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Resumo 

 

Este relatório contempla os quatro meses de estágio na Farmácia Ferreira Souto, Figueira da Foz. 

É constituído por duas partes, sendo a primeira a descrição das atividades desenvolvidas na 

farmácia e a segunda parte os três casos de estudo: o Diabetes, Obesidade e o Ácido úrico.  

A maior parte dos utentes dirige-se à farmácia conhecendo apenas a zona de atendimento ao 

público e desconhece todo o trabalho feito na retaguarda até à dispensa da sua medicação. O 

farmacêutico deve ter contacto com todas as atividades da farmácia comunitária desde a 

organização, gestão, dispensa de medicamentos, receituário, faturação, serviços prestados ao 

utente, etc.  

A Diabetes Mellitus é considerada um problema de saúde pública, cuja prevalência e incidência 

têm vindo a aumentar. Deve-se particularmente aos estilos de vida, nomeadamente sedentarismo, 

alimentação e consequentemente à obesidade. 

Esta doença está associada a uma elevada mortalidade, morbilidade e a várias complicações. É 

extremamente importante o diagnóstico precoce, o tratamento e a educação dos doentes 

diabéticos. Para acompanhar melhor estes utentes optou-se por realizar um questionário e um 

folheto informativo dirigido à população. 

Quanto à Obesidade, apresenta-se como a segunda causa de morte a nível mundial. São 

preocupantes os números de adultos e crianças afetadas com esta doença, não apenas pela estética, 

mas principalmente por ser um indicador para o aparecimento e desenvolvimento de várias 

doenças (diabetes, doenças cardiovasculares, cancro) e complicações. A falta de exercício físico, 

dieta hipercalórica, hábitos de vida sedentários são fatores que facilitam o aparecimento desta 

epidemia. Como a educação na alimentação deve começar na infância, achei importante falar 

sobre o tema “Obesidade Infantil” numa escola primária.  

No que diz respeito ao Ácido Úrico, este é uma substância naturalmente produzida pelo 

organismo, sendo o produto final do metabolismo das purinas no fígado. O problema mais comum 

é a hiperuricémia, em que ocorre a formação de pequenos cristais de urato de sódio que se 

depositam-se nas articulações periféricas. É necessário recorrer a tratamento farmacológico e 

conjugar com medidas não farmacológicas. Para esclarecimento sobre este tema realizei um 

folheto informativo. 
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

1.1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA FERREIRA 

SOUTO 

A Farmácia Ferreira Souto (FFS) está situada num meio rural, na freguesia de Vila Verde, 

relativamente perto da cidade Figueira da Foz, distrito Coimbra. O seu horário de funcionamento 

é de segunda a sexta-feira das 9:00 às 20:00 e ao sábado das 9:00 as 14:00. Fora o horário 

expediente, o serviço é assegurado 24h via telefone.  

A sua equipa é constituída por uma farmacêutica, que assume a função de Diretora Técnica, Dr.ª 

Margarida Dias e uma Técnica de Farmácia, Catarina Ferreira. A FFS apenas possui uma 

farmacêutica na sua equipa, pois está ao abrigo do Decreto de lei (DL) nº171/2012 artigo 57- A 

[1]. 

Relativamente ao espaço físico da FFS, este rege-se pelas orientações das Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia comunitária (BPF 2009) e do DL 307/2007 [2,3]. O espaço interior 

é composto por duas zonas. Uma das zonas é acessível ao utente, constituída pela área de 

atendimento ao público, gabinete de serviços farmacêuticos (espaço onde é realizado um 

atendimento mais confidencial, realização de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

administração de vacinas, consultas de nutrição, posologia e enfermagem). A outra zona, na 

retaguarda é constituída pelo laboratório, escritório, área de receção de encomendas, 

armazenamento, vestiários e instalações sanitárias. É de salientar que a FFS possui uma pequena 

zona com material e bibliografia para apoio do profissional, particularmente, a Farmacopeia 

Portuguesa, o Prontuário terapêutico, o Mapa terapêutico, o Formulário Galénico entre outros 

documentos de apoio.  

O espaço exterior encontra-se de acordo com o artigo 28º, pelo que está visível para todos os seus 

utentes. É possível identificar facilmente a FFS na fachada e apresenta a “cruz verde”. O diretor 

técnico, horário de funcionamento, serviços da farmácia e lista das farmácias de serviço do 

respetivo mês, estão devidamente identificados. 

1.2. GESTÃO, SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 
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1.2.1. PROGRAMA INFORMÁTICO 

A aplicação informática utilizada na FFS é o SIFARMA 2000. Esta ferramenta é fundamental 

para o farmacêutico, pois permite desempenhar o seu trabalho com mais sucesso e rapidez. A 

aplicação permite ao farmacêutico, o acesso a informações científicas e atualizadas. Além disso, 

permite fazer uma gestão de utentes e o respetivo acompanhamento farmacêutico. Deste modo, o 

farmacêutico consegue criar uma proximidade com o utente e criar laços de confiança. Esta 

aplicação permite as funções de gestão de receituário, financeira, de stocks, de encomendas e 

devoluções aos armazenistas [4]. Atualmente, a FFS trabalha com dois armazenistas a OCP e a 

Proquifa. Quanto ao sistema informático, a FFS possui dois terminais para atendimento, e possui 

o terminal na retaguarda. 

1.2.2. GESTÃO DE STOCKS  

A gestão de stocks é o equilíbrio da farmácia e deve garantir a existência de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, de modo a satisfazer as necessidades dos utentes. Esta gestão é 

efetuada pelo SIFARMA 2000, sob orientação da responsável da farmácia, que estipula para cada 

produto, um stock máximo e mínimo. Sempre que o stock do respetivo produto começa a diminuir, 

o programa insere este produto na lista para a encomenda. Os stocks podem ser alterados de 

acordo com a rotação de cada produto e de modo a ter stocks adequados em função da farmácia. 

Ao longo do estágio foi-me proporcionada a oportunidade de assimilar toda esta logística, 

perceber a importância de manter as necessidades do utente e ter atenção ao capital investido. 

Toda esta gestão implica uma avaliação do histórico de compras, vendas de cada produto, tipo de 

população e a sazonalidade. 

1.2.3. ENCOMENDAS 

Existem dois tipos de encomendas, a diária e a pontual. Na FFS, a encomenda é realizada de 

várias formas: ao armazenista, via telefone, delegado ou diretamente ao laboratório.  

Na encomenda diária, à medida que o stock dos produtos vai diminuindo, o programa informático 

gera automaticamente uma sugestão de encomenda provisória. Esta sugestão é avaliada de acordo 

com as necessidades da FFS, aprovada e enviada por modem ao armazenista.  

Na encomenda pontual, há situações em que o armazenista não consegue satisfazer as 

necessidades da farmácia e esta tem que recorrer a encomendas via direta ao laboratório. Em 

alternativa, pode-se recorrer a contatos com Delegados de informação médica, que após alguma 

ponderação e negociação, apresentam propostas aliciantes com descontos e bónus, que se 

traduzem, assim, em benefícios para a farmácia, que o armazenista não consegue combater. A 

FFS efetua duas encomendas diárias, uma no período da manhã, à OCP e outra durante a tarde à 
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Proquifa. Mensalmente, efetua uma encomenda à Generis e à Actavis. De forma pontual, recorre 

a encomendas diretas, como por exemplo de medicamentos de uso veterinário à Siloal, e de forma 

sazonal consoante as necessidades da população, encomenda através de delegados. 

1.2.4. RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 

ENCOMENDAS 

A FFS receciona as encomendas em packs deviamente identificados e acondicionados, de acordo 

com a exigência do produto. São acompanhadas da respetiva fatura em duplicado ou guia de 

remessa. Na receção, verifica-se se os produtos estão danificados ou quebrados. No que diz 

respeito aos produtos do “frio”, estes são armazenados no respetivo local. De seguida, realiza-se 

a conferência da encomenda, validando-se os produtos recebidos e verificando-se se estão em 

conformidade com os encomendados, assim como as respetivas quantidades e prazos de validade 

(PV). Em relação aos produtos, no caso de medicamentos sujeitos a receita médica, é confirmado 

o preço de venda ao público (PVP), pois os preços estão constantemente a ser alterados. No caso 

de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), verifica-se o preço faturado, aplica-se 

a margem de comercialização e, no fim, é efetuada a etiquetagem. O valor do montante faturado 

é confirmado com o valor indicado na fatura. De seguida, é dada entrada da encomenda e o 

programa informático encarrega-se de atualizar os stoks e arquiva-se a fatura. Quando existem 

produtos em falta, estes são transferidos para outro armazenista, ou seja, vão aparecer na próxima 

proposta de encomenda. Em relação aos medicamentos estupefacientes/psicotrópicos, estes são 

acompanhados por uma requisição especial em duplicado. A DT envia o duplicado ao armazenista 

devidamente assinado, rubricado e carimbado, sendo que o original fica arquivado na farmácia.  

Relativamente ao armazenamento, todas as condições de conservação dos medicamentos, luz, 

humidade e frio são respeitadas. Na FFS os medicamentos são armazenados segundo a regra 

FEFO (First In, First Out), ou seja, o primeiro a expirar é o primeiro a sair, deste modo as perdas 

e devoluções por PV são minimizadas. Na FFS, os MSRM são armazenados em gavetas 

horizontais, por ordem alfabética, para os medicamentos de marca e para aqueles designados pela 

denominação comum internacional (DCI) e, por dosagens crescentes. Os medicamentos que 

necessitam de condições especiais, como as vacinas, são armazenados no frigorífico. No que diz 

respeito aos psicotrópicos e estupefacientes, estes são armazenados numa “gaveta especial”. Os 

MNSRM são armazenados na zona do atendimento ao utente e alguns, em prateleiras na zona de 

armazenamento, dependendo da altura do ano e rotatividade destes.  
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1.2.5. PRAZOS DE VALIDADE 

Na FFS os PV são conferidos de 2 em 2 meses e através do programa informático, é emitida uma 

lista dos produtos existentes cujo prazo de validade expira nos próximos 3 meses. Confirma-se o 

PV de produto a produto e caso o prazo de validade seja mais longo, procede-se à atualização do 

PV. Quando a validade está a terminar, os produtos são recolhidos e devolvidos ao armazenista. 

Se o armazenista ou laboratório aceitar a devolução, emite uma nota de crédito ou repõe os 

produtos. Caso não aceite, são devolvidos à farmácia e dados como quebra de produto. 

No que concerne ao PV, existem exceções como no caso de produtos de uso veterinário e produtos 

de diagnóstico da diabetes mellitus, pois devem ser recolhidos e devolvidos 5 meses antes de 

terminar o prazo de validade. 

1.2.6. DEVOLUÇÕES 

As devoluções ocorrem devido ao PV, à embalagem danificada, erros no envio por parte do 

fornecedor, ou por circulares enviadas pelo INFARMED ou laboratório para proceder à recolha 

de determinados produtos ou lotes. O programa informático emite uma nota de devolução em 

triplicado especificando os produtos, quantidade, fornecedor, número de fatura e motivo da 

devolução. A DT assina e carimba esta nota. Uma cópia fica arquivada na farmácia e as outras 

acompanham os produtos. O laboratório dá a sua resposta em relação a devolução, podendo 

conceder uma nota de crédito à farmácia, reposição do produto, ou devolução dos produtos (sendo 

quebra para a farmácia). 

1.3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

O papel do farmacêutico vai mais além do que a dispensa de medicamentos. A população aborda 

o farmacêutico em busca de esclarecimentos e soluções para os seus problemas. O farmacêutico 

cria um elo de ligação com o utente dando-lhe segurança e confiança. Este é responsável pela 

dispensa de MNSRM e MSRM, devendo prestar aconselhamento farmacêutico e apelar ao uso 

racional da medicação e não abandono da terapêutica, alertando para as suas consequências. Ao 

longo do estágio foi possível a avaliação da importância de esclarecer corretamente o utente. É 

essencial, que este adquira os conhecimentos para o uso consciente da medicação. Uma forma de 

avaliar se esse conhecimento foi transmitido de forma eficaz é solicitar ao utente, que este repita 

o que o farmacêutico lhe transmitiu.  
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1.3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA (MSRM) 

Segundo o DL nº176/2006 30 Agosto artigo nº114, os MSRM são todos os medicamentos que 

possam constituir direta ou indiretamente um risco para a saúde do utente, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica ou para outros fins, e se apresentarem substâncias que possam induzir 

reações adversas que justifiquem avaliação. E que sejam destinados a administração parentérica 

[5]. No ato da dispensa de medicamentos o utente deve apresentar a respetiva receita médica, 

onde o farmacêutico deve avaliar uma série de parâmetros antes da validação desta. 

1.3.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A 

RECEITA MÉDICA (MNSRM) 

Segundo o DL nº176/2006 30 Agosto artigo nº115, MNSRM são todos os medicamentos que não 

preencham qualquer condição dos MSRM [5]. Estes medicamentos não são comparticipados, não 

sendo necessário receita para a sua dispensa. No entanto, é crucial que o farmacêutico entenda 

qual é o problema do doente, avalie os sinais e sintomas. Cabe ao farmacêutico aconselhar, 

informar sobre as condições de utilização do MSRM e alertar para o facto, de que, se o problema 

persistir é necessário procurar ajuda médica. O farmacêutico deve tomar a responsabilidade de 

dispensar ou não o medicamento, tendo atenção à automedicação e se o doente necessita de ser 

avaliado por um médico. O uso de MNSRM deve ser responsável, destina-se ao alívio e 

tratamento de situações passageiras sem gravidade, devendo ter tempo de utilização limitado.  

Por vezes o uso destes medicamentos podem camuflar alguns problemas que os utentes não dão 

importância e, para tal, o farmacêutico é uma peça fundamental na resolução deste problema. Ao 

longo do estágio surgiram vários casos, como por exemplo o uso excessivo de antiácidos, pela 

necessidade psicológica de utilizar algum medicamento. Outro caso grave, é a automedicação e 

frases recorrentes como “o meu vizinho tomou e fez-lhe bem, por isso a mim também vai fazer”. 

Na maior parte dos casos, o utente recorre à farmácia como meio de resolução dos seus problemas, 

de modo a evitar tempo de espera por uma consulta médica e pela falta de meios para se 

deslocarem ao médico. É muito importante que o farmacêutico esteja em alerta constante, 

promovendo o uso correto dos medicamentos e alerte para as consequências da automedicação.  

1.3.3. PRODUTOS COSMÉTICOS 

Segundo o INFARMED, um Produto Cosmético é “qualquer substância ou mistura destinada 

a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo 

em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-
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los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [6]. São produtos muito 

procurados pelos utentes para vários problemas de acne, rugas, higiene da pele, proteção solar, 

higiene oral, couro cabeludo, entre outros. É importante que o Farmacêutico tenha informação e 

formação adequada, de modo a aconselhar o produto mais adequado para satisfazer o utente. 

1.3.4. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO  

O DL 148/2008 de 29 de Julho, define medicamentos veterinários como “um bem público e 

recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde 

pública, sendo igualmente um instrumento de salvaguarda das produções animais” [7]. Na FFS 

os medicamentos de uso veterinário existentes são reduzidos e estão de acordo com as 

necessidades da população, que têm uma grande preocupação em adquirir estes produtos quer 

para o bem o animal quer para o seu. Os produtos com maior rotatividade são antiparasitários 

internos e externos, contracetivos, vitaminas e alguns antibióticos. Também neste ramo da 

veterinária, existem casos de dispensa de medicamentos de uso humano, desde que o utente se 

faça acompanhar de receitas médico-veterinárias ou prescrição da medicação devidamente 

identificadas com a vinheta, carimbo e assinatura do médico veterinário.   

1.3.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

“Medicamento manipulado (MM), é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Os MM são medicamentos 

preparados em farmácia de oficina ou pelos serviços farmacêuticos hospitalares e subdividem-se 

em fórmulas magistrais (preparados segundo receita e identificação do doente) e fórmula oficinal 

(preparado segundo as indicações de uma farmacopeia ou um formulário) [7]. O MM é uma 

preparação individualizada para a patologia do utente, por vezes, por falta do produto na indústria 

ou por opção do médico na dosagem. O MM é da responsabilidade do farmacêutico, e este deve 

certificar-se da qualidade da preparação, do uso de boas práticas e deve observar a preparação 

verificando as substâncias ativas, quantidades e acondicionamento do MM [8]. O preço dos MM 

é calculado com base no valor das matérias-primas, materiais de acondicionamento e respetivos 

honorários [9]. Os MM são rotulados com a identificação do doente, nome do MM, dose, 

posologia, forma farmacêutica, condições de conservação, número de lote e PV. A FFS dispõe de 

um laboratório destinado à preparação de MM, com equipamentos, matérias-primas, respetivo 

boletim analítico, materiais e acondicionamento. Atualmente, na FFS, o uso destas preparações, 

bem como as suas requisições são reduzidas. Durante o estágio houve a oportunidade de contato 

com uma receita de um MM e a sua realização, respeitando as boas normas (anexo 1). 
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1.3.6. MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS  

Estes medicamentos são obtidos através de plantas medicinais, que apresentam qualidade, 

segurança e uma ação terapêutica comprovada. Alguns utentes procuram estes produtos, no 

entanto, não existe um grande número na procura, devido ainda à desconfiança na credibilidade 

destes produtos em relação aos restantes medicamentos. Outro ponto que desfavorece a sua 

procura é o preço. A maioria destes produtos são mais dispendiosos que os restantes 

medicamentos. Na FFS, os produtos fitoterápicos mais solicitados são direcionados a problemas 

gastrointestinais, perturbações do sono, fadiga, emagrecimento, entre outros. 

1.3.7. PRODUTOS DIETÉTICOS E ALIMENTAÇÃO 

ESPECIAL  

São produtos indicados para satisfazer as necessidades nutricionais dos utentes. Existem produtos 

que são comparticipados mediantes algumas exceções descritas numa lista do Despacho 

nº25 822/2005 [10]. Porem também existe uma procura, por norma sazonal, da parte dos utentes 

com objetivo de reduzir peso e diminuição de gordura corporal. A FFS disponibiliza de produtos 

de emagrecimento assim como aconselhamento nesta área por uma nutricionista quinzenalmente. 

Além destes produtos ainda disponibiliza leites, papas, suplementos hiperproteicos e suplementos 

vitamínicos.  

1.3.8. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Segundo o DL nº176/2006, o medicamento homeopático, é “obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico 

descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

Estado membro, e que pode conter vários princípios.”. Atualmente na FFS não ocorre a 

solicitação de medicamentos homeopáticos [5]. 

1.3.9. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Dispositivos médicos são instrumentos de saúde importantes usados para tratar, prevenir ou 

diagnosticar uma doença através de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, 

metabólicas ou imunológicas [11]. Na FFS a maior solicitação incide em meias de descanso, 

material de penso, seringas e termómetros. Estes produtos encontram-se à venda noutros locais, 

mas a diferença de os adquirir nestes locais ou na farmácia é o esclarecimento e aconselhamento 

farmacêutico.  
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1.4. RECEITUÁRIO 

1.4.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

De acordo com a Portaria nº 137-A/2012, a prescrição médica deve ser realizada por DCI, 

seguido sempre da dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão da 

embalagem (quantitativa) e posologia. Assim promove-se e incentiva-se o uso de medicamentos 

genéricos, bem como o direito de opção da parte do utente pelo medicamento comercial ou 

genérico. Excecionalmente, existem medicamentos prescritos pelo nome comercial ou indicação 

do nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), quando há inexistência de 

medicamento genérico comparticipado ou para o qual só exista o medicamento original de marca. 

Outra situação rege-se por uma justificação técnica do médico relativamente à insusceptibilidade 

de substituição do medicamento prescrito. Esta última deve respeitar os seguintes casos e deve 

ser mencionada na receita [12].  

