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RESUMO 

Após conclusão da parte teórica do curso de Ciências Farmacêuticas, iniciou-se 

uma nova etapa na minha formação, na qual foi possível aplicar os conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso, assim como desenvolver novas competências, de 

caráter prático, tornando-me mais apta para lidar com as diversas situações no balcão de 

uma farmácia. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira consiste 

numa breve descrição das atividades desenvolvidas por mim no decorrer do estágio, bem 

como alguns aspetos mais significativos da minha formação, ministrada pela Dra. Elsa 

Moreira. A segunda parte contempla três temas, que foram desenvolvidos, tendo em 

conta as necessidades dos utentes da farmácia Confiança, no âmbito da educação para 

a saúde. 

Deste modo, são abordados: o pé diabético, destacando-se o papel do 

farmacêutico, no alerta da população para medidas que retardem a progressão da 

diabetes e complicações associadas; refluxo gastro-esofágico, nomeadamente 

sinais/sintomas e tratamento e, por fim, insuficiência venosa, que é um problema que não 

afeta apenas as mulheres e cuja prevenção é de extrema importância. 

 

 

 

Palavras-chave: Estágio; Farmácia Comunitária; Pé Diabético; Refluxo Gastro-

esofáfico; Insuficiência Venosa. 
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PARTE I 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO 

ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o farmacêutico ultrapassa o simples papel de dispensar medicamentos, 

encontrando-se devidamente vocacionado para exercer, de forma consciente, uma 

intervenção ativa junto do utente, de modo a garantir o seu bem-estar e a melhoria 

contínua da sua qualidade de vida. Deste modo, assume o compromisso de garantir a 

segurança na utilização do medicamento, bem como, de que dele possam ser 

aproveitados todos os benefícios, para uma terapêutica de sucesso. 

 O farmacêutico deve prestar um serviço de qualidade acoplado à transparência, 

desempenhando um papel constantemente ativo na promoção da saúde. Deve também 

auxiliar o utente, no que diz respeito ao modo de utilização e conservação do 

medicamento, alertá-lo para os possíveis efeitos secundários e informá-lo dos perigos 

inerentes à automedicação, promovendo o uso racional do medicamento.  

A saúde é um dos bens mais preciosos do ser humano, sendo que o farmacêutico 

procura ampliar o seu leque de conhecimentos e alargar a sua intervenção junto da 

população. 

Não podemos esquecer a vertente comercial, contudo o bom senso e os princípios 

éticos e deontológicos não permitem ao farmacêutico esquecer que a sua principal 

preocupação é o bem-estar do utente. 

 

2. FARMÁCIA CONFIANÇA 

2.1  Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Confiança situa-se na Rua Rodrigues de Freitas n.º1400, em 

Ermesinde. Em frente à farmácia encontra-se a estação ferroviária de Ermesinde. O meio 

envolvente é predominantemente comercial e habitacional, o que contribui para que a sua 

localização seja privilegiada, sendo que a rua é dotada de muito movimento. No Anexo I, 

encontra-se uma fotografia da entrada principal da Farmácia Confiança. 

O horário de funcionamento da farmácia é de segunda a sexta das 9h00 às 20h00 e 

sábados das 9h00 às 19h00. 

 

2.2  Perfil dos utentes 

 O perfil dos utentes é condicionado pela localização da farmácia. Devido à elevada 

densidade populacional nas proximidades, verifica-se que o perfil de utentes é bastante 

heterogéneo, sendo que os idosos têm predominância, relativamente aos jovens e 

adultos. 
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2.3  Recursos humanos 

Os recursos humanos são a base do funcionamento de qualquer tipo de 

organização, especialmente na Farmácia Comunitária, em que estamos em contato 

permanente com o público. São os recursos humanos que marcam a diferença, 

conferindo individualidade à farmácia. A equipa técnica da Farmácia Confiança é 

completa, quer a nível de conhecimento científico, quer no que diz respeito às relações 

humanas, realçando-se o espírito de equipa e o profissionalismo, dedicação e carinho 

prestados no atendimento. É constituída por 9 elementos com funções bem definidas:  

 Dra. Raquel Freitas – Diretora Técnica; 

 Dra. Elsa Moreira – Farmacêutica; 

 Dra. Alexandra Freitas – Ajudante Técnica / Gestora; 

 Fernanda Nogueira – Ajudante Técnica; 

 Dra. Patrícia Silva – Técnica de Farmácia;  

 Dr. António Pereira – Técnico de Farmácia; 

 Dra. Catarina Marques – Técnica de Farmácia; 

 Dra. Lara Sousa – Técnica de Farmácia; 

 Sónia – Auxiliar de Limpeza. 

 

3. DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FARMÁCIA 

3.1  Espaço exterior 

É fundamental que o espaço exterior da farmácia seja facilmente visível e 

identificável, assim como permita o acesso a qualquer potencial utente, incluindo idosos, 

crianças e deficientes. Deste modo, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 

307/2007 de 31 de Agosto, a farmácia Confiança possui a inscrição “Farmácia” e a cruz 

verde [1]. 

 Na porta principal, encontra-se toda a informação relativa ao horário de 

funcionamento e às farmácias do município em regime de serviço permanente. Nas duas 

montras exteriores faz-se a divulgação de determinados produtos ou campanhas 

promocionais em vigor, tendo em conta a sazonalidade.  

  

3.2  Espaço interior 

O espaço interior de uma farmácia deve reunir todas as condições que 

proporcionem ao utente um atendimento profissional, harmonioso e tranquilo. 
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- Zona de atendimento ao público: 

A farmácia Confiança possui um espaço amplo, bem iluminado e devidamente 

ventilado, destinado ao atendimento. Nesta zona podemos observar que os produtos se 

encontram estrategicamente arrumados por secções, criando-se zonas quentes e frias de 

exposição. É de notar que nas zonas quentes (primeira linha de visão) predominam os 

produtos de maior necessidade de destaque.  

No balcão estão localizados quatro terminais informáticos, quatro caixas e dois 

terminais multibanco, o que permite um atendimento individualizado do utente. 

Ao alcance apenas dos funcionários existe uma área constituída por gavetas 

metálicas deslizantes, na qual se efetua o armazenamento do “stock” ativo de 

medicamentos sujeitos a receita médica e por armários de prateleiras abertas, nos quais 

se encontram produtos de elevada rotatividade. 

 

- Gabinete de atendimento privado: 

No gabinete de atendimento privado realiza-se a determinação dos parâmetros 

bioquímicos, servindo também de espaço para consultas de audiologia, receção de 

delegados de informação médica e formações prestadas aos funcionários. É neste local 

que é efetuado um atendimento mais personalizado ao utente, caso haja necessidade. 

 

- Zona de receção de encomendas: 

Numa zona mais interna, existe um local reservado à receção de encomendas, no 

qual se encontra um terminal informático, uma impressora e um fax, destinando-se à 

receção das encomendas diárias e manuais dos armazenistas.  

É possível observar também, um conjunto de prateleiras adequadas ao arquivo de 

toda a documentação, nomeadamente faturas, guias de remessa, entre outras. Esta zona 

é dotada de um frigorífico para armazenamento dos medicamentos que requerem 

temperaturas baixas de conservação, bem como de armários nos quais se arrumam os 

champôs, loções e pós cutâneos.  

 

- Zona de armazenamento: 

O armazém é amplo e é constituído por armários de prateleiras abertas nos quais 

os medicamentos são ordenados por ordem alfabética, sendo que os genéricos se 

encontram separados dos medicamentos de marca. Os aerossóis, colírios e 

cremes/pomadas são arrumados em prateleiras distintas, devidamente identificadas, de 

acordo com a categoria farmacêutica, à semelhança dos xaropes e gotas.  
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- Laboratório:  

O laboratório encontra-se em contato com a zona da receção de encomendas, e é 

neste local que se procede à preparação dos manipulados e posterior acondicionamento. 

As matérias-primas para execução dos mesmos são armazenadas em armários 

fechados, sendo adequadamente acondicionadas, rotuladas e acompanhadas do 

respetivo boletim analítico. O material de laboratório é arrumado num armário ao lado do 

das matérias - primas. 

 

- Vestiário:  

O vestiário localiza-se junto ao laboratório e é constituído por armários fechados 

onde os funcionários da farmácia guardam os pertences pessoais. Existe também um 

sofá, que possibilita o descanso do colaborador que faz o serviço noturno. 

 

- Instalações sanitárias:  

A farmácia dispõe de duas casas de banho devidamente equipadas, uma para uso 

dos funcionários e outra para uso dos utentes, incluindo deficientes. 

 

4. GESTÃO DE MEDICAMENTOS 

4.1  Programa informático 

O programa informático em vigor na farmácia é o SIFARMA 2000, que consiste 

numa aplicação informática desenvolvida pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

no âmbito da gestão diária de uma farmácia, no que diz respeito à entrada e saída de 

mercadoria e todas as tarefas com ela relacionadas. De acordo com a saída do produto 

são propostas encomendas aos armazenistas, sendo que a Alliance Healthcare, a OCP e 

a Cofanor, constituem os armazenistas com quem a Farmácia Confiança trabalha 

diariamente, com predominância da OCP. Para além disso, o SIFARMA 2000 permite 

realizar a gestão de prazos de validade e a marcação de preços de produtos de venda 

livre. 

 

4.2 Gestão de “stocks” 

No mercado farmacêutico existe uma vasta diversidade de produtos a 

comercializar, o que torna mais complexa a gestão de “stocks”. Esta é condicionada pelo 

perfil dos utentes da farmácia, hábitos de prescrição dos médicos, localização da 

farmácia, sazonalidade dos produtos, fundo de maneio da farmácia, ações de marketing, 

condições de pagamento, frequência de entregas, saídas, entre outros. Tendo em conta 

estes parâmetros é definido um “stock” mínimo, que quando se atinge, gera uma 
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encomenda de modo a ser reposto o stock máximo, evitando assim ruturas de stock e a 

subsequente insatisfação dos utentes. As encomendas geradas automaticamente podem 

ser revistas e alteradas, sendo depois enviadas ao fornecedor via “modem”. Caso haja 

falta de um produto solicitado, poderá proceder-se à sua encomenda via telefónica, 

procurando responder às necessidades do utente o mais rápido possível. 

Na Farmácia Confiança, a encomenda automática aos grossistas para reposição do 

“stock” é feita duas vezes por dia. 

