 

sob supervisão, o que me permitiu ganhar autonomia, agir de forma mais 

rápida na resolução de problemas e contactar com diversos casos. Considero 

uma parte essencial da nossa aprendizagem como farmacêuticos. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Os MSRM necessitam de uma receita médica para serem dispensados. 

Devem incluir-se numa das condições seguintes: a) poder constituir um risco para a 

saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que 

se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) poder constituir um 

risco, direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; c) conter 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; d) ser sujeito a administração por via 

parentérica [6]. 

4.1.1. Dispensa dos MSRM 

O primeiro passo para a dispensa de uma receita médica é a abordagem por 

parte do utente. De seguida, deve verificar-se os campos obrigatórios para que a 

receita seja considerada válida: 

ü Identificação do utente; 

ü Entidade de comparticipação; 

ü Identificação do médico; 

ü Assinatura do médico e data da prescrição; 

ü Validade da receita. 

Cada receita pode englobar, no máximo, quatro embalagens de 

medicamentos, podendo constar apenas duas do mesmo medicamento, exceto se 

se tratar de um medicamento de unidose (neste caso, podem constar quatro 

embalagens do mesmo). 

 Após se verificar a validade da receita, questiona-se, ouve-se e avalia-se as 

necessidades do utente (entrevista farmacêutica). Conforme as informações 

recolhidas, procede-se à recolha dos medicamentos prescritos. Junto do utente, 

deve-se determinar se se trata de nova medicação ou dispensa de continuidade e 

explicar ou confirmar de que medicamentos se tratam, para que problema de saúde 

se destinam e a posologia, através de informação oral (linguagem simples, 

acessível e adequada a cada caso particular) e escrita (letra bem legível). 
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4.1.2. Verif icação informática do receituário 

O próximo passo consiste em verificar, através do sistema informático, o 

regime de comparticipação e se os medicamentos dispensados correspondem aos 

prescritos. Com as novas receitas eletrónicas este passo é bastante mais rápido, 

uma vez que basta introduzir o código de acesso e o código de opção (opção de 

escolha pelo medicamento de menor preço), presentes no Guia de Tratamento para 

o Utente, para que se tenha acesso informático a todos os campos da prescrição 

(medicamentos, posologia, nº embalagens e regime de comparticipação) [7]. 

4.1.3. Impressão dos versos e f inalização da dispensa 

Para finalizar o atendimento, procede-se à impressão do verso da receita 

eletrónica e assinatura do utente, pagamento e emissão do recibo (carimbado e 

rubricado). 

4.1.4. Envio do receituário para o organismo competente 

 De forma a detetar possíveis erros de receituário, as receitas faturadas são 

revistas e corrigidas ao longo do dia para que se possa proceder a medidas 

corretivas o mais antecipadamente possível, casos sejam necessárias. Atualmente, 

o novo modelo de receita eletrónica permite uma ocorrência mínima de erros de 

receituário. Depois de conferidas, as receitas são organizadas por lotes (cada um 

com 30 receitas) para que sejam impressos os “verbetes de identificação do lote”, 

que resumem as informações de cada lote. 

 No fim de cada mês procede-se ao “fecho do mês”, emitindo-se a “relação 

resumo de lotes”, em triplicado, que resume a informação de cada organismo. Um 

documento é enviado com o lote, outro é arquivado na farmácia e o terceiro é 

enviado para a contabilidade. No final, é emitida a “fatura mensal”, em 

quadruplicado, sendo o original e as cópias assinados, atados e carimbados pela DT 
[8]. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM são definidos como especialidades farmacêuticas destinadas ao 

alívio, tratamento ou prevenção de transtornos menores, entendidos como 

problemas de saúde de caráter não grave, autolimitantes, de curta duração e que 

não apresentem relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde 

do doente [9]. 

	   Neste tipo de dispensa não é obrigatório a apresentação de uma receita 

médica, pelo que o papel do farmacêutico é fundamental. A indicação 
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farmacêutica define-se como o ato de aconselhamento ao utente, que pode levar à 

dispensa de um MNSRM e/ou à indicação de medidas não farmacológicas, com 

vista a tratar um transtorno menor ou a melhorar os resultados de uma terapia 

farmacológica já instituída. Muitos dos casos de dispensa de MNSRM correspondem 

a automedicação, ato definido pela seleção e utilização pelo próprio utente de um 

MNSRM. Cabe ao farmacêutico a tarefa de avaliar as necessidades e a segurança 

do uso desses medicamentos por parte do utente, no momento da dispensa. Em 

ambas as situações, é necessário ter em conta as queixas/sintomatologia do utente, 

a idade, patologias e estado de saúde.	  

 Considero a indicação farmacêutica um dos pilares da profissão, uma 

vez que é possível aplicarmos todos os nossos conhecimentos na resolução 

de casos que chegam às farmácias diariamente, constituindo uma linha 

importante na resolução de problemas de saúde menores. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de observar situações de aconselhamento 

farmacêutico por parte de colegas e de, eu própria, prestar esse serviço sob a 

supervisão da minha orientadora. 

4.3. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os psicotrópicos e estupefacientes caracterizam-se pela sua atuação ao 

nível do Sistema Nervoso Central (SNC), podendo originar tolerância e dependência 

física e psíquica. A dispensa de medicamentos psicotrópicos e de estupefacientes é 

controlada e rigorosa, de forma a prevenir o consumo excessivo e a venda ilícita. 

No Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, é possível encontrar um conjunto 

de tabelas onde constam todas as substâncias às quais pode ser aplicada a 

legislação inerente aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes [10]. 

 Este grupo de medicamentos é sempre prescrito separadamente aos outros 

medicamentos. Após a apresentação da receita médica e da rigorosa confirmação 

dos medicamentos aviados, introduz-se no sistema informático dados obrigatórios 

correspondentes ao utente e ao utente adquirente (nome, morada, nº identificação, 

data de nascimento), bem como o nome do médico prescritor e a data da receita e 

dispensa. O utente adquirente deve sempre apresentar o seu cartão de identificação 

(Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade). Aquando do término na venda, são 

impressos dois recibos “Documento de Psicotrópicos” com estas informações, sendo 

posteriormente enviados ao INFARMED juntamente com uma cópia da receita. 

