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 Resumo 

 

Ao longo dos meus cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, na Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, foram assimilados vários conhecimentos laboratoriais, teóricos 

e de integridade humana. Nesta última etapa do curso, na unidade curricular de Estágio em Farmácia 

Comunitária, o meu estágio mostrou-se muito eficaz para o conhecimento e perceção do que é ser um 

farmacêutico, numa farmácia comunitária nos dias de hoje.  

A Farmácia Comunitária é um local de saúde que engloba toda a população, onde o farmacêutico 

desempenha um papel importante na comunicação com o doente, na indicação farmacêutica, 

farmacovigilância, na realização de rastreios, no aconselhamento dos doentes para os hábitos de uma 

vida saudável, automedicação, entre outros mecanismos de promoção e prevenção da saúde.  

Este relatório tem como principal objetivo expor as atividades que foram desenvolvidas ao longo 

do estágio, que foi realizado na Farmácia Narcisa C. Dias, durante o período de seis meses, 

compreendido entre 2 de janeiro e 1 de julho de 2014. Vão ser também desenvolvidos alguns temas de 

relevância para os cuidados farmacêuticos e promoção da saúde, realizados durantes o período de 

estágio, dos quais foram selecionados três que englobam de um modo geral a atividade do 

farmacêutico numa Farmácia Comunitária.  
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1. Caraterização e Organização da Farmácia 

1.1. Propriedade e Localização 

Fundada em dezembro de 2003, a Farmácia Narcisa C. Dias apresenta como proprietária e 

Diretora-Técnica (DT) a Dra. Narcisa Maria Oliveira Carvalho Dias, licenciada em Ciências 

Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra [1]. A Farmácia Narcisa C. 

Dias localiza-se numa pequena freguesia na periferia da cidade de Braga, mais rigorosamente na 

Avenida do Redondelo nº66, na freguesia de Santo Estevão de Penso [1]. 

 1.2. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

Um dos pontos mais importantes para o sucesso e o bom funcionamento da farmácia comunitária 

diz respeito à constituição do seu quadro de recursos humanos e à dinâmica entre todos os elementos 

do grupo de trabalho. O quadro de recursos humanos, na Farmácia Narcisa C. Dias, é formado pela 

DT (Dra. Narcisa Carvalho Dias), dois Farmacêuticos Substitutos, uma Farmacêutica Estagiária e uma 

Assistente de Assuntos Gerais [1]. Deste modo, o quadro de recursos humanos cumpre e excede todos 

os requisitos dispostos no Decreto-Lei (DL) nº307/2007, de 31 de agosto. Todos os elementos 

pertencentes ao quadro de recursos humanos encontram-se identificados através de um cartão de 

identificação, no qual se encontram discriminados o nome e o título profissional, bem como a presença 

da respetiva fotografia [2,3]. 

A Farmácia Narcisa C. Dias encontra-se aberta ao público de segunda a sexta, das 9 horas às 20 

horas, e aos sábados, das 9 horas às 13 horas e das 15 horas às19 horas, ultrapassando o limite mínimo 

de 44 horas de trabalho semanal das farmácias de oficina [4]. Deste modo, é possível inferir que a 

Farmácia Narcisa C. Dias não efetua horário de serviço permanente e de regime de disponibilidade 

[5]. 

1.3. Espaço Físico 

1.3.1. Espaço Físico Exterior  

Observada do exterior, a Farmácia Narcisa C. Dias pode ser vista como uma farmácia com uma 

arquitetura extremamente moderna e de fácil identificação. À face da estrada, tal como exigido pelo 

DL nº307/2007, encontra-se uma estrutura luminosa, na qual se pode observar a inscrição com o nome 

da farmácia (“Farmácia Narcisa C. Dias”) e a cruz verde luminosa. A fachada da farmácia é uma 

fachada toda envidraçada que permite a visualização, a partir do exterior, do seu espaço interior.  

(Anexo I, Figura 1) Na referida fachada, pode-se identificar o nome da farmácia e da DT, o horário de 

funcionamento da mesma e o escalonamento semanal das farmácias de serviço do município de Braga 

[2]. Devido ao seu posicionamento à face da estrada, permite um fácil acesso a todos os utentes, tendo 

em especial atenção aos idosos e aos indivíduos com mobilidade motora reduzida [2]. 