 

4.3  Aprovisionamento e encomendas 

4.3.1 Receção de encomendas 

Quando se receciona uma encomenda é fundamental verificar se, realmente, se 

destina à farmácia em questão, sendo que, para tal, verifica-se o documento de 

identificação exterior que acompanha a mesma. 

 Em primeiro lugar, retiram-se os produtos que são destinados ao armazenamento 

no frigorífico, os quais são adequadamente transportados em recipientes com placas 

refrigeradas. Seguidamente, reúnem-se as guias de remessa/faturas referentes à 

encomenda, as quais são enviadas em duplicado.  

Iniciamos a receção da encomenda com a introdução do número de guia/fatura, 

procedendo depois, à leitura ótica do código de cada produto que constitui a encomenda. 

No que diz respeito aos produtos sujeitos a receita médica, verificamos o preço de venda 

ao público (PVP), que consta na cartonagem (PIC), tendo em atenção as possíveis 

flutuações de preço. Verificamos, igualmente, o prazo de validade e se o número de 

produtos recebidos corresponde ao número de produtos faturados. É importante 

averiguar o estado de conservação da embalagem. Quanto aos produtos não sujeitos a 

receita médica, verificamos o preço faturado à farmácia (PVF) e colocamos a margem de 

comercialização associada a cada produto. 

Os produtos que estão em falta são transferidos para outro armazenista, de modo a 

poder ser realizada uma nova encomenda, evitando assim, que ocorram ruturas de 

“stock”. De seguida, as faturas são arquivadas por ordem cronológica, na capa do 

respetivo fornecedor. É de salientar, que as encomendas concretizadas via telefónica são 

rececionadas de forma diferente, requerendo a criação de uma encomenda manual 

prévia. 

Note-se que, se a embalagem de algum produto se encontrar danificada, o PVP 

impresso na cartonagem não corresponda ao PVP faturado ou o prazo de validade seja 

curto, procede-se à devolução ao respetivo fornecedor. 
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Os psicotrópicos e estupefacientes são sempre acompanhados por uma requisição 

em duplicado, posteriormente assinada e carimbada pela Dra. Elsa Moreira, em que o 

duplicado é devolvido ao armazenista e o original fica na farmácia, para ser devidamente 

arquivado. Após receção da encomenda, os medicamentos são arrumados tendo em 

conta os prazos de validade, de modo a serem dispensados primeiramente os 

medicamentos de validade inferior. 

 

4.3.2. Marcação de preços 

Segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, ‘’o regime de 

preços dos medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a 

receita médica comparticipados é fixado por decreto-lei’’ [2]. 

O Decreto-Lei n.º 25/2011 de 16 de Junho estabelece ‘’obrigatoriedade da 

indicação do preço de venda ao público na rotulagem dos medicamentos” [3].  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) possuem PVP pré-

estabelecido que é impresso na cartonagem. Os medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) e outros produtos de venda livre que chegam à farmácia são isentos 

de PVP na embalagem, sendo, deste modo, marcados tendo em conta o preço de custo, 

acrescido da taxa de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e da margem de lucro, 

legalmente permitida. 

Após aprovação da encomenda, os produtos são arrumados, tendo em conta a 

regra do “First in, First out” (FIFO).  

A fatura é rubricada pelo profissional que executou o processo e, devidamente 

arquivada. 

 

4.3.3. Controlo de prazos de validade 

Os prazos de validade são monitorizados e atualizados diariamente, no momento 

em que a encomenda é rececionada e, mensalmente, emitindo-se uma listagem, que 

inclui os produtos cuja validade expira nos três meses seguintes. Deste modo, é possível 

verificar se, na realidade, os prazos de validade estão corretos ou se é necessário 

proceder à sua alteração. Quando a validade está a terminar, os produtos são recolhidos 

e é efetuada a devolução ao armazenista, em conjunto com uma nota de devolução. 

Como resultado da devolução, pode ser emitida uma nota de crédito ou ocorrer a 

substituição pelo mesmo produto com prazo de validade mais longo ou, caso o 

fornecedor não aceite a devolução, o produto retorna à farmácia. A execução de uma 

devolução é acompanhada pela comunicação à Autoridade Tributária, segundo as vias 



7 
 
 

legalmente previstas, assim como pela impressão de guias de transporte, 

convenientemente assinadas e carimbadas. 

 

5. RECEITUÁRIO 

Desde o dia 1 de Junho de 2012, a prescrição de medicamentos é realizada por 

substância ativa ou Denominação Comum Internacional (DCI), segundo a Portaria n.º 

137-A/2012, de 11 de Maio, acompanhada da dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação e tamanho de embalagem e posologia, o que nem sempre se verifica. Nos 

casos em que é permitido por lei, a prescrição é feita por nome comercial do 

medicamento ou do titular de autorização de introdução no mercado. Deste modo, o 

farmacêutico deve certificar-se se o medicamento prescrito corresponde a um 

medicamento de marca cujo genérico similar comparticipado não existe ou se há 

justificação técnica por parte do médico prescritor. Neste último caso, o médico deve 

referir na receita qual a exceção em questão. Existem 3 situações previstas para a 

justificação técnica: 

  “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” - medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito, podendo apenas ser dispensado o medicamento que consta na 

receita, isto é, o utente não pode exercer o direito de opção por outro medicamento 

contendo o mesmo princípio ativo. Esta justificação apenas é permitida para os 

medicamentos identificados na lista definida pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (Infarmed). 

 “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia” - o farmacêutico 

apenas pode dispensar o medicamento que consta na receita.  

  “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 

dias”- Neste caso o utente tem o direito de optar por medicamentos semelhantes ao 

prescrito, desde que sejam mais económicos.  

A prescrição deve de ser efetuada via eletrónica, exceto em caso de falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou um máximo de 40 

receitas por mês [4]. 

É de salientar que, as farmácias devem possuir em “stock”, no mínimo três 

medicamentos de cada grupo homogéneo (mesma substância ativa, forma farmacêutica 

e dosagem), entre os cinco mais baratos, devendo dispensar ao utente o mais barato. 

Caso a farmácia não tenha em “stock” o medicamento mais barato, deve tentar adquiri-lo 

no espaço de 12 horas, sem qualquer custo acrescido para o utente [4]. 
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6. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

São diversas as entidades responsáveis pela comparticipação parcial ou total do 

valor dos medicamentos, contudo na Farmácia Confiança, as mais frequentes são o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) (regime geral, pensionistas e diplomas), Serviços de 

Assistência Médica Social (SAMS), Sãvida-EDP e Multicare. 

Note-se que, entre o SNS e algumas entidades como os SAMS, surgiram sistemas 

de complementaridade na comparticipação, sendo que os utentes que beneficiam destes 

subsistemas de saúde são portadores de um cartão de apresentação obrigatória na 

farmácia. 

Relativamente aos diplomas, o Estado comparticipa medicamentos utilizados no 

tratamento de certas patologias ou grupos especiais de utentes, que estão devidamente 

listados. Esta lista inclui patologias como alzheimer, lúpus, paramiloidose, doença 

inflamatória intestinal, psoríase, entre outros, sendo que algumas das patologias referidas 

requerem que a receita seja prescrita unicamente por médicos de determinada 

especialidade. É de salientar, que a comparticipação do medicamento pode ser dirigida 

somente a determinadas indicações terapêuticas fixadas no diploma que estabelece a 

comparticipação, sendo que para que possa ser executada deve constar na receita o 

diploma correspondente. 

 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

O farmacêutico apresenta-se como um elemento essencial na sociedade, que se 

responsabiliza pela saúde e bem-estar do utente, contribuindo assim para incrementar a 

sua qualidade de vida. Deste modo, o seu papel passa, não só pelo aconselhamento 

relativo ao uso racional dos fármacos e a monitorização dos utentes, mas também pela 

prestação de esclarecimentos relativos aos medicamentos. É dotado, simultaneamente, 

de capacidade de sensibilizar o utente para a importância da adoção de estilos de vida 

saudáveis, bem como promover a adesão à terapêutica e prevenir o surgimento de 

reações adversas face à polimedicação. O farmacêutico é a ponte de ligação entre o 

médico e o utente, sendo que, muitas vezes, os utentes dirigem-se primeiro à farmácia e, 

em última instância ao médico. Cabe assim ao farmacêutico a dispensa dos 

medicamentos, que se podem classificar em MSRM e MNSRM. 

 

7.1 Medicamentos não sujeitos a receita médica: 

A automedicação é uma situação frequente e preocupante nos dias de hoje, sendo 

que o farmacêutico apresenta um papel fundamental na promoção do uso seguro, correto 



9 
 
 

e racional dos medicamentos. Deste modo, cabe ao farmacêutico efetuar uma recolha 

consistente de dados sobre o utente, que inclui sinais/sintomas, duração dos mesmos, 

bem como eventual medicação habitual. Após avaliação da situação, surge o 

aconselhamento, direcionado no sentido da prevenção e tratamento dos sintomas e 

afeções que não requerem consulta médica, visto serem de caráter autolimitado. A 

avaliação farmacêutica e o encaminhamento para o médico devem ter em conta aspetos 

como grupos de risco, reações adversas a outro medicamento que o utente utiliza ou 

sintomas associados a outra patologia. O farmacêutico deve sensibilizar o doente para 

adoção de estilos de vida saudáveis, que podem ser suficientes para a resolução do 

problema, e, caso recorra a um MNSRM, fornecer todas as informações necessárias de 

forma clara e concisa, assegurando assim a eficácia e segurança do tratamento. É 

importante que o utente entenda toda a informação que lhe foi transmitida, assim como 

esteja alerta para a possível persistência ou agravamento dos sintomas, sendo que, 

neste caso deve dirigir-se ao médico. 

É importante referir que, durante o estágio, me deparei com várias situações de 

automedicação, mediadas por sugestão de um conhecido, pela presença anterior de 

sintomas idênticos e prescrição médica subsequente ou mesmo por influência da 

publicidade nos diversos meios de comunicação. 

 

7.2  Medicamentos sujeitos a receita médica: 

Os medicamentos sujeitos a receita médica preenchem determinados requisitos, 

sendo assim classificados caso constituam um risco, mesmo sendo utilizados para a 

finalidade à qual se destinam, e se uso ocorre na ausência de vigilância médica; caso a 

sua utilização se destine a um fim destinto da sua função, o que pode constituir um risco 

para a saúde; contenha substâncias cuja atividade ou efeitos adversos ainda não se 

encontram completamente esclarecidos ou sejam prescritos com o intuito de serem 

administrados via parentérica. 

