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Resumo 

 

O Farmacêutico é o profissional de saúde que se encontra mais próximo da população, 

havendo um sentimento de confiança depositado pelos utentes. De modo a 

corresponder às espectativas da população, o Farmacêutico necessita de avaliar cada 

situação, respondendo prontamente e aplicando os seus conhecimentos por forma a 

resolvê-la corretamente. 

De forma a adquirir os conhecimentos e a experiência necessários à execução dos 

deveres do Farmacêutico, no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas está 

incluído um período obrigatório de estágio comunitário. Assim, tive a oportunidade de 

estagiar na Farmácia de Ribeirão que, auxiliado pela Dra. Conceição Faria e todos os 

colaboradores da mesma farmácia, me proporcionou o primeiro contacto com a 

Farmácia comunitária e todas as suas tarefas envolventes. 

Durante o estágio foi-me dada a oportunidade de conhecer os procedimentos de gestão 

de uma farmácia, como a realização, receção e conferência de encomendas, a 

verificação de prazos de validade, a organização de receituário, a preparação de alguns 

manipulados, bem como o atendimento ao público, a realização de testes bioquímicos, 

e outras atividades descritas neste relatório. 

Ao longo do meu estágio constatei que a hipertensão arterial era uma das doenças com 

maior incidência na população de Ribeirão. Desta forma, aproveitei o rastreio de 

Hipertensão arterial realizado pela farmácia de Ribeirão para recolher informações 

sobre os hábitos diários e alguns fatores de risco da população estudada e tive a 

oportunidade de transmitir informação acerca da hipertensão arterial através de um 

panfleto informativo.  

A realização de uma sessão de informação sobre a diabetes, por parte da Farmácia de 

Ribeirão conjuntamente com o Posto Farmacêutico de Monte Córdova, permitiu a 

realização de um panfleto informativo acerca desta doença. A diabetes é uma doença 

com alguma incidência na população de Monte Córdova, tendo esta sessão de 

informação como objetivo alertar a população para a importância da implementação de 

hábitos alimentares saudáveis e da prática de exercício físico regularmente. 
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1. A farmácia ribeirão 
 

1.1. Localização 

A Farmácia Ribeirão, tal como o nome indica, localiza-se na Rua Quinta da Igreja nº9 

em Ribeirão. Nas redondezas da farmácia existem diferentes estabelecimentos, tais 

como a Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão, o Agrupamento das Escolas de Ribeirão 

e as Piscinais Municipais de Ribeirão, que proporcionam à farmácia uma vasta 

diversidade de utentes, apesar de a maioria deles incidir em idosos com receitas 

médicas.  

Sendo a única farmácia situada na vila de Ribeirão, é o local ideal para a população 

adquirir os seus produtos de saúde, bem como, esclarecer as suas dúvidas e 

preocupações relativamente à sua saúde e bem-estar. 

 

1.2. Horário de Funcionamento 

Segundo o Decreto-Lei nº172/2012 [1], de 1 de Agosto, e a Portaria nº14/2013, de 11 

Janeiro [2], a Farmácia de Ribeirão encontra-se aberta ao público: 

 Dias úteis entre as 9:00h e as 20:00h 

 Sábados entre as 9:0h e as 13:00h 

 Dias de serviço estipulados  

 

1.3. Equipa 

A Farmácia de Ribeirão apresenta uma vasta equipa de profissionais sérios e 

empenhados em garantir a qualidade do serviço farmacêutico que prestam à população 

da vila de Ribeirão. Esta equipa é constituída pela Dra. Conceição Faria, farmacêutica, 

proprietária e Diretora Técnica, auxiliada por um quadro farmacêutico, que segue o 

Decreto-Lei 307/2007 de 31 de Agosto [3], constituído por 7 farmacêuticos e por um 

quadro não farmacêutico, que conforme a Lei 16/2013 de 8 de Fevereiro [4], é 

constituído por 4 técnicos.  
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1.4. Espaço exterior e interior 

Obedecendo requisitos legais e orientações das Boas Práticas de Farmácia [5], a 

Farmácia de Ribeirão possui no seu espaço exterior, de forma clara e visível a todos os 

utentes, a identificação do Diretor Técnico, bem como do respetivo proprietário, estando 

exposto também o horário de funcionamento, o símbolo “cruz verde”, que está iluminado 

de noite quando a farmácia está de serviço, e um placar com a informação da farmácia 

da região que está de serviço. O acesso exterior para a farmácia também é facilitado a 

utentes com mobilidade reduzida, pois a entrada encontra-se ao mesmo nível do 

pavimento exterior, não necessitando desta forma de uma porta de aceso alternativa, 

rampa de acesso, ou outro dispositivo que facilite a entrada a deficientes motores. 

O espaço interior da Farmácia de Ribeirão está divido em diferentes áreas de modo a 

proporcionar um atendimento ao utente de excelência e a otimizar todas as tarefas 

realizadas no “back-office”. Desta forma, o espaço interior divide-se em: 

 Área de Atendimento ao público: é nesta zona onde se dá o contacto entre o 

farmacêutico e o utente, devendo ser uma local calmo, com boas condições de 

temperatura e luminosidade de modo a garantir o bem-estar do utente enquanto 

aguarda pela sua vez de atendimento e mesmo na hora do seu atendimento. Na 

Farmácia de Ribeirão, a área de atendimento é constituída por 6 balcões de atendimento 

cada um com 1 computador e 1 sistema de leitura ótico. É o local onde estão expostos 

uma grande diversidade de medicamentos não sujeitos a receita médica e produtos de 

dermocosmética, devidamente divididos por marcas e por tipos de produtos, em 2 

gondolas e diversos expositores. Esta área ainda possui um aparelho de medição do 

peso, altura e Índice de massa corporal, que pode ser utilizado pelos utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 1 – Área de atendimento ao público 
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 Área de receção de encomendas e armazenamento do stock 

ativo/principal: local de elevada importância na gestão e no bom funcionamento de 

qualquer farmácia. É uma zona restrita aos colaboradores da farmácia e é onde se 

receciona as encomendas, dando entrada no sistema informático de medicamentos e 

produtos encomendados. Após a receção das encomendas os produtos são 

devidamente arrumados em gavetas também localizadas nesta zona. Nessas gavetas 

os produtos estão divididos por ordem alfabética: conforme o nome comercial ou 

conforme o princípio ativo, no caso dos medicamentos genéricos. 

Aqui também existe um frigorífico onde se armazena todos os produtos que necessitam 

de estar armazenados a temperaturas baixas, como é o caso das insulinas. 

 Gabinete de atendimentos 

personalizado: local reservado a um 

atendimento mais personalizado, quando 

a situação assim requer. É também o 

local onde se realizam os testes 

bioquímicos (Glucose, Ácido Úrico, 

Triglicerídeos, Pressão Arterial, 

Colesterol Total).       

                                                        Figura 2 – Gabinete de atendimentos personalizado 

Armazém: Local de armazenamento do excesso dos produtos que não tem lugar 

nas gavetas indicadas anteriormente. Está dividido em Medicamentos de marca e 

medicamentos genéricos, sendo que estes estão ainda divididos por laboratórios. 

Também existe as secções de ginecológicos, pomadas, oftálmicos, nasais, injetáveis, 

pós. 

 Laboratório: local onde os medicamentos manipulados são preparados na 

Farmácia de Ribeirão. 

 Gabinete da Direção Técnica 

 Instalações Sanitárias Adequadas  
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2. Gestão da Farmácia 
 

2.1. Sistema Informático  

O software informático utilizado no sistema informático da Farmácia de Ribeirão é o 

SIFARMA 2000® [6]. A utilização deste software veio facilitar e agilizar o atendimento ao 

utente, pois permite ao farmacêutico consultar o histórico de compras do utente na 

farmácia, consultar a ficha informativa de cada medicamento onde pode encontrar as 

ações terapêuticas, os efeitos secundários, o histórico de vendas e compras e 

posologias. Também assume grande importância na gestão de stock, pois permite 

enviar encomendas aos fornecedores, rececionar as encomendas, verificar o stock do 

medicamento em questão, definir stocks mínimos e máximos, fazer o controlo de prazos 

de validade, efetuar devoluções. A gestão e organização do receituário também possível 

com o SIFARMA 2000® bem como o processo de faturação mensal. 