Trimestralmente, é efetuado um controlo da entrada e saída destes 

medicamentos da farmácia, emitindo-se através do Sifarma 2000 a Listagem de 
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Entradas, a Listagem de Saídas e o Balanço de Entradas e Saídas, sendo 

posteriormente enviadas para o INFARMED [11,12]. 

4.4. Medicamentos e Produtos Manipulados 

Um medicamento manipulado representa “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [13]. 

A preparação dos manipulados, realizada pela DT ou FA, é acompanhada de 

um registo. A ficha de preparação deve conter: 

⇒ Identificação (nome, nº lote, fornecedor e prazo de validade); 

⇒ Quantidade das substâncias; 

⇒ Procedimento; 

⇒ Nº lote e prazo de validade (estipulado por guidelines); 

⇒ Material da embalagem; 

⇒ Informações que devem constar no rótulo (nome do utente, fórmula do 

medicamento manipulado, nº lote, prazo de validade, condições de 

conservação, observações sobre o seu uso, como “agitar antes de usar”, 

“uso externo”, “manter fora do alcance das crianças”, via de administração, 

posologia, identificação da farmácia e do DT) 

⇒ Verificação da qualidade (características organoléticas, homogeneidade, 

limpidez, etc.); 

⇒ Cálculo do preço (tendo em contas a Portaria nº 769/2004, de 1 de julho 

[14]). 

Anualmente, é emitido um despacho do Ministério da Saúde, baseado numa 

proposta feita pelo INFARMED, que estipula os medicamentos comparticipados em 

30% do seu preço. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de observar a forma como o 

laboratório é organizado, perceber a estrutura da ficha de preparação de 

manipulados e o registo de todo o procedimento e aprender o cálculo do 

preço. Tive também acesso a uma receita de um manipulado, com o nome do 

medicamento prescrito e a designação “FSA” (“faça segundo a arte”). 
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V. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA DE AMARANTE 
 

5.1. Consultas de Enfermagem, Audiologia e Podologia 

 Uma enfermeira, um audiologista e um podologista colaboram com a 

Farmácia de Amarante de forma a fornecer à população de utentes serviços nas 

suas respetivas áreas. As consultas estão disponíveis por marcação e podem ser 

requisitadas pelos utentes ou por aconselhamento por parte dos profissionais da 

farmácia. 

5.2. Aconselhamento de Nutrição 

 Todas as quartas-feiras, das 8h30 às 18h30, uma nutricionista do grupo 

“Easy slim” faz o acompanhamento nutricional de utentes que solicitam este serviço. 

O acompanhamento é feito através de marcações, tendo em conta as necessidades 

de cada utente (1ª consulta, acompanhamento ou nutrição clínica). 

5.3. Serviço Mamã Bebé 

 A Farmácia de Amarante dispõe de um serviço de acompanhamento de 

bebés durante o seu primeiro ano de vida. São efetuadas pesagens mensais e 

aconselhamento aos pais, nomeadamente sobre a introdução de certos alimentos 

na dieta do bebé. Todas as informações são registadas num livro elaborado por uma 

profissional da Farmácia, onde constam ainda outras informações úteis para os pais. 

5.4. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

 Inclui determinação da pressão arterial, colesterol total, HDL e LDL, 

triglicerídeos, ácido úrico, glicose no sangue, teste de gravidez, índice de massa 

corporal (IMC), percentagem de gordura corporal total e gordura visceral. 

 As determinações são realizadas cumprindo-se todos os parâmetros de 

segurança e higiene (como o uso de luvas e o armazenamento do material utilizado 

nos recipientes adequados). 

5.5. Administração de Injetáveis 

 A administração de injetáveis é somente efetuada por profissionais com a 

formação aprovada pela Ordem dos Farmacêuticos [15]. Todas os parâmetros de 

segurança e higiene são, também, cumpridos. 

5.6. Entregas ao Domicíl io 

 A Farmácia de Amarante disponibiliza, ainda, o serviço de entrega ao 
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domicílio de medicamentos e produtos farmacêuticos. A dispensa de medicamentos 

ao domicílio é regulada pela Portaria nº1427/2007, de 2 de Novembro [15]. Todos os 

pedidos são devidamente registados numa capa destinada a esse efeito e no 

sistema informático, de forma a que, no final do dia, todas as entregas se possam 

realizar de forma simples e eficaz. 

5.7. Valormed e Recolha de Radiografias 

	   O serviço Valormed consiste na recolha de medicamentos fora de prazo ou 

de uso destinados à incineração e faz parte da sociedade gestora do Sistema 

Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos fora de uso 

(SIGREM) [16]. 

Os resíduos são colocados num contentor próprio que, quando cheio, é 

selado, pesado e acompanhado de uma ficha preenchida pelo farmacêutico e pelo 

funcionário do DG que faz o seu levantamento. 

A Farmácia de Amarante participa, também, na “Campanha de Recolha de 

Radiografias”, promovida pela AMI (Assistência Médica Internacional). 

5.8. Programa Troca de Seringas e Kit de Prevenção 

 O programa de recolha de seringas e entrega de kits de prevenção tem como 

alvo a população de toxicodependentes que usam drogas intravenosas. Tem o 

objetivo de diminuir os riscos desta população bem como da saúde pública. Por 

cada duas seringas entregues e rejeitadas num contentor de resíduos perigosos, é 

distribuído um kit de prevenção. 

5.9. Posto Farmacêutico 

Os Postos Farmacêuticos Móveis (PFM) são estabelecimentos destinados à 

dispensa ao público de medicamentos e produtos de saúde, a cargo de um 

farmacêutico e dependentes de uma farmácia, podendo estes ser instalados em 

locais onde não exista uma farmácia ou posto farmacêutico móvel a menos de 2 km 

em linha reta. Cada farmácia pode deter quatro postos farmacêuticos móveis. O 

INFARMED define, em relação a cada posto farmacêutico móvel, a respetiva área 

geográfica de atuação [17,18]. 
Um posto farmacêutico, dependente da Farmácia de Amarante, assiste uma 

freguesia do concelho de Amarante. 
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VI. FORMAÇÃO CONTÍNUA 
 

A saúde consiste numa área dinâmica e em constante renovação. Assim, 

torna-se essencial a formação contínua na área farmacêutica. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de assistir a algumas formações internas, abaixo 

listadas. 