 Exceção a) art. 6º - (Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED); 

 Exceção b) art. 6.º - Reação adversa prévia (suspeita de intolerância ou reação adversa);  

 Exceção c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias (destinado a assegurar 

a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias). 

Na exceção a) e b) o doente não tem direito de opção, mas na exceção c) o doente pode optar por 

um medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito. 

De momento as receitas são eletrónicas e estima-se que em 2016 possa haver prescrição via cartão 

de cidadão. No entanto, ainda existem receitas manuais, nos seguintes casos (devidamente 

assinalados na receita): falência informática, inadaptação ao prescritor, prescrição do domicílio e 

máximo de 40 receitas por mês.  

Relativamente às regras de prescrição, cada receita deve ter no máximo 4 medicamentos 

diferentes e por cada medicamento podem ser prescritos 2 embalagens. Porém, a receita não pode 

ultrapassar quatro embalagens no total [12]. 

1.4.2. VALIDAÇÃO DA RECEITA 

É importante conhecer todos os parâmetros para avaliar uma receita e por fim, validar antes de 

dispensar o medicamento ao doente. Na FFS, esta avaliação passa por seguir a Portaria 137-

A/2012 e o Despacho n.º 4322/2013 [13]. Para que se dê a validação da receita médica é 

necessário que esta inclua os seguintes elementos:  

a) Número da receita;  

b) Local de prescrição;  
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c) Identificação do médico prescritor;  

d) Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema;  

e) Entidade financeira responsável;  

f) Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, nos 

termos previstos no artigo 6.º;  

g) Denominação comum internacional da substância ativa;  

h) Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens;  

i) Se aplicável, designação comercial do medicamento;  

j) Se e consoante aplicável a informação nos termos previstos do n.º 4 do artigo 6.º ou n.º 4 

do artigo 7.º;  

k) Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos;  

l) Data de prescrição;  

m) Assinatura do prescritor. 

O farmacêutico deve ter atenção ao prazo de validade da receita, pois esta apenas é válida pelo 

prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão. Porém a receita pode ser renovável, contendo 

até três vias, com o prazo de validade de seis meses para cada via, a partir da data de prescrição, 

com a indicação de se é 1ª, 2ª ou 3ª via [14]. 

1.4.3. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

Os utentes são abrangidos por regimes de comparticipação, sendo o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), a entidade responsável que possui dois regimes de comparticipação, o geral e o especial 

nos quais o estado paga uma percentagem do PVP segundo escalões. Os escalões são atribuídos 

consoante o grupo farmacoterapêutico. Quanto ao regime geral, os escalões de comparticipação 

são: A-90%, B-69%, C-37% e D-15%. Quanto ao regime especial, acresce 5% para o escalão A 

(95%) e 15% para os restantes (B-84%; C-54%; D-30%). Neste último regime, fazem parte os 

pensionistas e na receita está identificado um “R” ou “RO”.  

Existem utentes que são abrangidos ainda por outras entidades responsáveis pela 

comparticipação. Durante o estágio, os que surgiram mais intensamente foram: Serviços de 

Assistência Médica Social (SAMS), sãvida-EDP, Caixa Geral de Depósitos e Militares. Nestes 

casos, é necessário tirar cópia da receita e do cartão com o respetivo número. Deste modo, a 

comparticipação subdivide-se, ou seja, o SNS comparticipa uma parte e a outra entidade 

comparticipa outra.  
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Ainda existe um regime de comparticipação especial destinado a algumas patologias (como por 

exemplo: dor crónica, alzheimer, psoríase) ou a grupo de doentes, sendo que a receita deve ter a 

portaria ou despacho correspondente [15,16]. 

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus apresentam um regime de 

comparticipação de 85% do PVP em tiras-teste e de 100% em agulhas, seringas e lancetas. 

1.4.4. PROCESSAMENTO DO RECEITUÁRIO E 

FATURAÇÃO 

O receituário é conferido diariamente, permitindo confirmar se a receita foi aviada corretamente 

e caso se encontre algum erro é importante contatar o utente. Os aspetos importantes a confirmar 

são: se o medicamento, dose e quantidade aviados foram os mesmos que o prescrito, se o plano 

de comparticipação e a validade estão corretos, e se constam a identificação e a assinatura do 

doente e médico. Com o início da utilização da receita eletrónica, alguns erros foram 

minimizados. O plano destas receitas é feito automaticamente (99x) e quando a validade da receita 

expira, o programa emite um alerta de que a receita não pode ser aviada. Após a conferência, o 

farmacêutico deve carimbar, colocar a data e assinar. Se necessário, justificar a receita, no caso 

da embalagem aviada ser inferior ou superior à prescrita.  

As receitas são organizadas segundo os planos de comparticipação e agrupadas em lotes de 30 

receitas. A faturação é no fim do mês, pelo que nessa altura, procede-se ao fecho dos lotes e 

imprime-se os verbetes de identificação de todos os lotes (contém o resumo de cada lote), sendo 

que estes são carimbados e guardados com o respetivo lote de receitas. Por fim, é emitido o 

resumo de lotes e a fatura mensal em triplicado (uma fica na farmácia, outra é enviada ao 

contabilista e a terceira é anexada ao receituário). O receituário correspondente ao SNS é enviado 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF), no dia 5 de cada mês. O receituário 

correspondente aos restantes regimes de comparticipação é enviado até ao dia 10 para Associação 

Nacional de Farmácias (ANF). Após a validação do receituário, a farmácia recebe o valor das 

comparticipações e a devolução de receitas incorretas. Quando é possível a correção, estas podem 

ser reenviadas juntamente com a faturação do mês seguinte.  

1.5. VALORMED 

A Valormed é um projeto de gestão de resíduos, que procede à recolha e tratamento destes, de 

modo seguro, evitando que estes resíduos fiquem acessíveis à população, como qualquer outro 

resíduo. Portanto, a Valormed abrange a recolha de embalagens vazias, produtos fora de uso e 

também recolhe produtos de uso veterinário, que podem ser entregues nas farmácias, pois estas 

possuem um contentor destinado a este fim. Este projeto apela à consciencialização do uso 
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racional do medicamento e à importância de minimizar danos ambientais. Durante o estágio 

houve a oportunidade de participar na campanha de sensibilização da Valormed, “Missão 

Ambiente”, direcionado aos escuteiros, sendo que os agrupamentos que angariassem um maior 

valor em peso (kg) de resíduos eram premiados. Além do intuito da competição, foi possível a 

perceção de que esta população está sensibilizada para a recolha destes resíduos [17].  

1.6. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA 

A FFS disponibiliza aos seus utentes os seguintes serviços:  

Determinações bioquímicas e fisiológicas tais como: colesterol total, triglicerídeos, glicemia, 

ácido úrico, teste de gravidez, medição da pressão arterial, medição do peso e altura. Tem ainda 

o serviço de administração de injetáveis, consultas de nutrição, rastreio auditivo, consulta de 

podologia e serviços de domicílios (distribuição de medicamentos, administração de injetáveis e 

cuidados de enfermagem). 

Durante o estágio tive oportunidade de realizar determinações bioquímicas e fisiológicas, 

conseguindo assim, uma proximidade com o utente, estabeleci um diálogo e aconselhei sobre a 

terapêutica farmacológica, a importância do seu uso e da adoção de medidas não farmacológicas. 

Foi esta parte mais “pessoal” que me proporcionou a realização dos questionários da diabetes e 

realizar o folheto informativo de ácido úrico. Isto decorreu, pela constatação da necessidade de 

promover e educar os utentes, assim como realizar acompanhamento e monitorização.   

1.7. FORMAÇÃO NO ESTÁGIO  

Durante o estágio tive oportunidade de frequentar algumas formações. Uma delas, em Coimbra, 

da Pharmanord, que permitiu adquirir conhecimentos sobre os seus produtos, indicações 

terapêuticas e respetivo aconselhamento (anexo 2). Frequentei algumas formações na farmácia, 

uma sobre suplementos alimentares promovida pela Sistema de Nutrição Avançado Dieta + e 

outra promovida pela Bioderma sobre aconselhamento dos respetivos produtos. Frequentei 

também, um seminário sobre a Diabetes Mellitus, ministrada pela Profª Doutora Irene Rebelo e 

Profª Doutora Helena Cardoso, que decorreu nas instalações da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto.  

Ao longo do estágio foi ainda, proporcionada a oportunidade de ter contato com vários delegados 

que dispensaram algum do seu tempo na apresentação e auxílio no aconselhamento de vários 

produtos.  
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1.8. ESTÁGIO NA FFS 

O farmacêutico assume então um papel muito importante quer na dispensa quer no 

aconselhamento, visto que é muito solicitado pela população. A FFS está inserida num meio 

pequeno e rural permitindo criar um elo de ligação, confiança e fidelidade entre a farmácia e o 

utente. Durante a primeira fase do estágio, foi-me possível conhecer toda a mecanística e 

funcionamento da farmácia. Este consistiu na receção, conferência e no armazenamento das 

encomendas e reposição de stocks, possibilitando o contato com os laboratórios, produtos e os 

seus locais de armazenamento. Antes da transição para a segunda fase do estágio, para a zona do 

público, recebi informação sobre protocolos de atendimento, a importância do aconselhamento e 

a necessidade da utilização de uma linguagem simples e clara, de forma a garantir que o utente 

sai da farmácia devidamente informado. Na segunda fase do estágio comecei por efetuar o 

atendimento ao balcão, acompanhada pela Dr.ª Margarida ou pela Dr.ª Catarina que permitiram 

um apoio científico. Posteriormente, o atendimento era efetuado de forma individual, recorrendo-

se, sempre que necessário, ao apoio dos colegas. Durante esta fase do estágio foi possível analisar 

as receitas, de modo a perceber e resolver casos clínicos de alguns utentes, consultando o apoio 

bibliográfico da farmácia, assim como o SIFARMA 2000 e fontes informáticas. No início, 

constatei algum receio por parte dos utentes, face à introdução de uma funcionária estagiária, mas 

foi-se dissipando ao longo do tempo. Perante o atendimento, é importante que se esteja informado 

sobre os produtos, de modo a prestar um bom serviço e que os utentes se sintam satisfeitos. 

Durante o estágio constatei que muitos destes utentes já são idosos, e por tal, é necessário alguma 

compreensão, paciência e sobretudo garantir que sabem utilizar a medicação corretamente. Numa 

terceira fase, iniciei o processo de conferência de receituário, auxílio no agrupamento de lotes e 

na faturação mensal. 
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Tabela 1 – Cronograma de estágio na FFS. 

9 de Fevereiro a 12 de Junho 2015 

Tarefa Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Verificação, conferência das 

encomendas 

     

Etiquetagem de produtos com 

Preços definidos pela FFS 

     

Armazenamento dos produtos       

Realização de determinações 

fisiológicas e bioquímicas  

     

Realização de encomendas via 

telefone 

     

Reclamações e devoluções 

relativas a produtos 

     

Contato com receitas 

(resolução de casos clínicos) 

     

Organização de receituário      

Ajuda na Faturação e fecho do 

mês 

     

Atendimento ao balcão      

Recolha de produtos a retirar 

com prazo de validade a 

expirar 

     

Preparação de Manipulados      

Realizaçao de Encomendas      

Verificação do receituário      
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PARTE 2 – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS 

DESENVOLVIDOS 

2.1. A DIABETES 

A escolha do tema “Diabetes Mellitus” prendeu-se com o facto de, esta doença metabólica ser 

uma das mais prevalentes nos utentes de uma farmácia comunitária.  

O farmacêutico apresenta um papel ativo no acompanhamento de toda a sintomatologia, pois a 

nível da farmácia são realizados testes bioquímicos de monitorização dos níveis de glicose em 

jejum e pós-prandial. No entanto, constatei alguma lacuna no que diz respeito ao conhecimento 

da patologia por parte dos mesmos utentes, o que despoletou a pesquisa deste tema, frisando-se a 

importância da adesão à terapêutica e as complicações associadas à doença.  

A metodologia utilizada consistiu num questionário elaborado a utentes diabéticos e não 

diabéticos, no sentido de avaliar o grau de conhecimento geral da população em relação a esta 

doença (anexo 3). Elaborei, adicionalmente, um folheto informativo (anexo 4). 

No âmbito deste trabalho, frequentei o seminário organizado pela FFUP, no dia 21 de Maio de 

2015, sobre o tema “Diabetes Mellitus: diagnóstico, classificação, complicações e Terapêutica”. 

2.1.1. ENQUADRAMENTO DA DIABETES 

MELLITUS 

A diabetes mellitus (DM) é considerada um problema de saúde pública, cuja prevalência e 

incidência têm vindo a aumentar, estando associada a uma elevada mortalidade e morbilidade 

[18,19]. Trata-se de uma doença crónica, caracterizada pela produção insuficiente de insulina pelo 

pâncreas, pela resistência à ação da insulina, ou ambas, levando, consequentemente, a um 

aumento de glicose no sangue (hiperglicemia). A falta ou a insuficiente ação da insulina leva a 

alterações na utilização não só dos açúcares, mas também das gorduras e das proteínas [20-22]. 

A prevalência global de DM está a aumentar rapidamente, devido ao crescimento da população, 

ao aumento da longevidade, urbanização e, muito principalmente, aos estilos de vida adotados, 

como a obesidade e sedentarismo [23]. Segundo dados mundiais da Internacional Diabetes 

Federation, cerca de 387 milhões de pessoas têm DM, das quais 46,3% não estão diagnosticadas 

(cerca de 179 milhões) e estima-se que este número suba para 592 milhões em 2035. A faixa 

etária dos 40-59 anos apresenta o maior número de casos com DM. Em 2013, a nível infantil, 

mais de 79 mil crianças desenvolveram DM tipo 1 e mais de 21 milhões de recém- nascidos foram 

afetados pela DM durante a gravidez. Em 2014, a diabetes causou 4,9 milhões de mortes, podendo 

verificar-se que a cada 7 segundos uma pessoa morre de diabetes (anexo 5) [21]. Em Portugal 
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esta incidência também tem aumentado. Em 2013, segundo o Relatório Anual do Observatório 

Nacional da Diabetes, a prevalência de DM foi cerca de 13% da população entre 20-79 anos, dos 

quais 7,3% estão diagnosticados e 5,7% não estão diagnosticados [24]. Perante estes números é 

fundamental garantir que o doente se encontre informado sobre a doença, bem como das suas 

complicações. 

A diabetes está associada a várias complicações a curto e longo prazo, que diminuem a qualidade 

de vida principalmente para os doentes, mas também para a sua família. Portanto, é crucial, o 

diagnóstico e o tratamento precoce destes doentes, de modo a evitar os danos associados a esta 

doença [25,26]. Os órgãos mais afetados pela hiperglicemia a nível microvascular são os pés, 

olhos, rins, coração e os sistemas circulatório e nervoso. Ao nível das complicações 

macrovasculares, a DM está associada a doença arterial coronária, enfarte do miocárdio e doença 

arterial periférica [27]. 

2.1.2. CLASSIFICAÇÃO DA DIABETES 

2.1.2.1. Pré-Diabetes 

Trata-se de uma situação intermediária que antecede a diabetes, ou seja, o doente tem alterações 

nos seus níveis de glicemia, mas não são suficientes para cumprir os critérios da diabetes. 

Contudo, os valores de glicemia apresentados nestas condições, não estão dentro dos valores de 

referência. É considerado pré-diabético, se os valores da glicemia em jejum se encontram num 

intervalo entre 110 e 125mg/dl [28]. Por vezes, os sintomas não são notórios, mas o doente pode 

apresentar mais sede, urinar mais do que o normal e sentir cansaço. Estes doentes devem ser 

alertados para o facto de terem um risco elevado para o desenvolvimento de diabetes e devem 

adotar medidas preventivas como a dieta e prática de exercício físico, de modo a evitar 

desenvolver diabetes tipo 2. É muito importante o diagnóstico da pré-diabetes, pois irá prevenir 

muitas complicações associadas à diabetes [29-32]. 

2.1.2.2. Diabetes Tipo 1 

A diabetes tipo 1 (DM1), ou diabetes insulino-dependente, pode afetar indivíduos de qualquer 

idade, tendo maior incidência em crianças e jovens. É auto-imune, ocorrendo destruição das 

células β dos ilhéus de langerhans do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Este 

processo leva a uma diminuição ou ausência da produção de insulina. Deste modo, os doentes 

portadores de DM1 são insulino-dependentes, ou seja, necessitam de administrar insulina 

diariamente, para controlar os níveis de glucose [21,33]. 
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2.1.2.3. Diabetes Tipo 2 

A diabetes tipo 2 (DM2), ou diabetes não insulino-dependente, é a forma mais frequente de 

diabetes, correspondendo a cerca de 90% de todos os casos da doença. Está associada à obesidade, 

estilos de vida sedentários, hipertensão arterial, dislipidemia, entre outros fatores. A DM2 ocorre 

devido à resistência do organismo à ação da insulina. Está associada à perda progressiva da 

eficácia da insulina e/ou uma diminuição anormal e progressiva da produção de insulina pelo 

pâncreas. É uma doença que clinicamente pode ser silenciosa durante muito tempo e, muitas 

vezes, o diagnóstico é efetuado em análises de rotina ou quando surge uma complicação. Os 

doentes com DM2 conseguem controlar a doença através da dieta e exercício físico, no entanto, 

ao longo do tempo poderá ser necessário associar um ou mais antidiabéticos orais [21,35]. 

2.1.2.4. Diabetes Mellitus Gestacional 

A diabetes mellitus gestacional (DMG) é semelhante à DM2, porém, surge apenas durante a 

gravidez e, de forma geral, desaparece quando esta termina. No caso de se manter após o 

nascimento do bebé, não se trata de uma diabetes gestacional, mas sim de uma DM2. Durante o 

período de gestação, existe uma maior necessidade de insulina, mas por vezes as alterações 

hormonais podem desregular a produção de insulina levando ao aumento dos níveis de glicemia 

[21]. O pâncreas não consegue produzir a insulina na quantidade suficiente, desenvolvendo-se a 

“intolerância à glicose”, ou seja, a DMG. 

Na grávida, a DGM deve ser diagnosticada o mais precocemente possível, devendo, para isso, 

controlar os níveis de glucose, adquirir uma dieta apropriada, e por vezes, recorrer ao uso da 

insulina. É de extrema importância que este diagnóstico seja o mais precocemente possível, de 

modo a evitar complicações e problemas para a mãe como a hipertensão arterial, pré-eclampsia e 

parto distócico [35]. O bebé também é afetado, pois a glicose atravessa a placenta e promove um 

crescimento exacerbado do feto, levando à macrossomia (tamanho superior ao que seria normal), 

podendo originar complicações e traumatismo no parto, hipoglicémia, icterícia e aumento do risco 

de pré-eclampsia [34]. Por isso, e de acordo com o programa nacional de prevenção e controlo da 

diabetes, as mulheres com antecedentes de DM e DMG, devem ser submetidas a uma prova de 

reavaliação pós-parto, pois nem sempre a diabetes na gravidez é uma situação transitória [36]. 

2.1.2.5. Outros tipos de Diabetes 

Os outros tipos de diabetes são muito específicos, e correspondem a situações em que a diabetes 

é consequência de um processo etiopatogénico identificado, como [27,34,37]: 

 Problemas genéticos na ação da insulina; 

 Doenças do pâncreas exócrino; 

 Problemas genéticos das células β; 



Relatório de Estágio da Farmácia Ferreira Souto 

 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Página | 17  

 

 Endocrinopatias; 

 Indução por medicamentos; 

 Infeções. 