Podem ser agrupados em medicamentos de receita médica renovável, 

medicamentos de receita médica não renovável, medicamentos sujeitos a receita médica 

especial e, por fim, medicamentos de receita médica restrita, cujo uso se encontra 

reservado a certos meios especializados. Os medicamentos de receita médica renovável 

destinam-se a determinadas patologias ou tratamentos a longo prazo, podendo ser 

adquiridos mais do que uma vez sem nova prescrição médica. As receitas apresentam 

três vias com uma validade de seis meses. Quanto aos medicamentos de receita médica 

não renovável, a receita apenas é válida durante um período de 30 dias a contar da 

respetiva data de emissão.  
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7.2.1 Estupefacientes e psicotrópicos: 

Este grupo de medicamentos requer uma atenção redobrada, na medida em que 

são vulgarmente associados a atos ilícitos, sendo, deste modo, sujeitos a receita médica 

especial. Contudo, são diversas as suas aplicações, visto que atuam diretamente no 

sistema nervoso central, podendo ter propriedades depressoras ou estimulantes. 

Algumas das suas aplicações incluem doenças do foro psiquiátrico, oncologia, 

analgésicos e antitússicos. Estas substâncias possuem alguns riscos associados, 

nomeadamente a habituação e, mesmo dependência física e psíquica, sendo, por isso 

fundamental que a sua utilização ocorra mediante instrução e acompanhamento médico. 

A dispensa desta classe de medicamentos requer a recolha de um conjunto de dados, 

que incluem o médico prescritor, o nome do utente e a morada, e, no que diz respeito ao 

adquirente, igualmente o nome e morada, acompanhados da respetiva identificação 

(número de bilhete de identidade (BI) ou cartão de cidadão (CC), data, idade). É de 

salientar que os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados numa gaveta fechada, 

na zona da receção de encomendas, encontrando-se apenas ao alcance dos 

funcionários. 

 

7.3  Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são definidos como “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas;” [5]. Na farmácia Confiança, a procura deste tipo de 

medicamentos é relativamente frequente, sendo esta, mais direcionada para 

desparasitantes internos e externos, contracetivos orais e antibióticos. É de notar, que os 

medicamentos de uso veterinário não são comparticipados, contudo alguns deles 

requerem a apresentação da prescrição do veterinário. 

Uma grande diversidade de medicamentos de uso humano também é utilizada 

pelos animais, principalmente os colírios, antieméticos e antibióticos.   

 

7.4  Medicamentos manipulados: 

Um medicamento manipulado é: “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”.  
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Atualmente, a prática do fazer de acordo com a arte diminuiu, dado o 

desenvolvimento acentuado da indústria farmacêutica. Contudo, a manipulação continua 

a ocupar um lugar distinto na terapêutica medicamentosa, não só devido à possibilidade 

de adaptar o tratamento à medida de cada utente, mas também derivado à flexibilidade 

nas doses e formas farmacêuticas, sobretudo em crianças e idosos, em que ambos os 

parâmetros referidos são fundamentais para que o tratamento seja efetivo.  

É de realçar que, em alguns casos, pode constituir a única forma de tratamento, 

nomeadamente em utentes que possuem alguma via de administração comprometida ou 

algum órgão.  

A nível económico podem ser vantajosos, uma vez que um medicamento 

manipulado é preparado em doses exatas para o tratamento, evitando assim, as sobras 

e, consequentemente, o risco de automedicação ou de intoxicação.  

 A portaria n.º 594/2004 define as Boas Práticas de fabrico de medicamentos 

manipulados, visando garantir a qualidade dos mesmos [6]. 

O preço deste tipo de medicamentos, é calculado tendo em conta o valor das 

matérias-primas e materiais de embalagem para acondicionamento, assim como o valor 

dos honorários. A  Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho define os critérios para o cálculo 

do mesmo [7]. 

No despacho n.º 18694/2010 de 18 de Novembro, publicado em Diário da 

República, consta uma lista de manipulados que têm 30% de comparticipação, sendo os 

restantes não comparticipados [8]. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de realizar alguns manipulados, 

nomeadamente a Solução de Minoxidil a 5%, a Solução oral de Trimetoprim a 1% e a 

Vaselina salicilada. 

 

7.5 Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são “medicamentos à base de plantas” 

regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto [2].  

As plantas, usadas desde a antiguidade, de forma simples, atualmente apresentam-

se sob as mais diversas formas, nomeadamente cremes, xaropes, cápsulas, entre outras. 

A sua procura tem aumentado significativamente devido à publicidade e à ideia 

concebida de que estes produtos são completamente inócuos.  

Deste modo, o farmacêutico deve elucidar o utente relativamente aos riscos da sua 

utilização incorreta ou abusiva.  
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Na Farmácia Confiança, momento de dispensa deste tipo de produtos, existe 

sempre o cuidado de fornecer todas as indicações para uso correto, de forma clara, de 

modo aos benefícios se sobreporem aos riscos. 

 

 

 

8. MEDIÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Na farmácia Confiança é realizada, diariamente, a monitorização de parâmetros 

bioquímicos como a pressão arterial, glicémia, colesterol e triglicerídeos. Após 

observação dos resultados obtidos para cada utente, estes são registados num cartão 

destinado ao efeito. É de salientar que na farmácia Confiança existe a especial 

preocupação em prestar um atendimento personalizado a cada utente, transmitindo-lhe 

toda a informação necessária, de modo a que, caso os valores obtidos se encontrem 

dentro dos valores de referência, se mantenham, caso sejam superiores, atinjam a 

normalidade. Simultaneamente, são comunicadas um conjunto de medidas não 

farmacológicas a adotar, assim como, prestados esclarecimentos relativos à medicação 

ou sugestões de suplementos alimentares que auxiliam a minimizar os efeitos 

secundários inerentes à medicação. Embora com menos frequência, também são 

efetuados testes de gravidez. O teste consiste na deteção da Hormona Gonadotrofina 

Coriónica Humana (HCG) na urina, sendo a primeira urina da manhã a mais eficaz, uma 

vez que possui uma concentração superior desta hormona. A HCG é produzida pela 

placenta nos primeiros 7 a 10 dias após ocorrer fecundação e é responsável pela 

manutenção do corpo lúteo ou corpo amarelo, assim como pela evolução da gravidez. A 

maior parte dos testes de gravidez baseiam-se na presença de anticorpos num suporte 

sólido, sendo que na presença de HCG ocorre a formação de um complexo corado que 

permite a visualização do resultado. O resultado é interpretado mediante o aparecimento 

de uma banda, a de controlo, ou duas bandas, sendo neste último caso positivo. 

 

9. VALORMED 

O ValorMed surgiu em 1999, tendo como objetivo a gestão de resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso.   

A implementação de um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

de Medicamentos (SIGREM) visa a existência de um sistema autónomo, de modo a 

garantir a recolha e tratamento adequados dos resíduos de medicamentos. Para além da 

recolha das embalagens vazias e produtos fora de uso entregues pelos cidadãos nas 
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farmácias comunitárias também é efetuada a recolha das embalagens de medicamentos 

e produtos de uso veterinário provenientes das explorações agrícolas. 

O ValorMed permite reduzir, não só a poluição causada por resíduos de fármacos 

em contato com a natureza, mas também o consumo de medicamentos fora do prazo de 

validade e a possibilidade de ocorrer automedicação. 

 

 

10. CONCLUSÃO E AGRADECIMENTOS  

A realização do estágio é uma etapa determinante, na qual adquirimos a certeza de 

que estamos no caminho certo para a realização profissional. Considero assim, ser o 

culminar de um longo percurso académico que nos confere a oportunidade de dar os 

primeiros passos na profissão que escolhemos.  

Agradeço a todos os intervenientes que contribuíram para a minha formação, em 

especial: aos professores da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, à Prof. 

Doutora Helena Vasconcelos, à Dra. Elsa Moreira e à equipa da farmácia Confiança, por 

tudo o que me ensinaram, pela forma profissional e humana como o fizeram. Agradeço 

também aos meus pais, família e amigos por todo o amor e carinho que partilharam 

comigo nesta longa caminhada. 
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TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
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PÉ DIABÉTICO 
 

1. ENQUADRAMENTO 

  O pé diabético é a principal causa de internamento das pessoas com diabetes e é 

a principal causa de internamento prolongado. O pé diabético constitui assim, um 

problema com um elevado peso social e económico que põe em risco a sustentabilidade 

dos sistemas de Saúde e Segurança Social de qualquer país, mas sobretudo dos países 

em desenvolvimento, onde a pandemia da diabetes assume maior relevo. O mau controlo 

da glicemia e o tempo de evolução da doença estão diretamente relacionados com 

diversas complicações sistémicas da Diabetes Mellitus, sendo o pé diabético uma das 

mais importantes, quer pelas repercussões que tem na vida do doente, quer pelos custos 

socioeconómicos que lhe estão associados. 

 Após contato com os utentes da farmácia Confiança, especialmente durante a 

monitorização dos parâmetros bioquímicos, verifiquei que não havia um controlo regular 

da glicemia, assim como predominava a falta de conhecimento dos riscos associados a 

esta patologia. Neste sentido, elaborei um folheto informativo, disponível no Anexo 2, no 

qual de forma clara e sucinta, alerto os utentes para as medidas de prevenção do pé 

diabético. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o pé diabético define-se 

como uma síndrome caracterizada por uma úlcera no pé, localizada abaixo do maléolo, 

acompanhada de neuropatia e diferentes graus de isquemia e infeção. De seguida são 

apresentados alguns factos relativos ao pé diabético e à importância da sua prevenção e 

tratamento:  

 Como consequência da Diabetes Mellitus, a cada 20 segundos um membro é 

amputado em alguma parte do Mundo. 

 São efetuadas em diabéticos mais de 70% de todas as amputações do membro 

inferior, resultando dessas amputações mais de 70% de mortes. 

 Mais de 85% das amputações são precedidas de uma úlcera que pode ser 

prevenida. 

 Por ano é estimado que, cerca de 4 milhões de pessoas desenvolverão uma nova 

úlcera de pé diabético. 