⇒ Formação Cartão Farmácias Portuguesas e Receita Eletrónica  

⇒ Formação Meias Juzo® (Juzo) 

⇒ Formação Barral® Baby Protect (Angelini) 

⇒ Formação Barral® Dermo Protect (Angelini) 

⇒ Formação Ocudry® (Angelini) 

 

Estas formações ajudaram-me especialmente no ato do aconselhamento 

farmacêutico. No estágio, acompanhei as mudanças nas prescrições eletrónicas, o 

que, certamente, será enriquecedor para a minha vida profissional futura. 
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Parte B - Trabalhos Práticos Desenvolvidos no Âmbito do 
Estágio 

I. CASO DE ESTUDO 

1.1. Enquadramento 

O acompanhamento de doentes com patologias crónicas é uma parte 

importante do trabalho desenvolvido pelos profissionais de Farmácia. A grande 

maioria dos utentes que passa diariamente por uma farmácia apresenta uma ou 

mais doenças crónicas. A DM é uma das doenças crónicas com maior incidência no 

Mundo. Estima-se que, na Europa, cerca de 60 milhões de pessoas sofram de DM 
[19]. 

Decidi, então, desenvolver um caso de estudo sobre uma mulher, PT, de 30 

anos, utente da Farmácia de Amarante, doente crónica (com DM tipo 1 e 

hipertensão arterial) a quem, recentemente, foi diagnosticada uma outra patologia, o 

hipotiroidismo. O facto de se tratar de uma mulher em idade jovem, ao invés de uma 

pessoa idosa ou de meia-idade, apresentando comorbilidades possivelmente 

relacionadas, despertou ainda mais a minha curiosidade.  

1.2. Objetivos 

Como objetivos deste caso de estudo, tracei alguns pontos pelos quais me 

guiei na sua elaboração: 

ü Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre as patologias apresentadas pela 

utente e os fármacos incluídos na terapêutica; 

ü Enquadrar o estado de saúde da utente na realidade e estatísticas do país; 

ü Elaborar uma revisão da terapêutica; 

ü Seguir a evolução da utente, incluindo no estudo exames laboratoriais e 

físicos, novos sintomas/queixas e alterações na terapêutica farmacológica; 

ü Prestar aconselhamento farmacêutico, com medidas farmacológicas e não 

farmacológicas, de forma a garantir uma boa adesão à terapêutica e uma 

melhor evolução dos estados patológicos. 

1.3. Discussão do Caso de Estudo 

1.3.1. História Médica e Social 

PT foi diagnosticada com DM tipo 1 aos 16 anos de idade. Apresenta 

também hipertensão arterial (HTA), há “alguns anos”, ansiedade e insuficiência 
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venolinfática. Recentemente, algum tempo depois de começar a seguir o caso de 

PT, foi-lhe diagnosticado hipotiroidismo. 

PT não apresenta alergias, não foi alvo de intervenções cirúrgicas, não tem 

filhos, é não fumadora e apenas ingere bebidas alcoólicas esporadicamente. 

1.3.2. Medicação Atual / Revisão da Terapêutica 

Tabela 1 – Lista da medicação de PT, com respetivas doses, posologias e indicações terapêuticas 

Metformina [20]  

Classe Farmacêutica Antidiabéticos orais (ADO) 

Dose e Posologia 1000 mg; 2 vezes por dia, às refeições 

Indicações Farmacêuticas Tratamento da DM tipo 2, principalmente em doentes 

com excesso de peso. Em monoterapia ou em 

associação com outros ADO ou com a insulina. 

Comentários Uma vez que PT sofre de DM tipo 1, a terapia com 

metformina não parece a mais adequada. Contudo, 

os seus níveis de glicemia não são corretamente 

controlados apenas com a insulina, pelo que foi 

necessária a associação com um antidiabético oral. 

 
Pentofixilina [20]  

Classe Farmacêutica Vasodilatadores 

Dose e Posologia 400 mg; 1 vez por dia 

Indicações Farmacêuticas Doença arterial periférica oclusiva crónica; 

Perturbações da função do ouvido interno; 

Tratamento da úlcera da perna. 

Comentários PT apresenta insuficiência venolinfática (“má 

circulação”). Doses elevadas podem potenciar a 

ação hipoglicemiante da insulina e de outros 

fármacos hipoglicémicos (raro). Os doentes sob 

medicação antidiabética devem ser controlados 

cuidadosamente. O efeito dos anti-hipertensores ou 

de outros medicamentos com potencial hipotensor 

pode ser aumentado pela pentoxifilina. 

 

Pregabalina [20]  

Classe Farmacêutica Vasodilatadores 
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Dose e Posologia 200 mg; 1 vez por dia 

Indicações Farmacêuticas Epilepsia; Perturbação de Ansiedade Generalizada 

(PAG). 

 

Carvedilol [20]  

Classe Farmacêutica Bloqueador 𝛼 e 𝛽 

Dose e Posologia 25 mg; 1 vez por dia 

Indicações Farmacêuticas Tratamento de primeira linha da hipertensão arterial; 

Tratamento prolongado da doença arterial coronária. 

Comentários Recomenda-se precaução na administração de 

carvedilol em doentes com DM, uma vez que os 

primeiros sinais e sintomas de hipoglicemia aguda 

podem ser mascarados ou atenuados. 

Há cerca de 1 ano, a dose de carvedilol foi 

aumentada de 6,25 mg para 25 mg, uma vez que a 

HTA de PT não se encontrava bem controlada. 