2.1.3. DIAGNÓSTICO DA DIABETES MELLITUS  

O diagnóstico da diabetes é efetuado através dos sintomas que o doente manifesta e, 

posteriormente, é confirmado através de análises ao sangue [38]. 

Segundo a Direção Geral de Saúde, o diagnóstico da diabetes é realizado com base nos seguintes 

parâmetros e valores para plasma venoso na população em geral [34]: 

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

b) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) após 2 horas, na prova de intolerância à 

glicose oral (PTGO) com 75g de glicose;  

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

O diagnóstico da diabetes num indivíduo assintomático não deve ser realizado com base num 

único valor anormal de glicemia em jejum, ou HbA1C, e deve ser confirmado numa segunda 

análise, após uma a duas semanas, de modo a garantir resultados fidedignos [34].  

É aconselhável utilizar um só parâmetro para diagnóstico da DM, mas caso ocorra uma avaliação 

simultânea de glicemia de jejum e HbA1c, e se ambos apresentarem valores superiores aos 

referidos, o diagnóstico fica confirmado. Contudo, se existir um valor discordante, é necessário 

uma segunda repetição da análise [34]. 

Relativamente ao diagnóstico de hiperglicemia intermédia ou identificação de categorias de risco 

aumentado para diabetes, é necessário ter em conta os seguintes parâmetros: 

- Anomalia da glicemia de jejum, ou seja, glicemia em jejum ≥ 110 e <126 mg/dl; 

- Tolerância diminuída à glicose (TDG): glicemia após 2horas, na prova de intolerância 

à glucose (PTGO) ≥ 140 e <200 mg/dl [27,34]. 

Quanto ao diagnóstico da diabetes gestacional, envolve duas fases. A primeira fase é a avaliação 

da glicemia em jejum em todas as grávidas na primeira consulta de vigilância pré-natal, sendo 

que os valores devem ser interpretados do seguinte modo [35]:  
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Tabela 2 - Glicemia plasmática em jejum [35]. 

Glicemia plasmática em jejum 

<92 mg/dL (5,1mmol/l) Normal 

A grávida deve realizar a 

PTGO com sobrecarga de 

75g de glicose, nas 24-28 

semanas de gestação. 

≥92 mg/dL (5,1 mmol/L) 

 

<126 mg/dL (7 mmol/L) 

Diabetes Gestacional 

Apresenta o diagnóstico da 

DMG. A grávida não 

necessita de realizar a PTGO 

com 75g de glicose às 24-28 

semanas de gestação. 

≥126 mg/dL (7 mmol/L) 

ou 

>200 mg/dL (11,1 mmol/L) 

ocasional 

Tratar como provável 

Diabetes prévia 

É necessário confirmar o 

valor obtido. 

Indica existência de Diabetes 

e, possivelmente anterior à 

gravidez. 

 

Na segunda fase, todas as grávidas devem ser submetidas à prova de intolerância à glucose com 

75g de glicose (PTGO) às 24-28 semanas de gestação, exceto aquelas a quem já tenham sido 

diagnosticado DM ou provável diabetes prévia. A prova é realizada em jejum, pelo menos de 8 

horas, com determinações de glicemia às 0, 1 e 2 horas. Segundo a DGS, é diagnosticado DMG 

se, se apresentarem, um ou mais valores, superiores aos descritos na tabela [35]:  

 

Tabela 3 – Valores de Referencia para o diagnóstico da DMG (PTGO) [35]. 

Hora Glicemia plasmática 

0 ≥ 92 mg/dL (ou ≥ 5,1 mmol/L) 

1 ≥ 180 mg/dL (ou ≥ 10,0 mmol/L) 

2 ≥ 153 mg/dL (ou ≥ 8,5 mmol/L) 

 

Caso seja diagnosticado DMG, a grávida deve ser referenciada para vigilância num Hospital de 

Apoio Perinatal (HAP) ou Hospital de Apoio Perinatal Diferenciado (HAPD) [39]. A grávida 

deve ter conhecimento que ao fim de 6 a 8 semanas após o parto, deve realizar uma avaliação da 

glicemia pós-concecional. 

No momento em que qualquer médico confirme o diagnóstico de diabetes, é necessária a emissão 

de receita com prescrição do “Guia da pessoa com diabetes” [27,34].  

2.1.4. SINTOMAS 

Todos os indivíduos em risco devem efetuar análises, pois a diabetes mellitus, muitas vezes é uma 

doença silenciosa, que se pode desenvolver durante muitos anos sem apresentar sintomas. De 

forma a prevenir as complicações associadas e possibilitar um diagnóstico mais rápido o doente, 
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e/ou a família mais próxima deste, deve estar atenta a algumas manifestações mais comuns da 

DM.  

É importante informar que existem sintomas associados ao aumento dos níveis de glicemia, 

hiperglicemia (anexo 6), mas que também existem sintomas associados a níveis baixos de 

glicemia, hipoglicemia (anexo 7), sendo de extrema importância que o diabético os reconheça e 

saiba que os níveis baixos demais não são saudáveis. 

Relativamente aos sintomas associados à hiperglicemia, estes dividem-se de acordo com a faixa 

etária: 

a) Sintomas em adultos - os sintomas aparecem quando a glicemia está muito elevada e 

quando é diagnosticada, por vezes já existem complicações associadas, daí ser de elevada 

importância, o doente estar atento aos sintomas característicos da DM2, tais como 

poliúria, polidipsia, polifagia e visão turva. Deve realizar análises ao sangue, 

regularmente. 

b) Sintomas em crianças e jovens - estão associados ao DM1 e surge subitamente, tendo 

como principais sintomas: poliúria (podendo voltar a urinar na cama), polidipsia, fadiga 

associada a dores musculares intensas, dores de cabeça, náuseas e vómitos.  

c) Sintomas em grávidas - os sintomas na grávida, associados à DMG, podem ser 

confundidos com a gravidez e podem incluir: aumento de peso da grávida e/ou bebé, 

poliúria, polidipsia, polifagia, visão turva e infeções na bexiga, vagina ou pele.  

 

Relativamente à hipoglicemia, esta ocorre quando os níveis de glicose são inferiores a 70 mg/ml. 

Geralmente ocorre em diabéticos já medicados com insulina ou antidiabéticos orais, sendo 

necessário que o doente esteja alertado e reconheça os sintomas associados a este estado, tais 

como: fome, suor, dificuldade em raciocinar, tremores, palidez, palpitações e podendo mesmo 

levar ao desmaio (anexo 14) [40,41]. 

A hipoglicemia pode ser devida a uma toma excessiva ou incorreta da medicação, a jejum 

prolongado ou a exercício físico inadequado e/ou programação da alimentação e dosagem de 

insulina erróneas. Isso origina uma produção excessiva de insulina, levando a uma redução dos 

valores de glicemia. No momento em que se identifica algum destes sintomas, deve dirigir-se ao 

serviço de saúde e solicitar uma consulta com o seu médico de família. Caso se confirme o 

diagnóstico da diabetes, este deve seguir o plano recomendado, controlar a sua glicemia e deve 

esclarecer todas as suas dúvidas junto dos profissionais de saúde, pois ao conhecer bem a doença 

poderá aumentar a sua qualidade de vida [40,41]. 
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2.1.5. TRATAMENTO DA DIABETES  

Para um tratamento mais eficaz, o doente deve receber informação contínua, sentir-se esclarecido 

sobre a doença e reconhecer os sintomas. Além disso, a forma como este lida com a doença 

também é muito importante. Os profissionais de saúde têm um papel crucial para que o tratamento 

seja um sucesso e, sendo o farmacêutico o elo entre o doente e a dispensa do receituário, deve 

alertar para todos, os benefícios acerca da adesão à terapêutica. Deve ainda, informar acerca da 

doença, a importância do controlo da glicemia, da terapêutica farmacológica, assim como alertar 

para a mudança de alimentação e incentivar a uma prática de exercício físico regular. Todo este 

conjunto de medidas têm como objetivo manter o doente sem sintomas de hiperglicemia ou 

hipoglicemia e proporcionar uma maior qualidade de vida, minimizando as complicações 

associadas à doença [27].  

2.1.5.1. Farmacoterapia 

O tratamento da DM1 consiste na administração de insulina diariamente, geralmente por via 

subcutânea, mas também por via intravenosa e intramuscular em casos de emergência. A dose de 

insulina é individualizada para cada doente, de forma, a evitar a hiperglicemia sem induzir a 

hipoglicemia. A administração de insulina deve ser iniciada o mais rapidamente possível após o 

diagnóstico da doença. Visto que se trata de um tratamento individualizado, é necessário elaborar 

uma avaliação sobre o doente e estipular a dose de insulina de acordo com as necessidades 

energéticas e a atividade física. Dependendo da dose de insulina, poderá aumentar o risco das 

hipoglicemias, sendo necessário haver um controlo da glicemia e um ajuste da dose. Existem 

vários tipos de insulina que variam consoante o seu início de ação, duração de ação e o tempo 

necessário para atingir a concentração máxima (anexo 8). 

Relativamente à administração da insulina, o profissional de saúde deve garantir que o doente fica 

totalmente esclarecido sobre os locais (anexo 9), preparação das canetas (anexo 10) e técnica de 

administração, para que ocorram os efeitos corretos, promovendo-se o bem-estar do doente. A 

insulina deve ser administrada por baixo da pele, no tecido adiposo e em diferentes locais de 

administração para não criar lesões ou nódulos na pele (lipodistrofias). Na administração, o doente 

deve fazer uma prega na pele com o dedo polegar e com o indicador (anexo 11), injetar a insulina 

perpendicularmente à pele e não deve retirar de imediato a agulha (esperar 10-15 segundos) [42-

44]. 

 

O tratamento da DM2 passa num estado inicial pelo controlo da doença, alterando os hábitos 

alimentares. Contudo, com a evolução da doença, é necessário introduzir antidiabéticos orais, tais 

como [42,44-48]:  
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 As biguanidas são a primeira escolha para o tratamento da DM2, sendo a metformina, o 

fármaco de eleição. Este fármaco é o mais seguro e eficaz, diminuindo a glicemia em 

jejum e pós-prandial. Apresenta um baixo risco de hipoglicemia e não altera a secreção 

de insulina. Não estimula o apetite, contribuindo para a perda de peso e daí ser utilizado 

em doentes com excesso de peso. Além disso, pode ser utilizado em terapêutica 

combinada. Os efeitos indesejáveis mais comuns são os distúrbios gastrointestinais (ex: 

diarreia); 

 As sulfonilureias (ex: glimepirida, glibenclamida, gliclazida, glipizida) despertam a 

libertação de insulina pelas células β, estimulando a secreção da insulina. São fármacos 

bem tolerados, económicos e eficazes no controlo da glicemia, porém aumenta o peso e 

o risco de hipoglicemias; 

 As glinidas (segretagogos de ação rápida) (ex: nateglinida, repaglinida) são idênticas ao 

grupo anterior, sendo bem absorvidas, de ação rápida e reduzem a glicemia pós-prandial, 

mas tem como desvantagem o seu custo e a posologia que é de três vezes por dia (antes 

da refeição); 

 As tiazolidinadionas ou glitazonas (ex: poliglitazona, rosiglitazona) têm um início de 

ação lento, aumentam a captação de glicose pelo músculo e reduzem os níveis de glicose. 

Têm como efeito adverso o aumento do peso e risco de fraturas por osteoporose;  

 O inibidor da alfa-glucosidase (acarbose) é utilizado em doentes em que a doença é 

controlada de modo inadequado. Atrasa a absorção dos hidratos de carbono, diminuindo 

a glicemia pós-prandial e não causa hipoglicemia. Como efeito adverso pode causar 

flatulência e diarreia (administrada antes das refeições, ele inibe a ação das enzimas que 

degradam os hidratos de carbono e os transformam em glicose); 

 Inibidores da dipeptidilpeptidase IV, gliptinas (ex: sitagliptina, vildagliptina, 

saxagliptina, linagliptina), atuam por inibição da DPP-IV (degrada o péptido intestinal 

GLP-1 após a entrada dos alimentos no intestino). Estes fármacos são bem tolerados, 

melhoram o controlo glicémico, não intervêm no peso e não apresentam risco de 

hipoglicemia. Têm a vantagem de ter administração única, porém ainda não existem 

estudos que demostrem a capacidade de diminuição das complicações crónicas. Têm 

como desvantagem o custo elevado; 

 Agonistas dos recetores da GLP-1 (ex: exanatido, liraglutido) aumentam a secreção da 

insulina (dependendo da glicose), inibem a secreção de glucagon e atrasam o 

esvaziamento gástrico. Reduzem a glicemia eficazmente, apresentam baixo risco de 

hipoglicemia e, ainda, diminuem o apetite. Têm como inconveniente o seu custo e efeitos 

secundários gastrointestinais (náuseas/vómitos) (anexo 12). 

http://www.apdp.pt/index.php/component/seoglossary/glossary/28/glicose?Itemid=891
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 Inibidores de SGLT2 (inibidores do co-transportador sódio-glicose tipo 2) (ex: 

dapaglifozina, canaglifozina, empagliflozin) são uma nova classe terapêutica. Reduzem 

a hiperglicemia e apresentam ação inibidora que induz a diurese, ou seja, aumenta a 

excreção urinária de glicose levando a perda de peso [49]. Estes novos fármacos 

encontram-se em estudo já com resultados promissores, possuindo baixo risco de 

hipoglicemia, redução significativa de HbA1c, diminuição da pressão arterial e do peso. 

A dapagliflozina foi o primeiro fármaco deste grupo a ser aprovado. A canagliflozina e a 

empagliflozina ainda se encontram em estudos [50]. Relativamente a efeitos adversos, 

existe um aumento de infeções micóticas e urinárias. Devido ao seu efeito diurético pode 

ocorrer hipotensão ortostática no início do tratamento [51]. A Food and Drug 

Administration (FDA) alerta para o risco destes fármacos provocarem acetoacidose. 

Devido a este fato, estes fármacos continuam ainda sob investigação. Como ainda não foi 

estabelecida uma relação de segurança e eficácia, a FDA ainda não aprovou o uso destes, 

em doentes com DM1 [52]. 

2.1.5.2. Tratamento de Hipoglicemia  

É muito importante que o doente com DM saiba reconhecer os sintomas e agir em caso de 

hipoglicemia, assim como os seus familiares. Perante os sintomas, o doente deve medir a glicemia 

e se esta se apresentar inferior a 70mg/dL, deve ingerir 1 copo de água com 10-15g açúcar (2 

pacotes). Após 2 a 3 minutos, deve medir novamente a glicemia e caso não ocorra melhoras deve-

se repetir o processo até a glicemia estabilizar. Após melhoria, o doente deve ingerir hidratos de 

carbono de absorção lenta. Caso não ocorra melhoria, deve administrar-se glicose 25g IV ou 

glucagon 1mg IM (anexo 13) [42,53]. 

2.1.6. AUTO-MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA 

“A monitorização da glicemia é considerada a base do tratamento da diabetes”. A auto-

monitorização permite ao doente e ao profissional de saúde avaliar corretamente o efeito e a 

adesão da terapêutica, da dieta e do exercício físico. Posteriormente, de acordo com os resultados 

é possível avaliar e ajustar estes parâmetros em conformidade com as necessidades do doente. 

Esta auto-monitorização permite ao doente ser mais autónomo e assumir responsabilidade no 

ajuste de insulina consoante a sua alimentação e o seu exercício físico. É necessário 

consciencializar o doente na participação deste controlo, pois se mantiver os valores de glicemia 

dentro do intervalo recomendado, tem menor probabilidade de sofrer de complicações da doença. 

Hoje em dia, o doente pode fazer este auto controlo em casa, pois os aparelhos são de fácil 

utilização. No entanto, é necessário que o doente receba informação sobre a técnica de execução 

(anexo 14). 
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Relativamente à frequência e horário da monitorização da glicemia, este deve ser estabelecido de 

acordo com as necessidades e objetivos de cada doente [54]. 

2.1.7. COMPLICAÇÕES 

Ao longo dos anos, o diabético poderá devolver complicações provenientes da doença, muitas 

vezes silenciosas, sendo que um diagnóstico precoce e boa monitorização da doença com auxílio 

de exames é um grande passo para prevenir/atrasar o aparecimento destas. As complicações 

dependem em grande parte, da duração e controlo crónico da doença. Estas resultam de alterações 

microvasculares e macrovasculares [21,42,55-57]. 

 

Complicações microvasculares [21,42,55-57]: 

 Retinopatia diabética: afeta uma grande parte dos doentes com a DM, reduzindo a visão, 

e podendo levar à cegueira. Os sintomas mais comuns são visão turva ou desfocada, 

pequenos pontos negros ou linhas na visão (sensação de moscas volantes) e perda subida 

da visão (anexo 15) [40,58]; 

 Nefropatia diabética: é provocada por danos nos pequenos vasos sanguíneos nos rins, 

levando a uma menor capacidade de filtração destes, podendo mesmo provocar a falha 

completa [49,59,60]; 

 Neuropatia diabética: provoca deterioração progressiva dos nervos corporais, causando 

problemas como a disfunção eréctil, alteração da digestão, entre outras funções. A lesão 

mais comum é a neuropatia periférica, sendo as extremidades mais afetadas, como as 

mãos e pés. O pé diabético é uma das complicações mais graves da diabetes, sendo 

necessário que o doente faça um bom controlo glicémico, adote o hábito de examinar os 

pés diariamente e identifique pequenas lesões que possam levar à infeção [61]. 

 

Complicações macrovasculares [21,42,55-57]:  

 Doenças cardiovasculares: os diabéticos são mais propensos a doenças do coração, como 

doença arterial coronária, angina de peito, enfarte do miocárdio, doença arterial periférica 

e hipertensão. Quando a diabetes é diagnosticada, cerca de 40% dos doentes são 

hipertensos, o que sugere uma relação entre as duas [62]. 

 

Outras complicações [21,42,55-57]:  

 Hipoglicemia: níveis baixos de glicose. O doente deve saber reconhecer os sintomas e os 

procedimentos a tomar; 
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 Infeções: a mais frequente é a gengivite (uma inflamação que surge em torno dos dentes 

podendo conduzir à perda óssea, halitose, dor e perda dental) e a periodontite;   

 Cetoacidose: é caraterizada pelos níveis de glicemia muito elevados e a falta de insulina, 

geralmente ocorre mais na DM1. O doente deve reconhecer os sintomas, como boca seca, 

sede intensa, fraqueza, respiração rápida, sendo o mais característico, o hálito com cheiro 

acetona (hálito frutado). Nessas situações, o doente deve dirigir-se imediatamente ao 

hospital para receber tratamento; 

 Coma hiperosmolar (não cetónico): é caracterizado por hiperglicemia grave, desidratação 

e ausência de cetoacidose. A hiperglicemia causa desidratação profunda, mas o 

organismo ainda produz insulina que é suficiente para evitar a produção de cetonas. No 

entanto, esta complicação pode ser fatal [63]. 

2.1.8. PREVENÇÃO/PAPEL DO FARMACÊUTICO  

Apesar de ser uma doença que não tem cura, o doente pode ter uma vida dentro da normalidade. 

A prevenção passa sobretudo pela responsabilidade e força de vontade do doente, sendo a 

aceitação da doença e a educação do doente perante a condição, dois pontos-chave para o sucesso 

do tratamento. É necessário que o doente se encontre emocionalmente estável e para tal a família 

é essencial. Para isso, esta deve participar ativamente na vida do doente facilitando a sua 

adaptação à nova fase. A educação do doente assume um papel essencial quer na prevenção da 

diabetes, quer das suas complicações, e é fundamental em todas as etapas da sua evolução. As 

ações de educação terapêutica dirigidas ao diabético e à família, são sugeridas como orientações 

na prestação de cuidados que permitam a responsabilização no tratamento e autocontrole. Os 

doentes aderem melhor às medidas preventivas e terapêutica quando conhecem o seu estado 

patológico e as implicações do mesmo [41,64].  