 Nos países desenvolvidos, mais de 4% das pessoas com diabetes têm pé 

diabético, gastando 12-15% do orçamento da saúde destinado ao tratamento 

daquela entidade nosológica. Nos países em desenvolvimento o pé diabético 

consome 40% do orçamento destinado para tratamento da diabetes. 
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2. DEFINIÇÃO  

A Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico crónico de hiperglicemia, sendo 

responsável por diversas complicações, nomeadamente, a doença neuropática, cujos 

principais fatores de risco são a hiperglicemia e hipertensão [9]. As extremidades dos 

membros e respetiva perda de sensibilidade, assim como sensação de dor e formigueiro, 

são os principais sintomas locais afetados pela doença neuropática, assumindo a 

designação de neuropatia periférica. A neuropatia periférica resulta na perda de 

sensibilidade nas extremidades, bem como sensação de dor e formigueiro [9]. O pé 

diabético define-se como uma condição clínico-patogénica de etiologia neuropática, 

induzida por dano a nível nervoso e vascular [10], resultante do estado de hiperglicemia 

prolongado, isoladamente ou em combinação com doença arterial periférica [11]. As 

lesões do pé podem distinguir-se em neuropáticas (65% dos casos) ou neuroisquémicas 

(35% dos casos) [11]. 

 

3. EPIDEMIOLOGIA 

A patologia da diabetes encontra-se em expansão mundial sendo estimado que o 

seu ritmo é de cerca de nove milhões de novos casos/ano. Segundo a OMS, é estimado 

que em 2030 existam 552 milhões de diabéticos, com uma taxa de prevalência de 9.9% 

na população adulta. Em Portugal, e de acordo com o Relatório Anual de 2012 do 

Observatório Nacional da Diabetes, por cada 100 000 habitantes o número de novos 

casos anuais diagnosticados oscila entre os 600 e 700, verificando-se uma maior 

incidência na população adulta entre os 20 e 79 anos, com cerca de 12,7%. Esta taxa 

sobe para 27,1% se considerada apenas a população entre os 60 e os 79 anos de idade. 

Encontra-se ainda descrito no mesmo relatório que a taxa de pré-diabetes na população 

entre os 20 e os 79 anos cifra-se em 26,5%, significando que mais de um terço dos 

portugueses são diabéticos ou pré-diabéticos. 

 

4. FISIOPATOLOGIA 

A fisiopatologia das alterações que surgem nos pés dos diabéticos é complexa e 

envolve múltiplos processos. De seguida, alguns pontos que se consideram da máxima 

importância serão descritos. A hiperglicemia prolongada é o elo comum que une os três 

pilares responsáveis pela formação da úlcera no pé dos diabéticos: neuropatia, isquemia 

e infeção [11]. 
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5. NEUROPATIA E PÉ NEUROPÁTICO  

A neuropatia periférica é responsável pela perda da sensibilidade que transforma o 

pé mais suscetível à ulceração, pois potencia a perda de perceção de traumatismos 

físicos (causados, por exemplo, pela utilização de sapatos apertados), químicos e 

térmicos (como água demasiado quente na lavagem dos pés) [12].  

Deformações nos pés podem surgir como resultado de neuropatia, bem como 

fissuras e calos por secura da pele, relacionada com neuropatia do sistema nervoso 

autónomo. Todas as fibras nervosas (autónomas, motoras e sensoriais) são afetadas 

pela diabetes. A polineuropatia periférica resulta da degeneração dos axónios, ocorrendo 

com maior facilidade em axónios de maior comprimento como os dos membros inferiores, 

pelo que fenómenos de polineuropatia periférica são predominantes nos pés e com 

carácter bilateral [11]. A etiologia das neuropatias periféricas é multifatorial [13], podendo 

resultar de mudanças metabólicas, elevada atividade da via dos polióis, stress oxidativo, 

formação de produtos glicosilados, alterações pró-inflamatórias e disfunção mitocondrial, 

entre outros fatores. Destes fatores, as mudanças metabólicas típicas da diabetes podem 

afetar diretamente o tecido nervoso e potenciar algum comprometimento vascular com 

desenvolvimento de um estado neurodegenerativo. Estudos demonstram que nos 

diabéticos, o tecido conjuntivo da parte interna dos feixes nervosos se encontrava 

hipotóxico e com baixas taxas de perfusão. Por outro lado, a elevada atividade da via dos 

polióis nos diabéticos está envolvida na patogénese da polineuropatia periférica; esta via 

foi o primeiro fator sugerido para correlacionar a hiperglicemia da diabetes e a 

polineuropatia [14]. Esta via dos polióis está presente nos vasos sanguíneos e nervos 

periféricos e é responsável pela formação de sorbitol a partir da glucose pela aldose 

redutase com gasto de NADPH, sendo que o sorbitol pode sofrer oxidação a frutose pela 

sorbitol desidrogenase, com gasto de NAD+, como esquematizado na Figura 1. O 

aumento da razão NADH/NAD+ provoca a elevação dos níveis de diacilglicerol 

responsável pela ativação da proteína cinase C mediadora da produção de citoquinas 

pró-inflamatórias pelo endotélio.  

 

 

 

 

Figura 1 - Esquematização da via dos polióis. A glucose dá origem ao sorbitol por ação da 

aldose redutase, posteriormente o sorbitol é passível de sofrer oxidação e originar frutose. 
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No sistema nervoso periférico a aldose redutase encontra-se predominantemente 

nas células de Schwann, responsáveis pela produção de mielina, podendo estar 

relacionada com a disfunção que nestas se verifica em caso de hiperglicemia.  

A exacerbação desta via pode levar ao desenvolvimento de um desequilíbrio no 

estado ‘’redox’’ celular devido à alteração das razões NADPH/NADP+ e NADH/NAD+ [5], 

sendo que a utilização de NADPH pela aldose redutase assume especial relevância visto 

que este (NADPH) é um cofator essencial para a regeneração de glutationa (GSH), um 

importante antioxidante no combate às ROS (espécies reativas de oxigénio) e cuja 

depleção potencia a exacerbação do estado de stress oxidativo. 

A depleção da GSH pela exacerbação da via dos polióis, associada à glicosilação 

de enzimas antioxidantes através de reações não enzimáticas, potenciam a ocorrência de 

stress oxidativo nos nervos periféricos [13]. A formação de produtos finais de glicosilação 

encontra-se aumentada nos diabéticos como resultado da elevada glicólise, contribuindo 

para a ocorrência de stress oxidativo.  

O peroxinitrito é uma espécie reativa que se encontra em níveis aumentados nos 

diabéticos, sendo responsável pelo aumento da indução da poli (ADP-ribose) polimerase 

(PARP), enzima reparadora dos danos de ácido desoxirribonucleico (DNA), que quando é 

muito ativada potencia a ocorrência de stress oxidativo, desenvolvendo-se como que um 

“ciclo vicioso” [13]. Um outro importante fator a ter em consideração é a disfunção 

mitocondrial, uma vez que, os neurónios necessitam de grandes quantidades de energia 

produzidas pelas mitocôndrias, sendo que a disfunção mitocondrial nas células de 

Schwann é responsável pela degeneração das fibras nervosas, por depleção de 

adenosina trifosfato (ATP), essencial à condução dos impulsos nervosos [14], sendo a 

região mais distal dos axónios a mais afetada por esta disfunção. Estudos sugerem que, 

a disfunção mitocondrial mediada pela hiperglicemia resulta da elevação do potencial 

eletroquímico gerado pelo gradiente de protões [15]. A depleção de ATP pode culminar 

na inibição da Na+/K+ ATPase com aumento da concentração de sódio axonoplasmático 

e consequente aumento do cálcio intracelular, que pode conduzir à ativação da calpaína 

responsável pela degeneração axonal [14]. 

 

6. PÉ DIABÉTICO NEUROISQUÉMICO 

A principal causa do pé isquémico consiste na aterosclerose, sendo que o pé 

neuroisquémico resulta da associação dos efeitos da neuropatia e da oclusão 

aterosclerótica, com consequente diminuição da perfusão arterial do pé [11]. Na 

população diabética verifica-se uma maior propensão para o desenvolvimento de 

aterosclerose em relação à maioria da população, sendo que a aterosclerose se distingue 
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pelo seu carácter bilateral e progressão distal, ocorrendo nas grandes artérias da perna e 

resultando em isquemia ao nível dos pés. As oclusões ateroscleróticas tendem a suceder 

na forma de rosário abaixo da trifurcação poplítea progredindo de forma semelhante ao 

longo das três artérias responsáveis pela irrigação dos pés.  

A isquemia resultante de um estado de aterosclerose pode ser agravada por 

fenómenos de neuropatia ao nível do sistema nervoso autónomo, sendo que as fibras 

nervosas deste sistema são as mais vulneráveis ao desenvolvimento de neuropatia. O 

dano nervoso autónomo conduz a uma menor perfusão nervosa e consequente hipoxia 

endoneurial que se devem principalmente ao desenvolvimento de endoteliopatia nas 

pequenas artérias responsáveis pelo fornecimento sanguíneo aos nervos periféricos com 

consequente diminuição da libertação de mediadores vasodilatadores pelo endotélio, à 

qual ainda acresce o fato de mediadores vasoconstritores (como a angiotensina II e a 

endotelina I) se encontrarem tipicamente elevados em quadros de diabetes [13]. A 

neuropatia pode ser ainda responsável pela ocorrência de um fator agravante 

caracterizado pela saída de sangue dos vasos arteriais para os venosos, conhecido como 

“abertura irreversível dos “shunts” arterio-venosos”.  

 

7. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

A distinção entre pé diabético neuropático e neuroisquémico assenta na presença 

ou ausência de pulsos periféricos, razão pela qual o diagnóstico decisivo consiste em 

parâmetros vasculares, servindo os fenómenos neurológicos para diagnóstico 

confirmativo [16].  

O diagnóstico diferencial dos dois tipos de lesão “é fundamental para a abordagem 

correta do pé diabético” [17], pelo que anualmente deve ser realizado um exame médico 

ao pé do diabético, com identificação de eventuais fatores de risco para lesão, sinais de 

neuropatia e/ou isquemia, bem como classificação do risco de ulceração. Na Tabela 1, 

são apresentadas características típicas e diferenciadoras dos dois tipos de lesão do pé 

diabético. Um pé neuroisquémico distingue-se, portanto, do neuropático pelo aspeto 

necrosado, pulsos pediosos não palpáveis, úlcera isquémica (sem calosidade, e com 

localização mais inespecífica - digital, dorso do pé, calcanhar e sua lateral), presença de 

dor, fluxo sanguíneo diminuído e índice tornozelo-braço (ITB) inferior a 0,9. No 

diagnóstico diferencial devem ser efetuados diversas abordagens, nomeadamente: 

- Exame físico da lesão: vários fatores devem ser considerados, como por 

exemplo o aspeto da lesão (neuropática ou neuroisquémica); profundidade, tamanho, 

localização e cor da lesão (negro (necrose) ou rosado); existência de sinais de infeção 

e/ou calosidade [12]. 
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Tabela 1 - Características das lesões do pé diabético neuropático e neuroisquémico. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avaliação de alterações na sensibilidade: 

 O Teste de sensibilidade à pressão com o monofilamento de 10 g de Semmes 

Weinstein é considerado o teste de eleição devido á sua simplicidade e baixo custo 

[16,17]. Consiste na aplicação do monofilamento em 3 pontos da superfície plantar como 

representado na Figura 2. A incapacidade de sentir a pressão exercida pelo 

monofilamento nos pontos aplicados é sinónima de neuropatia [12]. Locais de calosidade 

não devem ser testados uma vez que podem resultar em falsos positivos.  