 

Levotiroxina sódica [20]  

Classe Farmacêutica Hormonas da tiroide e antitiroideus 

Dose e Posologia 50 mg, ½ + ½ por dia 

Indicações Farmacêuticas Tratamento do bócio eutiroideu benigno; Profilaxia 

da recaída após a cirurgia ao bócio eutiroideu; 

Terapêutica de substituição no hipotiroidismo; 

Terapêutica de supressão no cancro da tiroide. 

Comentários PT iniciou esta terapêutica há 1 mês, pelo que a 

dose ainda poderá necessitar de ajustes ou o 

fármaco pode não mostrar-se adequado. 

Em doentes diabéticos, pode ser necessário 

aumentar a dose de insulina ou de ADO. 

 

 
Insulinoterapia, Humalog®  (Eli Lilly Nederland, B.V.) 
 

PT usa uma bomba perfusora de insulina para a 

administração de insulina, também denominado de Infusão 

Fig. 1 – Bomba perfusora de insulina Accu-chek Spirit® [21] 
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Subcutânea Contínua de Insulina (ISCI) [22]. Ao lado, apresenta-se uma imagem 

de um exemplo de bomba perfusora de insulina. 

Consiste num pequeno aparelho computadorizado que liberta insulina de 

duas formas: 

⇒ contínua e de dose constante, mimetizando a libertação basal de insulina; 

⇒ bolus (dose maior), na altura das refeições, de forma a controlar o aumento 

de glucose no sangue. 

Liberta, assim, insulina de longa e de curta duração, mimetizando a 

libertação normal de insulina no organismo. Um cateter inserido no tecido adiposo 

por uma agulha fornece a insulina. 

 

Vantagens: 

J  Elimina a necessidade de múltiplas injeções diárias de insulina; 

J  Administração da insulina é mais precisa, comparando com múltiplas 

injeções diárias (MID); 

J  Geralmente, melhora a HbA1C (hemoglobina glicosilada); 

J  Ocorrem menos oscilações da concentração de glucose no sangue; 

J  Diminui a ocorrência de hipoglicemias; 

J  Flexibilidade na realização de atividades diárias; 

J  Boa relação custo-benefício. 

Desvantagens: 

L  Maior custo associado; 

L  Incómodo de usar a bomba; 

L  Possível aumento de peso. 

 

A ISCI constitui uma boa alternativa à MDI, quando esta não produz o 

controlo metabólico desejado. Muitos estudos continuam a reportar efeitos 

favoráveis desta forma de insulinoterapia. 

No entanto, a escolha do método mais adequado de insulinoterapia deve ser 

adequada a cada caso particular, considerando fatores clínico e económicos, estilo 

de vida e preferência do doente diabético. [23-25]. 

1.3.3. Exames Físicos 

Peso à 73,2 kg 

Altura à 1,61 cm 

IMC à 28,24 (Normal: 18,5 – 24,9) 
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1.3.4. Exames Laboratoriais 

PT é seguida por uma médica especialista em Endocrinologia e realiza 

exames laboratoriais de rotina de 6 em 6 meses, de forma a acompanhar a sua 

evolução. Os resultados dos exames laboratoriais realizados em janeiro e julho de 

2015 encontram-se nas tabelas em baixo. 
Tabela 2 – Parâmetros laboratoriais do sangue, determinados em janeiro e julho de 2015 

 Glicose 

(mg/dL) 

HbA1c 

(%) 

Glicose 

média 

estimada 

Colesterol 

total 

(mg/dL) 

cHDL 

(mg/dL) 
cLDL 

(mg/dL) 
Triglicerídeos 

(mg/dL) 

Janeiro 174 8,9 208,7 215 92 97 129 

Julho 37 8,2 188,6 199 74 98 134 
 

 cVLDL 

(mg/dL) 
TSH 

𝝁UI/mL 
Sódio 

(mmol/L) 

Potássio 

(mmol/L) 

Cloretos 

(mmol/L) 

Janeiro 26 5,18 139 4,72 98 

Julho 27 5,64 142 4,49 102 

 
Tabela 3 – Parâmetros laboratoriais da urina, determinados em janeiro e julho de 2015 

 

 

Valores de Referência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicose: 70 – 105 mg/dL 

HbA1c: 4,0 – 6,0 % 

Colesterol total: 0 – 200 mg/dL 

Triglicerídeos: 35 – 135 mg/dL 

HDL colesterol: > 45 mg/dL 

LDL colesterol: 0 – 130 mg/dL 

VLDL colesterol: 3 – 31 mg/dL 

TSH: 0,27 – 4,2 𝜇UI/mL 

Sódio: 135 – 145 mmol/L 

Potássio: 3,50 – 5,00 mmol/L 

 Albumina 

(mg/g creat) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Proteínas 

(mg/dL) 

Corpos 

cetónicos 

(mg/dL) 

 

Nitritos 

Janeiro 196,7 215,10 100 0 negativo 

Julho 70,0 217,43 30 10 negativo 

 Glicose 

(mg/dL) 

Bilirrubina 

(mg/dL) 

Hemoglobina 

(mg/dL) 

Janeiro 0 0 0 

Julho 0 0 0 

Cloretos: 95 – 105 mmol/L 

Albumina: 0,0 – 12,3 mg/g de creatinina 

Creatinina: 28,0 – 217,0 mg/dL 

Proteínas: 0 – 10 mg/dL 

Corpos cetónicos: 0 – 5 mg/dL 

Nitritos: negativo 

Glicose (urina): 0 – 15 mg/dL 

Bilirrubina: 0,0 – 0,2 mg/dL 

Hemoglobina: 0,00 – 0,01 mg/dL 
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1.3.5. Interpretação dos Exames Laboratoriais 

⇒ Cetonúria 

Os corpos cetónicos são produto da degradação de ácidos gordos. Associada 

a hiperglicemia ou elevados níveis de glicosúria (glucose na urina) em doentes 

diabéticos. Grave distúrbio metabólico com necessidade de medidas corretivas. 

Em julho, PT apresentou níveis de corpos cetónicos superiores aos 

normais, sendo indicativo de um mau controlo dos níveis de glicemia. 