 

O doente deve:  

 Conhecer bem a doença e as complicações; 

 Fazer um bom controlo da sua glicemia, tensão arterial e lípidos;  

 Adotar hábitos saudáveis (alimentação saudável e equilibrada/ prática de exercício físico, 

não fumar); 

 Aderir à terapêutica; 

 Evitar o stress; 

 Higiene e cuidado com os pés; 

 Ir frequentemente ao médico e procurar vigiar os órgãos mais sensíveis. 
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O papel do farmacêutico na diabetes é importante e fundamental, sendo bastante procurado por 

parte da população para esclarecimento, devido à segurança que transmite. O farmacêutico deve 

ser explícito no aconselhamento e fazer entender a importância das medidas de prevenção, 

não farmacológicas e farmacológicas, de modo a prevenir as complicações. Também deve 

tentar explicar que se trata de um problema sério, com várias complicações caso não 

tenham o devido cuidado. 

2.1.9. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

No decorrer do meu estágio foi realizado um questionário aos utentes da FFS. Decidiu-se fazer o 

questionário aos diabéticos e não diabéticos porque, sendo uma doença que está a afetar cada vez 

mais pessoas e com várias complicações, achou-se que seria importante esclarecer todas as 

dúvidas dos doentes portadores desta doença e dos utentes não diabéticos, pois poderiam conhecer 

e ter contato com algum diabético, sendo importante que contivessem informação acerca da 

doença e da importância da realização de exames de rotina (análises).  

Na realização de testes bioquímicos aproveitou-se o facto de o doente estar num espaço mais 

personalizado (zona de atendimento ao utente) para realizar o questionário, estabelecendo uma 

conversa com o utente e esclarecer todas as dúvidas. O objetivo perante este trabalho era avaliar 

a população, criar uma proximidade com os utentes, mas também aumentar o seu conhecimento 

relativamente a esta doença. Alguns dos inquéritos também foram realizados ao balcão, quando 

o movimento da farmácia assim o possibilitava. 

Este trabalho teve uma amostra de 80 pessoas, sendo 68% do sexo feminino e 32% do sexo 

masculino, com idades compreendidas de 30 a 89 anos. Após avaliação do peso e altura, de acordo 

com o seu IMC, 43% eram saudáveis, 35% tinham excesso de peso, 20 % tinha obesidade grau I 

e 3% obesidade grau II.  

Relativamente à prevalência de DM, 31% possuía esta doença diagnosticada. Sendo 24% doentes 

com DM1 e 76% com DM2. Dos 69% não diabéticos existe a possibilidade de haver pessoas com 

diabetes não diagnosticada, porém, infelizmente, não foi possível realizar os testes bioquímicos 

adequados, de modo a avaliar qual a percentagem correspondente. A monitorização dos valores 

de glicemia pelos diabéticos era sempre, avaliava por “picada no dedo”. A maior parte da 

população realizava a monitorização diariamente em jejum sendo que 55% avaliava em casa, 37% 

na farmácia, 9% no centro de saúde e apenas 3% ao hospital, sendo que o doente poderia fazer a 

medição em mais que um local. 

No que diz respeito à alimentação, todos os diabéticos confirmaram ter cuidado e conhecer bem 

os hábitos diários adotar, no entanto apenas 20% eram acompanhados com consulta de nutrição. 
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Relativamente aos serviços que complementam a vigilância da doença e complicações, nem todos 

tinham acesso. O serviço de enfermagem era o mais acessível à maior parte dos doentes, onde 

cerca de 84% tinha consulta especifica de enfermagem. Em relação ao pé diabético, ainda existia 

uma grande parte que não tinha consulta, 56%. A maior parte dos doentes já havia realizado 

despiste da retinopatia diabética, no entanto ainda existia 16% que não o tinham feito. 

Em relação à história familiar, 64% dos doentes já tinha ou teve alguém na família com diabetes 

e 36% nunca tiveram algum caso.  

Relacionando a diabetes e hipertensão, 25% dos utentes apresentaram estas duas patologias, 24% 

tinha apenas hipertensão, 6% só tinha diabetes e 45% não tinha qualquer uma. A maioria das 

pessoas avaliava a pressão arterial semanalmente, sendo que 51% o fazia em casa e 40% recorria 

à Farmácia. 

Ainda se realizou um questionário “sabe ou não sabe”, com uma amostra de 40 pessoas, para 

avaliar os conhecimentos dos utentes, onde se obteve 83% de respostas corretas e 17% erradas. 

Sendo que os erros mais comuns era achar que a causa de diabetes seria comer muito açúcar e 

alimentos doces, que a melhor maneira de avaliar os diabetes era através de análises ao sangue e 

não através da urina, sendo que muitos destes doentes quando iam ao médico não achavam 

importante fazer análises, apenas a medicação. Outro erro era achar que comer pão não aumenta 

os níveis de diabetes, ou que não entendiam porque tinham os níveis altos pois até comiam 

bastante fruta, como laranja, banana. Apesar de haver uma pequena percentagem de respostas 

erradas, a população encontrava-se informada mas cometiam ainda alguns erros. Durante este 

questionário tentei transmitir informações aos utentes para que estes conhecessem melhor a 

diabetes. Os resultados completos do questionário encontram-se no anexo 16. 

2.2. A OBESIDADE 

A obesidade é a segunda causa de morte a nível mundial. Ao longo do estágio percebeu-se que 

há alguma preocupação da parte dos utentes em relação ao excesso de peso e às suas 

consequências, mas principalmente para os filhos e netos. Aproveitando o dia 23 de Maio, dia 

nacional da luta contra a obesidade, achou-se que seria importante incutir alguns conhecimentos 

aos mais novos e fomos a uma escola primária na Figueira da Foz fazer uma pequena “formação”. 

Realizou-se uma apresentação para os mais pequenos, apenas para apresentar a nova roda dos 

alimentos e, outra apresentação para os mais crescidos, do 1º ciclo, um pouco mais desenvolvida 

onde se falou sobre a obesidade infantil e apresentou-se igualmente a nova roda dos alimentos, 

de modo a transmitir-lhes a importância de cumprir uma alimentação saudável. 
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2.2.1. ENQUADRAMENTO DA OBESIDADE 

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a obesidade como uma doença em que o excesso 

de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde. O excesso de 

gordura resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a quantidade de energia 

ingerida é superior à quantidade de energia despendida. Os fatores que determinam este 

desequilíbrio são complexos e incluem fatores genéticos, metabólicos, ambientais e 

comportamentais.” [65]. 

É uma doença crónica e atualmente é um dos principais problemas de saúde pública do mundo 

inteiro. Está a tornar-se preocupante devido ao número de pessoas que atinge, independentemente 

do sexo, idade ou raça [66]. Existe uma grande preocupação relativamente a esta doença, não 

apenas do ponto de vista estético, mas sim por ser um indicador para o aparecimento e 

desenvolvimento de várias doenças (diabetes, doenças cardiovasculares, cancro) e complicações, 

levando mesmo a mortalidade [67].  

Segundo a OMS, em 2014 mais de 1,9 mil milhões de adultos tinham excesso de peso em todo o 

mundo, dos quais 600 milhões eram obesos. Afirma ainda que a prevalência da obesidade em 

todo o mundo mais do que duplicou entre 1980 e 2014 [68]. Portugal é um dos países europeus 

que sofre desta epidemia, onde tem vindo aumentar drasticamente. Relativamente à população 

adulta portuguesa, 59,1% tem excesso de peso e 24% é obesa. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima que em 2020 a obesidade afete 43% da população portuguesa, subindo em 2030 

para 53% [69]. 

Estes valores são o espelho da nossa sociedade, pois retratam do estilo de vida adotado, ou seja 

uma dieta hipercalórica e hábitos de vida sedentários. Deve e tem que existir um grande alerta 

para a sociedade sobre a importância do exercício físico e uma correta alimentação, em especial 

deve incutir-se estes princípios nas crianças, pois são elas o nosso futuro. 

2.2.2. DIAGNÓSTICO DA OBESIDADE 

A pré-obesidade e a obesidade são diagnosticadas através do índice de massa corporal (IMC), que 

relaciona a massa corporal com a altura do indivíduo. O IMC é uma ferramenta que permite 

rapidamente informar o estado nutricional do indivíduo e, por isso, foi adotado para classificar e 

estimar a prevalência da obesidade. O IMC determina-se, pela divisão do peso (kg) pelo quadrado 

da altura (m), ou seja kg/m2. Conforme o resultado obtido é que se pode avaliar o estado 

nutricional do individuo [66,70]. 

De acordo com a OMS, se o IMC for superior a 25 considera-se excesso de peso e se for superior 

a 30 estamos perante obesidade [68]. 
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No entanto, é necessário alertar para algumas exceções, particularmente em atletas, indivíduos 

com edemas e ascite, pois o IMC não permite distinguir a causa do excesso de peso.  

Contudo, os valores em questão devem ser avaliados por um profissional de saúde, para que possa 

interpretar os valores corretamente face à condição do doente, como por exemplo a história 

familiar e presença de patologias como depressão. [66,71,72].  

2.2.3. CLASSIFICAÇÃO 

De acordo com o IMC, para o adulto a classificação é apresentada na tabela 4, sendo que a 

obesidade tem a classe I, II e III [66]. 

 

Tabela 4 – Classificação da obesidade no adulto em função do IMC e risco de comorbilidades (Programa 

Nacional de Combate à Obesidade – 2005) [66]. 

Classificação IMC (kg/m2) Risco de Comorbilidades 

Baixo peso < 18,5 Baixo (mas risco aumentado de 

outros problemas clínicos) 

Variação normal 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade Classe II 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade Classe III ≥ 40 Muito grave 

 

Nas crianças, a classificação deve ser de acordo com o percentil da criança. Utiliza-se as curvas 

do National Centre for Health and Statistics (NCHS), as mais usadas em Portugal, que relacionam 

o IMC e a idade pediátrica, no qual se obtém o valor de percentil e através da tabela 5 retira-se a 

sua classificação. Deste modo é possível monitorizar o estado nutricional infantil, identificando 

as crianças obesas, mas também as que poderão estar em risco de vir a sê-lo [73,74]. 

 

Tabela 5 – Classificação da obesidade nas crianças [73]. 

Classificação Percentil 

Baixo peso < 10 

Normal 15 – 85 

Excesso de peso 85 – 95 

Obesidade > 95 
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Morfologicamente, existem dois subtipos de obesidade [75]: 

 Obesidade ginóide (tipo pêra): a gordura acumula-se na metade inferior do corpo, 

sobretudo nas coxas, ancas e nádegas, sendo mais comum na mulher. Este tipo está 

associado a alterações circulatórias e hormonais; 

 Obesidade andróide (tipo maçã): a gordura acumula-se na metade inferior do corpo, 

sobretudo no abdómen, sendo mais comum no homem. Este tipo está associado a 

complicações metabólicas, tais como diabetes mellitus tipo 2, dislipidémias, problemas 

pulmonares, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial entre outras. 

2.2.4. CAUSAS 

Existem vários fatores que levam ao aumento desta doença entre eles fatores genéticos, 

comportamentais e ambientais. Relativamente à ligação da genética com a obesidade, ainda existe 

muito para aprender e para esclarecer, pois é uma área que se encontra em constante evolução e 

descoberta [76]. O facto de haver historial familiar de obesidade, pode existir alguma 

predisposição para a doença, sendo de salientar que a maior preocupação neste momento está 

relacionada com os hábitos do quotidiano, que estão a ser o impulsionador do desenvolvimento 

da doença. Esses hábitos devem-se ao facto de a população estar mais sedentária, de fazer pouco 

ou nenhum exercício físico, de a alimentação ser cada vez mais calórica, de possuírem hábitos 

alimentares que não são adequados e tudo isto junto leva a um aumento de pessoas que sofrem de 

obesidade [71]. 

Um outro fator com importância e, que ajuda ao crescimento desta doença, é a falta de tempo por 

parte dos pais. Por vezes não se apercebem que falham na obrigação de incutir bons hábitos, talvez 

devido aos respetivos trabalhos que lhes ocupam demasiado tempo e muitas vezes eles não dão o 

exemplo como deveriam. Estes facilitam levando as crianças a comidas rápidas (fast food) e não 

incentivam a prática de exercício físico, pois é mais fácil elas estarem sossegadas em frente a uma 

televisão ou com jogos. Ou seja, muitas crianças têm hábitos sedentários e uma alimentação 

desequilibrada [75,77,78].  

2.2.5. CONSEQUÊNCIAS  

As consequências da obesidade são graves e variadas, desde o aparecimento de novas doenças a 

problemas psicológicos e sociais. A obesidade é como uma “porta de entrada” para o 

aparecimento de complicações tais como [79]: 
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Tabela 6 – Consequências da obesidade [79]. 

Doenças Exemplos 

Cardiovasculares 

Enfarte agudo do miocárdio, hipertensão arterial, 

arteriosclerose, insuficiência cardíaca congestiva e angina 

de peito 

Metabólicas Diabetes tipo 2 e deslipidémia 

Respiratórias Dispneia, apneia do sono, asma e embolismo pulmonar 

Gastrointestinal 
Esteatose hepática, litíase vesicular (cálculos da vesícula 

biliar) e doença de refluxo gastro esofágico 

Músculo esqueléticas 

Gota, doença articular e degenerativa e problemas 

articulares (articulações no joelho, anca, tornozelos e 

coluna vertebral) 

Génito-Urinárias 
Infertilidade, amenorreia, incontinência urinária de esforço 

e infeções 

Cancro 
Nas mulheres: mama, útero e ovários 

Nos homens: Cólon, reto e próstata 

Ginecológicas e obstétricas 
Diabetes gestacional, infertilidade, malformações fetais e 

aborto 

 

Esta doença também possui consequências psicológicas e sociais devastadoras. O doente tem 

tendência a isolar-se da sociedade, devido à sua baixa autoestima ou por descriminação social. 

Diminui o contato com as pessoas, passa a ter uma despreocupação em relação a si, como por 

exemplo, não tende arranjar-se ou cuidar de si. Por vezes, o doente pode sofrer de depressão e 

precisar de ajuda [77]. 

2.2.6. TRATAMENTO 

O tratamento da obesidade passa por um conjunto de medidas de prevenção e de educação para o 

combate desta epidemia avassaladora dos dias de hoje. Nestas medidas estão integradas 

principalmente mudanças do estilo de vida do doente, isto inclui uma terapia nutricional (ex: dieta 

equilibrada), prática de exercício físico, adoção de uma vida saudável que também passa por 

cumprir horários quer para a alimentação quer para as horas de sono. Por vezes existe a 

necessidade de anexar a estas medidas um acompanhamento psicológico. Quando estas medidas 

não são suficientes é necessário um tratamento farmacológico ou até mesmo cirurgia. O 

farmacêutico tem um papel ativo no tratamento da obesidade, principalmente no alerta para a 

prevenção desta epidemia. O cumprimento das medidas vai melhorar a qualidade de vida, reduzir 

as complicações associadas e a mortalidade [80].  
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2.2.6.1. Terapêutica Nutricional 

A educação do doente sobre a alimentação e o cumprimento é o tratamento de primeira linha e a 

chave para o sucesso de resultados.  

É importante que uma alimentação saudável faça parte da rotina do doente e este aprenda a comer 

bem, tendo em conta as quantidades e os alimentos certos, para assim perder peso de forma 

saudável. É essencial que seja aplicado um plano nutricional e este deve ser individualizado, pois 

nem todos os doentes são iguais. O plano deve ser realizado por um nutricionista, que procura e 

identifica a causa da obesidade, faz a avaliação e por fim o plano adequado. É importante 

consciencializar o doente que a perda de peso não irá ser repentina, mas que a longo prazo irá ter 

progressos notórios [71,81]. A dieta deve incluir uma redução do consumo de gorduras, açúcar e 

sal e optar por escolhas saudáveis e nutritivas, agregando o incentivo à prática de exercício físico. 

A perda de peso tem bastantes benefícios, como [66]: 

 Melhora a qualidade de vida; 

 Melhora a saúde e comportamento psicossocial; 

 Reduz as complicações associadas a doença; 

 Reduz a mortalidade.  

De acordo com a o Plano nacional de combate a obesidade pequenas perdas de peso, como 5% 

a 10% do peso inicial, melhoram o controlo glicémico, reduzem a tensão arterial, os níveis de 

colesterol, diminuem as complicações respiratórias e além disto melhora também a situação 

psicológica do doente (melhoria na ansiedade, depressão e autoestima) [65]. 

2.2.6.2. Atividade Física  

O termo "atividade física" não deve ser confundido com "exercício", que é uma subcategoria da 

atividade física planeada, estruturada e repetitiva, e tem o objetivo de melhorar ou manter um ou 

mais componentes da aptidão física [82]. A OMS define atividade física como qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. Alerta 

ainda que a falta de atividade física foi identificada como o quarto principal fator de risco de 

mortalidade mundial e provocou cerca de 3,2 milhões de mortes [83]. Além disso, falta de 

atividade física é considerada a principal causa para cerca de 21-25% dos cancros da mama e do 

cólon, 27% de diabetes e aproximadamente 30% da carga de doença isquémica do coração 

[84,85]. 

A prática de atividade física, regular e adequada, traz benefícios para a saúde, ajuda a reduzir o 

risco das complicações associadas à obesidade, melhora a saúde óssea e, por fim, é a principal 

ferramenta no controlo de peso [82]. 
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Mais de metade da população portuguesa não pratica atividade física, quer adultos quer crianças, 

e cada vez mais o sedentarismo afeta a população, contribuindo para a pré-obesidade e obesidade, 

conforme detalhado na tabela 7 [65].  

 

Tabela 7 – Percentagem de adesão à prática de exercício físico, por sexo e grupo etário [65]. 

 Sexo Idade cronológica 

Horas Masculino Feminino 15-34 35-54 > 55 

0 49,5 % 70 % 47,8 % 65 % 70,7 % 

≤ 1,5 2,7 % 2,7 % 1 % 5,1 % 2,3 % 

1,5 – 3,5 7,5 % 6,5 % 8,8 % 6,8 % 4,8 % 

≥ 3,5 40,4 % 20,8 % 42,3 % 23,2 % 22,2 % 

 

O exercício é importante para um bom controlo de peso, ajuda aumentar a massa muscular, 

aumenta a atividade metabólica do organismo, aumenta o gasto energético e reduz a acumulação 

de gorduras [86]. A prática de atividade física deve ser adequada a cada faixa etária, deve ser 

aconselhada e acompanhada por um profissional, pois a intensidade das diferentes formas do 

exercício varia entre pessoas [71]. 

A combinação do exercício físico com a dieta é a forma mais eficaz no tratamento da obesidade 

[71]. 

2.2.6.3. Tratamento farmacológico  

Quando a mudança do estilo de vida, a dieta e o exercício físico, não foram suficientes para a 

redução do peso, é necessário a introdução de tratamento farmacológico. Este é recomendado para 

pacientes com IMC ≥ 30 ou um IMC ≥ 27 e com uma doença relacionada com a obesidade (por 

exemplo: hipertensão ou diabetes mellitus tipo 2) [72]. O doente deve ser re-avaliado após os três 

meses de tratamento. Se a perda de peso for satisfatória (> 5% de perda de peso em não-diabéticos 

e > 3% nos pacientes diabéticos), o tratamento deve ser continuado. Caso o doente não responda 

ao tratamento, deve ser interrompido [72]. 