2.2. Gestão de Stocks 

Stock é definido como a quantidade de um produto mantido num determinado local 

durante um certo período de tempo para uso posterior. O bom funcionamento de uma 

farmácia está relacionado com uma exímia gestão de stocks pois, a grande quantidade 

de referências de medicamentos e produtos farmacêuticos e o reduzido espaço de 

armazenamento, limita grandemente as quantidades de stock de cada produto. Uma 

boa gestão de stocks diminui o risco de rotura de stocks com falhas de fornecimento de 

medicamentos aos utentes e evita também o armazenamento excessivo de algum 

medicamento ou produto, evitando ocupar espaço desnecessário e correndo o risco dos 

prazos de validade expirarem. Desta forma, e com o auxílio do software informático, 

SIFARMA 2000®, a gestão de stocks inicia-se com a definição de stocks mínimos e 

stocks máximos de cada produto ou medicamento. A definição dos stocks mínimo e 

máximo tem em conta diversos fatores, como a rotatividade dos produtos, o perfil dos 

utentes, a sazonalidade, as campanhas publicitárias nos meios de comunicação, bem 

como condições de pagamento, descontos ou bonificações comerciais, entre outros. 

Devido aos naturais erros de stock, tive a oportunidade de realizar regularmente 

a verificação dos mesmos, bem como as alterações no sistema informático de 

stocks mínimos e máximos conforme as necessidades (sazonalidade, campanhas 

publicitárias, entre outros).  
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2.3. Efetuar, rececionar e conferir encomendas 

Fazer encomendas aos fornecedores é um processo que se realiza diariamente na 

farmácia pois, é necessária a reposição de stocks de produtos anteriormente vendidos 

e também, no caso de falta de algum produto podemos fazer uma encomenda específica 

do produto em falta. A realização de encomendas pode ser feita de forma instantânea 

através da ficha do produto no SIFARMA 2000®, em que é escolhido o produto 

pretendido, escolhe-se o fornecedor verificando a sua disponibilidade e efetua-se assim 

a encomenda. Em casos em que existe dúvidas quanto à disponibilidade dos produtos 

também se pode encomendar, através de contacto telefónico, diretamente ao 

fornecedor, esclarecendo assim qualquer tipo de questões que se possam levantar. Os 

principais fornecedores da Farmácia de Ribeirão são a Alliance HealthCare, a 

COOPROFAR e a Medicanorte. 

Aquando da chegada das encomendas à Farmácia, é necessário fazer a receção da 

encomenda, dando entrada de todos os produtos presentes nesta. Na receção é 

importante verificar a integridade de todos os produtos, confirmar ou alterar os prazos 

de validade, bem como acompanhar a entrada dos produtos com a fatura que vem 

juntamente com a encomenda. Na fatura está indicado o Código Nacional do Produto 

(CNP), de cada produto encomendado, o seu nome, a quantidade que foi encomendada 

e a quantidade que foi enviada pelo fornecedor, o Preço de Venda ao Publico (PVP) 

bem como o Preço de Venda à Farmácia (PVF). Todos estes parâmetros devem ser 

confirmados aquando da receção da encomenda. 

É nesta fase que se define também os preços dos produtos. Enquanto os Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM) têm preço definidos pelo INFARMED, os PVPs dos 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) são estabelecidos de acordo 

com a Política de Preços definida pela farmácia. 

As 3 primeiras semanas do meu estágio foram dedicadas a atividades de back-

office, em que se incluíram a realização, receção e conferência de encomendas. 

Este passo foi importante na aquisição de informações e conhecimentos sobre 

todos os produtos disponíveis na farmácia. 

 

2.4. Armazenamento  

O armazenamento dos produtos rececionados é um processo de elevada importância 

na organização de qualquer farmácia. Sendo assim, o processo de armazenamento 
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deve ser encarado da forma mais séria possível, pois qualquer produto fora do seu local 

correto pode levar a erros de gestão desnecessários.  

Na Farmácia de Ribeirão, após a entrada dos produtos no sistema informático, os 

mesmos são imediatamente guardados nos seus respetivos locais, estando divididos 

nos diferentes tipos de produtos: MSRM, Medicamentos Genéricos, Injetáveis, 

Pomadas, Ginecológicos, Nasais, Oftálmicos, Supositórios. As gavetas onde são 

colocados os produtos são organizadas por ordem alfabética, em ordem crescente de 

dosagem, e por ordem crescente da quantidade de unidades por embalagem. As 

gavetas dos genéricos estão divididas por princípios ativos colocados também por 

ordem alfabética, em ordem crescente de dosagem e por ordem crescente da 

quantidade de unidades por embalagem. Também existe um frigorífico onde são 

colocados os produtos que necessitem de temperaturas ambientes mais baixas.  

Os parâmetros de humidade e temperatura são diariamente medidos, de modo a 

garantir o armazenamento dos produtos nas condições ideais [5]. 

Um controlo apertado dos prazos de validade também é realizado constantemente, em 

que é emitida uma lista de produtos cujo prazo de validade expire dentro de 2 meses. 

Estes produtos são separados e devolvidos aos fornecedores juntamente com uma nota 

de devolução e respetiva justificação. 

A arrumação dos produtos nos devidos lugares foi uma atividade realizada desde 

o início do meu estágio e, juntamente com as atividades anteriores, permitiu um 

maior conhecimento dos produtos e a sua correta localização na farmácia. Este é 

um ponto importante pois permitiu que, mais tarde, aquando do atendimento ao 

balcão, o tempo de procura dos produtos fosse mais reduzido, sendo o 

atendimento mais rápido e eficaz. 

 

 
3. Dispensa de Medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos, bem como o aconselhamento farmacêutico, são dos atos 

que acarretam maior responsabilidade para o farmacêutico. Sendo um dos profissionais 

de saúde mais próximos dos utentes, cabe ao farmacêutico, informar, esclarecer e 

educar os utentes sobre a correta utilização/administração dos produtos/medicamentos 

farmacêuticos, bem como divulgar medidas não farmacológicas que visam o bem-estar 

e a saúde da população. 
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A elevada importância e responsabilidade do atendimento e consequente 

dispensa de medicamentos representou o maior desafio do meu estágio. 

Inicialmente, o atendimento era auxiliado pelos colegas da farmácia, mas à 

medida que ia adquirindo os conhecimentos acerca das regras de dispensa de 

receitas e informações sobre os diversos aconselhamentos, o meu atendimento 

começou a ser mais autónomo. Contudo, para qualquer dúvida que surgia tinha 

sempre ao meu dispor os colegas da Farmácia de Ribeirão que sempre 

colaboraram comigo. 

 

3.1. Medicamento Sujeito a Receita Médica  

Segundo o Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de Agosto [7], são considerados 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica, os medicamentos que: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica (injetável). 

Os MSRM só podem ser comercializados pelas farmácias, e para a sua aquisição é 

necessária receita prescrita por um médico. 

O Despacho nº11254/2013 obriga a prescrição de receitas no formato eletrónico, exceto 

em casos de falência informática, inadaptação do prescritor, ou em prescrições ao 

domicílio, caso estas não ultrapassem as 40 receitas por mês. Esta medida promove o 

aumento de segurança no ato de prescrição e dispensa, minimizando os erros que 

podem acontecer, bem como forma de uniformizar e agilizar os processos [8].   

Conforme o seu prazo de validade, as receitas podem ser consideradas: receitas não 

renováveis, em que o prazo de validade de cada receita médica é de apenas 30 dias, 

contando a partir do dia em que foi prescrita. No caso de tratamentos de longa duração, 

conforme a tabela 2 da Deliberação nº173/CD/2011 de 27 de Outubro [9], ou controlo 

da Diabetes Mellitus, são prescritas receitas de cariz renovável, que consistem em 3 

vias, cada uma com a validade de 6 meses. 
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Apesar de, segundo a Lei nº11/2012 a 8 Março [11], ser obrigatória a prescrição de 

medicamentos de acordo com o DCI, existem algumas situações em que é possível a 

dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial. Dentro destas situações 

estão: 

 Medicamento de marca sem similar ou que não disponha de medicamento 

genérico similar comparticipado 

 Existência de justificação técnica do prescritor, que têm que estar assinaladas 

na receita como: exceção a) Margem ou índice Terapêutico estreito; exceção b) 

Reação adversa prévia; exceção c) continuidade de tratamento superior a 28 

dias. No que diz respeito às exceções a) e b), o doente não pode optar por outro 

medicamento, enquanto que nos casos de exceções c), o doente tem o direito 

de escolher ou trocar o medicamento. 