⇒ Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

Produto da reação não enzimática entre a glucose e os grupos amina livres da 

hemoglobina A. Processo lento e irreversível que decorre durante o tempo de vida do 

eritrócito. Proporcional à concentração de glucose no meio. Critério de controlo da 

diabetes e marcador de risco de complicações a longo prazo. 

Tanto em janeiro como em Julho, PT apresentou níveis de HbA1c 

superiores aos normais, sendo indicativo de um mau controlo dos níveis de 

glicemia. 

⇒ Microalbuminúria 

Marcador precoce do risco de desenvolvimento da nefropatia diabética. Pode 

ser avaliada pela relação entre a concentração de albumina e creatinina urinária 

Os valores de PT encontram-se muito elevados. 

⇒ Creatinina 

Reflete a função glomerular (taxa de filtração). 

Em julho, os valores de creatinina apresentaram-se um pouco acima do 

valor de referência. 

⇒ Glicemia 

É a concentração de glicose no sangue. 

Em janeiro, PT apresentava hiperglicemia (glicemia = 174 mg/dL), o que 

indicava uma descompensação da DM, podendo dever-se a um elevado aporte 

calórico ao jantar ou à ceia e/ou uma dose baixa de insulina administrada durante a 

noite. 

Em julho, PT apresentava hipoglicemia (glicemia = 37 mg/dL). A 

hipoglicemia pode ser indicativo de distúrbios endócrinos, doença hepática ou erros no 

metabolismo. Pode também dever-se a um fraco aporte calórico ao jantar ou ceia e/ou 

a administração de uma dose elevada de insulina durante a noite. 

⇒ TSH (Hormona estimuladora da tiroide) 

Os valores de TSH encontraram-se elevados tanto em janeiro como em julho. 
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1.3.6. Sintomas e Queixas Apresentados por PT 

PT apresenta hipoglicemias frequentes, que indicam desequilíbrios entre a 

quantidade de insulina administrada, a dose do ADO e a quantidade de glucose 

ingerida. 

Um  recente aumento de peso e os valores de TSH determinados em janeiro 

levaram à suspeita do desenvolvimento de uma disfunção da tiroide: o hipotiroidismo. 

Após as análises laboratoriais realizadas em julho apontarem para um aumento da 

TSH, relativamente aos resultados obtidos em janeiro, a médica Endocrinologista da 

utente PT decidiu implementar uma terapêutica para o hipotiroidismo. PT começou a 

terapia farmacológica com levotiroxina sódica a 50 mg em Julho. 

PT adere à terapêutica e, em geral, sente-se bem com a medicação instituída. 

1.3.7. Patologias 

 Nesta secção, faço um breve apanhado das duas doenças crónicas que se 

apresentam em maior destaque no caso de PT, uma por não se encontrar ainda bem 

controlada (DM tipo 1) e a outra por ter um diagnóstico recente e de se encontrar 

ainda em avaliação (hipotiroidismo). 

 Crê-se que estas duas patologias endócrinas estejam relacionadas. Estudos 

apontam para a relação entre distúrbios no metabolismo da glucose e disfunções da 

tiroide [26,27]. Contudo, mais estudos conclusivos serão necessários para se 

estabelecerem relações mais concretas. 

 

⇒ Diabete Mellitus tipo 1 

 A DM é um dos grandes problemas de saúde do século XXI. Encontra-se na 

lista das principais causas de morte. Estima-se que, anualmente, 79 000 crianças em 

todo o mundo desenvolvam DM tipo 1. Em 2013, a prevalência estimada de DM na 

população portuguesa com idades entre os 20 e os 79 anos, foi de 13%, o que se 

traduz em 1 milhão de portugueses, dentro deste grupo etário [28]. 

 Atualmente, a DM constitui uma das principais causas de morte, uma vez que 

aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de doença coronária e de AVC 

(acidente vascular cerebral). Na maior parte dos países desenvolvidos constitui, 

também, a principal causa de cegueira, insuficiência renal e amputação dos membros 

inferiores. 

 A DM implica custos económicos elevados, nomeadamente devido aos 

cuidados de saúde da própria doença e das suas complicações a longo prazo. 
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Etiologia: 

Grupo de doenças metabólicas, de etiologia múltipla, caracterizado por 

hiperglicemia crónica com alteração do metabolismo dos hidratos de carbono (HC), 

lípidos e proteínas, resultante de defeitos na secreção de insulina, na sua ação ou em 

ambos. A DM tipo 1 corresponde a 10% dos casos de DM. Geralmente, desenvolve-

se em idades inferiores a 30 anos (durante a infância ou adolescência). Na DM tipo 

1 a secreção de insulina é inexistente ou insuficiente, devido à destruição auto-imune 

das células 𝛽  das ilhotas de Langerhans. Esta destruição pode dever-se a vírus, 

respostas imunológicas anormais, doença autoimune ou aumento ou diminuição de 

alguns antigénios de histocompatibilidade (HLA). Assim, a insulinoterapia é 

indispensável, de forma a prevenir o desenvolvimento de cetoacidose diabética, 

coma e morte. O processo de destruição pode ser detetado pela presença de 

anticorpos anti-GAD (descarboxilase do ácido glutâmico) e de anticorpos contra as 

células dos ilhéus ou contra a insulina. 

Ao contrário da DM tipo 2, desenvolve-se em doentes não obesos e apresenta 

pouca influência hereditária. Predisposição para outras doenças auto-imunes, como 

Doença de Graves, Tiroidite de Hashimoto e Doença de Addison. 

 

Diagnóstico: 

Os critérios de diagnóstico da DM, de acordo com a Norma DGS nº2/2001, de 

14/01/2011, são os seguintes: 

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

ü Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl  (ou 

≥ 11,1 mmol/l); ou 

ü Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2h, na prova de tolerância à glicose 

oral (PTGO) com 75 g de glicose; ou 

ü Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %. 