A farmacoterapia deve ser usada como complemento aos tratamentos anteriores, dieta e exercício 

físico, pois os fármacos não curam a doença, apenas ajudam a diminuir o peso. Quando são 

descontinuados, o doente se não tiver consciência disto e adotar novos hábitos, volta a ganhar 

peso. Na farmacoterapia, o orlistato é o único fármaco aprovado pela FDA no tratamento da 

obesidade. Orlistato é um inibidor da lípase gástrica e pancreática, reduz a absorção de gorduras 

e é indicado para indivíduos obesos, especialmente com fatores de risco adicionais (ex: diabetes, 

hipertensão) [44,46,87,88]. 
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2.2.7. OBESIDADE INFANTIL 

Segundo a OMS, 42 milhões de crianças com menos de 5 anos tinha excesso de peso ou estavam 

obesos no ano 2013 [68]. Segundo a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil 

(APCOI), 33% das crianças portuguesas entre os 2 e os 12 anos tem excesso de peso, das quais 

16,8% são obesas, ou seja, uma em cada três crianças são obesas [89]. Estes dados são muito 

preocupantes, pois estas crianças terão graves problemas em adulto. É urgente reprimir esta 

epidemia e inverter esta situação o mais rápido possível [88]. Devido ao crescimento galopante 

desta doença e, das consequências que dela advém, a revisão e extensão até 2020 do Plano 

Nacional de Saúde, considerou a obesidade infantil uma prioridade de intervenção. É, realmente, 

uma prioridade combater esta doença, para que as crianças e jovens venham a ser adultos mais 

saudáveis, com menos complicações quer de saúde quer sociais [90].  

Estas crianças têm um risco acrescido para desenvolver algumas doenças, tais como as referidas 

para o adulto na tabela 6. Porém, para além dessas doenças existem os problemas 

sociais/emocionais que são mais problemáticos e marcantes do que no adulto. A criança obesa é 

estereotipada e discriminada na sociedade e no seu ambiente escolar. Normalmente, sente 

dificuldade de relacionamento com os colegas, isolando-se cada vez mais, desanimando, 

apresentando um cansaço superior ao normal, tendo dificuldade a realizar tarefas normais para a 

sua idade, levando a uma quebra do rendimento escolar e têm uma baixa auto-estima. 

Provavelmente, um dia serão adolescentes e adultos mais nervosos, ansiosos podendo até mesmo 

vir a sofrer de depressão [91-93]. 

É notório que a grande causa da obesidade infantil é o desequilíbrio nutricional, uma má 

alimentação e associada a hábitos sedentários que fazem parte da vida das crianças, como passar 

muito tempo em frente à televisão, com jogos e falta de exercício físico [78]. 

Cada vez mais existe uma preocupação relativamente à obesidade infantil e ao futuro das crianças, 

portanto é necessário atuar nesta área. Para tal, em primeiro lugar é fundamental o envolvimento 

da família na educação alimentar e na mudança de hábitos da criança. É importante que os pais 

ensinem os seus filhos acerca da alimentação equilibrada, aconselhando na escolha de alimentos 

saudáveis e explicando que não necessitam de privar de nada, mas sim comer tudo nas 

quantidades certas. Devem ainda criar condições para o aumento da prática de exercício físico da 

criança, como por exemplo procurar realizar atividades ao ar livre em vez de a criança ficar o dia 

todo em casa no sofá a ver televisão. A escola também tem um papel fundamental, visto que é a 

segunda casa das crianças. Professores e auxiliares, devem promover a importância de uma boa 

alimentação (colocando em prática nas cantinas e bares das escolas), assim como o exercício 

físico. Devem ainda intervir e alertar os pais [93,94]. 
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Já existem vários planos de intervenção a nível nacional, como o plano nacional de saúde escolar, 

programa nacional de combate a obesidade e a plataforma contra a obesidade.   

Sendo o dia 23 de Maio, dia da luta contra a obesidade, decidiu-se alertar os mais pequenos, para 

os problemas da obesidade infantil e tentar mostrar-lhes que não é necessário privar nada da 

alimentação, mas sim tudo na quantidade certa é saudável. Para tal, achou-se importante dar a 

conhecer a nova roda dos alimentos, que tem como lema “coma bem, viva melhor” (anexo 17) 

[95].  

No dia 25 de Maio, fomos à escola João de Deus, conselho da Figueira da Foz. Inicialmente a 

apresentação iria ser apenas para o primeiro ciclo, mas perante um pedido da escola, realizei 

também uma apresentação para o pré-escolar. Achei que seria importante, até porque os 

conhecimentos e intervenção neste tema deve ser o mais cedo possível. Para realizar este trabalho, 

fiz duas apresentações e uma roda dos alimentos para realizar um jogo no fim. No período da 

manhã, a sessão foi para os mais pequenos, a pré-escolar. Realizei uma pequena apresentação, 

narrando a história da roda dos alimentos e apresentando a nova roda. No fim coloquei as figuras 

dos alimentos num caixote, onde as crianças iam buscar, a pares, e colar no respetivo lugar da 

roda. No período da tarde, a sessão foi para o primeiro ciclo, que, sendo mais crescidos, decidi 

tornar a apresentação um pouco mais séria do que a anterior. Comecei por fazer algumas 

perguntas, no qual notei que as crianças estavam a par do assunto. Falei sobre a obesidade infantil 

e exibi um vídeo da Associação Portuguesa Contra Obesidade Infantil (APCOI), no qual relatava 

este problema em Portugal. Após a visualização do vídeo as crianças ficaram um pouco 

preocupadas prometendo alertar os pais em casa. Igualmente como na apresentação da manhã 

realizámos o jogo da roda, onde a pares iam buscar os alimentos e colocando na roda, pelo que 

neste grupo houvesse mais interação (anexo 18). No fim ainda fizemos um jogo dos NutriVentures 

e algumas questões, onde foi notório que apresentação tinha corrido bem. Quanto ao feedback foi 

positivo, pois em contato com os professores acharam que o alerta neste tema é cada vez mais 

importante, bem como este tipo de ações sugerindo que o fizesse mais vezes de futuro com a 

farmácia. Para mim a segunda apresentação foi mais fácil, devido às crianças terem interagido 

mais e terem feito mais perguntas. No fim de cada apresentação a FFS ofereceu uma garrafa de 

água a cada aluno, pois a água é o elemento essencial da roda dos alimentos, assim como ofereceu 

à escola o jogo da roda dos alimentos que eu tinha feito, em modo de cortesia. 

2.3. O ÁCIDO ÚRICO 

O caso de estudo 3 baseou-se na elaboração de um folheto informativo sobre o ácido úrico (AU). 

Esta escolha prendeu-se com o facto de durante o estágio aparecerem doentes com este problema 

e apresentavam bastante desconhecimento sobre a patologia e o que poderiam fazer para a 

combater. 
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2.3.1. ENQUADRAMENTO DO ÁCIDO ÚRICO 

O AU é uma substância naturalmente produzida pelo organismo. É o produto final do 

metabolismo das purinas no fígado, nomeadamente dos ácidos nucleicos adenina e guanina 

existente nas proteínas dos alimentos que ingerimos. Na sua metabolização, os ácidos nucleicos 

da purina sofrem degradação em hipoxantina, sendo esta oxidada a xantina e finalmente ácido 

úrico através de várias reações catalisadas pela xantina-oxidase (anexo 19) [96-98].   

O AU é geralmente excretado pelos rins e não causa nenhum problema se circular no sangue 

dentro das concentrações adequadas. O AU é filtrado livremente no glomérulo e cerca de 99% 

reabsorvido no túbulo distal. A inibição deste processo pode levar à hiperuricemia [99,100]. Para 

fazer essa avaliação é necessário fazer um exame bioquímico, usualmente requisitado pelo 

médico, podendo ser sanguíneo ou através da análise da urina, sendo que os valores de referência 

se encontram detalhados na tabela 8 [101]: 

 

Tabela 8 – Valores de referência de ácido úrico [101]. 

Valor de referência de ácido úrico no 

sangue 

Valor de referência de ácido úrico na 

urina 

Mulher: 2,4 – 6,0 mg/dL 

Homem e Mulher: 0,24 – 0,75 g/dia 

Homem: 3,4 – 7,0 mg/dL 

 

O ácido úrico tem funções específicas no nosso organismo, sendo apenas problemático se as 

concentrações estiverem fora do intervalo de referência. O mais comum é encontrarem-se 

situações com concentrações acima dos valores de referência, sendo designado por hiperuricemia 

e prende-se com o fato de haver uma produção excessiva de ácido úrico ou uma diminuição da 

excreção renal do mesmo. Usualmente esta condição deriva do excesso de ingestão de alimentos 

ricos em purinas, conforme será detalhado a seguir. É mais raro existirem pacientes com o AU 

baixo (hipouricemia), pois este resultado está relacionado com problemas congénitos, como a 

doença de Wilson [98-100]. 

No caso mais frequente (hiperuricemia), apesar do bom trabalho dos rins, os níveis de ácido úrico 

estão muito próximos do limite de solubilidade, fazendo com que possa ocorrer a formação de 

pequenos cristais de urato de sódio. Estes cristais depositam-se principalmente nas articulações 

periféricas, onde a temperatura corporal é ligeiramente mais baixa, como joelhos, tornozelos, 

calcanhares e os dedos dos pés e mãos (anexo 20) [99,100,102]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guanina
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O depósito destes cristais pode avançar para a formação de pedras de AU nos rins ou processos 

inflamatórios como gota, que é uma doença predominantemente articular e ocorre devido à 

deposição do AU nas articulações [98,99]. Além da gota, a hiperuricemia também possui ligação 

a outras doenças tais como a hipertensão, doença cardiovascular, enfarte do miocárdio e doença 

renal. No entanto, esta ligação da hiperuricemia não está totalmente esclarecida relativamente 

como causa ou consequência destas doenças, sendo ainda alvo de estudos [102,103].  

2.3.2. SINTOMAS DE ÁCIDO ÚRICO ELEVADO 

Os principais sintomas de possuir AU elevado são a dor intensa e súbita numa articulação, o 

inchaço, a vermelhidão e a dificuldade em movimentar uma articulação, especialmente nos dedos 

das mãos, joelhos, tornozelos, calcanhar e dedos dos pés (anexo 21) [99,100,104,105]. Existem 

outros sintomas associados como a febre, calafrios, sensação de mal-estar e taquicardia. 

Além disso, um sintoma que também é comum em quem tem AU elevado é o aparecimento 

constante de pedras nos rins, que causam por exemplo uma dor intensa no fundo das costas e uma 

dificuldade para urinar [99,100,104,105].  

2.3.3. FATORES DE RISCO PARA ÁCIDO ÚRICO 

ELEVADO 

Existem alguns fatores a ter em conta que podem levar à alteração dos níveis de AU, tais como 

[103,106]: 

 Obesidade;  

 Hipertensão;  

 Trauma nas articulações; 

 Longos períodos de jejum; 

 Consumo de álcool; 

 Grande ingestão de alimentos ricos em purina; 

 Uso de medicamentos que aumentam o AU, como diuréticos. 

2.3.4. COMO TRATAR O ÁCIDO ÚRICO ELEVADO 

Para tratar um paciente que apresente níveis de AU elevado, deve começar-se por incutir neste 

uma mudança do estilo de vida com perda de peso, uma dieta pobre em purinas e abstinência 

alcoólica, a fim de obter sucesso terapêutico [100]. 

Para tal é necessário sensibilizar o doente para os alimentos que prejudicam ou favorecem o 

objetivo de regularizar os níveis de AU. Na tabela abaixo podem ser consultados alguns alimentos 

aconselhados/desaconselhados a quem sofre deste problema [104,106]. 
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Tabela 9 – Tabela de alimentos ordenados pelo seu teor em purinas e daí mais ou menos adequados a pacientes 

com excesso de ácido úrico [104]. 

Alimentos proibidos Alimentos permitidos Alimentos com 

moderação 

Carnes:  

 Presunto 

 Porco 

 Vitela 

 Cabrito  

 Miúdos (fígado, 

coração, rim, língua) 

Aves: 

 Peru 

Peixes e frutos do mar: 

 Salmão 

 Choco 

 Lulas 

 Sardinha 

 Bacalhau 

 Ovas de peixe 

 Caviar 

 Marisco 

Frutas: 

 Ananás 

 Cerejas 

 Limão 

 Nêsperas 

Bebidas alcoólicas 

Leguminosas: 

 Feijão 

 Grão 

 Ervilhas 

 Favas  

Leite e derivados: 

 Queijo seco 

Gorduras e Óleos: 

 Manteiga 

 Ovos estrelados 

Diversos: 

 Mel 

Peixes: 

 Carapaus 

 Pescada  

 Pargo 

 Corvina 

 Faneca 

Leite e Derivados:  

 Leite 

 Queijo  

Cereais 

 Pão  

 Batata 

 Arroz branco 

 Milho 

Leguminosas: 

 Feijão-verde 

Hortícolas:  

 Alface 

 Agrião 

 Pepino 

 Nabo 

 Couve 

 Cenoura 

Frutas: 

 Maçã 

 Pêra 

 Banana 

 Laranja 

 Melão 

 Melancia 

Diversos: 

 Chá 

 Ovo cozido 

Carnes:  

 Vaca,  

 Novilho 

 Coelho 

 Carneiro 

Aves: 

 Frango 

 Pato 

 Galinha 

Peixe: 

 Bacalhau salgado 

Hortícolas: 

 Couve-flor 

 Espinafres 

 Tomate 

Frutas: 

 Morangos 

 Ameixas 

 Pêssegos 

Diversos: 

 Cogumelos 

 

Para além do consumo de alimentos benéficos para reduzir o AU, é imperativa a ingestão de água 

em abundância, a fim de auxiliar o organismo a eliminar o AU pela via renal. 

Contudo, é sempre recomendável uma consulta com um médico especialista, de modo a ser 

aconselhado devidamente e para que seja prescrito o tratamento com recurso a medicamentos, se 

necessário [96,99]. 
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O tratamento farmacológico numa situação de crise aguda inclui o uso de [46,108,109]: 

 Anti-inflamatórios não esteroides (AINES) (ex: ibuprofeno, naproxeno); 

 Colchicina, que inibe a migração dos leucócitos para a articulação. Trata-se de uma 

alternativa aos AINES, quando estes estão contraindicados; 

 Glucocorticoide, também uma alternativa aos AINES (ex: hidrocortisona); 

Em profilaxia, o principal fármaco usado é Alopurinol. Este é um inibidor da xantina-oxidase e 

reduz a síntese de ácido úrico. O Alopurinol é usado em tratamento a longo prazo, mas não tem 

efeito numa crise aguda e pode exacerbar a inflamação (anexo 22). Em alternativa existe os 

agentes uricosúricos (procenecida, sulfimbirazona e benzbroma), aumentam a eliminação de 

ácido úrico e inibem a sua reabsorção no túbulo contornado proximal do rim. Outra alternativa é 

o uso de rasburicase (urocolítico), pois possui uma enzima urocase (urato-oxidase) que oxida o 

ácido úrico em alatoína, esta molécula é mais solúvel e excretada mais facilmente na urina. 

Como medidas não farmacológicas, numa situação de crise o doente deve repousar e aplicar gelo. 

2.3.5. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Sendo um profissional bastante procurado por parte da população, deve aconselhar e esclarecer 

acerca da doença. Trata-se de uma doença de fácil controlo deste que o doente mantenha hábitos 

saudáveis e cumpra o plano terapêutico. Dado o elevado número de utentes com hiperuricemia na 

Farmácia Ferreira Souto, achou-se importante complementar o tratamento farmacológico com 

alguns conselhos que são fundamentais na prevenção e desencadeamento de crises. Sendo o elo 

entre a dispensa de medicamentos e o utente, é importante que neste ato o farmacêutico 

completamente o seu aconselhamento, como consta no folheto informativo realizado (anexo 23).   

Alguns dos principais conselhos que se podem dar a doentes que sofram de AU são: 

 Beber bastante água, cerca de 2L por dia, pois evita a formação de pedras renais; 

 Não consumir álcool. Caso consuma, fazê-lo com moderação, pois o seu consumo 

desencadeia uma crise.  

 Moderar o consumo de alimentos riscos em ácido úrico (ver tabela 9 acima);  

 Evitar o excesso de peso; 

 Alertar para a adesão a terapêutica; 

 Não se automedique, procure ajuda de um profissional em caso de dúvida. 
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3. CONCLUSÃO 

O estágio na FFS permitiu o contato direto com as diferentes formas de atuação do farmacêutico 

ao nível da farmácia comunitária. Além do papel de extrema responsabilidade que este tem ao 

nível do processamento do receituário, nomeadamente, no que diz respeito à validação da 

prescrição médica e ao ato da dispensa do medicamento, acrescem outras responsabilidades, do 

âmbito económico/financeiro, com elevada importância. 

A responsabilidade económica/financeira associada à atividade do farmacêutico prende-se com a 

política rígida relativa ao processo de conferência do receituário, por parte do CCF, que tem vindo 

a proporcionar uma crescente preocupação ao farmacêutico durante a dispensa do medicamento, 

de forma, a se minimizarem os erros associados à devolução do receituário, e o impacto 

económico em que esta devolução se traduz. A gestão de stocks efetuada pelo farmacêutico, 

consiste também numa área de grande impacto económico/financeiro da farmácia comunitária.  

Contudo, a maior preocupação do farmacêutico está associada à relação que este tem com o 

utente, do ponto de vista científico e humano, já que este profissional de saúde é aquele que mais 

proximidade apresenta com o utente. Por outro lado, este contato estreito que existe entre ambos, 

permite ao farmacêutico, também, uma constante atualização científica, adquirida em formações, 

seminários e palestras, e colocada em prática aquando do ato da dispensa. 

As vertentes da farmácia de manipulação, e dos testes bioquímicos são adicionalmente 

importantes e relevantes para o utente e também para o farmacêutico, pois disponibiliza ao utente 

mais serviços, e proporciona ao farmacêutico um conhecimento científico adicional. 

A farmácia comunitária constitui assim, o local profissional do farmacêutico que proporciona uma 

maior diversidade de áreas de intervenção por parte deste, tanto ao nível fármaco-científico, como 

ao nível da gestão financeira e social. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – MANIPULADO 

 

 

 

Figura 1 – Manipulado: pomada de dinitrato de isossorbido 5mg + vaselina sólida qbp 50g. 
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ANEXO 2 – FORMAÇÃO  

 

 

Figura 2 – Certificado da formação PharmaNord. 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO  

 



Relatório de Estágio da Farmácia Ferreira Souto 

 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Página | 52  

 

 

 



Relatório de Estágio da Farmácia Ferreira Souto 

 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Página | 53  

 

 

Figura 3 – Questionário realizado para a diabetes. 
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ANEXO 4 – FOLHETO SOBE DIABETES 
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Figura 4 – Folheto realizado para a diabetes. 
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ANEXO 5 – DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL DA DIABETES 

 

 

 

Figura 5 – Representação da distribuição Mundial da diabetes [21]. 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio da Farmácia Ferreira Souto 

 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Página | 57  

 

ANEXO 6 – SINTOMAS DE HIPERGLICEMIA 

 

 

 

 

Figura 6 – Ilustração dos sintomas referentes ao caso de hiperglicemia [40]. 
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ANEXO 7 – SINTOMAS DE HIPOGLICEMIA 

 

 

 

Figura 7 – Ilustração dos sintomas referentes ao caso de hipoglicemia [40]. 
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ANEXO 8 – PERFIL FARMACOCINÉTICO DAS 

INSULINAS 

 

 

 

Figura 8 – Representação do perfil farmococinético das insulinas [53]. 
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ANEXO 9 – ZONAS DE APLICAÇÃO DA INSULINA  

 

 

Figura 9 – Ilustração das zonas de aplicação da insulina [43]. 
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ANEXO 10 – PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA 

INSULINA 

 

 

 

Figura 10 – Ilustração exemplificativa da preparação e administração da insulina [56]. 
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ANEXO 11 – TÉCNICA DE INJEÇÃO DE INSULINA 

 

 

Figura 11 – Ilustração sobre a técnica de injeção de insulina [43]. 
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ANEXO 12 – PROPRIEDADES DOS AGENTES 

ANTIDIABÉTICOS 
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Figura 12 – Ilustração das propriedades dos agentes antidiabéticos para doentes com DM2 [51]. 
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ANEXO 13 – FLUXOGRAMA RELATIVO À 

HIPOGLICEMIA 

 

 

 

Figura 13 – Representação esquemática relativa à hipoglicemia [40]. 
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ANEXO 14 – PROCESSO DE AUTO-MONOTORIZAÇÃO 

 

 

 

Figura 14 – Demonstração do processo de auto-monotorização [40]. 
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ANEXO 15 – EXAME OFTALMOLÓGICO 

 

 

 

Figura 15 – Representação esquemática para realização de exame oftalmológico [62]. 
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ANEXO 16 – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 
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Figura 16 – Gráficos relativos aos resultados do questionário realizado. 
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ANEXO 17 – ATIVIDADES DIÁRIAS 

 

 

Figura 17 – Ilustração das atividades diárias para um estilo de vida saudável [85]. 
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ANEXO 18 – FOTOGRAFIAS  

 

Figura 18 – Apresentação da Roda dos Alimentos aos alunos do pré-escolar. 