 Teste de reflexo do tendão de Aquiles (com martelo) [11]. 

 Avaliação da sensação vibratória.  

 

Figura 2 - Locais para avaliação plantar com o monofilamento de Semmes-Weinstein. Os 

pontos azuis são os mais utilizados. [12]. 

 

- Avaliação do estado vascular: Este tipo de avaliação ao estado vascular 

consiste na determinação dos pulsos periféricos (femorais, poplíteos e pulsos pediosos). 

A ausência dos dois pulsos pediosos avaliados sugere presença de doença vascular 

podal [12]. Para avaliação do estado vascular pode recorrer-se ao ultrassom de Doppler e 
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ao ITB. Em determinadas situações específicas pode recorrer-se à determinação do 

oxigénio transcutâneo para avaliação da perfusão local dos tecidos. 

 

8.TERAPIAS 

As lesões ulceradas requerem uma série de cuidados especiais, que se resumem 

aos seguintes pontos-chave:  

 Alívio da pressão plantar por imobilização (off-loading): é extremamente 

importante no tratamento de úlceras plantares pois diminuí a pressão exercida pelo corpo 

sobre as mesmas [18]. Existem “bota-walkers” removíveis e não removíveis, sendo que 

as segundas, apesar de serem as idealmente usadas estão contraindicadas em caso de 

pé em isquemia, osteomielite e presença de abcesso.  

 Desbridamento: Deve ser realizado em feridas crónicas para remoção de tecidos 

necrosados e promoção da cicatrização. O desbridamento pode ser cirúrgico (standard), 

enzimático, biológico ou através de autólise. O desbridamento standard para além da 

remoção da hiperqueratose e calosidades, é útil na drenagem de secreções [12], 

permitindo ainda a diminuição de processos de infeção [19].  

 Aplicação de pensos: previne a dessecação do tecido bem como promove a 

absorção de exsudados e protege a ferida de eventual contaminação. Regra geral, as 

úlceras cicatrizam mais depressa e apresentam menores complicações por infeção no 

ambiente húmido proporcionado pelo penso, que deve ser livre de contaminantes, 

permitir trocas gasosas e estéril.  

 Controlo da infeção (com aplicação de antibioterapia agressiva de largo espetro 

quando necessário) [16].  

 Em caso de úlcera isquémica, o tratamento deve passar pelo 

restabelecimento da circulação sanguínea. O tratamento da isquemia severa é uma 

emergência médica, devendo o doente ser referido para reconstrução arterial [12]. 

 

9. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

O papel farmacêutico assume especial importância no processo de prevenção do 

pé diabético através do aconselhamento farmacêutico. Muitos diabéticos recebem por 

parte dos seus médicos a prescrição medicamentosa e um conjunto de informação 

relativa à doença que, por muitas vezes, não compreendem ou à qual não conseguem 

prestar a devida atenção no contexto “gabinete médico”. Assim, cabe ao farmacêutico 

explicar ao doente a importância de manter os níveis glicémicos controlados, o que passa 

pelo cumprimento rigoroso da toma da medicação prescrita, bem como incentivá-lo à 
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prática de uma vida saudável (dieta e exercício) de forma a evitar as possíveis 

complicações da diabetes. No que concerne ao pé diabético, para além do já acima 

referido, o farmacêutico deve no seu ato profissional atuar ao nível da 

prevenção/educação do paciente e seus familiares, que deve incidir:  

 Na obrigatoriedade da inspeção diária do pé pelo paciente ou por algum 

familiar, com especial atenção aos locais de maior atrito ou pressão exercidos pelo 

calçado, bem como inspecionar diariamente o calçado de forma a averiguar a 

inexistência de um eventual agressor [16].  

 Na obrigatoriedade da inspeção médica anual e/ou imediata caso surja 

alguma alteração na pele (fissuras, secura, cor) ou unhas [20]; 

 Nos cuidados a ter com os pés: correta higiene e hidratação da pele, com 

aplicação de creme exceto nos espaços interdigitais (propícios ao desenvolvimento de 

infeções) [17]. Estes espaços devem ser bem lavados e secos, e as unhas devem ser 

limadas em linha reta;  

 No aconselhamento para a escolha de calçado apropriado: nos diabéticos as 

meias devem ser constituídas por material absorvente (lã ou algodão) e desprovidas de 

costuras. Devem ser brancas para uma visualização mais fácil da eventual presença de 

feridas. Quanto ao calçado este deve ter cerca de 1 cm de espaço entre a frente do 

sapato e o dedo mais comprido, calcanhar firme, com palmilha amovível, corretora de 

hiperpressões plantares. Não deve proporcionar deslizamentos do pé durante a marcha. 

O tacão não deve ultrapassar 2-4cm e a sola deve proporcionar uma proteção contra 

eventuais traumas (sola grossa);  

 Na não utilização de calicidas, recorrendo sempre a um médico ou podologista 

para a observação e adequado tratamento de eventuais calosidades. 

 Nunca andar descalço e proteger o pé de temperaturas muito quentes ou muito 

frias, o que pode por exemplo ser realizado no banho, averiguando primeiro a 

temperatura da água com a mão antes de submergir o pé;  

 Na prática de atividade física para um melhor controlo do perfil lipídico;  

 Cessação tabágica (se caso disso): o tabaco leva à diminuição do fluxo 

sanguíneo dirigido aos pés, condição já potenciada pela diabetes. Além disso, agrava 

quadros de aterosclerose (responsável pelo desenvolvimento de pé neuroisquémico), 

principalmente desfavoráveis em diabéticos pelo perfil lipídico alterado em consequência 

da hiperglicemia. 
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DOENÇA DO REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO 
 

1. ENQUADRAMENTO 

A doença do refluxo gastro-esofágico (DRGE) é a doença crónica do tubo digestivo 

com maior prevalência. A doença de refluxo apresenta implicações adversas na 

qualidade de vida dos doentes, não só pelos sintomas desagradáveis, bem como pelas 

restrições ao nível da ingestão de determinados alimentos e bebidas. Depois existem os 

impactos económicos de uma doença crónica que, pelo seu prolongado tratamento, 

contribui para o aumento dos custos com a Saúde, tanto para os doentes como para o 

próprio sistema. Nesta sequência, elaborei um panfleto que pretende auxiliar os utentes a 

identificar os sinais/sintomas, assim como informá-los como agir na presença dos 

mesmos. O folheto informativo encontra-se no anexo 3. 

 Na maioria dos casos, trata-se de uma afeção benigna, facilmente controlável com 

terapêutica médica associada a medidas gerais. Alguns doentes têm uma esofagite mais 

grave, que poderá requerer uma vigilância clínica ou endoscópica mais apertada e 

medidas terapêuticas, médicas ou cirúrgicas, adequadas. Recentemente, tem sido 

atribuída uma associação entre a doença do refluxo gastro-esofágico e várias doenças 

pulmonares [21]. 

 

2. DEFINIÇÃO 

O refluxo gastro-esofágico define-se como um retorno anormal do conteúdo 

gástrico para o esófago, devido a um anel muscular designado de esfíncter esofágico 

inferior que separa o esófago do estômago não fechar firmemente mantendo-se relaxado 

entre as deglutições, permitindo que o suco digestivo do estômago entre no esófago e 

cause irritação, azia e outros sintomas. É um evento frequente que, na maioria dos 

adultos, ocorre regularmente, a seguir às refeições, em pequena quantidade. O refluxo 

torna-se patológico tomando a designação de DRGE ou esofagite de refluxo que, quando 

pela sua intensidade, frequência, natureza ou outros condicionalismos é suscetível de 

desencadear sintomas e/ou provocar lesões da mucosa esofágica (revestimento interior 

das paredes do esófago) ou, ainda, estreitamento do esófago assim como o 

desenvolvimento de úlcera. 

 

3. EPIDEMIOLOGIA 

A DRGE é uma doença crónica do tubo digestivo. Embora existam poucos dados 

estatísticos, sabe-se que é bastante comum em Portugal e, segundo dados do 

Observatório Nacional de Saúde (ONSA), a DRGE afeta cerca 35% da população 
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nacional com mais de 18 anos [22]. A prevalência de sintomas de refluxo no mundo 

ocidental situa-se entre os 12 e 54%. Nos Estados Unidos da América a prevalência da 

doença é estimada em 19 milhões de novos casos por ano, representando um custo de 

tratamento de 9,8 mil milhões de dólares [22]. Outros dados indicam que cerca de 20% 

da população do mundo ocidental apresenta sintomatologia de refluxo [23]. Após a asma e 

sinusopatias, a DRGE é considerada, atualmente, como a terceira causa de tosse crónica 

em cerca de 20% dos doentes [24]. Estima-se que cerca de 15% dos pacientes com 

sintomas crónicos podem evoluir para complicações, entre elas, uma alteração nas 

células normais do esófago transformando-se em células metaplásicas, também 

designado de esófago de Barrett. Quando isto ocorre, o risco de cancro aumenta de 30 a 

125 vezes comparado com a população que não tem a metaplasia, pelo que o cancro 

esofágico pode estar associado ao refluxo crónico. 

 

4. FISIOPATOLOGIA DA DRGE 

A DRGE resulta de um desequilíbrio entre os fatores de defesa e os fatores de 

agressão da mucosa esofágica (Figura 3). É de salientar que, alguns destes fatores 

encontram-se designados na tabela 1. 