Cada receita pode conter no máximo 4 embalagens, ou seja, até 4 medicamentos 

distintos. O número máximo de embalagens por medicamento é de 2 embalagens, 

excetuando, no caso das doses unitárias, em que o máximo pode ser de 4 embalagens 

por casa medicamento de dose unitária, e nunca ultrapassando o limite de 4 

embalagens por receita. 

Antes de dispensar o/os medicamento/os prescritos pelo médico e indicados na receita, 

o farmacêutico deve validar a mesma. Desta forma, e seguindo o Despacho 

nº15700/2012 de 30 de Novembro [10], terá que se confirmar diversos parâmetros que 

devem estar presentes na receita, como é o caso do numero da receita, identificação do 

médico prescritor, nome e número do utente, o medicamento prescrito, verificando a sua 

Denominação Comum Internacional (DCI), que é seguida da dosagem, da forma 

farmacêutica, da apresentação e tamanho da embalagem, bem como da posologia, 

tendo também que se verificar a entidade responsável pela comparticipação, a data da 

prescrição e período de validade da receita, e por fim a assinatura do médico prescritor. 

 

3.1.1. Verificação do receituário 

De modo a cumprir todos os requisitos legais e a corrigir os erros de dispensa de 

medicamentos, as receitas são revistas diariamente, procedendo-se à verificação de 

uma série de parâmetros específicos. Desta forma, são verificados a validade da receita, 

os dados e a assinatura do médico prescritor, a assinatura do doente, o regime de 

comparticipação em causa, o carimbo da farmácia e a assinatura do farmacêutico, bem 

como se a medicação dispensada corresponde à medicação prescrita.  



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                  Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

10 
Tiago Miguel Areal Gomes  

Após esta verificação, procede-se à organização das receitas por organismos de 

comparticipação, e dentro deste por número do lote, sendo que em cada lote existem 

no máximo 30 receitas organizadas por ordem crescente do número de receita.  

No final do mês as receitas anteriormente organizadas são enviadas para a Centro de 

Conferência de Faturas juntamente com verbete de cada lote, onde constam 

informações como a identificação da farmácia, o mês e o ano correspondente, o 

organismo da comparticipação, o número de receita no lote, bem como os valores pagos 

pelos utentes e os valores das comparticipações. 

Quando existem receitas que não cumprem os requisitos legais, estas são devolvidas à 

farmácia com o respetivo motivo de devolução. 

Durante o meu estágio, diariamente procedia à organização do receituário, 

dividindo as receitas pelos regimes de comparticipação, pelo número do lote e 

finalmente pelo número da receita. Este procedimento foi importante para 

começar a conhecer todos os parâmetros presentes nas receitas, bem como os 

regimes de comparticipação. 

Após o início do atendimento ao público pude aplicar na prática todo o 

conhecimento teórico sobre as receitas que tinha vindo a adquirir, constatando 

que esse conhecimento facilitou a dispensa da medicação na hora do 

atendimento. 

Tive também oportunidade de, no final de cada mês, auxiliar na organização do 

receituário, conferindo as informações presentes no verbete de cada lote, de 

modo a diminuir os erros. 

 

3.2. Medicamentos Psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes são uma classe de medicamentos 

que requer muito cuidado na sua dispensa, e estão indicados nas tabelas I e II do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar 

n.º 61/94, de 12 de outubro [12]. Para que ocorra a sua dispensa é necessário, 

obrigatoriamente, a entrega da receita médica e o registo no SIFARMA 2000® de alguns 

dados, como o nome do médico prescritor, o nome, a morada do doente e o nome, a 

morada, a idade e a data do documento de identificação do doente que levanta a 

medicação. Estes dados são controlados e supervisionados pelo INFARMED, tendo a 

farmácia que entregar periodicamente a documentação exigida para o efeito. 
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Várias foram as vezes com que me deparei, durante o estágio, com a prescrição 

de medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes, tendo tido a oportunidade 

de aprender a lidar com os procedimentos de dispensa deste tipo de 

medicamentos acima descritos. Também tive a oportunidade de acompanhar a 

verificação do registo de saídas de psicotrópicos. 

 

3.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica são quaisquer que sejam os 

medicamentos que não se enquadrem no grupo de Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica [7]. 

A dispensa deste tipo de medicamentos não requer receita médica, sendo possível a 

sua aquisição para fins de automedicação. Desta forma, cabe ao farmacêutico informar 

e aconselhar o utente de modo a que o MNSRM seja o mais adequado para cada 

situação. 

 

3.4. Medicamentos e Produtos Manipulados 

De acordo com a Portaria nº594/2004 de 2 de Junho, considera-se medicamento 

manipulado “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico”. O farmacêutico responsável pela 

preparação do medicamento manipulado é quem fica incumbido de garantir a qualidade 

da formulação e a segurança do mesmo, bem como identificar todas as interações que 

possam por em causa tanto a qualidade do fármaco, como a segurança do utente. O 

farmacêutico tem que preencher uma ficha de preparação com todas as informações 

essenciais à preparação do medicamento manipulado, como as substâncias que 

constituem a formulação e suas quantidades, descriminar todos os procedimentos de 

preparação do manipulado, entre outras informações. Após a preparação do 

manipulado, é emitido um rótulo, que contem a identificação da matéria-prima, prazo de 

validade, condições de conservação, médico prescritor. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de preparar alguns medicamentos e 

produtos manipulados e todos os procedimentos associados, sendo o xarope de 

trimetoprim o medicamento com maior número de requisições. 
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3.5. Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal  

Produtos de cosmética são definidos pelo Decreto-Lei nº142/2005, de 24 de Agosto [13], 

como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

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

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais.” 

O crescente interesse da população pelo seu bem-estar e beleza leva a um aumento da 

procura deste tipo de produtos, pelo que cada vez mais assumem um papel importante 

no quotidiano de todos nós. Desta forma, o farmacêutico deve estar informado sobre 

todos estes produtos de modo a conseguir esclarecer a população sobre os mesmos. 

 

3.6. Produtos Dietéticos e para alimentação especial  

Os produtos de alimentação especial são definidos pelo Decreto-Lei nº227/99, de 22 

Junho [14], como “os produtos alimentares que, devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de 

consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. 

 

3.7. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário  

Os produtos e medicamentos de uso veterinário são um “bem público e recursos cruciais 

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

pública”.[15] 

 

3.8. Dispositivos Médicos 

O Decreto-Lei n.º 273/95, de 23 de Outubro [16] define dispositivo médico como 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu bom 

funcionamento, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado 

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa 

ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 
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humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de 

uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência”. 

A Farmácia de Ribeirão possui para venda diversos Dispositivos Médicos como 

termómetros, seringas, algodão, compressas, fraldas, ligaduras, preservativos, 

entre outros. 

 

4. Testes Bioquímicos/Outros Serviços 
 

A realização de testes bioquímicos é um dos serviços que a Farmácia de Ribeirão 

disponibiliza aos seus utentes. É possíveis fazer a medição dos seguintes parâmetros 

bioquímicos: Colesterol Total, Triglicerídeos, Glicemia, Ácido Úrico. Também é possível 

realizar testes de gravidez, e no interior da Farmácia de Ribeirão está presente um 

dispositivo capaz de medir a altura, peso, calculando assim o Índice de Massa Corporal 

(IMC). A Farmácia de Ribeirão também disponibiliza a medição da Pressão Arterial. 

Durante o estágio tive, por diversas vezes, a oportunidade de realizar testes 

bioquímicos, como o colesterol total, glicémia, triglicerídeos, teste gravidez, bem 

como a medição da Pressão Arterial. Todos os resultados eram analisados e o 

devido aconselhamento era efetuado, tanto ao nível de medidas não 

farmacológicas, como no incentivo à adesão à terapêutica. 