  

Figura 19 – Apresentação sobre Luta contra a Obesidade Infantil aos alunos do 1º Ciclo. 
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ANEXO 19 – PROCESSO DE OBTENÇÃO DO ÁCIDO 

ÚRICO  

 

 

 

Figura 20 – Representação esquemática do processo de obtenção do ácido úrico [98]. 
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ANEXO 20 – ACUMULAÇÃO DE CRISTAIS NAS 

ARTICULAÇÕES  

 

 

Figura 21 – Ilustração das zonas onde existe maior acumulação de cristais [99]. 
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ANEXO 21 – PACIENTES COM ÁCIDO ÚRICO 

ELEVADO 

 

   

 

Figura 22 – Exemplos de pacientes com ácido úrico [99]. 
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ANEXO 22 – INIBIÇÃO DA SÍNTESE DO ÁCIDO ÚRICO 

PELO ALOPURINOL 

 

 

Figura 23 – Representação esquemática da inibição da síntese do ácido úrico pelo alopurinol [44]. 
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ANEXO 23 – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE ÁCIDO 

ÚRICO 
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Figura 24 – Folheto realizado para o ácido úrico. 
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Resumo 

 

O Serviço Farmacêutico Hospitalar é um pilar fundamental no hospital, onde o farmacêutico 

assume um papel essencial e insubstituível. 

 O Serviço farmacêutico tem autonomia técnica e científica, estando sujeito à orientação dos 

órgãos de administração do hospital. A sua missão engloba assegurar a terapêutica 

medicamentosa correta aos doentes, avaliando a qualidade, segurança, eficácia e eficiência, 

baseados na evidência científica, tendo como objetivo o bem-estar do doente com base do estudo 

aprofundado do medicamento. 

O farmacêutico hospitalar é o profissional dotado de capacidades técnicas, assistenciais e 

científicas. Possui ainda conhecimentos do ponto de vista administrativo e económico que aplica 

na gestão do medicamento e do serviço, tendo em conta a missão do mesmo. Este é responsável 

por toda a problemática do medicamento a nível hospitalar, sendo essencial neste meio, pois 

assume um papel fundamental e estabelece um elo de ligação com todos os serviços e 

profissionais de saúde, tornando-se uma mais-valia para o sistema hospitalar.  

Neste relatório propus-me a explicar o funcionamento dos SF em todos os seus processos e fases, 

bem como o seu papel, evidenciando a sua importância. Também se encontram expostas 

experiências e casos práticos por mim efetuados. Assim como, é possível encontrar os 

conhecimentos que adquiri e, que me enriqueceram, durante este estágio. 
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1. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO 

FARMACÊUTICO  

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF,EPE) situa-se na Gala, concelho da Figueira da 

Foz, distrito de Coimbra. Os Serviços Farmacêuticos (SF) situam-se no piso 0. O seu horário de 

funcionamento é de Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 18h00 e Sábado das 09h00 às 13h00. 

Fora do horário de expediente, o serviço é assegurado por um farmacêutico que se desloca ao 

hospital sempre que solicitado. 

O Serviço Farmacêutico Hospitalar (SFH) é um serviço dotado de autonomia científica e técnica, 

sujeita à orientação geral dos Órgãos de Administração do Hospital. Estão organizados de acordo 

com o tipo de prestação, nas áreas: Administrativas (sector de gestão e qualidade), Assistencial 

(sector de distribuição e preparação de medicamentos), Assessoria (comissões técnicas) e 

Científica (Investigação e Ensino) [1]. 

Os SFH têm a encargo a responsabilidade de assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes, 

com critérios de qualidade, segurança, eficácia e eficiência, tendo como base um estudo 

aprofundado e científico do medicamento perante cada situação. Os SF assumem um papel 

fundamental no meio hospitalar, funcionando como elo de ligação aos serviços clínicos e 

enfermagem, tendo sempre como principal objetivo o bem-estar do doente e promover ganhos de 

eficiência e eficácia no sistema hospitalar (anexo 1) [1,2].  

A estrutura física dos SF (anexo 2) apresenta-se de acordo com as normas estabelecidas ISO 

9001:2008 e é composta pelas seguintes áreas [3]: 

 Gabinete da Direção dos SF; 

 Gabinete Farmacêutico; 

 Gabinete Administrativo; 

 Gabinete de atendimento ao doente em regime de ambulatório; 

 Sala de uso exclusivo a ensaios clínicos (Acesso Restrito); 

 Laboratório de farmacotecnia; 

 Área destinada ao armazenamento dos medicamentos de ambulatório, do Hospital Dia de 

controlo especial (benzodiazepinas e estupefacientes em cofre fechado) e derivados do 

plasma Humano; 

 Área de receção de medicamentos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e 

armazenamento de soluções volumosas; 

 Área de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DID em DU), com 

equipamento distribuição semiautomática (Megadosis tipo Kardex®);  
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 Área de armazenamento geral, com prateleiras rotativas, onde os medicamentos são 

acondicionados por ordem alfabética, segundo a designação comum internacional (DCI), 

e por grupo terapêutico; 

 Sala de reembalagem; 

 Sala de vestiários para o pessoal do serviço; 

 Sala de lavagem de material da dose unitária;  

 Área individualizada, exterior ao edifício principal, onde estão armazenados os produtos 

inflamáveis e gases medicinais: tanque criogénico e rampas de gases. 

Nos SF do HDFF,EPE exercem funções: 4 Farmacêuticas, 4 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), 3 Assistentes Técnicas (AT) e 2 Assistentes Operacionais (AO) [2].  

 Farmacêuticas: Dra. Mª Teresa Pereira (Diretora de Serviço), Dra. Margarida Queirós, 

Dra. Vânia Pereira, Dra. Ana Catré. 

 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica: Nancy Lima, Rui Romão, Catarina Roxo, 

Albertina Pinto. 

 Assistentes Técnicas: Liliana Balsas, Paula Conceição, Sandra Pereira. 

 Assistentes Operacionais: Idália Curado e Júlia Figueiredo. 

No HDFF,EPE, a aplicação informática utilizada é o programa de Gestão Hospitalar de 

Aprovisionamento e Farmácia com Prescrição Eletrónica, (GHAF com PrEL). Esta aplicação foi 

implementada em Dezembro de 2006, na parte de gestão e aprovisionamento. Mais tarde, em 

Fevereiro de 2007, implementou-se a prescrição eletrónica, que foi iniciada no serviço de cirurgia, 

estendendo-se aos restantes serviços. O início da prescrição online e da distribuição em dose 

unitária (DU) permitiram ao farmacêutico uma maior rapidez e eficácia no circuito do 

medicamento, assim como a revisão dos stocks de enfermaria, encontrando-se ainda em fase de 

otimização o nível de medicamentos existente em cada unidade do hospital.  

GHAF com PrEL encontra-se em constante atualização, para melhoria das funcionalidades e 

adaptação às necessidades dos diferentes operadores. 

2. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO 

DE MEDICAMENTOS 

2.1. GESTÃO DE STOCKS 

A gestão de stocks deve garantir a existência de medicamentos, dispositivos médicos e outros 

produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e a tempo, para servir todas as necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes do hospital. O stock deve ser permanentemente ajustado e, para 



Relatório de Estágio do Hospital Distrital da Figueira da Foz 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Página | 3  

 

tal, esta gestão é feita através do programa informático, onde está estabelecido “o ponto de 

encomenda”, ou seja, é definido uma quantidade mínima para cada produto, que indica que deve 

ser feita uma encomenda, de acordo com o ritmo de consumo e necessidades do hospital, podendo 

este ser alterado. Sempre que o stock de cada produto se encontra abaixo do ponto de encomenda 

pré-definido, o programa lança um alerta e o produto é inserido na lista da encomenda. 

Por razões de segurança os TDT registam os medicamentos cujos stocks começam a ser críticos 

(se o medicamento ainda não foi pedido é verificada a razão e caso já tenha sido feita a nota de 

encomenda, as AT contactam o fornecedor a fim de saber o motivo do atraso). 

Diariamente a Diretora de Serviço, faz a análise da encomenda, verificando os pontos de 

encomenda e só depois é elaborada uma lista de medicamentos. Posteriormente, esta lista é 

remetida para um administrativo que prepara a nota de encomenda e que são enviadas para os 

respetivos laboratórios, após aprovação da Diretora de Serviço e autorização do Conselho de 

Administração (CA). Quando existe uma falta, devido à rutura de stock no laboratório, os SF 

entram em contato com os SF de outros hospitais, solicitando um empréstimo, até à chegada do 

medicamento do laboratório.  

Outro aspeto importante e que auxilia no controlo das existências é a revisão de stocks dos 

serviços do HDFF,EPE. Cada enfermaria possui o seu stock de existências definido conforme as 

necessidades do serviço, o enfermeiro Chefe procede a um levantamento quantitativo e 

qualitativo, requisitando ou devolvendo medicamentos. Caso ocorra medicamentos com o prazo 

de validade (PV) a três meses de expirar, estes são substituídos por outros com PV mais longo. 

Além disto, também pode ocorrer devolução de produtos por outros motivos, como deterioração 

de medicamentos entre outros. 

De igual relevância neste processo é o inventário anual dos SF, que é realizado no mês de 

Dezembro de cada ano. 

2.2. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

É função do Farmacêutico Hospitalar (FH) assegurar a disponibilidade dos medicamentos 

necessários ao hospital. A seleção de medicamentos consiste numa escolha prudente de todos os 

medicamentos necessários para o diagnóstico e tratamento das patologias existentes no 

HDFF,EPE, tendo como base as necessidades farmacoterapêuticas do doente, a melhoria da 

qualidade de vida e os critérios de custo/benefício.   

Neste sentido, a seleção dos medicamentos apoia-se no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), selecionando os que respondem às necessidades terapêuticas do 

hospital. O FHNM é uma publicação oficial, que contém os medicamentos necessários a uma 

terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares. Segundo a Portaria nº1231/97 de 

15 de Dezembro, reforça o uso do FHNM ao afirmar: “medicamentos…os mais aconselháveis 
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com o objetivo de ajudar o médico na prescrição, fornecendo-lhe numa perspetiva de orientação 

e disciplina terapêutica, uma informação clara e isenta” [4,5].  

De acordo com o Despacho n.13885/2004, é obrigatória a utilização do FHNM pelos prescritores 

nos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, no entanto existe a possibilidade de usar 

medicamentos que não constem no FHNM, após uma aprovação pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), que toma a decisão da introdução do medicamento na Adenda do HDFF,EPE. 

Relativamente à CFT, esta tem a responsabilidade de decisão, analisando cada caso tendo em 

conta o critério fármaco-económico, vantagens/desvantagens e, por fim, decide se ocorre 

inclusão, substituição ou mesmo descontinuação do medicamento [6].  

Existe ainda medicamentos que podem ser utilizados em regime de uso pontual e quando são 

prescritos é necessário uma Justificação Clínica Médica (JCM) ou Justificação de Medicamento 

Anti-infecioso (JMA). Os SF avaliam e dão o seu parecer perante o JCM, sendo posteriormente 

submetida a discussão e aprovação pela CFT. Por fim, todas as atas das CFT são deliberadas em 

CA. 

A aquisição dos produtos farmacêuticos é realizada pelo FH em colaboração com o Serviço de 

Aprovisionamento. O hospital efetua as suas compras ao abrigo dos SPMS (Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde). Os SPMS dispõem de um catálogo, que deve ser sempre consultado 

antes de adquirir determinado medicamento. No HDFF,EPE, a aquisição é efetuada através do 

catálogo e pelos Concursos Públicos, que o HDFF,EPE abre, tendo como base esses concursos 

dos SPMS. Nestes concursos, chamados Acordo Quadro, os fornecedores concorrem pela 

plataforma eletrónica e apresentam as suas melhores propostas durante um determinado tempo 

[7,8]. No fim do prazo do concurso são recolhidas as propostas e o CA já tem nomeado um júri, 

que faz adjudicação ao fornecedor de acordo com a oferta mais vantajosa. A seleção dos 

fornecedores tem por base critérios que auxiliam a adjudicação, pelo que o fator económico deve 

ser o primeiro a ter em conta mas, por vezes, existem fatores de qualidade que prevalecem, como 

facto de o produto ser adaptado a DID em DU, compensa adjudicar por este critério. Por fim, é 

elaborado um relatório preliminar, sendo o resultado publicado. Os concorrentes podem contestar 

o resultado na fase de publicação do relatório preliminar. 

Durante estágio eu usufruí da oportunidade de acompanhar este processo nos concursos e de 

verificar o quanto é moroso toda esta seleção, pois exige uma avaliação rigorosa por parte do 

farmacêutico no ato da adjudicação em prol do custo/qualidade. 

Situações/Circuitos de aquisição específica: 

Em alguns casos, mediante o tratamento de algumas patologias, torna-se necessário recorrer a 

medicamentos que não existem comercializados em Portugal ou que não tem Autorização de 

Introdução do Medicamento (AIM), que é atribuída pelo INFARMED. Deste modo, é necessária 
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uma Autorização de Utilização Especial (AUE) emitida pelo INFARMED, permitindo o uso do 

medicamento durante um determinado período que foi solicitado. 

No caso de estupefacientes ou benzodiazepinas é necessário preencher um impresso denominado 

anexo VII do modelo nº1506 da Imprensa Nacional da Casa da moeda. Este deve ser assinado 

pela DT e anexado à nota de encomenda a autorização de aquisição do INFARMED aos SF. 

Em alguns casos pontuais, recorre-se à aquisição de produtos numa farmácia comunitária. 

2.3. RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO 

As encomendas são rececionadas na sala de receção de medicamentos e é da competência dos 

TDT, que verificam se a encomenda é acompanhada pela guia de remessa/fatura e comparam com 

a nota de encomenda. Compete-lhes ainda conferir as quantidades, lotes, prazos de validade dos 

medicamentos e, no caso de produtos do frio, verificar se a temperatura durante o transporte foi a 

indicada. A conferência é realizada por dois TDT, de modo a minimizar os erros. Existem casos 

especiais, sendo da competência do farmacêutico, como o caso dos estupefacientes, 

benzodiazepinas ou hemoderivados, que exigem uma conferência específica, onde são 

necessários dois farmacêuticos ou um farmacêutico e um TDT. No caso dos hemoderivados, por 

imposição legal, é necessário confirmar se este vem acompanhado com o respetivo certificado de 

libertação de lote, emitido pelo INFARMED, e arquivar com o respetivo número de lote e prazo 

de validade, de forma a permitir um melhor controlo da qualidade e um fácil acesso à informação, 

sempre que necessário. Nos estupefacientes ou benzodiazepina deve haver a confirmação do 

Anexo VII, devidamente assinado pelos responsáveis. 

Posteriormente a documentação é entregue ao serviço administrativo dos SF que efetua a entrada 

da encomenda no programa informático, procedendo à atualização dos stocks.  

Relativamente ao armazenamento, os medicamentos são rotulados e arrumados por ordem 

alfabética da sua designação comum internacional (DCI), permitindo uma boa organização e de 

modo auxiliar a ordem de entrada/saída dos produtos, bem como um bom controlo dos stocks. Os 

medicamentos são armazenados segundo a regra FEFO (First In, First Out), ou seja o primeiro a 

expirar é o primeiro a sair, deste modo as perdas e devoluções por PV são minimizadas, mesmo 

que tenha entrado posteriormente. 

Nos SF existem várias zonas de armazenamento consoante as condições e características dos 

medicamentos. Estas zonas são alvo de monitorização, registo de temperatura e humidade, e os 

produtos são armazenados consoante as suas condições, tendo em conta a temperatura, humidade 

e proteção da luz.  
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2.4. PRAZOS DE VALIDADE 

Segundo as boas normas dos medicamentos, estes devem estar de acordo com as suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas. Assim, os PV têm elevada importância num controlo 

rigoroso destas propriedades, garantindo uma maior segurança, qualidade, eficácia terapêutica, 

atualização dos stocks e uma diminuição no desperdício de medicamentos.  

Os SF possuem um sistema informático que serve de suporte a este controlo, elaborando uma lista 

mensal de mapas dos medicamentos armazenados existentes no armazém, cujo PV expira nos 

quatro meses seguintes. Analisando os mapas mensais, procede-se a identificação dos 

medicamentos em stock que devem ser utilizados primeiro em detrimento dos que possuem PV 

mais extenso. É efetuado um contato com os laboratórios, de forma a proceder-se a uma troca dos 

medicamentos por um PV mais longo, ou obtenção de notas de crédito. Todo este processo deve 

ter em consideração a rotatividade dos produtos, o seu custo e a quantidade de medicamento.  

Quando o PV dos medicamentos expira, estes são retirados dos armazéns e devidamente 

identificados, sendo colocados numa prateleira própria e corretamente identificada como 

“Produto não conforme”, aguardando devolução ao laboratório. Caso a devolução seja rejeitada, 

é preenchido o Auto de Inutilização de Medicamentos e os medicamentos são colocados em 

contentores apropriados até que sejam recolhidos para incineração, seguindo o processo de 

tratamento de resíduos Hospitalares grupo IV, de acordo com a política do hospital [9].  

2.5. GASES MEDICINAIS 

O D.L nº176/2006 concede aos gases medicinais (GM) o estatuto do medicamento. Deste modo, 

a seleção, aquisição e gestão destes medicamentos é da responsabilidade dos SF, tendo como base 

a qualidade, segurança e respeitando os mesmos protocolos e regras que os outros medicamentos 

[10]. Os GM que existem no HDFF,EPE são o oxigénio, ar medicinal e protóxido de azoto. As 

botijas de pequena dimensão (3 L) são rececionadas e armazenadas numa sala adequada (com 

grade de arejamento e porta metálica) junto dos SF, confirmando e registando sempre a 

quantidade, o lote e PV (deve existir registo informático e em folha própria para um melhor 

controlo, já que não existe no local da receção nenhum terminal informático). Seguidamente, as 

garrafas são armazenadas em posição fixa, vertical e a distribuição faz-se por circuito fechado, 

não havendo contacto com o produto. As botijas de 50 L são rececionadas junto à central de gases, 

fora do edifício principal, seguindo o processo das anteriores. Para o tanque de criogénico, a 

receção é feita junto ao tanque e deve ser entregue, juntamente com a guia de remessa/fatura, o 

certificado de análise (onde consta o respetivo lote). 