1.3.2. Espaço Físico Interior 

A farmácia encontra-se dividida em diferentes áreas, o que permite assegurar uma melhor 

funcionalidade de todos os serviços, cumprindo todas as normas presentes no DL nº307/2007 e 

Deliberação n.º 2473/2007 [2,6]. De acordo com o Manual de Boas Práticas de Farmácia, o espaço 
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interior desta encontra-se devidamente climatizado e iluminado, de modo a garantir a segurança e a 

conservação de todos os produtos [7].  

1.3.2.1. Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento ao público é bastante ampla, observando-se a presença de dois balcões de 

atendimento com os respetivos computadores. (Anexo I, Figura 2) Ao longo de todo este 

compartimento é possível observar um conjunto de expositores e estantes de produtos cosméticos e de 

higiene corporal (PHCH), produtos de higiene oral, bem como produtos para bebés, entre outros. Na 

retaguarda dos dois balcões de atendimento, encontram-se expostos os produtos sazonais, MNSRM, 

suplementos vitamínicos e dispositivos médicos. No lado oposto aos balcões de atendimento, existe 

um mostruário (ou também designada de gôndula), no qual se elaboram as diferentes montras, com os 

produtos que se pretende divulgar/expor. Também se destaca a presença de uma balança eletrónica, 

contentor de VALORMED e sistema de videovigilância. De salientar, também, a presença do 

impresso que divulga a existência do livro de reclamações e a placa que indica “Proibido Fumar”.  

1.3.2.2. Áreas de Trabalho 

 Este local encontra-se subdividido em diferentes áreas: 

 Área das gavetas de armazenamento: esta é a área mais próxima da zona de atendimento e na 

qual se encontram organizados os diferentes fármacos segundo a Designação Comum Internacional 

(DCI), da menor para a maior dosagem e por forma farmacêutica (f.f.): f.f. líquidas orais (xaropes e 

suspensões), f.f. granuladas, f.f. líquidas para uso tópico (loções e aerossóis), medicamentos para 

preparações de exames, colutórios, f.f. sólidas orais (comprimidos e cápsulas), colírios e pomadas 

oftálmicas, gotas uso nasal e auricular, inaladores, produtos pertencentes ao protocolo da diabetes, f.f. 

de administração retal (enemas e supositórios) e vaginal (comprimidos vaginais e óvulos), pílulas 

contracetivas, paracetamol e injetáveis. (Anexo I, Figura 3) 

 Estantes: encontram-se paralelamente às gavetas de armazenamento, nas quais é possível 

observar a presença de cremes, geles, pomadas, infusões, leites em pó, alguns produtos de cosmética, 

entre outros. No entanto, nesta área, e ao contrário que acontece com as gavetas, os produtos 

encontram-se organizados por ordem alfabética. (Anexo I, Figura 4) 

 Zona de frio: esta zona é composta pelo frigorífico, no qual são colocados todos os produtos 

que necessitam de ser conservados a temperaturas entre os 2-8ºC, sendo a sua temperatura controlada 

através do data logger, que faz o registo da mesma 6 vezes por dia. 

 Armazém: localiza-se na parte detrás da farmácia, tendo como principal objetivo albergar os 

produtos sazonais, o excedente de produtos de elevada e baixa rotatividade. Este encontra-se 

organizado segundo secções farmacoterapêuticas e os medicamentos genéricos por marca. Com o 

objetivo de garantir um controlo, bastante apertado, da conservação dos medicamentos, a temperatura 

do armazém é determinada e registada 2 vezes por dia (procedimento de controlo, no qual participei 

durante os meses de fevereiro e maio). (Anexo I, Figura 5; Anexo II) 
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 Zona de receção de encomendas: local aonde se procede à receção das encomendas, ou seja, 

onde é efetuada a entrada de todos os produtos, bem como a etiquetagem dos Produtos de Venda Livre 

(PVL). Nos armários aqui presentes pode-se verificar a presença de diversos dossiês, nos quais se 

guardam documentação relativa às encomendas, como o caso das notas de encomendas, fax de 

reclamação, faturas, entre outros documentos. (Anexo I, Figura 6) 

 Laboratório de manipulação: local onde se procede à realização de todos os manipulados e 

formas magistrais e onde se armazenam todas as matérias-primas, bem como os materiais de 

embalagem. A cada matéria-prima é atribuída um número, para melhor gestão interna das mesmas. 