 

5. Outras Considerações 
 

Com o aparecimento quase diário de novos produtos, torna-se essencial a procura de 

informação acerca das novidades de modo a puder exercer melhor as funções de 

farmacêutico. Desta forma, com o decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de 

realizar formações específicas de medicamentos e produtos existentes na Farmácia de 

Ribeirão.  

Sendo assim, participei numa formação sobre produtos solares realizada pela Avéne, 

em que foi dada especial atenção aos cuidados a ter com a pele durante o verão. 

Também tive uma formação sobre a gama de produtos da ISDIN. 
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Tema 1 - Hipertensão Arterial 
 

1. Sistema Cardiovascular     
                  

O sistema Cardiovascular é constituído 

pelo coração, vasos sanguíneos e pelo 

sangue. Todos estes constituintes 

desempenham importantes funções no 

correto desempenho do sistema 

cardiovascular. O coração tem como 

principais funções gerar a pressão 

sanguínea que é responsável pelo 

movimento e circulação do sangue nos 

vasos sanguíneos.                                        Figura 3 – Circulação Sistémica e Pulmonar [17] 

O fluxo sanguíneo deve ser unidirecional, cabendo às válvulas cardíacas essa função. 

O coração também está sujeito a alterações na frequência e na força de contração, 

alterando assim o aporte de sangue aos tecidos conforme as necessidades metabólicas. 

O sangue é o líquido bombeado pelo coração para os vasos sanguíneos. É o 

responsável por manter a homeostasia, transporta gases (O2, CO2), nutrientes, 

eletrólitos e produtos de degradação para serem eliminados. Tem um papel fundamental 

na manutenção da temperatura corporal e na formação de coágulos que protegem 

contra a perda de sangue quando os vasos sanguíneos/tecidos são danificados [17]. 

Além do coração, o sistema cardiovascular é constituído por uma densa rede de vasos 

sanguíneos, constituídos por veias e artérias. As artérias têm como função transportar 

o sangue proveniente do coração aos tecidos de modo a nutrir as necessidades 

metabólicas locais, e aos pulmões possibilitando as trocas gasosas com os pulmões. 

As principais artérias são a artéria aorta que transporta o sangue do ventrículo esquerdo 

para o resto do corpo e a artéria pulmonar que permite o transporte de sangue do 

ventrículo direito para os pulmões. As veias tem como função o retorno do sangue ao 

coração após desempenhar as suas funções tanto nos tecidos, como nos pulmões. 

Assim as principais veias são as veias cavas superior e inferior, que transportam o 

sangue do corpo de volta ao coração, para a aurícula direita, e as 4 veias pulmonares, 

que levam o sangue dos pulmões para aurícula esquerda do coração [18]. 

 

 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                  Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

16 
Tiago Miguel Areal Gomes  

2. Regulação da homeostasia 
 

Como vimos anteriormente, uma das principais funções do sistema cardiovascular é 

manter a homeostasia, para isso, o coração altera a quantidade de sangue bombeado 

mediante as necessidades metabólicas. Assim, a manutenção da homeostasia através 

do controlo da quantidade de sangue bombeado é feito através de 2 mecanismos de 

regulação: a regulação intrínseca e a regulação extrínseca [17]. 

  

2.1. Regulação intrínseca 

A regulação intrínseca resulta das características normais de funcionamento do coração 

e não depende de regulação neuronal ou hormonal [17]. A regulação intrínseca depende 

do Retorno Venoso (RV), que é a quantidade de sangue, proveniente das veias, que 

entra na aurícula direita do coração durante a diástole. Esta quantidade de sangue vai 

influenciar o grau de distensão das paredes cardíacas, pré-carga. A pré-carga, afeta 

diretamente a força de contração das fibras musculares cardíacas, que determina o 

volume de ejeção. Esta relação entre a pré-carga e o volume de ejeção é designada de 

Lei de Sterling do coração. Desta forma, quanto maior for o retorno venoso, maior será 

a pré-carga, e consequentemente, maior será o volume de ejeção e o Débito Cardíaco 

(DC), que é a quantidade de sangue bombeada pelo coração por minuto [17]. 

  

2.2. Regulação extrínseca 

A regulação extrínseca envolve o controlo nervoso e hormonal. Desta forma, as fibras 

nervosas parassimpáticas e simpáticas que inervam o coração, influenciam a 

Frequência Cardíaca e o Volume de Ejeção. É importante salientar que a estimulação 

parassimpática ocorre em menor grau que a estimulação simpática [17]. 

       

2.2.1. Controlo  do sistema Nervoso Parassimpático  

A estimulação parassimpática através das fibras nervosas parassimpáticas que chegam 

ao coração pelos nervos vagos tem uma influência inibitória sobre o coração, 

principalmente devido à diminuição da Frequência Cardíaca [17].Em estados de 

repouso, ou de menores necessidades metabólicas, ocorre a estimulação 

parassimpática contínua que diminui a Frequência Cardíaca. Pelo contrário, quando se 
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efectua exercício físico, ocorre uma diminuição da estimulação parassimpática, que faz 

aumentar a Frequência Cardíaca [17].  

 

2.2.2. Controlo do Sistema Nervoso Simpático 

Tem uma maior influência no coração. A estimulação dos neurónios do sistema nervoso 

simpático que inervam o coração provocam um aumento da Frequência Cardíaca e da 

força de contração muscular cardíaca se traduz num aumento do Débito Cardíaco [17]. 

 

3. Pressão Arterial Média (PAM) 
 

As diferenças de pressão sanguíneas ao longo dos vasos sanguíneos são o principal 

fator que faz com que haja circulação de sangue, sendo que o sangue flui de um local 

de maior pressão para o local de menor pressão. O valor do PAM depende de diversos 

fatores, que quando são alterados, afetam o seu valor. Desta forma, os parâmetros 

importantes no valor da PAM são o Débito Cardíaco e a Resistência Periférica (RP), que 

é a resistência que os vasos sanguíneos oferecem à passagem de sangue. [17,18]. 

A manutenção da Pressão Arterial Média adequada é importante pois só assim é 

possível suprir de forma eficiente as necessidades metabólicas: se a PAM for 

demasiado elevada pode causar danos/lesões em vasos sanguíneos e no coração. O 

controlo da Pressão Arterial ocorre por 2 diferentes tipos de mecanismos: os que atuam 

a curto prazo de tempo e os que atuam a longo prazo. Os primeiros atuam rapidamente 

e a sua ação começa a deixar de fazer efeito com o passar do tempo devido a uma 

adaptação dos recetores sensitivos envolvidos neste sistema, enquanto os segundos 

são mediados principalmente por mecanismos que influenciam a função renal e não se 

adaptam tão rapidamente às alterações de Pressão Arterial (PA) [18]. 

 

3.1. Regulação da PA a Curto Prazo  

Os mecanismos de regulação da PA a curto prazo apresentam um início de ação rápida, 

operando numa “base de minuto-a-minuto”, e ajudam a controlar os valores de PA 

dentro de uma estreita margem de valores. Dentro desta gama de mecanismos estão 

presentes os Reflexo Barorrecetor, os reflexos quimiorrecetores e a resposta isquémica 

do SNC [18]. 
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3.1.1. Reflexos Barorrecetores  

Os barorrecetores são recetores sensitivos que respondem ao estiramento causado 

pela pressão do sangue. Encontram-se nas paredes de certas artérias de grande 

calibre, como na carótida interna e na aorta, monitorizando a PA nestes locais. Quando 

os barorrecetores detetam variações na PA originam alterações na Frequência Cardíaca 

de modo a controlar a PA, permitindo a retoma dos valores normais. Em situações de 

aumento de PA, ocorre uma distensão das paredes dos barorrecetores que provocam 

uma diminuição da estimulação simpática e aumento a estimulação parassimpática, 

causando assim uma diminuição da Frequência Cardíaca e da força contração muscular 

cardíaca. Estes recetores detetam com precisão, pequenas variações na PA 

contrariando estas variações de PA [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Reflexos Barorrecetores e Quimiorrecetores [17] 

 

3.2. Regulação da PA a Longo Prazo 

Nos mecanismos de regulação da PA a longo prazo, a sua ação é mais lenta mas 

prolonga-se por mais tempo podendo ir de algumas horas até alguns dias ou mais. Tal 

como os mecanismos de curto prazo, estes também ajustam a PA de modo a mantê-la 

numa estreita gama de valores [18]. 
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3.2.1. Mecanismo da Renina-Angiotensina-Aldosterona  