De modo geral, nos GM o armazenamento é feito em área limpa, arejada/ventilada, livre de 

materiais combustíveis e não sujeita a temperaturas elevadas. Relativamente à organização das 
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garrafas, devem estar organizadas de forma a permitir uma correta e fácil separação dos diferentes 

gases, bem como entre as vazias e cheias e segundo o PV (FEFO). Em cada local de 

armazenamento deve estar disponível a folha de dados de segurança, perfeitamente visível e de 

fácil consulta [11]. 

3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A distribuição de medicamentos é um processo fundamental no circuito do medicamento, tendo 

como principais objetivos assegurar o cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição dos 

medicamentos, garantir a administração correta da medicação, diminuir o erros associados a 

dispensa da medicação promovendo um melhor cumprimento do plano terapêutico prescrito, 

reduzir o tempo de enfermaria (tarefas administrativas e manipulação de medicamentos) e, por 

fim, racionalizar os custos com a terapêutica. A distribuição permite a chegada do medicamento 

correto, bem como a utilização segura, eficaz e racional do medicamento. Existem vários métodos 

de distribuição de medicamentos com características diferentes e adaptados a cada serviço clínico 

[12,13].  

3.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL/CLÁSSICA 

No HDFF,EPE este tipo de distribuição é realizada no Bloco operatório, Urgência, Consulta 

externa, Fisiatria e Imagiologia, consistindo na dispensa de medicamentos. Os produtos 

farmacêuticos, como soluções volumosas, antissépticos, desinfetantes, material de penso, são 

distribuídos através desta modalidade para todos os serviços. Cada enfermaria dispõe de um stock 

(definido pelos SF, enfermeiro chefe e Diretor do Serviço) ao qual recorre sempre que necessita. 

O médico realiza a prescrição, o enfermeiro prepara a medicação recorrendo ao stock de 

enfermaria e administra ao doente. Mais tarde, o enfermeiro chefe realiza o pedido online aos SF 

para a reposição de stocks na enfermaria. Este sistema de distribuição, por um lado, em caso de 

emergência, simplifica o trabalho do enfermeiro, tendo este um acesso facilitado à medicação, 

por outro lado sucedem vários inconvenientes como erros de transcrição por parte do enfermeiro, 

dificuldade do controlo dos PV e erros de interpretação da prescrição médica, visto que não existe 

registo farmacoterapêutico por parte dos SF [14]. 

3.2. DISTRIBUIÇÃO POR REPOSIÇÃO DE STOCKS 

Do mesmo modo, como ocorre na distribuição tradicional/clássica, nesta distribuição em cada 

enfermaria existe um stock mínimo de medicamentos específicos de cada serviço. Relativamente 

ao método anterior, este permite um controlo mais efetivo por parte dos SF. Este tipo de 

distribuição é realizada para os psicotrópicos e benzodiazepinas e, além da requisição online, é 
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obrigatório o registo por doente num modelo próprio, que deve ser enviado aos SF. Só pode ser 

dispensado após confirmação do farmacêutico [14]. 

3.3. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUALIZADA 

Os medicamentos necessários a cada doente são pedidos através da prescrição médica. Após a 

validação por parte dos SF, a medicação é cedida também de forma individualizada e devidamente 

identificada. Este tipo de distribuição é realizada para os medicamentos citostáticos e 

hemoderivados. Este método permite estabelecer uma relação entre a terapêutica medicamentosa 

e cada doente, assim como verificar se respeitam os protocolos instituídos [14]. 

3.4. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE 

UNITÁRIA  

O sistema DID em DU garante uma maior segurança e eficiência, permitindo o acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente e diminuindo os erros associados, pois o farmacêutico tem um papel 

muito ativo e importante neste método distribuição [15]. O médico prescreve a medicação para 

cada doente online, através do programa informático, e esta prescrição é analisada pelo 

farmacêutico responsável pela validação da prescrição. O farmacêutico analisa o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente, tendo em conta as interações, a duplicação de prescrição e as 

posologias, além disso verifica se as vias de administração estão adequadas e, sempre que achar 

oportuno, contacta o médico prescritor. Após a validação da medicação, o farmacêutico envia a 

informação para o armário Megadosis. O TDT atende serviço a serviço colocando os 

medicamentos em gavetas com a identificação de cada doente (nome, nº da cama, nº do processo 

e o serviço de internamento). Posteriormente, o AO entrega a medicação ao enfermeiro chefe do 

respetivo serviço. Esta medicação é dispensada para 24h durante a semana e, uma vez que ao fim 

de semana os SF não funcionam de modo continuo, à sexta-feira são preparados os medicamentos 

a triplicar, ou seja, para 72 horas à exceção do serviço de medicina que é preparado e enviado ao 

sábado (para 48h), assim como os restantes serviços, após feitas as alterações. Sempre que o 

medicamento não for administrado ao doente, permanece na gaveta, sendo feita 

posteriormente pelo TDT, a revertência individual. Este tipo de distribuição permite uma 

diminuição dos desvios, das perdas de medicamentos devido aos PV expirados, reduz os erros de 

prescrição e permite a chegada do medicamento e da quantidade correta ao doente. Contudo, este 

método apresenta um inconveniente para os SF que são os custos envolvidos neste processo, pois 

o SF requer um aumento de recursos humanos, uma estrutura física melhor e equipamentos para 

reembalagem e distribuição [13,14]. 

No HDFF,EPE realiza-se este tipo de distribuição em todos os serviços de internamento.  
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3.5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 

3.5.1. DERIVADOS DO PLASMA HUMANO (DPH) 

Os DPH são medicamentos especificamente legislados e de inteira responsabilidade do 

farmacêutico, assim como todo o processo (aquisição, receção, distribuição, registo e devoluções) 

é tratado diretamente pelo mesmo. No SF encontra-se disponível albumina humana, 

imunoglobulinas humanas (anti-RH, anti-hepatite B, inespecífica, antitetânica), concentrados de 

anti-trombina II, cola de fibrina e Factor VIII + Factor de van Willebrend. 

A legislação destes medicamentos tem um sistema especial. Estes são requisitados aos SF através 

de impresso próprio, modelo oficial nº 1804 da casa da moeda, constituído por duas vias (via 

Farmácia e Via Serviço), sendo constituído por 3 quadros A,B e C. Esta requisição consiste no 

preenchimento dos quadros A e B pelo médico prescritor e é identificado o doente com etiqueta 

autocolante. Por fim, esta é enviada aos SF, onde é preenchido o quadro C pelo farmacêutico. 

Além deste impresso, é realizado um registo interno nos SF, de modo a obter um acesso rápido 

ao medicamento dispensado. A via do serviço segue para o serviço requisitante, onde o enfermeiro 

regista o nome do medicamento, o nº do lote, a quantidade administrada, o dia de administração 

e assina. Essa via fica depois arquivada no processo clínico do doente. A via da farmácia é 

arquivada nos SF, juntamente com uma cópia do certificado do INFARMED, que permitiu a 

libertação do lote do medicamento, sendo guardado durante 50 anos.  

3.5.2. MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS – HOSPITAL DIA 

Um dos serviços que serve de auxílio a vários doentes, nomeadamente os doentes oncológicos, é 

o Hospital Dia. A distribuição dos medicamentos citostáticos é individualizada e realizada após 

prescrição médica. Esta é enviada aos SF pelo menos 7 dias antes do dia da administração. Visto 

que a prescrição não é online, os SF recebem a prescrição numa folha terapêutica, na qual vem a 

identificação, diagnóstico do doente e o protocolo/terapêutica que vai ser instituída, de acordo 

com as respetivas doses, num determinado período de tempo, que se designa por “ciclos”. O 

farmacêutico procede à validação, tendo em atenção se o medicamento necessita de JCM e 

aprovação da CFT. Existe ainda a monitorização e a correspondência entre o protocolo e a 

patologia, verificando se as doses estão de acordo com o RCM (Resumo das Características do 

Medicamento) e a superfície corporal do doente. Após a verificação e validação pelo 

farmacêutico, o “ciclo” pode ser atendido e preparado. Dois dias antes da realização do ciclo, o 

farmacêutico entra em contacto com o Hospital Dia, confirmando os ciclos que vão ser 

administrados.  
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O TDT faz a preparação dos ciclos e especifica o número de unidades, a dosagem, a forma 

farmacêutico, o lote dos medicamentos e, por fim, o farmacêutico confere, identifica com etiqueta 

do doente e a data de administração da terapêutica. 

No caso de existirem medicamentos com condições especiais, estes devem estar devidamente 

identificados. Estes medicamentos são transportados pelas AO do SF em mala própria, 

identificada com o serviço a que se destinam (Hospital Dia) e com um alerta de “Citostáticos”. A 

mala é entregue à enfermeira chefe ou substituta. A manipulação destes medicamentos é realizada 

por enfermeiros em câmara de fluxo laminar vertical, visto que ainda não estão reunidas as 

condições necessárias para uma preparação da parte dos SF. Por fim, a farmacêutico estabelece 

um contacto todos os dias com uma enfermeira do hospital dia, de modo a confirmar os ciclos 

que foram administrados e caso ocorra algum ciclo que não tenha sido realizado, os medicamentos 

não utilizados são devolvidos aos SF [16]. 

3.5.3. ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS E 

BENZODIAZEPINAS 

A distribuição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos exige um tipo de distribuição 

especial. Dadas as suas características particulares, esta tarefa é da responsabilidade do 

farmacêutico. Trata-se de substâncias importantes que atuam no sistema nervoso central e devem 

ser usadas de forma correta, de modo a proporcionar benefícios terapêuticos. Uma vez que estes 

medicamentos estão associados a atos ilícitos (usados como drogas de abuso) requer uma 

legislação (Decreto de Lei nº15/93 de 22 de Janeiro) e distribuição específica [17]. Estes 

medicamentos são armazenados em cofre (só o farmacêutico tem acesso) e a distribuição é da 

inteira responsabilidade do farmacêutico. Em cada enfermaria existe um stock próprio (acesso 

restrito) de acordo com as necessidades do serviço, que deve recorrer quando o médico prescreve 

o medicamento, por doente. O enfermeiro administra o medicamento e posteriormente deve 

registar o medicamento consumido no impresso de requisição, no modelo 1509 da Casa da 

Moeda. Este modelo possui vários campos de preenchimento obrigatório: nome, cama/processo, 

quantidade administrada, data e rubrica do enfermeiro, diretor de serviço e do farmacêutico. 

Posteriormente este impresso é enviado aos SF, assim como um registo de requisição online. O 

farmacêutico analisa e valida (registo em papel e informático), prepara a medicação (registando 

as saídas do cofre e faz uma contagem do stock) e envia a medicação individualizada por serviço 

e devidamente identificada, anexando duas cópias das requisições (uma que fica na enfermaria e 

a outra volta para os SF assinada pelo enfermeiro que recebeu a medicação). De modo a controlar 

os stocks e evitar qualquer discrepância, no fim de cada trimestre é feita uma contagem das 

existências no cofre pelo farmacêutico e em cada enfermaria, pelo farmacêutico e enfermeiro 
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chefe do serviço. Posteriormente é enviado um mapa de controlo para o INFARMED (stocks 

iniciais da farmácia, entradas, saídas, devoluções e o stock final) [18-20]. 

3.5.4. REGIME DE AMBULATÓRIO 

A distribuição de medicamentos por este regime, que é da responsabilidade dos SF, adquiriu uma 

grande importância nos hospitais do SNS. A dispensa de medicamentos em regime ambulatório 

permite um controlo e vigilância da utilização dos medicamentos, assim como o controlo da 

adesão à terapêutica do doente. É exigido o acompanhamento destes medicamentos por razões de 

segurança, devido à sua elevada toxicidade, pela sua estreita janela terapêutica, por exigirem uma 

monotorização frequente e pelo seu elevado valor económico. Por estas razões, todo este processo 

deve ser feito por um especialista do medicamento, o farmacêutico. Os SF possuem uma sala 

destinada à cedência de medicação em ambulatório, assegurando o sigilo do doente. O doente 

deve ser sempre identificado individualmente através do cartão do hospital (número do processo) 

e pelo número do cartão de cidadão (do próprio ou da pessoa responsável pelo levantamento da 

medicação). No caso de ser a primeira vez que o doente vai usufruir deste regime, deve assinar 

um termo de responsabilidade. O farmacêutico deve conferir e validar a receita (manual ou 

eletrónica). A medicação é dispensada, normalmente para um mês, e o farmacêutico assegura que 

o doente está esclarecido sobre o uso da mesma [21]. 

No HDFF,EPE, podem ser cedidos: 

 Medicamentos Legislados: medicamentos sujeitos a prescrição restrita, de uso exclusivo 

hospitalar, destinados a patologias que o HDFF,EPE inclui. Por exemplo o Interferon β 

1a para a esclerose múltipla. 

 Medicamentos não Legislados: apesar de não ter suporte legal, a medicação é cedida 

gratuitamente, com autorização do conselho de administração. Por exemplo o Tenofovir 

para a hepatite B.  

 Outras cedências:  

-Acidentes de serviço (Decreto-Lei nº 503/99) [22]; 

- Cedência em situações sociais de risco identificados pelo serviço social. 

 Venda de medicamentos: ao abrigo do Decreto-Lei nº 206/2000, a FH, pode 

disponibilizar medicamentos, em casos excecionais. Esta medida é aplicável em situações 

de emergência, quando o medicamento se encontra esgotado na farmácia comunitária. 

Neste sentido pode haver uma venda de medicação [23]. 

No decorrer deste estágio foi possível por inúmeras vezes assistir à cedência de 

medicamentos neste regime e, desta forma, comprovar o importante papel do 

farmacêutico. Isto deve-se ao facto de existir uma relação próxima entre o doente e o 

profissional de saúde, onde é estabelecido um diálogo que possibilita ao farmacêutico 
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perceber se o doente está a adaptar-se à medicação, bem como verificar a possibilidade 

de desenvolvimento de reações adversas, a fim de comunicar ao médico. 

4. FARMACOTÉCNIA 

De acordo com o Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, farmacotécnia 

encontra-se definida como “Sector dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares onde é efetuada a 

preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram 

disponíveis no mercado” [24]. 

O sector de farmacotécnia dos hospitais tem diminuído, isto deve-se ao grande desenvolvimento 

técnico/científico e à produção por parte da indústria farmacêutica. Contudo, por vezes esta 

grande escala de produção não consegue dar resposta a situações individuais que ocorrem 

pontualmente nos hospitais. Deste modo, é fundamental existir esta área nos SF, de modo a 

proporcionar respostas às necessidades específicas do doente [15,24]. 

4.1. PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

MANIPULADOS 

É fundamental nos SF a preparação de manipulados, pois nem sempre os medicamentos 

comercializados estão adequados às características fisiopatológicas ou não são adaptados às 

necessidades específicas do doente, sendo necessário preparar algumas formas farmacêuticas. No 

SF, a preparação de medicamentos manipulados e dispensa é da responsabilidade do 

farmacêutico, que deve seguir as “Boas Práticas de preparação de medicamentos manipulados em 

farmácia de oficina e hospitalar”, segundo a Portaria nº594/2004 [24,25].  

O farmacêutico recebe a prescrição, valida e entrega ao TDT responsável pelos manipulados. Os 

SF, do HDFF, EPE possuem um pequeno laboratório de farmacotecnia, com todo o material e 

equipamento necessário. Antes da preparação, são verificadas as condições da sala e é de elevada 

importância assegurar a qualidade das matérias-primas, conferindo o boletim de análise com a 

respetiva monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa 9. O TDT devidamente equipado e 

protegido (luvas, bata, máscara), prepara o manipulado e o farmacêutico supervisiona todo o 

processo. De seguida, o manipulado é devidamente acondicionado e rotulado (nome do doente, 

composição, forma farmacêutica, nº lote e PV). Posteriormente registam-se todos os passos na 

Ficha de Preparação de Manipulados (anexo 3) e arquiva-se [26]. 

Durante o estágio tive oportunidade de assistir à preparação da solução oral para candidíase de 

nistatina e acompanhar todo este processo, assim como todos os registos. Também pude confirmar 

que todos os equipamentos de medida são sujeitos a um controlo e calibração periódica. 
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4.2. REEMBALAGEM 

Nem sempre os medicamentos estão adaptados a DID em DU, por falta de alguma identificação 

[em dose unitária deve estar o nome (DCI), dosagem, lote, PV], sendo necessário proceder a uma 

reembalagem dos medicamentos. Antes de proceder à reembalagem, é necessário emitir uma 

ordem de produção (anexo 4), preenchendo todos os campos. O HDFF,EPE possui uma sala 

destinada à reembalagem com uma máquina semi-automática, ligada a um terminal informático, 

que facilita todo este processo realizado por uma AO e supervisionado por um TDT, devidamente 

equipados (bata, luvas e máscara). Relativamente ao PV, os medicamentos não desblisterados 

seguem o mesmo PV fornecido pela indústria farmacêutica; os medicamentos que são 

desblisterados o PV é 25% do excedente à data, no máximo de 6 meses. No fim, registam-se todos 

os dados e é sujeito a duas conferências (TDT/Farmacêutico). A reembalagem além de permitir 

aos SF possuírem os medicamentos adaptados a dose unitária (anexo 5), garante a correta 

identificação dos mesmos, uma diminuição dos erros em relação ao uso do medicamento, bem 

como a sua administração e protege-os de eventuais danos ambientais [26].  

4.3. NUTRIÇÃO PARENTÉRICA 

Os SF são responsáveis pelo apoio neste ramo do hospital. Quando o doente é incapaz de utilizar 

a via digestiva, opta-se por este tipo de nutrição. As bolsas usadas nos HDFF,EPE já estão 

preparadas e são disponibilizadas pela indústria farmacêutica, sendo compostas por 

macronutrientes (proteínas, lípidos e glícidos) e micronutriente (vitaminas, oligoelementos, 

eletrólitos). O médico entra em contacto com os SF, no qual o farmacêutico responsável avalia o 

estado nutricional do doente e realiza os cálculos necessários, determinando as necessidades 

hídricas, calóricas e proteicas do doente, de modo a selecionar a bolsa adequada às necessidades 

deste. Por vezes, pode ser necessário fazer ajustes de volume com soro fisiológico e aporte 

calórico (glicose). Normalmente, o doente começa por fazer uma bolsa com aporte 

calórico/proteico inferior, ou seja, abaixo das suas necessidades, tendo um menor teor de azoto, 

durante cerca de 3 dias, podendo ser feita por via periférica. Depois passa para uma bolsa mais 

completa e adequada às suas necessidades calórico/proteicas, sendo esta administração feita por 

veia central, dada a elevada osmolaridade destas bolsas (anexo 6). 

Ao longo da execução do estágio foi possível comprovar a importância da avaliação por parte do 

farmacêutico na nutrição parentérica. Perante um caso destes, ajudei a fazer os cálculos e análise 

da carga eletrolítica do doente. Neste caso, verificou-se que o doente fazia medicação intravenosa 

e, em particular, o voriconazol (agente antifúngico triazólico de largo espetro) intravenoso. 

Segundo o RCM do voriconazol não deve ser administrado na mesma via ou cânula 

concomitantemente com outros produtos intravenosos e na nutrição parentérica pode ser 



Relatório de Estágio do Hospital Distrital da Figueira da Foz 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Página | 14  

 

administrado voriconazol concomitantemente por perfusão, desde que seja em vias separadas. 

Então surgiu um alerta dos SF para o serviço clínico, descrevi um protocolo de uma via de 

administração do voriconazol, com o auxílio da farmacêutica. Deste modo o enfermeiro antes de 

preparar esta medicação do doente tem atenção a esta particularidade (anexo7) [27].  