Sintomatologia: 

 Caracteriza-se pelo início abrupto dos sintomas, que englobam: 

ü Boca seca e sensação de sede; 

ü Micção frequente; 

ü Sensação de fome; 

ü Cansaço e falta de energia; 

ü Perda de peso súbita; 

ü Visão turva; 
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ü Infeções recorrentes e cura lenta de feridas. 

Controlo da DM: 

Os níveis de glicose no sangue (glicemia) devem encontrar-se controlados, 

dentro de um intervalo de valores. Devem ser considerados os níveis de glicemia em 

antes e depois das refeições adequados a cada caso, dependendo, por exemplo, da 

idade, atividade física e co-existência de outras patologias. 

Em casa, o doente deve controlar os seus níveis de glicemia fazendo medições 

regulares da glicemia capilar. 

Através de análises sanguíneas, determina-se a HbA1c, que dá uma avaliação 

do controlo da glicose  no sangue nos últimos 3 meses, sendo indicativo da 

compensação/descompensação da DM. 

Uma vez que a DM se encontra associada a patologias como a hipertensão 

arterial e a hipercolesterolemia, o controlo destas complicações faz parte do 

acompanhamento de um doente com DM. 

 

⇒ Hipotiroidismo 

Disfunção da tiroide é 2º alteração endócrina mais comum, a seguir à DM [26]. 

 

Etiologia: 

 O hipotiroidismo corresponde a uma disfunção da glândula da tiroide, 

caracterizada por uma diminuição da produção das hormonas da tiróide, T3 e T4 e por 

um aumento do nível sérico de TSH. 

 

Diagnóstico: 

 Testes laboratoriais permitem chegar a um diagnóstico, tendo em conta: 

ü Níveis séricos de T3 e T4 diminuídos; 

ü Níveis séricos de tiroxina livre diminuídos; 

ü Níveis séricos de TSH aumentados; 

ü Captação diminuída do iodo radioativo pela tiróide; 

ü CK elevada. 

 

Sintomatologia: 

 Os sintomas de hipotiroidismo incluem: 

ü Raciocínio lento; 

ü Letargia; 

ü Fala lenta; 
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ü Rouquidão; 

ü Hipocinesia; 

ü Miopatia generalizada; 

ü Pele fria, seca, grossa e descamativa; 

ü Cabelo seco, fino e quebradiço; 

ü Unhas secas e com estrias longitudinais; 

ü Edema periorbital; 

ü Face arredondada e avermelhada; 

ü Bradicardia; 

ü Aumento do peso; 

ü Diminuição do apetite; 

ü Intolerância ao frio; 

ü Obstipação; 

ü Hipercolesterolemia. 

 

Controlo do hipotiroidismo: 

 O tratamento passa pela normalização dos níveis de hormonas tiroideias e 

pelo alívio dos sintomas. 

 O controlo desta patologia tem como finalidades prevenir défices neurológicos 

e reverter as anormalidades bioquímicas [29]. 

1.3.8. Aconselhamento Farmacêutico 

A DM é uma doença crónica multifatorial, cujo tratamento depende da 

conjugação de três fatores: alimentação, atividade física e medicação. 

 

A alimentação de uma pessoa com DM deve ser equilibrada, variada e 

completa, tal como a de uma pessoa saudável, e permite: 

J  Manter um peso adequado; 
J  Normalizar as glicemias; 
J  Ajudar no controlo de comorbilidades; 
J  Diminuir o risco de complicações associadas à diabetes. 

 
No caso particular de PT, uma dieta apropriada pode ajudar a diminuir o peso 

recentemente ganho com o desenvolvimento do hipotiroidismo, a evitar oscilações de 

glicemias, a ajudar a controlar a pressão arterial e a evitar o desenvolvimento de 

hipercolesterolemia. 
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PT deve então: 

J  Fazer 5 a 6 refeições ligeiras diárias; 
J  Diminuir o consumo de gorduras, fritos e sal; 
J  Aumentar o consumo de fibras; 
J  Optar por alimentos com baixo aporte calórico (como lentilhas, arroz e massa 

integral, pão integral e batata doce, em substituição dos alimentos mais 

utilizados); 
J  Ingerir 1,5 a 3 litros de água por dia; 
J  Moderar o consumo de hidratos de carbono (e não excluí-los da dieta diária); 
J  Incluir edulcorantes ou adoçante em pequenas quantidades, substituindo o 

açúcar. Os edulcorantes dividem-se em energéticos (frutose, sorbitol, xilitol, 

manitol) e não energéticos (sacarina, ciclamato de sódio, aspartame, 

acessulfame de potássio, sucralose), sendo que estes últimos praticamente 

não fornecem calorias e não interferem nos níveis de glicemia [30,31]. 

 

O exercício físico é também uma importante ajuda no controlo dos níveis de 

glicemia, na prevenção de complicações, no alívio do stress e na melhoria da 

qualidade de vida, física e mental, em geral. Em doentes diabéticos, é importante ter 

em conta o aporte calórico apropriado antes e depois da atividade física e a 

intensidade dessa atividade, de forma a prevenir ocorrência de hipoglicemias [30,31]. 

 

Um mau controlo metabólico pode resultar 

em complicações agudas, como a hipoglicemia e 

a cetoacidose, e em complicações crónicas 

micro e macrovasculares, como retinopatia, 

neuropatia e nefropatia diabéticas. Na figura 

abaixo, encontram-se representados os órgãos 

afetados pela DM, a longo prazo. 

Um dos problemas recorrentes 

apresentados por PT são os episódios de 

hipoglicemia. A hipoglicemia ocorre, geralmente, 

em doentes diabéticos sob terapêutica com 

insulina ou ADO. Esta situação pode ocorrer 

devido à toma excessiva/incorreta da medicação, jejum prolongado e exercício físico 

inadequado. 