Podemos também verificar que a farmácia apresenta os equipamentos mínimos obrigatório, descrito na 

Deliberação nº 1500/2004 de 7 de dezembro, dentro dos quais se salienta a presença de uma balança 

analítica, banho de água, almofariz de vidro e de porcelana, provetas graduadas, entre outras, bem 

como o arquivo de todos os manipulados e o registo de todos os movimentos das matérias-primas. 

Para além disto, tal como seria de se esperar, é possível encontrar o Formulário Galénico Português 

(FGP) e outras fontes bibliográficas, que nos permite a melhor e a mais correta execução dos 

manipulados. (Anexo I, Figura 7) 

 Instalação sanitária: encontra-se acessível a qualquer utente, bem como aos funcionários da 

farmácia. 

 Gabinete de atendimento personalizado: é um espaço reservado para um contacto mais pessoal 

e personalizado entre o doente e o farmacêutico, no qual se prestam os diferentes serviços 

disponibilizados pela farmácia, tais como determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

consultas farmacêuticas, ou para falar de assuntos mais sensíveis e confidenciais para o utente. (Anexo 

I, Figura 8)  

 Escritório e Biblioteca: local onde podemos encontrar toda a documentação relativa à gestão e 

administração da farmácia. Este também é o local das reuniões com os delegados comerciais, bem 

como da conferência de receituário.  

 Para além disto, foi aqui que encontrei disponíveis as diversas fontes de informação/investigação 

para consulta, quer a bibliografia obrigatória e outras publicações que são amplamente recomendadas 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED): Farmacopeia 

Portuguesa VIII, Martindale, Index Merck, Índice Nacional Terapêutico, entre outros, bem como de 

bibliografia não obrigatória, com especial ressalva para os livros dedicados ao atendimento 

farmacêutico, ao seguimento farmacoterapêutico e à comunicação com o doente, entre outros.   

 Também, como um modo de simplicidade e rapidez de acesso, podemos recorrer a outras fontes 

de informação externas à farmácia via World Wide Web (www) e via telefónica (Centros de 

Informação de Medicamentos Manipulados do LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos), 

fornecedores habituais, Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), entre outros).  
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 2. Gestão da Farmácia 

 2.1. Sistema Informático 

 A presença de um sistema informático é de enorme importância para seu o bom funcionamento, 

salientando que este equipamento deve encontrar-se adequado às necessidades diárias da mesma. A 

Farmácia Narcisa C. Dias apresenta dois tipos de softwares: o Sifarma 2000® e o Pharmacare®. O 

Sifarma 2000® é um programa de gestão, no qual se processa todas as encomendas e se realiza a 

receção das mesmas, permite o controlo dos prazos de validade, atualização de preços, receituário, 

contabilidade e fornece alguma informação científica, podendo esta ser utilizada para retirar qualquer 

tipo de dúvida acerca de um determinado produto. O PharmCare® é o outro software, que permite 

criar uma ficha individualizada para cada utente, possibilitando um melhor aconselhamento na área 

clínica e o registo de todos os seus dados clínicos (medicação associada ao problema de saúde em 

questão, parâmetros biológicos, entre outros).  

 2.2. Gestão de Stock 

 Ao longo do meu estágio, foi-me possível observar que a gestão de stocks é um dos pontos 

primordiais para o dinamismo e organização de uma farmácia. Para tal, é necessário definir critérios 

de compra, tendo em consideração um conjunto de fatores, que vão desde o capital financeiro, à 

política interna de gestão de stock, vantagens financeiras e comerciais, histórico de vendas do produto, 

sazonalidade do produto em questão, bem como das características populacionais em que a farmácia 

está inserida. Com a finalidade de obter uma gestão o mais racional possível dos artigos presentes na 

farmácia, constatei que é necessário ter em consideração a rotatividade do produto, uma vez que a 

presença de stock elevado requer uma maior mobilização de capital, uma grande capacidade de 

armazenamento e prazo de validade do mesmo. Por outro lado, a presença de um stock reduzido pode 

implicar o aumento da possibilidade de rutura de stock, podendo esta ser devido a uma procura, 

anormalmente elevada, desse produto. Assim, posso concluir que, para uma boa gestão de stock, é 

essencial que se consiga obter o valor de stock ideal para cada produto, com o objetivo de obter um 

equilíbrio entre os produtos encomendados e os produtos dispensados, evitando, assim, possíveis 

ruturas de stock.  