 

Figura 3 - Fisiopatologia da DRGE. A DRGE resulta de um desequilíbrio entre os fatores de 

defesa (barreira anti-refluxo, barreirada mucosa, limpeza do ácido) e os fatores de agressão da 

mucosa esofágica (acidez gástrica, conteúdo duodenal e volume de ácido). [27] 
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A barreira anti-refluxo refere-se ao esfíncter inferior de esófago (EIE), que na 

DRGE, pode ser responsável pelo refluxo através de mecanismos fisiopatológicos como 

o aumento do número de episódios de relaxamento transitório do EIE 

(RTEIE);Hipotensão do EIE (Pressão do EIE < 6mmHg); Comprimento total do EIE < 2 

cm; Comprimento abdominal do EIE < 1 cm; Presença de hérnia do hiato. Na hérnia do 

hiato, é observado que uma porção do estômago passa através do diafragma para a 

cavidade torácica, o que só por si não leva à DRGE, mas as duas condições estão 

frequentemente associadas. Por outro lado, a presença de uma hérnia do hiato poderá 

levar à disfunção do esfíncter esofágico inferior, aumentando a probabilidade de ocorrer 

refluxo gastro-esofágico [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

A DRGE apresenta uma grande variedade de manifestações clínicas. Estas podem 

dividir-se em manifestações típicas ou atípicas [26]. 

 As principais manifestações típicas da DRGE são: Pirose – também designado por 

azia. Define-se pirose como a sensação de queimadura que se irradia da região do 

estômago podendo atingir a garganta. Regurgitação ácida – ocorre retorno de conteúdo 

ácido ou alimentos em direção à cavidade oral. As manifestações atípicas da DRGE são 

Manifestações Esofágicas, envolvendo dor torácica (peito), globus (bola na garganta); 

Manifestações Pulmonares como asma, tosse crónica, bronquite; Manifestações 

Causas Sintomas 

Produtos derivados do tomate, sumos de 
citrinos, chocolate, bebidas com cafeína 

Azia 

Tabaco Regurgitação 

Bebidas alcoólicas Dor à deglutição dos alimentos 

Conteúdo ácido do estômago 
Dor torácica- dor na região retro-
external, de origem não cardíaca 

Medicamentos (nitratos, estrogénios, 
contraceptivos orais, bloqueadores dos 

canais de cálcio) 

Outras – tosse, falta de ar, rouquidão, 
dor de ouvidos, gengivite, alteração do 

esmalte dentário 

Refluxo biliar  

Tabela 1- Possíveis causas e sintomas observados no refluxo gastro-esofágico. A Azia 

é a manifestação mais frequente da DRGE, consistindo numa sensação de ardor ou 

queimadura no peito que se pode estender até ao pescoço. A DRGE pode ainda 

manifestar-se por anemia, por carência de ferro ou, mais raramente, por vómitos com 

sangue. Nestes casos há lesões da mucosa.  

 

 



26 
 
 

Otorrinolaringológicas como rouquidão, laringite posterior crónica, sinusite crónica; 

Manifestações Orais desde desgaste do esmalte dentário, halitose (mau hálito) e aftas. 

 

5. COMPLICAÇÕES DA DRGE  

Quando a doença do refluxo é de longa duração e grave podem surgir várias 

complicações [28,29], das quais se destacam: esofagite, estenose, esófago de Barrett. 

Se não tratada, a doença de refluxo pode ainda conduzir a complicações mais graves, 

entre as quais a mais temida, embora de baixa incidência, é o cancro do esófago.  

 

Esofagite 

 A complicação mais frequente é a inflamação do esófago ou esofagite, evidenciada 

pelo aparecimento de erosões ou úlceras, Figura 4. Os seguintes fatores podem 

aumentar o risco de esofagite:  

 Consumo de álcool 

 Fumo 

 Cirurgia ou radiação torácica  

 Vómitos 

Sintomas como disfagia e odinofagia (dificuldade e dor ao engolir, respetivamente), 

rouquidão e dor de garganta são as principais manifestações observadas na esofagite 

[26]. 

 

Figura 4 - Esofagite causada por refluxo. As setas a vermelho indicam as erosões da 

parede do esófago. [26] 

 

Estenose 

 Em alguns casos de esofagite grave pode desenvolver-se uma diminuição do 

calibre do esófago (um aperto no esófago), denominado de estenose, que dificulta ou 

impede a passagem dos alimentos do esófago para o estômago, Figura 5. 

Os sinais e sintomas de estenoses esofágicas podem incluir: disfagia e odinofagia, 

assim como a regurgitação de alimentos e perda de peso [24]. 
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Figura 5 - Representação de dois tipos de complicações observados na DRGE: esofagite 

(A) e de estenose (B). (adaptado [24]). 

 

 

Esófago de Barrett 

O esófago de Barrett ocorre em pacientes com DRGE de longa duração. 

Representa uma resposta adaptativa da mucosa esofágica à agressão causada pelo 

conteúdo estomacal que envolve a transformação das células normais do esófago em 

outro tipo de células, que são semelhantes às células do intestino, Figura 6. Os sintomas 

de pacientes com esófago de Barrett são, em geral, os mesmos dos pacientes com 

doença do refluxo gastro-esofágica [30]. O quadro clínico que mais sugere o seu 

diagnóstico é o histórico da presença de refluxo de longa duração e episódios de pirose 

(azia) noturna, em geral, acima de 5 anos [22]. Quanto aos fatores de risco para o 

desenvolvimento do esófago de Barrett são os que favorecem o refluxo gastro-esofágico, 

e incluem a hérnia de hiato, a incapacidade do esfíncter inferior do esófago e o refluxo do 

conteúdo duodeno-gástrico. 

 

Figura 6 - Representação do esófago de Barrett. (A) microfotografia representativa da 

presença de epitélio colunar na porção inferior do esófago, substituindo o epitélio escamoso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirose
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rnia_de_hiato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esf%C3%ADncter_inferior_do_es%C3%B4fago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epit%C3%A9lio_colunar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epit%C3%A9lio_escamoso
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normal do esófago. (B) presença de “cor salmão” ou “cor vermelha” semelhante à mucosa 

gástrica, recobrindo a porção proximal à junção esófago. Adaptado [31]. 

 

6. DIAGNÓSTICO 

O conhecimento dos sintomas só por si pode, em muitos casos, levar a considerar 

a presença da doença de refluxo. Assim, o relato do doente adulto pode ajudar no 

diagnóstico, sem necessidade de recurso a exames numa primeira fase [28,29].  

A evolução da doença e o surgimento de complicações, como as descritas 

anteriormente, requer a necessidade de completar o diagnóstico através da realização de 

radiografias, endoscopia e biópsias, entre outros exames [28,29].  

Através da radiografia é possível avaliar se o doente tem hérnia do hiato ou 

estenose. No entanto, a radiografia não é o mais aconselhável para verificar a ocorrência 

de esofagite, uma vez que é um método pouco sensível de diagnóstico para esta 

complicação da DRGE. A indicação do método radiológico no diagnóstico da DRGE está 

mais restrita ao estabelecimento do significado da disfagia e odinofagia como sintomas 

de alarme da DRGE [29]. Por endoscopia é possível observar se existe esofagite, qual a 

sua gravidade e a probabilidade de ter esófago de Barrett – neste caso para 

confirmarmos é necessário a realização de biópsia. Quando existe estenose, ela pode ser 

dilatada através do endoscópio.  

Outros exames estão também disponíveis como a pHmetria de 24 horas que 

permite o registo do pH esofágico durante um dia. Este exame de diagnóstico permite 

caraterizar o refluxo gastro-esofágico, evidenciando a quantidade de episódios e o tempo 

em que o  conteúdo ácido permanece em contato com o esófago. Este exame, se 

realizado com dois sensores, permite a avaliação de refluxo  ácido para a porção alta do 

esófago, auxiliando no diagnóstico de manifestações atípicas da DRGE [8,9]. 

 

7. TRATAMENTO 

O tratamento para a maior parte das pessoas com DRGE inclui as alterações do 

estilo de vida, Figura 7, bem como medicamentos caso seja necessário. Se os sintomas 

persistirem, os tratamentos cirúrgicos ou endoscópicos constituem opções adicionais. 
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Figura 7 - Várias medidas a adotar no tratamento não medicamentoso da DRGE, desde 

evitar o tabagismo, consumo excessivo cafeina, bebidas alcoólicas, entre outros [27]. 

 

Atualmente o tratamento da DRGE baseia-se em medicamentos que inibem, de 

forma profunda e duradoura, a secreção ácida, através de fármacos inibidores da bomba 

de protões em todas as suas fases (aguda, crónica, e manutenção), em doses variadas. 

O tratamento deve ter duração mínima de 6 a 12 semanas, durante a qual a dose poderá 

ser reduzida gradualmente [28,33]. As restantes classes descritas na tabela 2, apesar de

promoverem alívio dos sintomas, são ineficazes no tratamento, levam a efeitos colaterais 

e/ou desenvolvem tolerância no organismo. Adicionalmente, e em alguns casos, no 

tratamento da DRGE poderá ser necessário recorrer a cirurgia. 

 

Tabela 2 - Diferentes classes de fármacos e alguns dos seus efeitos no tratamento da 

DRGE [28,29,33]. 

Fármacos Efeitos 

Inibidores da bomba de protões 
(omeprazol, lansoprazol, 

rabeprazol, pantoprazol e  
esomeprazol) 

-Interrupção da produção de ácido pelo estômago  
-Eficaz no alívio dos sintomas 
-Mais potente do que os bloqueadores H2 
-Efeito mais lento que os bloqueadores H2 

Bloqueadores H2 
(ex:famotidina, acimetidina, 

ranitidina) 

-Menor produção de ácido pelo estômago 
-Dose de medicamento a tomar dependerá da gravidade dos sintomas. 

Protectores da mucosa 
( ex:sucralfato) 

-Estes medicamentos revestem, suavizam e protegem o revestimento 
esofágico irritado 

Antiácidos de venda livre 
-Neutralização do ácido  
-Alívio sintomático de curta duração 
-Não cicatrizam a inflamação do isófago 

Aumento de motilidade 

Estes medicamentos podem ajudar a diminuir o refluxo esofágico pois 
ajudam o estômago a esvaziar-se mais rapidamente e, como tal, 
diminuem o tempo durante o qual pode ocorrer refluxo. 
Pouco eficazes por si só. Geralmente utilizados em combinação com 
outras classes de medicamentos 
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A cirurgia constitui uma opção em indivíduos com sintomas de DRGE graves e 

difíceis de controlar, podendo, igualmente, ser considerada para as pessoas que 

possuem complicações, tais como asma ou pneumonias, ou tecido cicatricial no esófago. 

Alguns indivíduos, que não querem tomar medicamentos durante períodos prolongados, 

podem também optar pela cirurgia [24]. 