 

Fig. 2 – Órgãos afetados pela DM [27].	  
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Assim, PT deve:  
J Reconhecer os sintomas de 

hipoglicemia: dificuldade em raciocinar, 

tremores, palidez, palpitações (sintomas 

iniciais); formigueiro nos lábios e língua, 

convulsões, perda de consciência, coma 

(sintomas mais severos, necessitando de 

rápida intervenção de forma a prevenir o coma 

diabético); 
 

 
J Saber como atuar: ingerir açúcar simples, facilmente absorvido, 

restabelecendo rapidamente os níveis normais de glicemia, ao invés de açúcar 

em alimentos, os quais contém vários nutrientes, tornando a absorção mais 

lenta. Se a hipoglicemia persistir, pode ser necessária a administração de 

glucagon [30,31]. 
A imagem anterior ilustra as possíveis causas de hipoglicemia e a forma de 

evitar crises. 

No caso particular de PT, que apresenta ansiedade generalizada, para a qual 

tem uma terapêutica instituída, as comorbilidades podem aumentar o nível de 

ansiedade, sendo importante um bom acompanhamento. 

Quando se acompanha um doente crónico com comorbilidades é essencial 

promover a autovigilância e a educação do doente, de forma a garantir um 

autocontrolo das patologias, o cumprimento da terapia farmacológica e a adoção de 

terapias não farmacológicas que possam adjuvar na melhoria do doente. 

1.4. Conclusão 

Uma vez que PT usa o ISCI, os seus valores de glicemia deveriam estar 

melhor controlados e a ocorrência de hipoglicemias deveria ser menos frequente. Com 

a idade, os estados metabólicos do nosso organismo vão-se modificando, 

necessitando de novas medidas de adaptação. Sendo PT uma utente com 

comorbilidades e distúrbios endócrinos, tal como a DM tipo 1 e o hipotiroidismo 

recentemente diagnosticado, necessita de um rigoroso controlo médico, a fim de 

equilibrar da melhor forma possível o seu estado de saúde, nomeadamente os seus 

níveis de glicemia, de hormonas tiroideias e de pressão arterial. 

Fig. 3 – Causas da hipoglicemia [30].	  
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I I .  RASTREIO CARDIOVASCULAR 

2.1. Enquadramento 

A ideia foi construída a pensar no mês de Maio, o Mês do Coração. Para 

celebrar a data, a equipa da farmácia planeou uma semana de promoção à vida 

saudável, desenvolvendo diversas atividades, nomeadamente o rastreio no qual 

contribuí. 

2.2. Objetivos 

⇒ Educar a população para os riscos relacionados com o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares; 

⇒ Alertar para a importância do rastreio, tratamento e, principalmente, para a sua 

prevenção; 

⇒ Esclarecer eventuais dúvidas dos utentes acerca destas patologias; 

⇒ Aconselhar os utentes consoante os resultados obtidos durante o rastreio e as 

informações recolhidas junto destes. 

2.3. Métodos 

⇒ Abordar: Incentivar os utentes a participar no rastreio. 

⇒ Questionar: Recolher informação verbal junto do utente: idade, patologias, 

medicação, resultados de análises recentes, possíveis queixas relacionadas. 

⇒ Determinar: Medição e registo dos parâmetros englobados pelo rastreio: 

níveis de glicemia capilar, a pressão arterial sistólica e diastólica, a pulsação e 

o valor de oxigenação do sangue. 

⇒ Registar: 

⇒ Identificar: Identificar grupos de risco. 

⇒ Educar / Informar: Fornecer ao utente informações úteis e adequadas aos 

resultados obtidos e às suas patologias, de forma a poder melhorar a 

terapêutica já instituída e/ou a prevenir o desenvolvimento ou agravamento das 

patologias já existentes. 

 

Durante o rastreio cardiovascular, determinou-se os níveis de glicemia capilar, 

a pressão arterial sistólica e diastólica, a pulsação e o valor de oxigenação do sangue, 

com o auxílio de um oxímetro. Todos os parâmetros determinados foram registados 

em cartões fornecidos aos utentes, que receberam também aconselhamento 

personalizado, com base nesses mesmos parâmetros e nas patologias apresentadas. 

De forma a transmitir informação complementar sobre doenças cardiovasculares, 
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contribuí com a realização de um panfleto informativo, destacando a importância da 

sua prevenção.2 

2.4. Resultados/Discussão 

Os utentes demonstraram interesse pelo rastreio e pelos seus objetivos. Foram 

recetivos às informações fornecidas durante o rastreio e ao aconselhamento prestado.  

Participaram 31 utentes, ao longo do dia, com idades compreendidas entre os 25 e 

os 86 anos, sendo a média de idades de 62,7 anos. Uma grande maioria dos 

participantes apresentava, pelo menos, uma patologia crónica e cerca de 1/3 

apresentava valores de glicemia e/ou de pressão arterial acima dos valores normais. 

2.5. Conclusão 

Na minha opinião, os rastreios de saúde constituem uma boa ferramenta para 

chegar à população, com a finalidade de promover a educação e alertar para a 

deteção precoce de determinadas doenças, sendo formas de prevenção secundária. 

 No caso particular das doenças cardiovasculares, é de extrema necessidade a 

sensibilização da população portuguesa para os seus riscos e formas de prevenção, 

tendo em conta que as doenças cardiovasculares (DCV) são a primeira causa de 

morte no mundo e em Portugal.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Ver  “III.  Panfleto  Informativo  sobre  Doenças  Cardiovasculares”  
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I I I .  PANFLETO INFORMATIVO SOBRE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 

3.1. Enquadramento 

No âmbito do rastreio cardiovascular realizado na Farmácia de Amarante no 

mês de Maio, elaborei um panfleto sobre as doenças cardiovasculares, de forma a 

distribuir, não só, pelos utentes participantes no rastreio, como também por todos os 

utentes da farmácia. 

3.2. Objetivos 

⇒ Fornecer aos utentes informação sobre as doenças cardiovasculares (DCV); 

⇒ Completar a informação fornecida durante a realização do rastreio; 

⇒ Enfatizar a necessidade de prevenção do desenvolvimento de DCV; 

⇒ Aconselhar os utentes sobre as formas de prevenção destas patologias; 

⇒ Alertar os utentes para a incidência e gravidade destas condições. 