O mecanismo Renina-Angiotensina-Aldosterona vai regular a PA através da sua 

influência sobre a vasoconstrição. Este é um mecanismo de regulação que envolve o 

rim [18]. Nos rins, aquando de um aumento da PA e volume de sangue, ocorre um 

aumento do débito urinário que leva a uma diminuição do volume sanguíneo e 

consequente diminuição da PA para valores normais. Quando a PA e volume de sangue 

diminuem, o contrário também acontece para que os valores de PA se mantenham o 

mais próximos possível dos valores normais. Este processo é mais lento, mas a sua 

ação é mais duradoura [18]. Quando ocorre uma diminuição da PA, o rim liberta a renina, 

uma enzima que vai atuar sobre o angiotensinogénio, que é uma proteína plasmática 

produzida pelo fígado, quebrando-o e libertando um fragmento, a angiotensina I. A 

angiotensina I vai sofrer a ação da enzima conversora da angiotensina (ECA), que se 

encontra essencialmente nos capilares pulmonares, produzindo desta forma a 

angiotensina II. A angiotensina II vai ter um papel fundamental na regulação da PA, 

devido à sua ação vasoconstritora causando um aumento da RP e do retorno venoso, 

aumentando assim a PA. Para além desta ação, a angiotensina II promove a produção 

e libertação da aldosterona pelo córtex suprar-renal. A aldosterona é uma hormona que 

atua no rim e faz com que haja uma maior reabsorção de iões sódio do filtrado para o 

líquido extracelular (Figura 5) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mecanismo da Renina-Angiotensina-Aldosterona [18] 
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3.2.2. Mecanismo da Vasopressina (ADH)   

Este mecanismo é ativado quando ocorre uma grande descida da PA, que vai ativar os 

osmorreetores que induzem a libertação de vasopressina ou ADH pela neuro-hipófise. 

A ADH tem uma ação vasoconstritora atuando diretamente sobre os vasos sanguíneos, 

apesar de não ser tão potente como outros vasoconstritores. A hormona antidiurética 

(ADH) também atua no rim promovendo a reabsorção de iões sódio que é acompanhada 

da reabsorção de água por osmose, levando assim a uma diminuição da produção de 

urina com consequente retenção de líquidos que se traduz num aumento do volume 

plasmático e da PA (Figura 6) [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Mecanismo da Vasopressina (ADH) [18] 

 

3.2.3. Mecanismo da Hormona Natriurética Auricular 

A hormona natriurética é um peptídeo libertado pelas células auriculares do coração 

quando estas detetam, através de uma maior distensão das células musculares 

cardíacas auriculares, um aumento do retorno venoso. Esta hormona também atua no 

rim, aumentando a produção de urina e a eliminação de sódio, e provoca também a 

dilatação das veias e artérias. Desta forma, diminui o volume plasmático e a provoca 

vasodilatação levando a uma diminuição da resistência vascular periférica e 

consequente diminuição da PA [18]. 
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4. Fisiopatologia da Hipertensão Arterial  
 

No aumento da PA estão implicados diversos mecanismos fisiopatológicos complexos 

e pensa-se que a HTA é causada, não apenas por um mecanismo em específico, mas 

por uma combinação de diferentes mecanismos. Seguidamente serão abordados 

alguns desses mecanismos que podem estar implicados no desenvolvimento de HTA 

[19]. 

 

4.1. Resistência Vascular Periférica  

O balanço entre débito cardíaco (DC) e a resistência vascular periférica (RVP) é 

importante para a manutenção da PA [18]. Desta forma, qualquer desequilíbrio nestas 

duas variáveis provoca alterações na PA. 

A RVP está relacionada com as artérias menor calibre que são rodeadas de células do 

músculo liso que contraem quando se verifica um aumento do cálcio intracelular. A 

contração prolongada das células musculares que revestem as arteríolas, 

provavelmente causada pela angiotensina II, causa uma diminuição do calibre dos 

vasos sanguíneos e redução do fluxo sanguíneo para os capilares, aumentando a PA 

[19]. 

 

4.2. Sistema Renina-Angiotensina 

O sistema renina-angiotensina é um dos mais importantes sistemas endócrinos no 

controlo da PA. Como vimos anteriormente, a renina é produzida pelo rim e após alguns 

processos metabólicos vai formar a angiotensina II, que através da sua ação 

vasoconstritora, causa o aumento da PA [18]. A desregulação deste sistema, apesar de 

poder provocar um aumento da PA causando hipertensão, pensa-se que não contribui 

individualmente para o aparecimento de hipertensão arterial, pois existem casos em que 

os pacientes hipertensos apresentam baixos níveis de renina e angiotensina II e nem 

sempre os fármacos que inibem o sistema renina-angiotensina II são eficazes [19]. 

 

4.3. Sistema Nervoso Autónomo 

A estimulação do sistema nervoso simpático é importante para a manutenção dos 

valores da PA uma vez que promove tanto a constrição como a dilatação arteriolar. 

Alterações no sistema nervoso simpático juntamente com outras desregulações, como 
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no sistema renina-angiotensina, podem provocar o aparecimento de hipertensão arterial 

[19]. 

 

4.4. Disfunção endotelial 

As células endoteliais vasculares têm a capacidade de produzir agentes vasoativos 

locais, como o óxido nítrico e as endotelinas. O primeiro apresenta uma ação 

vasodilatadora, enquanto as endotelinas têm uma ação vasoconstritora [20]. É através 

destas substâncias que o endotélio assume um papel importante na regulação 

cardiovascular. Desta forma, a disfunção nas células endoteliais pode causar alterações 

na PA devido a desregulação na produção de agentes vasoativos [19]. 

 

5. Tratamento da Hipertensão Arterial 
 

O aparecimento de HTA pode levar ao desenvolvimento de outros estados patológicos 

e causar danos no coração e artérias coronárias, que incluem enfarte do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, doença vascular periférica, acidente vascular cerebral, 

insuficiência renal, perda de visão e disfunção eréctil [20]. Por estas razões a prevenção 

e o tratamento da HTA é da maior relevância. 

 

5.1. Fármacos vasodilatadores de ação indireta 

 

5.1.1. Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) 

A enzima conversora da angiotensina tem um papel essencial na metabolização da 

renina em angiotensina II, que apresenta uma ação vasoconstritora [18]. Desta forma, 

os fármacos que inibem a enzima conversor da angiotensina causam uma diminuição 

da produção da angiotensina II, inibindo assim o seu efeito vasoconstritor, o que provoca 

um decréscimo da RVP, um dos fatores que determina a PAM. Como a angiotensina II 

também esta implicada na formação de aldosterona, que é importante na retenção de 

sódio e água, a inibição da produção de angiotensina II traduz-se numa diminuição da 

libertação de aldosterona, diminuindo assim a retenção de água e sódio causadas por 

esta hormona. Estes são os dois mecanismos que fazem com que os IECAs promovam 

a diminuição da PA, sendo usados no tratamento da hipertensão [21]. Fármacos que 
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fazem parte deste grupo terapêutico incluem o captopril, lisinopril, enalapril (pró-

fármaco). Os efeitos adversos dos IECA mais comuns incluem a hipotensão e a tosse 

seca [21]. 

 

5.1.2. Antagonistas do recetor AT1 

Os efeitos cardiovasculares da angiotensina II são mediados por 2 tipos de recetores: 

os recetores AT2 e os recetores AT1, sendo estes últimos os que têm maior influência 

na ação da angiotensina II [21]. Foram desenvolvidos fármacos, como o losartan, 

valsartan e eprosartan que apresentam uma ação antagonista nos recetores AT1. A 

administração desta classe de fármacos, não provoca tosse seca, como nos IECAs, logo 

são bastante usados em hipertensos que apresentem esse efeito colateral na toma de 

IECAs [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Mecanismos de controlo da libertação de renina e da formação e ação 

da angiotensina II [21] 
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5.2. Fármacos vasodilatadores de ação direta 

 

5.2.1. Antagonista dos VSCaC 

Os VSCaC do tipo L são os canais de cálcio presentes no músculo vascular que 

permitem o influxo de cálcio provocando assim a contração vascular e consequente 

aumento da RVP e PA [22]. Fármacos como a nicardipina, amlodipina e nifedipina, 

foram desenvolvidos para bloquearem os canais de cálcio tipo L, inibindo o influxo de 

cálcio para as células musculares vasculares, o que inibe a sua contração [21]. Estes 

fármacos causam dilatação vascular e diminuição da PA. Tem como efeitos adversos a 

taquicardia reflexa, hipotensão e dor de cabeça [21]. 