A cirurgia anti-refluxo pode ser realizada utilizando instrumentos orientados por uma 

câmara, também designada de cirurgia laparoscópica, o que requer incisões de menores 

dimensões do que a cirurgia convencional. Num procedimento denominado 

fundoplicatura de Nissen, Figura 8, o excesso de tecido do estômago é enrolado à volta 

do esófago e suturado nessa posição, de forma a aumentar a pressão à volta do esfíncter 

esofágico inferior enfraquecido. 

 

Figura 8 - Fundoplicatura de Nissen. O excesso de tecido do estômago é enrolado em torno 

do esófago e suturado nessa posição de forma a aumentar a pressão em volta do esfíncter 

esofágico inferior enfraquecido [24] 

 

Esta intervenção parece aliviar os sintomas de forma quase tão eficaz como os 

medicamentos bloqueadores da acidez gástrica, sujeitos a prescrição médica. A taxa de 

sucesso da cirurgia pode ser mais baixa, em indivíduos cujos sintomas não são aliviados 

pelos medicamentos antiácidos [25,28,29,34]. Após a cirurgia, podem surgir, 

eventualmente, efeitos secundários desagradáveis e prolongados (como dificuldade em 

engolir, diarreia e incapacidade para eructar – “arrotar” – ou vomitar, para aliviar o 

enfartamento ou náuseas),no entanto o grau de satisfação dos pacientes sujeitos a esta 

operação é elevado. 

No tratamento da DRGE, recentemente foram desenvolvidos três novos 

tratamentos para fortalecer o esfíncter esofágico inferior utilizando um endoscópio, 

nomeadamente: sutura (plicatura), aquecimento (procedimento de Stretta) e injeção do 
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esfíncter com um material que promove um aumento de volume (procedimento de 

Enteryx). [34] 

No entanto, como estes tratamentos foram desenvolvidos recentemente, as suas 

taxas de sucesso a longo prazo são ainda desconhecidas e sabe-se pouco sobre as suas 

potenciais complicações. 

 

8. DRGE E PNEUMOPATIAS 

Vários estudos sugerem uma associação entre sintomas pulmonares e refluxo, 

apesar de permanecerem dúvidas se a função pulmonar anormal provoca o refluxo ou se 

o refluxo desencadeia os sintomas pulmonares [35]. Ravelli et al consideram o refluxo 

gastro-esofágico como possível fator desencadeante numa variedade de manifestações 

respiratórias recorrentes, como pneumonias, tosse crónica, laringite e asma [36]. 

Rothemberg et al observaram uma relação entre a doença grave reativa das vias aéreas 

e o refluxo gastro-esofágico em portadores de doença pulmonar, fazendo uso de 

corticóides sistémicos que melhoraram os sintomas respiratórios, após cirurgia para 

DRGE, fundoplicatura de Nissen, via laparoscópica [35]. Poelmans e Tack sugeriram que 

os diversos sintomas pulmonares e otorrinolaringológicos seriam considerados 

manifestações extra-esofágicas do refluxo [37]. Gonzáles et al observaram sintomatologia 

respiratória entre 10 a 60% dos doentes com DRGE e hérnia hiatal [35].Gaynor referiu 

que, cerca de 25% dos doentes com DRGE apresentam sintomas otorrinolaringológicos 

[35].  

As principais manifestações otorrinolaringológicas associadas ao refluxo são: tosse 

crónica, laringites, sinusite e otite média crónica, rouquidão, gotejamento pós-nasal, 

faringite, laringoespasmo paroxístico, disfonia, bolo histriónico, otalgia, dor de garganta e, 

numa fase mais avançada, estenose subglótica e neoplasia de laringe [38,39]. 

É importante salientar que, na grande maioria das vezes, os sintomas 

otorrinolaringológicos e pulmonares se sobrepõem às queixas esofágicas, de tal modo 

que a pirose e a disfagia podem ser incomuns e ausentes [35,39]. Como tal, de seguida 

serão discutidas duas das doenças pulmonares (asma e tosse crónica), possivelmente 

envolvidas com a DRGE, nomeadamente a prevalência do refluxo em cada doença, os 

mecanismos específicos e o impacto do tratamento do refluxo sobre a pneumopatia. 

 

 Asma 

Definição: é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas com manifestações 

de hipersensibilidade brônquica e limitação variável ao fluxo aéreo, espontaneamente 

reversível com tratamento medicamentoso, à base de corticosteroides e 
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broncodilatadores. Uma série de fatores genéticos e ambientais favorecem o 

desenvolvimento e a manutenção dos sintomas [40]. 

 

Prevalência do refluxo na asma: De todas as pneumopatias associadas ao 

refluxo gastro-esofágico, a asma é a mais conhecida e, consequentemente, a mais 

divulgada e estudada. A frequência do refluxo entre asmáticos oscilou de 34 a 89% em 

diferentes estudos [41]. 

 

Mecanismos: No estudo de Wong et al, mais de metade dos doentes com asma, 

de difícil controlo, foram diagnosticados com refluxo gastro-esofágico associado [42]. 

Kiljander e Cibella referiram a DRGE como possível desencadeador da broncoconstrição 

e exacerbações da asma [35,43]. Na asma, o refluxo atuaria como provável 

desencadeador indireto, via reflexos do sistema nervoso central e via reflexa axonal. 

Quando ativados, os nociceptores das vias aéreas e do esófago responderiam com 

manobras de tosse, bronco-espasmo, produção de muco e hipersecreção ácida, 

respetivamente. As vias nervosas sensoriais do trato respiratório e do esófago 

terminariam nas mesmas regiões do sistema nervoso central (SNC) e, 

consequentemente, haveria uma interação sinérgica entre nociceptores esofágicos e 

inervação das vias respiratórias, precipitando sintomatologia da asma associada ao 

refluxo [44]. Diretamente, o outro mecanismo seria através da microaspiração de 

pequenas quantidades de ácido no esófago proximal, que neutralizariam as defesas das 

vias aéreas, expondo o epitélio e produzindo aumento das respostas inflamatórias [45]. A 

microaspiração também libertaria neurotransmissores pró-inflamatórios, como a 

substância P, que atuariam como mediadores na vasodilatação e no recrutamento das 

células inflamatórias [45] 

A asma poderia propiciar o surgimento do refluxo através: da disfunção autonómica; 

da obstrução respiratória que resultaria em pressão pleural mais negativa que aumentaria 

o gradiente de pressão entre o tórax e o abdómen, favorecendo o refluxo; da maior 

prevalência de hérnia hiatal; das alterações na contractilidade diafragmática; do uso de 

broncodilatadores. Os beta-agonistas agiriam reduzindo a pressão basal do esfíncter 

esofágico inferior, relaxando-o. Doses sequenciais de salbutamol e corticóides orais 

estimulariam o refluxo de ácido no esófago em doentes suscetíveis [45]. 

 

Impacto do tratamento: A utilização de bloqueadores H2 e inibidores da bomba de 

protões associados ou não à fundoplicatura de Nissen, refletiram de certo modo sobre a 

sintomatologia da asma, reduzindo a necessidade do uso de medicamentos e até na 
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melhoria da função pulmonar [35,43]. No estudo de Harding [46], observou-se uma 

regressão dos sintomas em cerca de 30% dos doentes asmáticos tratados com inibidor 

da bomba de protões, duas vezes por dia, durante 30 dias. Sontag et al compararam os 

efeitos do tratamento médico e cirúrgico para DRGE e seus efeitos sobre a asma e 

constataram melhoria da asma em 74,9% no grupo de doentes tratados com 

fundoplicatura de Nissen e melhoria de apenas 9,1% no grupo tratado apenas com 

terapêutica oral [47]. Legget et al analisaram os efeitos do refluxo em doentes 

diagnosticados com asma de difícil controlo (sintomas refratários e persistentes, 

manutenção com corticóide inalatório e uso de beta-agonistas de longa duração e de 

corticóide sistémico nos 12 meses que antecederam o estudo). Os autores concluíram 

que a identificação e o tratamento do refluxo não melhoraram o controlo da asma nesses 

doentes, apesar da redução dos sintomas de refluxo [48]. 

 

 Tosse crónica 

Definição e prevalência: É um dos sintomas cardinais na pneumologia. Está 

associada a diversas situações, inclusive ao refluxo gastro-esofágico assintomático [35]. 

Após a asma e sinusopatias, a DRGE é considerada atualmente como a terceira causa 

de tosse crónica em cerca de 20% dos doentes [24,35]. 

 

 Mecanismos: Os mecanismos que possivelmente poderão estar associados entre 

o refluxo gastro-esofágico e o desencadear da tosse crónica são o reflexo bronco-

esofágico, a micro/macro-aspiração de ácido e o aumento de pressão abdominal [49]. A 

presença de ácido clorídrico no esófago distal ou esófago inferior poderá ser capaz de 

estimular a capsaicina a libertar taquicinina das terminações nervosas, taquicininas como 

a substância P que, por sua vez, estimulariam as fibras C e induziriam o mecanismo da 

tosse [50,51]. Vários estudos têm demonstrado esta possível associação entre o refluxo e 

a tosse crónica, de salientar o estudo de Wu et al onde mostraram um aumento 

significativo da resposta da tosse após perfusão ácida no esófago distal em doentes com 

asma leve, resultados observados após a realização de endoscopia digestiva alta, 

monitorização do pH esofágico, espirometria e teste de indução de tosse com capsaicina 

inalatória em doentes com sintomas de asma leve e de esofagite [52]. Foi demonstrado 

que a perfusão ácida no esófago distal exacerbaria a resposta da tosse, porém sem 

induzir o surgimento da tosse espontânea. A mesma situação pode ocorrer em doentes 

com asma leve, sem sintomatologia de disfagia, regurgitação e pirose retroesternal [52].  
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Impacto do tratamento: Apesar do tratamento empírico com a supressão ácida e 

outras medidas, como dieta anti-refluxo e terapêutica procinética para diagnosticar tosse 

induzida pelo refluxo fossem alternativas razoáveis, como estratégia diagnóstica, houve 

poucos estudos que validaram este tipo de terapêutica para a tosse provocada pelo 

refluxo [35,41].O tempo necessário e a posologia empregue para o tratamento e 

resolução da tosse ocasionada pelo refluxo foram variadas em vários estudos efetuados. 