5. INFORMAÇÃO E ATIVIDADES NA FARMÁCIA 

CLÍNICA  

O farmacêutico como especialista do medicamento assume um papel de elevada importância no 

meio hospitalar, pois partilha o seu conhecimento com todos os membros clínicos. Tem como 

objetivo prestar informação avaliada de um modo crítico, promover de modo seguro, eficaz e 

potenciar o uso racional do medicamento. Todas as informações farmacêuticas prestadas devem 

ser sempre registadas em impresso próprio, permitindo uma boa analise ou consulta posterior, até 

porque, existe uma frase usada na qualidade que se aplica em farmácia hospitalar “Tudo o que 

faz, registe, tudo o registe, faça”.  

5.1. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS 

A informação sobre medicamentos aos profissionais de saúde é muito importante e sendo o 

farmacêutico o profissional mais indicado para prestar informação sobre o medicamento, cabe a 

este disponibilizar a informação sobre os medicamentos, com avaliação crítica, participando na 

resolução dos problemas farmacoterapeuticos e, consequentemente, melhorar os cuidados de 

saúde prestados aos doentes. Então a informação sobre medicamentos pode ser dividida em: 

 Informação passiva: o farmacêutico responde a pedidos solicitados por profissionais de 

saúde, perante alguma dúvida/problema (anexo 8) [28].  

 Informação ativa: o farmacêutico toma a iniciativa de fornecer informação perante uma 

necessidade previamente identificada. SF elaboram protocolos de administração de 

medicamentos para enfermeiros (anexo 7) e folhetos de informação para o doente (anexo 

9) [27]. 

5.2. FARMACOVIGILÂNCIA 

A farmacovigilância é definida como o estudo da segurança dos medicamentos, tendo como 

objetivo melhorar a qualidade e segurança dos mesmos, protegendo o doente através da deteção, 

avaliação e prevenção de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) (uma resposta nociva e  não 

intencional a um ou mais medicamentos). O Sistema Nacional de Farmacovigilância integra todos 

os profissionais de saúde, assim como os doentes que devem ter um papel ativo e consciente na 
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suspeita e notificação de RAM. Toda a informação é importante, pois garante a monitorização 

eficaz da segurança dos medicamentos permitindo identificar potenciais RAM e permite ainda 

implementar medidas e minimizar o risco associado. Então os profissionais de saúde ou doentes, 

podem e devem notificar uma RAM (basta que exista uma suspeita) devendo preencher um 

boletim disponível online no INFARMED (um para profissionais de saúde e outro para utentes) 

e enviar ao mesmo logo que possível [29-31].  

5.3. FARMACOCINÉTICA 

No HDFF,EPE faz-se monitorização farmacocinética dos doentes, que estão a realizar tratamento 

com vancomicina, caso o médico solicite. Esta monitorização tem como objetivo otimizar a 

terapêutica farmacológica mantendo a concentração plasmática, neste caso, de vancomicina 

dentro de concentrações terapêuticas. São avaliadas as concentrações séricas de vancomicina 

(área do pico e do vale) e da toxicidade renal, através da determinação de parâmetros bioquímicos 

(creatinina, azoto ureico, valor da proteína C e a velocidade de sedimentação). Sempre que seja 

necessário fazer alterações, como ajustes de dose ou mudança de antibiótico, deve ser feito de 

acordo com o quadro clínico do doente.  

Durante o estágio tive oportunidade de acompanhar o seguimento farmacocinético de um doente 

com fístula aberta da anca, observando todo o processo da parte do farmacêutico (anexo 10).  

6. ENSAIO CLÍNICO 

Ensaio clínico (EC) consiste no estudo sistemático com medicamentos a realizar em humanos, 

saudáveis ou doentes. Tem como objetivos descobrir e verificar efeitos clínicos, conhecer as 

propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas de um ou mais medicamentos, quer 

experimentais quer já comercializados. Possui ainda a finalidade de investigar qualquer tipo de 

efeito adverso, analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação dos 

medicamentos e determinar a eficácia e a segurança. A realização de ensaios clínicos de 

medicamentos para uso humano passou a ser regulada a nível nacional pela Lei n.º 21/2014, de 

16 de Abril [32,33]. 

Medicamento Experimental (ME) é “a forma farmacêutica de uma substância ativa ou placebo, 

testada ou utilizada como referência num ensaio clínico, incluindo os medicamentos cuja 

introdução no mercado haja sido autorizada, mas sejam utilizados ou preparados, quanto à 

forma farmacêutica ou acondicionamento, de modo diverso da forma autorizada, ou sejam 

utilizados para uma indicação não autorizada ou destinados a obter mais informações sobre a 

forma autorizada” [33]. 

http://dre.pt/pdf1s/2014/04/07500/0245002465.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2014/04/07500/0245002465.pdf
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O farmacêutico é parte integrante na equipa de um EC e este deve assegurar que o fármaco é 

manipulado, armazenado e dispensado de uma forma adequada. Deve certificar-se que o ME é 

dispensado unicamente a doentes do ensaio e que toda a medicação não dispensada é devolvida. 

Devem ser realizados registos de entrada e saída do medicamento e proceder ao seu arquivo. É 

ainda da competência do farmacêutico assegurar que o doente tem a informação necessária sobre 

o uso correto do medicamento e zelar pela não violação da ocultação, sendo que se esta ocorrer 

deve ser relatada e documentada imediatamente. 

Antes da abertura do EC, é necessário verificar a existência dos seguintes documentos: 

Declarações dos Diretores de Serviço relativas às condições do centro do ensaio, uma autorização 

do INFARMED, aprovação pela CEIC, CA, CNPD, consentimento informado e aprovação do 

contrato financeiro pelo CA e CEIC, entre o centro de ensaio e o promotor. De seguida é feita 

uma visita de início, que serve de apresentação do EC, pelo monitor do ensaio. Após esta visita e 

a documentação reunida procede-se abertura do EC.  

Os medicamentos são enviados para os SF do Hospital pelo promotor e são devidamente 

armazenados de acordo com as condições de conservação definidas previamente. Os ME são 

prescritos individualmente, em impresso próprio, aos doentes que vão participar no EC. Este 

impresso deve estar identificado com o nome do centro de estudo, nome do ensaio, número de 

identificação, investigador principal, código do doente, medicamento e respetiva dose, posologia, 

via de administração, assinatura do médico prescritor e data, assim como a assinatura do 

farmacêutico e data da dispensa.  

O farmacêutico responsável deve registar todos os movimentos do medicamento e comunicar ao 

investigador a adesão à terapêutica. Após o fecho de um EC, os documentos a ele relativos devem 

ser arquivados por um período de 5 anos e os ME são devolvidos ao promotor [34]. 

Neste momento, o HDFF,EPE está envolvido num EC, CAROLINA, que avalia a segurança 

cardiovascular da linagliptinavsglimepirida em doentes com diabetes mellitus tipo II com risco 

cardiovascular elevado. 

De acordo com a regulamentação, os SF dispõem de uma sala para uso exclusivo a EC, com 

condições controladas (luz, humidade e temperatura), um frigorífico e armários fechados. Nestes 

armários, são guardados os ME do EC que está a decorrer, assim como toda a documentação 

correspondente, contendo um termohigrómetro (instrumento de medição de temperatura interna, 

externa e da humidade de um determinado ambiente) para o controlo e registo de temperatura e 

humidade.   
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7. COMISSÕES TÉCNICAS E GRUPOS DE 

TRABALHO 

As comissões técnicas surgem de modo a colmatar algumas falhas no sistema hospitalar. São 

órgãos consultivos, fundamentais para a criação, informação, implementação de regras e 

procedimentos em diferentes vertentes do hospital, permitindo um bom uso dos medicamentos e 

possibilidade de melhorar os cuidados de saúde prestados. Os SF do HDFF,EPE participam em 4 

comissões técnicas, através das quais têm a possibilidade de dar o seu contributo a fim de melhorar 

a qualidade dos serviços prestados aos doentes. As comissões são: Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, a Comissão de Ética, o Grupo de trabalho na prevenção e Gestão de feridas, 

Comissão de Nutrição e o Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistências aos 

Antimicrobianos. 

7.1. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 

É constituída por três farmacêuticos e três médicos (um deles é o Diretor Clínico do HDFF,EPE) 

e tem como objetivo permitir a ligação entre os serviços clínicos e os SF. Esta comissão é 

responsável por monitorizar e zelar pelo cumprimento do FHNM, assim como as suas adendas, 

quando ocorre introdução de novos medicamentos, inexistentes no formulário. A CFT deve 

analisar as novas alternativas terapêuticas do ponto de vista clínico e económico, avaliando os 

custos da terapêutica em cada serviço e elaborar listas de medicamentos de urgência, que nestes 

devem existir. Esta comissão, após uma reflexão aprova as terapêuticas discutidas e analisa casos 

pontuais [35]. 

7.2. COMISSÃO DE ÉTICA 

É constituída por um médico (anestesista), dois farmacêuticos, um padre, um assistente social, 

um jurista, um pediatra e um enfermeiro. Tem como principal função zelar pela observância de 

padrões de ética em ações do meio hospital, de forma a proteger e garantir a dignidade e 

integridade humanas, bem como proceder à análise e reflexão sobre temas da atividade hospitalar 

(ex: novas terapêuticas, novos meios de diagnostico) [35]. 

7.3. GRUPO DE TRABALHO NA PREVENÇÃO E GESTÃO 

DE FERIDAS 

É constituída por três enfermeiros, um farmacêutico, dois assistentes hospitalares e um 

nutricionista. Esta comissão funciona no âmbito da prevenção, tratamento e controlo de feridas 

em ambiente hospitalar, mediante os meios disponíveis e necessidades dos doentes [35]. 
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7.4. COMISSÃO DE NUTRIÇÃO 

É constituída por uma farmacêutica, dois médicos, um nutricionista e um enfermeiro. Trata-se de 

uma sub-comissão da CFT, que tem como objetivo avaliar as necessidades e consumos dos 

doentes a nível de nutrição, elaboração e seguimento de protocolos de nutrição, hidratação, entre 

outros [35]. 

7.5. PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE 

INFEÇÃO E RESISTÊNCIAS AOS 

ANTIMICROBIANOS (PPCIRA) 

É responsável por atuar na prevenção e estudo das infeções nosocomiais (quanto a origem, vetor, 

e soluções) e na elaboração da política de uso de antibióticos, desinfetantes, antissépticos e 

esterilização do hospital (anexo 12) [35].  

8. ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 

8.1. ESTÁGIOS  

Os SF do HDFF,EPE colaboram na formação de estagiários de várias Instituições de ensino 

(universidades e escolas superiores), quer a nível de estágios de curta duração quer em estágios 

curriculares do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e Licenciatura em Farmácia.  

8.2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

A formação permanente e constante atualização são fundamentais para o exercício da profissão, 

pois melhoram e desenvolvem as competências individuais, promovem a integração do 

farmacêutico em equipas multidisciplinares e permite a afirmação do farmacêutico, como 

elemento fundamental nos cuidados de saúde. Neste sentido, existe uma grande aposta na 

formação dos profissionais do SF do HDFF,EPE, através da colaboração e participação em 

formações e cursos, permitindo assim alargar os conhecimentos e melhorar prestação de cuidados 

de saúde. No próprio serviço também são efetuadas diversas ações de formação de acordo com 

as necessidades e plano de formação elaborado anualmente. 

8.3. FORMAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO 

Durante o período do estágio tive oportunidade alargar os meus conhecimentos, ao frequentar 

ações de formação, promovidas por entidades externas e pelos SF do HDFF,EPE.  

Das formações promovidas por entidades externas, assisti: 
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 Apresentação do medicamento Fampyra, promovido pela Biogen, no qual tive 

possibilidade de aprender um pouco mais sobre Esclerose Múltipla (uma doença crónica 

que afeta o sistema nervoso central). Passei a conhecer uma realidade que desconhecia e 

na qual ainda há um longo caminho a percorrer; 

 Frequentei o 3º Curso de Ensaios Clínicos, promovido pela APFH (12h), onde tive 

oportunidade de consolidar conhecimentos a nível de ensaios, assim como perceber toda 

a mecanística do processo de um ensaio clínico realizado em meio hospitalar (anexo 11).  

Das formações promovidas pelo serviço, assisti: 

 Formação sobre gases medicinais, mais especificamente os usados no hospital. Nesta 

formação, que ocorreu nos SF, foi apresentado o circuito dos gases medicinais e as suas 

particularidades; 

 Formação sobre o procedimento do SF de Recolha de medicamentos solicitada por 

entidades externas.  

8.4. TRABALHOS REALIZADOS NO ESTÁGIO  

Como já fui referindo ao longo do relatório, realizei alguns trabalhos durante o estágio, tais como: 

 Pesquisei as características técnicas e diferenças do mesmo medicamento em diferentes 

fornecedores. Ex: identifiquei as marcas de esomeprazol, que podem ser usadas por sonda 

nasogástrica. Este tipo de estudos tinham como objetivo dar apoio à direção na seleção e 

escolha dos fornecedores nos concursos dos medicamentos (anexo 13);  

 Realizei um protocolo de administração de fármacos, neste caso do voriconazol injetável, 

para auxiliar os enfermeiros, fornecendo deste modo as informações necessárias para o 

manuseamento e administração do fármaco; 

 Ao longo do estágio também participei na Informação Passiva de Medicamentos. Fui 

questionada sobre um doente, que numa consulta de neurologia estava medicado com 

Striatal 60mg, no qual o médico pretendia saber quais as doses e tempo de semi-vida do 

respetivo fármaco. Após consultar o prontuário e o RCM, informei-o que as doses iniciais 

devem ser baixas (5mg, 2 vezes ao dia) e, posteriormente, manutenção até 30 a 40mg por 

dia. O tempo de semi-vida biológica média, 12 horas (anexo 8); 

 Como já referi, os SF auxiliam todos serviços, que necessitam de realizar alimentação 

parentérica. Neste sentido, desloquei-me com a Dra. Teresa à enfermaria, de modo avaliar 

as necessidades do doente com pancreatite aguda litiástica grave, a fim de lhe escolher a 

bolsa mais adequada. De seguida, efetuámos os cálculos e decidimos a bolsa a utilizar. 

Resultado final foi a bolsa Nutriflex Omega S 10gr da B Braun (anexo 6);  

 Elaborei uma tabela de comparação de eritropoietinas alfa, beta e zeta, com as suas 

indicações. 
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9. CONCLUSÃO 

Após estes dois meses de estágio fico agradecida por ter tido a oportunidade de realizar estágio 

hospitalar, pois consegui ver uma outra vertente da nossa profissão e o quanto é importante o 

trabalho dos SF, que por vezes não é o mais valorizado. 

O estágio em Farmácia Hospitalar permitiu fortalecer e alargar os meus conhecimentos, bem 

como proporcionou a oportunidade de participar ativamente nas atividades deste serviço e, deste 

modo, despertar o meu espirito crítico. Consegui ainda estar em contacto com vários profissionais 

de saúde e perceber o quanto é importante e fundamental o papel do farmacêutico a nível 

hospitalar, assim como, a ligação dos SF aos restantes serviços do hospital, tudo em prol do bem-

estar do doente garantindo a terapêutica adequada e segura. 

Este estágio conscientizou-me, após o contato com doentes de várias patologias muito mais graves 

e diferenciadas do que imaginava encontrar, para necessidade correr por um futuro melhor, de ir 

mais além e aprofundar sempre mais o meu conhecimento, de modo a tentar esclarecer e ajudar 

os profissionais de saúde, assim como os doentes em regime ambulatório.   

Para mim este estágio foi bastante enriquecedor, quer a nível profissional quer a nível pessoal, e 

por fim quero agradecer a toda a equipa dos SF, pela oportunidade, pelos conhecimentos 

transmitidos e por terem tornado tão agradável estes dois meses de estágio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – FUNÇÕES DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 
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Figura 1 – Esquema geral das funções dos Serviços Farmacêuticos. 
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ANEXO 2 – FOTOGRAFIAS 

 

 

Figura 2 – Gabinete Farmacêutico. 

 

 

Figura 3 – Ambulatório. 

         

 

Figura 4 – Cofre de Armazenamento. 
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Figura 5 – Armazenamento de medicamentos Citostáticos. 

 

 

Figura 6 – Área de armazenamento geral. 

 

 

Figura 7 – Megadosis: Sistema rotativo semi-automático de armazenamento e distribuição de medicamentos. 
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Figura 8 – Armazenamento do frio. 

 

 

Figura 9 – Gavetas DID em DU. 
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ANEXO 3 – PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTO 

MANIPULADO (NISTATINA) 
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Figura 10 – Ficha de preparação de medicamento manipulado Nistatina. 
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ANEXO 4 – ORDEM DE PRODUÇÃO DE REEMBALAGEM 

DE MEDICAMENTOS 
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Figura 11 – Ficha da ordem de produção da reembalagem de medicamentos. 
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ANEXO 5 – MEDICAMENTO REEMBALADO  

 

 

Figura 12 – Ilustração de um medicamento reembalado. 
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ANEXO 6 – USO DE BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTÉRICA 

 

Figura 13 – Ficha do modelo de cálculo das necessidades nutricionais individuais para uso de bolsa de nutrição 

parentérica. 
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Figura 14 – Ficha do modelo de cálculo das necessidades nutricionais individuais para uso de bolsa de nutrição 

parentérica (continuação). 
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ANEXO 7 – PROTOCOLO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

FÁRMACOS  
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Figura 15 - Ficha de preparação e administração de Voriconazol. 
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ANEXO 8 – FICHA DE REGISTO DE INFORMAÇÃO 

PASSIVA  

 

Figura 16 – Ficha de informação prestada pelos SF na sequência de um pedido de informação por parte de um 

Médico. 
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ANEXO 9 – FOLHETO DE INFORMAÇÃO AUXILIAR AO 

DOENTE 
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Figura 17 – Folheto informático Ribairina 200mg. 
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ANEXO 10 – DOCUMENTO DE SEGUIMENTO 

FARMACOCINÉTICO/MONITORIZAÇÃO DA 

VANCOMICINA  

 

 

Figura 18 – Ficha de monitorização de Vancomicina. 
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ANEXO 11 – CERTIFICADO DE FORMAÇÃO APFH 

 

 

Figura 19 – Certificado da formação realizada pela APFH. 
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ANEXO 12 – PERCENTAGEM DE RESISTÊNCIAS 

BACTERIANAS A ANTIBIÓTICOS, NO HDFF,EPE, EM 

2010 

  

Figura 20 – Estudo da percentagem de resistências bacterianas a antibióticos, no HDFF, EPE em 2010. 
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ANEXO 13 – COMPARAÇÃO DO ESOMEPRAZOL 20MG E 

ESOMEPRAZOL 40MG 

 

Tabela 1 – Catálogo Esomeprazol 20mg; cáp/com (setembro 2014). 

Marca 

Comercial 

Nº unidades por 

embalagem 

Administração 

sonda nasogástrica 

Observações 

Esomeprazol 

Pentafarma 

56  Não comercializado 

Esomeprazol 

Mylan 

56 Sim Comercializado 

(cápsulas) 

Esomeprazol 

Zentiva 20mg 

56 Sim Comercializado 

(cápsulas) 

Esomeprazol 

kiddir (sandoz) 

56 Sim Comercializado 

(cápsulas) 

 

 

Tabela 2 – Catálogo Esomeprazol 40mg; cáp/com (setembro 2014). 

Marca 

Comercial 

Nº unidades por 

embalagem 

Administração 

sonda nasogástrica 

Observações 

Esomeprazol 

Pentafarma 

56  Não comercializado 

Esomeprazol 

Mylan 

56 Sim Comercializado (cápsulas) 

Esomeprazol 

Zentiva 20mg 

56 Sim Comercializado 

(cápsulas) 

Esomeprazol 

kiddir (sandoz) 

56 Sim Comercializado 

(cápsulas) 

 