5.2.2. Ativadores dos canais de potássio, KATP 

Fármacos como o minoxidil e o diazóxido causam ativação dos canais de potássio e 

provocam a hiperpolarização da membrana das células musculares e inibição dos 

VSCaC, o que conduz a uma vasodilatação de longa duração e uma diminuição da PA 

[21]. Como os efeitos secundários evidenciados são a retenção de sal e água, 

taquicardia e angina, aconselha-se a administração conjunta de diuréticos da ansa e 

bloqueadores β-adrenérgicos. 

5.2.3. Hidralazina 

Com um mecanismo de ação ainda pouco definido, a hidralazina interfere com a 

libertação de cálcio do reticulo endoplasmático no músculo liso vascular, interferindo 

assim na contração muscular e na RVP [21]. 

 

6. Epidemiologia 
 

A HTA é um dos fatores de risco mais importante para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares, o que justifica a elevada importância do controlo desta patologia. A 

população portuguesa, nos últimos anos tem sido referida como uma das que tem mais 

casos de HTA [23]. Estima-se que cerca de 2 milhões de portugueses sejam hipertensos 

e que apenas 50% destes sabem que sobrem da doença. A quantidade de pessoas 

medicadas também está num nível demasiado baixo, havendo apenas 25% de pessoas 

hipertensas medicadas convenientemente e o número de pessoas com a HTA 

controlada é de cerca de 11% da totalidade da população estimada que padece de HTA 

[24].  
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Desta forma, cabe aos profissionais de saúde alertar a população para os riscos do 

aparecimento de HTA, incentivando ao controlo regular da PA. A realização mais 

frequente de ações de controlo da PA terá grande impacto na saúde pública sendo 

possível alertar a população para o seu aparecimento [25]. 

 

 

7. Rastreio 
 

No âmbito da unidade curricular de Estágio foi-me proposto a realização de uma 

atividade junto da população da localidade onde decorreu o meu estágio curricular. Após 

um período de análise, com a colaboração da diretora técnica da Farmácia de Ribeirão 

e seus colaboradores, foi realizado um rastreio de Hipertensão Arterial durante a 

semana em que estava incluído o dia do Pai. Os dados recolhidos foram somente de 

pessoas do sexo masculino. 

 

7.1. Métodos 

A correta medição da PA requer certos cuidados a ter em conta antes e durante a sua 

realização, pois qualquer pequena interferência no ambiente ou outro descuido pode 

influenciar os valores obtidos. Desta forma, o rastreio da HTA na Farmácia de Ribeirão 

foi realizado numa sala preparada para o efeito, com uma ambiente calmo, silencioso e 

confortável, estando o utente sentado. Os primeiros 5-10 minutos de contacto com o 

utente foram utilizados para a realização de um questionário (Anexo 1) através de uma 

conversa informal e bastante descontraída com os utentes. Após a medição dos valores 

de PA, foi entregue a cada utente um panfleto com informações sobre a Hipertensão 

Arterial, que pode ser consultado no Anexo 2. 

A medição da PA foi realizada no braço, com um aparelho eletrónico, um tensímetro, 

convenientemente preparado e regulado (Figura 8). Os valores obtidos registados são 

referentes à Pressão Sistólica, que é a pressão medida referente à contração cardíaca 

que bombeia o sangue para os vasos sanguíneos, e a Pressão Diastólica que 

corresponde ao momento em que os ventrículos enchem para retomar de seguida 

bombear o sangue novamente para a circulação [26]. 

Os valores de referência relativos à pressão arterial sistólica e diastólica podem ser 

consultados na seguinte tabela (Tabela 1). 
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Figura 8 – Aparelho eletrónico de medição da PA. 

 

Tabela 1 – Valores de referência de PA [27]. 

Categoria Pressão Sistólica Pressão Diastólica 

Normal Entre 120-129 mmHg Entre 80-84 mmHg 

Normal-Alta Entre 130-139 mmHg Entre 85-89 mmHg 

Hipertensão – Estádio 1 Entre 140-149 mmHg Entre 90-99 mmHg 

Hipertensão – Estádio 2 160 mmHg ou mais 100 mmHg ou mais 

 

 

7.2. Resultados 

O inquérito realizado durante o rastreio permitiu recolher alguns dados relativamente à 

população em estudo. Foram realizadas questões relativamente aos hábitos 

alimentares, à prática de exercício físico, hábitos de fumar e medidos os valores de 

pressão arterial sistólica e diastólica. A média das idades dos utentes que realizaram o 

rastreio foi de 66 anos. 

 

7.2.1. Hipertensão Arterial e Cafeína 

A relação entre a ingestão de cafeína e o aumento do risco de desenvolvimento de 

Hipertensão Arterial tem sido, frequentemente, matéria de estudo por parte da 

comunidade científica, contudo ainda não existe resultados que garantam uma relação 

totalmente negativa entre o café e o desenvolvimento de hipertensão [28]. 
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No entanto o café parece influenciar, de uma 

forma aguda, os valores da pressão arterial 

[28] Foi questionado aos utentes se tinham 

ingerido café ou outra fonte de cafeina antes 

de se apresentarem para a realização do 

rastreio. Também foi colocada a questão da 

toma diária de café ou outra fonte de cafeina 

podendo concluir que 68% das pessoas 

inquiridas tomam café diariamente, e 13% 

tomam 3 ou mais cafés por dia (Figura 9).  

Figura 9 - Gráfico relativo à toma de café 

 

7.2.2. Atividade Física e Hipertensão Arterial 

A atividade física também é um dos aspetos importantes na prevenção do aparecimento 

do HTA [29,30]. Através da análise dos dados obtidos podemos concluir que apenas 

22% não fazem qualquer tipo de atividade física, e que 35% tem atividades físicas 

durante mais de 2 horas por semana (Figura 10).  

Podemos concluir também que estas atividades físicas estão muito relacionadas com 

trabalhos em casa pois a maior parte dos utentes tinha pequenos quintais a que 

dedicavam grande parte do seu tempo. 

Outras atividades relevantes são as 

caminhadas e as aulas de hidroginástica e 

piscina, que se realizam no complexo 

desportivo próximo da Farmácia de Ribeirão. 

Também concluímos que a maior parte das 

pessoas que não fazia qualquer tipo de 

atividade física se devia à sua incapacidade 

de se movimentar pois eram pessoas já com 

alguma idade (11 dos inquiridos tinham mais 

de 75 anos de idade).    

 

 Figura 10 - Gráfico relativo à atividade física. 
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7.2.3. Tabaco e Hipertensão Arterial 

Fumar também é um dos fatores de risco para o 

aparecimento de HTA [31]. Os resultados obtidos 

neste parâmetro demonstram que metade dos utentes 

nunca fumou e, da outra metade, a maior parte (39%) 

já fumou, mas naquele momento não fumavam (Figura 

11).  

  

 

Figura 11 - Gráfico relativo aos hábitos de tabagismo. 

 

7.2.4. Pressão Sistólica e Pressão Diastólica 

Da medição dos valores de pressão arterial podemos concluir que a pressão sistólica 

se situou entre 130-139 mmHg, valor ligeiramente acima do recomendado (Tabela 1). 

Relativamente aos valores de Pressão diastólica, situaram-se num intervalo 

ligeiramente superior ao recomendado, que é de <80 mmHg. Contudo na maior parte 

dos utentes foi inferior a 80mmHg. Tanto nos resultados obtidos de Pressão sistólica 

como de Pressão diastólica, verificam-se alguns valores acima dos recomendados 

(Figuras 12 e 13). Para uma correta avaliação destes utentes seria importante medir os 

valores de Pressão Arterial uma ou duas semanas mais tarde, pois uma avaliação 

segura nunca pode ser feita apenas com base numa única medição. 

 

 

 

 

 

Figura 12- Gráfico relativo aos valores de Pressão Sistólica. 
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Figura 13- Gráfico relativo aos valores de Pressão Diastólica. 