Ours et al concluíram que o tratamento com omeprazol seria o mais apropriado para 

terapêutica empírica e método de diagnóstico para tratamento da tosse induzida pelo 

refluxo. O tratamento indicado com supressão antiácida a longo prazo, aproximadamente 

um ano, tornou-se necessário para evitar reincidência da tosse [53] No estudo 

desenvolvido por Poe RH et al verificou-se que a dose única matinal de bloqueador de 

bomba de protões e fármacos procinéticos seriam os mais indicados, quando houvesse 

sintomas de disfunção esofágica e tosse [54]. A terapêutica cirúrgica anti-refluxo aparenta 

eliminar efetivamente a tosse ou significativamente melhorá-la, sendo indicada nos casos 

de tosse relacionada com o refluxo e sem resposta à terapêutica usando fármacos [35]. 
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INSUFICIÊNCIA VENOSA 
 

1. ENQUADRAMENTO 

Cada vez se fala mais em insuficiência venosa no nosso país e em como pode ser 

uma doença grave, até mesmo incapacitante, se não for tratada atempadamente. Os 

problemas venosos não devem ser negligenciados dado que, para alem das varizes, 

poderão originar flebites, tromboses venosas profundas ou, em casos mais graves, 

úlceras de perna. Apesar de não causar mortalidade, prevenir a ocorrência da 

insuficiência venosa poderá ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deste 

modo, foi disponibilizado aos utentes da farmácia Confiança um folheto informativo 

(Anexo 4). 

 

2. DEFINIÇÃO 

O sangue rico em oxigénio é transportado para os diversos órgãos através das 

artérias. Nos órgãos, o oxigénio é consumido pelas células. O sangue pobre em oxigénio 

é transportado de volta ao coração, através do sistema venoso, para ser novamente 

oxigenado. O sistema venoso é composto por veias superficiais, veias profundas e veias 

comunicantes. Estas últimas ligam as veias superficiais às veias profundas. Este sistema 

transporta o sangue em direção contrária à força da gravidade e à pressão do tórax e 

abdómen. Este transporte é favorecido pela presença de válvulas nas veias, que 

impedem o refluxo do sangue, garantindo que o transporte ocorre apenas em uma 

direção. A contração dos músculos das pernas também ajuda no retorno do sangue ao 

coração.  

A insuficiência venosa consiste numa anormalidade no funcionamento do sistema 

venoso [55,56]. Desta forma, o sangue não retorna de forma adequada para o coração, 

trazendo consequências de gravidade variável. A insuficiência venosa é uma condição 

muito comum. A sua incidência aumenta com a idade e é mais comum em mulheres. Não 

provoca aumento na mortalidade, mas pode trazer grandes prejuízos à qualidade de vida. 

 

3. EPIDEMIOLOGIA 

Cerca de 10 a 20% da população dos países industrializados possui algum tipo de 

insuficiência venosa crónica, sobretudo a população feminina [55,57]. Estima-se que 

cerca de 2 milhões de mulheres com mais de 30 anos sofrem de insuficiência venosa nos 

membros inferiores [55]. Uma das complicações mais graves da insuficiência venosa é o 

aparecimento de úlceras, sendo estimado cerca de 70% de todas as úlceras de perna 

são de origem venosa [57]. 
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4. FISIOPATOLOGIA 

4.1 Causas 

A insuficiência venosa ocorre quando a pressão nas veias aumenta e há dificuldade 

do retorno do sangue para o coração. Pode ser causada por anomalias no funcionamento 

das válvulas, por obstrução de veias (superficiais, profundas ou ambas), ou pela 

combinação destes dois processos [58]. As principais causas de insuficiência venosa são 

as varizes e a trombose venosa profunda. Varizes são veias dilatadas e tortuosas, mais 

comuns nos membros inferiores. Resultam da degeneração das veias e da perda da 

competência das válvulas. Podem ser assintomáticas ou provocar sintomas como dor, 

formigueiro e cansaço. Os sintomas pioram quando a pessoa fica muito tempo de pé e 

melhoram com a elevação dos membros [56,58]. A combinação entre varizes e 

insuficiência venosa cria um círculo vicioso: as varizes causam a insuficiência venosa e 

são agravadas pela mesma. A trombose venosa é a formação de coágulos no interior das 

veias, exemplificado na Figura 9. A imobilização, o aumento na capacidade de 

coagulação do sangue e a lesão dos vasos sanguíneos favorecem a formação de 

trombos. Estes trombos obstruem a passagem de sangue, aumentando a pressão no 

sistema venoso e dificultando o retorno do sangue ao coração. Como consequência, 

pode ocorrer insuficiência venosa [56,58]. 

 

Figura 9 - Representação esquemática da acumulação de eritrócitos no interior das veias 

[58]. 

 

4.2 Sintomas 

Os sintomas da insuficiência venosa são variados. Os principais sintomas são: 

veias dilatadas, inchaço, dor na perna e alterações na pele, como descrito na Figura 10. 

Estas alterações resultam de lesões ocorridas nos vasos provocados pelo aumento da 

pressão venosa, o que ocasiona a libertação de substâncias do sangue para a pele. As 

varizes são tanto causa como consequência da insuficiência venosa, sendo uma das 

manifestações iniciais. O inchaço começa nas partes mais baixas da perna, progredindo 
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com o tempo para as partes mais altas e para os pés. A dor na perna é descrita como 

uma sensação de peso, que piora com a posição de pé e melhora com a elevação da 

perna. As principais alterações na pele são: aumento da pigmentação, dermatite e 

formação de úlceras. A hiperpigmentação resulta no escurecimento da pele, 

principalmente nas partes mais baixas. Pode haver dermatite, com comichão e pele seca 

associada. As úlceras apresentam pouco relevo e são pouco dolorosas nos estágios 

iniciais. Estes sintomas podem atingir gravidades variáveis, desde formas leves até 

condições muito graves. Com o tempo, aumenta o risco de infeções nas áreas afetadas. 

Podem, ainda, surgir lesões graves e de difícil tratamento [59]. 

 

Figura 10 - Vários sintomas observados perante uma situação de insuficiência venosa, 

desde pernas inchadas, a alterações na pigmentação da pele, varizes e em casos extremos 

aparecimento de úlceras na pele [59]. 

 

5. DIAGNÓSTICO 

A suspeita do diagnóstico começa com a avaliação das lesões pelo médico. A 

avaliação médica é o pilar principal para o diagnóstico. Em 1994, foi criada uma 

classificação CEAP que classifica as doenças venosas crónicas baseadas na clínica, 

etiologia, anatomia e patofisiologia [60], através de um sistema de pontuação, que 

classifica a gravidade clínica e a incapacidade para o trabalho. O diagnóstico da 

insuficiência venosa é feito através da anamnese e exame físico [58]: 

• Anamnese: Queixa e duração dos sintomas; caracterização de doenças 

anteriores, especialmente trombose venosa; traumatismos prévios dos membros; 

• Exame físico: hiperpigmentação nas pernas, lipodermatoesclerose, presença de 

varizes, aumento do comprimento do membro e varizes de localização atípica devem ser 

observados. [61]. 

Outros exames têm sido utilizados para complementar o diagnóstico como 

Mapeamento duplex (MD) / eco - Doppler venoso, que pode ser útil para confirmar o 
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diagnóstico e mostrar a gravidade da doença [58]. A pletismografia venosa pode ser 

utilizada na avaliação do grau da lesão da função venosa (obstrução e/ou refluxo), 

estimando a proporção do comprometimento do sistema venoso superficial e profundo. 

Deve ser considerado como um teste quantitativo complementar [62]. 

 

6. TRATAMENTO 

O tratamento da insuficiência venosa depende da gravidade dos sintomas, do 

tempo de evolução e da causa. As varizes podem ser tratadas por meio de medidas 

conservadoras, escleroterapia ou cirurgia. As medidas convencionais incluem: atividade 

física moderada, compressão externa (meias de compressão), massagens e água fria no 

sentido ascendente (dos tornozelos até às ancas) para ativar a circulação sanguínea, 

redução do edema periférico e excesso de peso, uso de vestuário confortável, repouso 

com as pernas ligeiramente elevadas, evitar ambientes excessivamente quentes, 

modificação dos fatores de risco cardiovasculares e tratamento farmacológico [55]. A 

escleroterapia é a injeção de substâncias que lesam as varizes. É indicada para as 

varizes com até 2 ou 3 milímetros. A cirurgia é indicada para as varizes maiores e mais 

complicadas. A trombose venosa profunda é tratada por meio de repouso, 

anticoagulantes, elevação dos membros e uso de meias compressivas [58]. 

Os casos de insuficiência venosa leve podem ser beneficiados com a utilização de 

medidas para aumentar o retorno venoso. As principais medidas são: 

 Uso de meias elásticas. 

  Elevação dos membros várias vezes ao dia. 

  Hidratação da pele. 

A dermatite é tratada por meio de cremes e compressas. No tratamento das úlceras 

as principais medidas a tomar são: 

 Repouso. 

  Elevação dos membros inferiores. 

 Limpeza da úlcera com água. Depois da limpeza, a ferida deve ser mantida 

seca. 

 Uso de meias elásticas, após cobertura com curativo. 

Pode ser necessário recorrer também a curativos especiais para as úlceras, sob 

recomendação médica. Se houver infeção nas úlceras, o tratamento deve ser feito com 

antibióticos específicos, prescritos pelo médico. O edema pode melhorar com a elevação 

e o enfaixamento das pernas. Em alguns casos selecionados, pode haver indicação de 

tratamento cirúrgico [56,58]. Apesar da existência de diversos tipos de tratamentos, as 

medidas preventivas devem ser as prioritárias. 
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7. PREVENÇÃO 

Não existe tratamento específico, capaz de curar a insuficiência venosa. Este é 

mais um motivo que reforça a importância de prevenir a sua formação. As medidas de 

prevenção de varizes consistem em estratégias para aumentar o retorno venoso, como a 

prática de atividades físicas, evitar ficar muito tempo em pé, elevar os membros algumas 

vezes ao dia e evitar calçados inapropriados. O tabagismo aumenta o risco de trombose 

venosa profunda, quando associado ao uso de anticoncecionais orais. Períodos de 

imobilização prolongada (como cirurgias grandes e viagens prolongadas) e acidentes 

graves também aumentam o risco de trombose venosa [55]. 
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Anexo 2 

 

Folheto informativo – Pé Diabético (Parte externa) 
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Folheto Informativo – Pé Diabético (Parte interna) 
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Anexo 3 

 

Folheto Informativo – Doença do Refluxo Gastro-Esofágico (Parte externa) 
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Folheto Informativo – Doença do Refluxo Gastro-Esofágico (Parte interna) 
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Anexo 4 

Folheto Informativo – Insuficiência Venosa (Parte externa) 
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Folheto Informativo – Insuficiência Venosa (Parte interna) 
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