 3. Encomendas e Aprovisionamento 

 Nas primeiras 3 semanas de estágio, na Farmácia Narcisa C. Dias, compreendidas entre o dia 2 de 

janeiro e o dia 17 de janeiro, foram os primeiros dias em que estive em contacto com todo o 

procedimento de receção das encomendas e os principais fornecedores com quem a farmácia apresenta 

acordos.  

 3.1. Seleção dos Fornecedores 

 No dia 23 de janeiro, comecei a assistir aos primeiros atendimentos, tendo sido a partir deste 

momento que entrei em contacto com os critérios utilizados pela Farmácia Narcisa C. Dias na seleção 

dos seus fornecedores/armazenistas. Verifiquei que vários são os fatores que têm de ser ponderados, 

com o objetivo de proceder a melhor seleção do mesmo, nomeadamente a qualidade do serviço 
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prestado, a facilidade de comunicação, condições de armazenamento e transporte dos produtos, a 

periodicidade e o horário de entrega das encomendas, a rapidez e a satisfação dos pedidos realizados, 

para além das também consideradas condições comerciais e a facilidade para efetuar devoluções. No 

entanto, esta seleção terá sempre de ter em consideração o facto, segundo a Deliberação 

nº021/CD/2011, de ter sido estabelecido que a farmácia deverá fazer todas as diligências possíveis 

para obter qualquer fármaco que apenas se encontre esgotado na mesma, num intervalo de tempo de 

12 horas [9]. 

 Assim, pude verificar que a Farmácia Narcisa C. Dias apresenta cinco fornecedores, dos quais 

apenas três são os principais armazenistas: a COOPROFAR, A. Sousa e OCP, que permitem assegurar 

as necessidades diárias da farmácia, com a possibilidade de uma mais rápida solução dos possíveis 

problemas de ruturas de stock através dos seus Call Center. Contudo, também pude verificar que a 

variação das condições comerciais e financeiras oferecidas pelos diferentes fornecedores, pode levar à 

alteração dos fornecedores prioritários. 

 3.2. Elaboração de Encomendas 

 A elaboração das encomendas é um dos pontos cruciais na organização e no processo de gestão 

da farmácia, sendo que para tal o Sifarma 2000® tem-se demonstrado como uma ferramenta de 

enorme utilidade.  

 Ao longo do meu estágio pude constatar que as encomendas podem ser efetuadas em duas 

modalidades distintas: as encomendas diárias e as encomendas diretas. Relativamente às encomendas 

diárias, estas são realizadas todos os dias, no caso em particular da Farmácia Narcisa C. Dias, três 

vezes por dias (ao final da manhã, meio da tarde e final do dia), apresentando como principal objetivo 

a reposição dos produtos que foram dispensados na farmácia. Verifiquei que o programa Sifarma 

2000® apresenta uma proposta de encomenda, tendo em conta o número de saídas do produto, bem 

como os seus stocks mínimos e máximos. No entanto, o operador que se encontra a elaborar a 

encomenda tem de ter também em consideração os produtos que ao longo do dia foram pedidos via 

telefónica, bem como as bonificações oferecidas por cada fornecedor e o horário de entrega das 

encomendas. Por seu turno, as encomendas diretas, tal como o seu próprio nome indica, são 

encomendas realizadas diretamente aos laboratórios ou aos representantes de algumas marcas. Este 

tipo de encomendas apresenta vantagens no que concerne às bonificações e preços, no entanto implica 

um maior dispêndio de dinheiro, bem como de espaço no armazém da farmácia. Após a ponderação da 

encomenda que se vai realizar, preenche-se a nota de encomenda, que será importante a nível da sua 

receção. (Anexo III) No caso particular da Farmácia Narcisa C. Dias, este tipo de encomendas é 

efetuado essencialmente nos produtos cosméticos, nos MNSRM ou em medicamentos genéricos (MG) 

com alta rotatividade. 

 Assim, posso concluir que todo este processo vai permitir uma rápida reposição de stocks, tendo 

sempre em consideração as reais necessidades da farmácia e evitando possíveis excedentes de 

produtos de baixa rotatividade, que possam colmatar com perdas para a mesma.   
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 3.3. Receção de Encomendas 

 Após o envio de cada encomenda, estas são rececionadas a nível da farmácia, sendo que cada 

uma se encontra acompanhada por um documento fiscal (Fatura ou Guia de Remessa), no qual se 

encontram discriminados todos os produtos que são enviados e, por vezes, os produtos que foram 

pedidos, mas que se encontram esgotados, a quantidade pedida, o preço unitário, a percentagem de 

IVA (6% ou 23%), o preço total da encomenda (com ou sem IVA), preço de venda ao público (PVP) 

(excetuando-se os PVL).  