 

7.3. Discussão 

Através da realização deste inquérito e a análise dos resultados podemos concluir que 

a maioria da população em estudo apresenta valores de pressão sistólica e diastólica 

ligeiramente superiores aos recomendados, o que com a implementação de mais 

medidas não farmacológicas, como a realização de uma alimentação saudável, à base 

de legumes e frutas, carnes brancas e diminuindo a ingestão de sal, a diminuição da 

ingestão de café e a prática de exercício físico regular, poderia melhorar os valores e/ou 

voltar à normalidade.  

O Farmacêutico, como profissional de saúde, tem o dever de alertar a população para 

os fatores de risco da hipertensão arterial e deve também aconselhar as medidas não 

farmacológicas anteriormente referidas de modo a combater o desenvolvimento de 

hipertensão arterial contribuindo para a educação e bem-estar da população. 
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Tema 2 – Diabetes Mellitus 

 

1. O pâncreas e suas funções 
  

O pâncreas é uma glândula importante para o correto funcionamento do sistema 

digestivo que apresenta importantes funções como secreção para o duodeno de líquidos 

com enzimas digestivas e a secreção das hormonas insulina e glucagina, hormonas 

necessárias na regulação do metabolismo dos principais nutrientes [32]. 

A porção endócrina desta glândula tem na sua constituição as ilhotas de Langerhans 

que possuem 2 tipos diferentes de células: as células α que secretam glucagina e as 

células β que produzem a insulina [33]. Estas hormonas têm com principal função a 

regulação da concentração sanguínea de nutrientes essenciais, especialmente a 

glicose, os aminoácidos e os lípidos. 

 

1.1. Insulina 

A insulina é uma hormona produzida pelas células β das ilhotas de Langerhans e tem 

como principais tecidos alvo o fígado, o tecido adiposo e o músculo-esquelético. A sua 

principal função é regular a captação de glicose para esses órgãos alvo o que afeta os 

níveis de glicose sanguíneos. Atua através da regulação da expressão dos 

transportadores GLUT-4 que promovem a entrada de glicose nas células alvo. Quando 

a insulina está ausente, as células perdem a capacidade de incorporar a glicose. A 

insulina tem também a capacidade de estimular a síntese de glicogénio a partir de 

glicose, que é uma forma de armazenamento energético constituído por moléculas de 

glicose, diminuir a gliconeogénese e a glicogenólise [33,34]. O principal estímulo para a 

secreção de insulina por parte das células beta, é o aumento dos níveis sanguíneos de 

glicose. 

  

1.2. Glucagina 

Hormona secretada pela células α das ilhotas de Langerhans quando a glicemia diminui. 

Possui funções opostas à insulina, o aumento de glicose sanguínea inibe a sua 

secreção, enquanto o jejum e o exercício estimulam a sua secreção. A glucagina tem a 

capacidade de inibir a secreção de insulina, estimular a gliconeogénese, que é a 

formação de glicose de modo a contrariar a diminuição da glicemia, aumentando a 
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glicose no sangue. A ação combinada destas duas hormonas permite a regulação do 

fluxo de substratos endógenos do fígado, tecido adiposo e músculo, controlando assim 

a glicémia e o metabolismo de ácidos gordos [33,34]. 

 

2. Homeostasia da Glicose 
 

A glicose circula livremente no plasma e a sua regulação é essencial, pois um desvio da 

sua concentração plasmática normal poderá acarretar problemas de saúde.  

Nas células β das ilhotas de Langerhans, o aumento da glicemia faz com que ocorra 

captação de glicose através dos transportadores GLUT-2 localizados nas células β. 

Dentro destas células, existe uma enzima, a glicocinase, que converte a glicose em 

glicose-6-fostato, de modo a gerar ATP. O aumento da razão ATP/ADP inibe os canais 

de potássio e promove o aumento do influxo de Ca2+ levando à despolarização da 

membrana das células β permitindo a libertação da insulina, por exocitose, para corrente 

sanguínea [34].  

A ação da insulina nas células dos órgãos alvos deve-se à ativação de um recetor de 

membrana catalítico que é um dímero constituído por 2 subunidades transmembranares 

com um domínio intrínseco com atividade tirosina cinase localizado na região citosólica. 

A insulina ao ligar-se a uma das subunidades do recetor conduz à associação das 2 

subunidades promovendo a autofosforilação de resíduos de tirosina na região 

intracelular do recetor. A região intracelular do recetor tem atividade catalítica tirosina 

cinase que fica activada fosforilando resíduos de tirosina de enzimas e proteínas 

intracelulares. Este processo resulta em alterações metabólicas que resultam no 

aumento da captação de glicose pelo fígado, músculo-esquelético e tecido adiposo [34].  

 

3. Diabetes Mellitus 
 

A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica, caracterizada por uma hiperglicemia 

crónica com alteração do metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas, 

quando ocorre uma diminuição da secreção de insulina e/ou um aumento da resistência 

à sua ação [35].  
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Os principais sintomas indicativos do aparecimento desta doença são [33,34]:  

 Glicosúria: quando a concentração plasmática excede o limiar de excreção renal 

para glicose 

 Polidipsia: aumento da perda de líquidos pela urina, que faz aumentar a sede  

  Poliúria e nictúria: promovidas pelo aumento da ingestão de água que conduz ao 

aumento do volume urinário e pela excreção de glicose que promove a diurese 

osmótica. 

 Perda de peso e polifagia: diminuição da ação da insulina leva a um aumento da 

lipólise no tecido adiposo 

 Visão turva  

 

 

3.1. Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) 

A DM1 é caracterizada por uma insuficiente produção e secreção de insulina para a 

corrente sanguínea [34]. Esta deficiente produção de insulina poderá dever-se a uma 

destruição das células β do pâncreas por mecanismos autoimunes. A deteção desta 

destruição por ser feita através da pesquisa de anticorpos anti-GAD (Descarboxilase do 

ácido glutâmico), anticorpos contra células das ilhotas de Langerhans ou anticorpos 

contra a insulina [36]. 

Este tipo de Diabetes Mellitus é mais frequente na infância ou adolescência, contudo 

pode ocorrer em qualquer idade. Tem-se verificado também que existe uma 

predisposição genética que pode estar relacionada com fatores ambientais ainda pouco 

conhecidos [34]. Neste caso, a insulinoterapia costuma ser indispensável de modo a 

prevenir o desenvolvimento de complicações mais graves relacionadas com a 

hiperglicemia, como a cetose que pode gerar coma ou mesmo morte [34]. 

 

3.2. Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

Este é o tipo de diabetes mais frequente (cerca de 90% dos casos) e é caracterizada 

por insulinorresistência com deficiência relativa de insulina ou deficiência na produção 

da insulina com ou sem insulinorresistência [37]. O controlo da DM2 pode não requerer 

administração de insulina, pelo que a farmacoterapia ou até mesmo somente a terapia 

não farmacológica pode ser o suficiente para o seu controlo. O diagnóstico pode ser 

mais difícil, uma vez que a hiperglicemia pode não ser suficientemente elevada para 
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provocar sintomas claros da doença [37]. O risco de aparecimento de DM2 aumenta 

com a idade, obesidade e sedentarismo.  

 

3.3. Diabetes Gestacional 

Qualquer grau de anomalia do metabolismo da glicose documentado pela primeira vez 

na gravidez [37]. 

 

4. Diagnóstico [37] 
 

1)  O diagnóstico de diabetes é realizado mediante os seguintes valores para o 

plasma venoso: 

a) Glicemia de jejum ≥ a 126 mg/dl;  

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥200 mg/dl;   

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO) com 75g de glicose; ou 

d) Hemoglobina Glicada A1c (HbA1c) ≥6,5% 

 

2) Numa pessoa assintomática, o diagnóstico de diabetes não deve ser feito com 

base num único valor de glicemia de jejum ou de HbA1c fora do normal. Após uma ou 

duas semanas, deverá ser feita uma segunda análise para confirmação. 