3.3. Resultados/Discussão 

De forma a elaborar um panfleto de fácil entendimento, esclarecedor e 

acessível a toda a população de utentes, usei frases curtas e assertivas, com a 

informação estritamente essencial, e cores e imagens que chamassem a atenção e 

que ajudassem na interpretação da mensagem. O panfleto encontra-se representado 

nos anexos. 

As DCV constituem a primeira causa de morte no mundo. A maior parte das 

DCV podem ser prevenidas combatendo os fatores de risco comportamentais como o 

tabagismo, a obesidade, a dieta desequilibrada, inatividade física e o abuso de 

bebidas alcoólicas. As DCV incluem doença cardíaca coronária, doença 

cerebrovascular,  doença arterial periférica, doença cardíaca reumática, doença 

cardíaca congénita, trombose e embolismo pulmonar [32,33]. Pessoas que apresentem 

um ou mais fatores de risco, tais como a DM, a obesidade, o tabagismo, a HTA e 

dislipidemia, devem ser monitorizadas de forma a garantir uma deteção precoce de 

DCV e iniciar  tratamento farmacológico na devida altura [32,33]. Assim, pode 

combater-se os elevados números de morbilidade e mortalidade associados às DCV. 

3.4. Conclusão 

 Os utentes aderiram bem à mensagem e mostraram-se interessados no 

panfleto informativo. Na minha opinião, cartazes e panfletos são formas bastante úteis 

de transmitir diversa informação, desde esclarecimentos sobre doenças mais comum, 
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como chamadas de atenção para a prevenção de certas patologias bem como para 

abordar temas mais sensíveis e controversos. 

 De uma forma gráfica e simplificada, permitem-nos chegar a uma grande 

variedade de utentes, em especial aos que têm menos tempo disponível para 

receberem aconselhamento verbal por parte dos profissionais de farmácia. 

IV. PANFLETO INFORMATIVO SOBRE O PÉ DIABÉTICO 

4.1. Enquadramento 

 Na Farmácia de Amarante, foi realizado, pela enfermeira colaboradora da 

farmácia, um rastreio para o pé diabético, dirigido à população de utentes diabéticos. 

De forma a completar e auxiliar o seu trabalho, elaborei um panfleto informativo sobre 

esta patologia, enfatizando os cuidados diários a ter com os pés, com a finalidade de 

prevenir feridas e, consequentemente, hospitalizações e amputações. 

4.2. Objetivos 

⇒ Educar a população diabética sobre o pé diabético, uma das complicações da 

DM mais frequentes; 

⇒ Aconselhar sobre as formas de prevenção desta complicação; 

⇒ Consolidar as informações dadas pela enfermeira, aquando da realização do 

rastreio, e esclarecer possíveis dúvidas dos utentes; 

⇒ Listar, de forma simples e eficaz, os cuidados diários que os doentes 

diabéticos devem ter com os seus pés e a sua higiene. 

4.3. Resultados/Discussão 

 O panfleto que elaborei encontra-se representado nos anexos. Na primeira 

parte do panfleto, abordei, de forma resumida, a definição de pé diabético e a sua 

ligação com a DM. Na segunda parte, redigi uma lista simples dos cuidados diários 

que um doente diabético deve ter com os seus pé, juntamente com ilustrações 

exemplificativas. 

A DM é um distúrbio crónico complexo que se encontra associado a diversas 

complicações a longo-prazo, que têm grande impacto económico e social, em termos 

globais [34,35].  Uma dessas complicações, sendo uma das mais frequentes e graves, 

designa-se por Pé Diabético. 

Pacientes com hiperglicemia sustentada apresentam o risco de desenvolver 

facilmente lesões nos pés, tais como infeções da pele, fissuras, gretas, micoses e 

úlceras, constituindo este conjunto de lesões o chamado “Pé Diabético”. O pé 
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diabético define-se, então, por uma lesão no pé, com ou sem traumatismo prévio 

desencadeante e com ou sem a co-existência de doença arterial periférica (DAP). O 

pé diabético está frequentemente relacionado com doença vascular periférica e 

neuropatia periférica [36,37]. 

O pé diabético é responsável por uma elevada taxa de amputações (cerca de 

70% das amputações por causa não traumática), pelo internamento prolongado de 

doentes diabéticos e pela diminuição da sua qualidade de vida, sendo de extrema 

importância a sua prevenção e tratamento e a educação da população [35-37]. 

A prevenção do desenvolvimento de pé diabético é fundamental entre a 

população diabética. Para tal, o doente diabético deve estar informado sobre os 

cuidados a ter com os seus pés, cuidados esses diários e fáceis de executar, que 

reduzem o número de casos de lesões nos pés de diabéticos. 

O Farmacêutico apresenta um papel fundamental na educação da população 

diabética, de forma a prevenir o desenvolvimento de complicações crónicas nestes 

pacientes, nomeadamente o pé diabético. 

Sendo a prevenção a palavra-chave nesta complicação com consequências 

marcadas a nível social e económico, é de extrema importância que as informações 

cruciais e corretas sejam passadas pelo farmacêutico ao doente e percebidas por este 

último. 

4.4. Conclusão 

 O papel do farmacêutico é crucial no aconselhamento e educação da 

população em geral, e torna-se um aliado importante no combate a certas patologias, 

bem como às suas complicações. Sendo o pé diabético uma complicação comum da 

DM, a elaboração e distribuição pelos utentes diabéticos da farmácia de um panfleto, 

contendo informação esclarecedora acerca desta condição e uma listagem de fácil 

entendimento dos cuidados diários a ter com os seus pés, é um método simples e 

eficaz de transmitir esta mensagem e de fácil acesso à maioria da população de 

utentes. 
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ANEXOS 
 
 

 Anexo I – Panfleto informativo sobre Doenças Cardiovasculares, realizado no 
âmbito do Estágio Comunitário na Farmácia de Amarante 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  |  Março - Agosto 
      
	  

	   	  
ANA	  PEIXOTO	  ZIMMERMAN	   45	  

	  	  

Anexo II – Panfleto informativo sobre o Pé Diabético, realizado no âmbito do 
Estágio Comunitário na Farmácia de Amarante 
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