 

3) O diagnóstico de hiperglicemia intermedia ou identificação de categorias de risco 

aumentado para diabetes 

a) Anomalia de Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia jejum ≥110 e <126 mg/dl  

b) Tolerância Diminuída à Glicose (TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥140 e 

<200 mg/dl  

 

4) O diagnóstico de diabetes gestacional é realizado a partir dos seguintes valores para 

o plasma venoso: 

a) Glicemia de jejum, a realizar na 1ª consulta de gravidez, ≥92 mg/dl e <126 

mg/dl 

b) Se glicemia jejum <92 mg/dl, realiza-se PTGO com 75g glicose, às 24-28 

semanas de gestação 
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5. Tratamento Farmacológico 
 

5.1. Terapia Hormonal de Substituição 

O tratamento farmacológico de doentes com Diabetes Mellitus, principalmente do tipo 

1, pode ser baseado na administração de insulina. A insulina pode ter diversas origens, 

bovina, porcina e humana. A insulina Humana é produzida por tecnologia de ADN 

recombinante, é absorvida mais rapidamente e tem uma menor incidência de reações 

alérgicas [34]. As insulinas podem ser classificadas conforme o tempo de início de ação 

e a sua duração de ação (Tabela 2). 

 Tabela 2 – Tipos de insulina e seus tempos de ação [39,40] 

 

Tipo de insulina Insulina Início de 

ação 

Pico de 

ação 

Duração de 

ação 

Ação Ultra-Curta Lispro ( Humalog®)  

15 min 

 

40-60 min 

 

2-4 horas Aspart (Novorapid 

Penfill®)) 

Ação Rápida Regular ou Solúvel 

(Actrapid Penfill®), 

Isuman Rapid®), 

Humulin Regular®)) 

 

30-45 min 

 

2h-4h 

 

6h-8h 

Ação Intermédia Isofano ou NPH 

(Monotard®) 

 

1h-2h 

 

14h 

 

18h-26h 

Isofano com 

protamina (Insulatard 

Penfill®), Isuman 

Basal®), Humulin 

NPH®)) 

 

1h-3h 

 

6h-15h 

 

18h-26h 

Ação Intermédia  

(Bifásicas ou 

Pré-misturas) 

Insulina Regular ou 

Solúvel 

+ 

Insulina Isofano 

(Mixtard®), Humulin®), 

Isuman Comb®)) 

 

 

30 min. 

 

 

1-12h 

 

 

24h 

Ação Lenta ou 

Longa 

Zinco (Ultratard®, 

Untralento®) 

5h 20h 24h-36h 

Glargina ( Lantus®) 

Detemir (Levemir®)) 5h-6h 20h-22h 35h 
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5.2. Classes de Fármacos 

 

5.2.1. Fármacos que estimulam a secreção de insulina 

5.2.1.1. Sulfunilureias (Tolbutamida, Glibenclamida, Glipizida) 

Estes fármacos promovem o aumento da secreção de insulina pelas células β 

pancreáticas, através da ligação a recetores específicos de membrana que vão 

promover a exocitose de insulina para a corrente sanguínea [34]. As sulfunilureias 

podem causar hipoglicémia [34]. São utilizados com 1ª opção em doentes com DM2 não 

obesos e que não conseguem controlar a hiperglicemia recorrendo a dieta e exercícios 

físicos. São a 2ª opção em doentes obesos, associando-se biguanidas [39]. 

5.2.1.2. Meglitinidas 

Estes fármacos induzem a libertação pós-prandial de insulina pancreática, ligando-se 

também à membrana das células β pancreáticas, tendo uma rápida ação (30 minutos) 

e uma curta duração [39]. É aconselhado a sua associação com a metformina e a 

possibilidade de causar hipoglicémia é menor que nas sulfunilureias, pois a secreção de 

insulina, por parte destes fármacos, é sensível à glicémia [39].  

5.2.1.3. Inibidores Dipeptilpeptidase IV (iDDPP IV) - (Sitagliptina, 
Vildigliptina) 

 Fármacos que inibem a DDPP IV, que é responsável pela degradação do péptido 

intestinal GLP-1 (glucagon-like peptide-1) aumentam a libertação de insulina 

pancreática [38,39]. O GLP-1 é uma incretina que estimula a secreção de insulina a 

partir de células β pancreáticas [39].  

5.2.1.4. Análogos GLP-1 (Exenatida) 

Polipéptidos com estrutura ao GLP intestinal, mas com modificações que impedem a 

sua degradação pela DDPP-IV. Promovem o aumento da secreção de insulina 

dependente da glicose nas células β pancreáticas [39]. 

 

5.2.2. Fármacos que diminuem a Resistência à insulina 

5.2.2.1. Biguanidas (Metformina) 

A metformina tem a capacidade de inibir a gliconeogénese hepática, promovendo 

também um aumento da sensibilidade tecidual à insulina com consequente maior 

captação de glicose pelos tecidos [34,39]. Estes são os fármacos de 1ªescolha para 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                  Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

36 
Tiago Miguel Areal Gomes  

tratar os diabéticos com excesso de peso e que não conseguem controlar a glicémia 

através de uma dieta e exercício físico [39]. Têm a vantagem de não causar hipoglicemia 

[34]. 

5.2.2.2. Glitazonas (Rosiglitazona, Pioglitazona) 

Fármacos que ativam o PPARγ, um recetor que promove a transcrição de genes 

importantes na codificação de proteínas importantes na ação da insulina [34]. Diminuem 

a libertação hepática de glicose e promovem a captação de glicose pelo músculo-

esquelético, bem como aumentam a sensibilidade (diminuem resistência) dos tecidos à 

insulina [34]. 

 

5.2.3. Fármacos que reduzem ou atrasam a absorção de glicose 

5.2.3.1. Inibidores α-glucusidase (Acarbose) 

Estes fármacos inibem a α-glucosidase intestinal, que é responsável pela degradação 

de polissarídeos que dão origem a monossacarídeos absorvíveis. Desta forma 

diminuem a hiperglicemia pós-prandial e atrasam a absorção de hidratos de carbono 

ingeridos na dieta, sem causar hipoglicémia [34]. 

 

6. Sessão Informação junto da População sobre Diabetes Mellitus 
 

A Farmácia de Ribeirão, em conjunto com o Posto Farmacêutico de Monte Córdova, 

organizou, junto da população de Monte Córdova, Santo Tirso, uma sessão de 

informação sobre a diabetes. Esta é uma localidade onde se verifica uma elevada 

quantidade de doentes com Diabetes Mellitus, tendo esta sessão de informação como 

objetivos, alertar a população sobre o desenvolvimento e as complicações da Diabetes 

Mellitus, esclarecer todas as medidas preventivas e não farmacológicas capazes de 

prevenir e/ou controlar a DM. 

Foi convidada uma nutricionista, para esclarecer os cuidados que um diabético deverá 

ter na sua alimentação diária, de modo controlar os picos de hiperglicemia, e a incentivar 

a população a manter um peso corporal saudável, informando-a de todas as vantagens 

que daí advém. No seguimento, foi convidada uma doente com Diabetes Mellitus, que 

reside na mesma localidade e que é bastante conhecida pela população. O historial 

desta doente era de excesso de peso, que despoletou o aparecimento de Diabetes 

Mellitus tipo 2 e consequente necessidade da administração de uma vasta medicação 
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para controlar esta doença. Após a implementação de uma banda gástrica e a prática 

de medidas não farmacológicas para a redução de peso e controlo da glicemia, 

verificou-se uma drástica redução do peso corporal, para valores quase normais, o que 

fez diminuir a necessidade da toma de medicação para DM, conseguindo assim 

controlar os níveis de glicémia com doses mais baixas de fármacos.  

Na parte final da sessão de esclarecimento, e após as palestras dos intervenientes 

houve ainda tempo para um debate, onde os participantes tiveram a oportunidade de 

fazer questões aos intervenientes, tirar dúvidas e dar as suas opiniões.  

De forma a complementar a informação transmitida elaborei um panfleto informativo 

(Anexo 3), onde estão descritas informações uteis sobre DM, como os tipos de diabetes, 

os sinais e sintomas, os fatores de risco, os valores bioquímicos de referência para a 

glicemia e algumas medidas não farmacológicas de prevenção e controlo de Diabetes 

Mellitus.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Questionário realizado no rastreia de Hipertensão Arterial 
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Anexo 2 – Panfleto referente à Hipertensão Arterial 
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Anexo 3 – Panfleto referente à Diabetes 
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