 Os produtos encomendados podem vir acondicionados em banheiras ou em caixas de cartão, 

estando diferenciados os produtos de frio e, em alguns dos fornecedores, os produtos pertencentes à 

classe dos psicotrópicos. Como é evidente, os produtos de frio são os primeiros a serem rececionados, 

no entanto, quando tal não se consegue, estes são guardados no frigorífico, mas separados dos 

restantes produtos aí presentes.   

 É no Sifarma 2000® que se faz a receção da encomenda, sendo que os procedimentos iniciais 

variam de acordo com o tipo de encomenda. Em ambos os tipos de receções, os primeiros dados a 

serem introduzidos são o número da fatura e o seu valor total (com IVA), seguindo-se a introdução de 

todas as referências rececionadas através do leitor ótico. No final, o valor obtido terá que corresponder 

ao valor final da fatura. Durante este procedimento tinha que se ter em atenção vários parâmetros, que 

iam desde o prazo de validade, ao PVP da cartonagem (devido às atualizações de preços que ocorrem 

de 3 em 3 meses), mas também o aspeto exterior/apresentação das embalagens. Após terminar e 

validar a receção da encomendas, o sistemas informático atualizava automaticamente o stock de cada 

produto. Caso durante todo este processo se verificasse a existência da falta de produtos ou até mesmo 

da existência de produtos esgotados, estes eram transferidos para as encomendas de outros 

fornecedores e o próprio programa procede à comunicação com INFARMED, salvo aqueles produtos 

que se encontram retirados do mercado e cuja ficha foi desativada.  

 Relativamente ao PVL, era necessário definir o seu preço de venda ao público (margem de lucro é 

calculada pelo Sifarma 2000®, atendendo à margem e taxa de IVA de 6% e 23%) que pode ser 

calculado sempre que necessário, procedendo-se à impressão das respetivas etiquetas.  

 Caso se verificasse alguma não conformidade na encomenda, como o caso de produto faturado ou 

não enviado ou até mesmo embalagem danificada, efetuava-se o seu registo em impresso próprio 

existente internamente na farmácia e enviado um fax de reclamação aos fornecedores. (Anexo IV) A 

cada três meses, o impresso das não conformidades era analisado, com o objetivo de se avaliar o 

serviço prestado por esse fornecedor. O mesmo procedimento realizava-se para os fornecedores 

esporádicos, ou seja, os fornecedores das encomendas diretas, registando-se num impresso próprio 

para o efeito. (Anexo V) 

 Quinzenalmente ou mensalmente, consoante o acordo com os diferentes fornecedores, era 

enviado um documento resumo de todas as faturas e do valor a pagar. Este resumo é criteriosamente 
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analisado, tendo em conta os duplicados das Faturas/Guias de Remessa presentes na farmácia,  

efetuando-se, posteriormente, o pagamento das mesmas. 

 3.4. Armazenamento 

 Após a receção das encomendas, segue-se a fase de armazenamento segundo os critérios da 

farmácia. Ao longo do meu estágio, verifiquei que uma das principais políticas da Farmácia Narcisa C. 

Dias é que todos os produtos se devem encontrar organizados de acordo com duas importantes regras 

de gestão de stock: “First in, First out”, ou seja o primeiro produto a entrar é o primeiro a sair, e o 

“First Expires, First Out”, ou seja o produto cujo prazo de validade termina mais cedo é o primeiro a 

sair. Por último, assegurava-se que as condições de iluminação, temperatura e humidade respeitassem 

todas as exigências especificadas por cada medicamento, sendo cada parâmetro devidamente medido e 

registado. Deste modo, observou-se que a Farmácia Narcisa C. Dias cumpre com todos os requisitos 

exigidos no manual de Boas Práticas farmacêuticas para Farmácia Comunitária [7]. 

 3.5. Gestão de Validades 

 O prazo de validade é definido como o período de tempo durante o qual o fabricante consegue 

assegurar a estabilidade das substâncias, quer a nível físico e químico, quer a nível microbiológico, 

podendo haver eventuais perdas mínimas que não comprometem a sua ação terapêutica e garante a 

qualidade, eficácia e segurança do medicamento.  

 O controlo do prazo de validade dos produtos inicia-se ainda durante o processo de receção dos 

mesmos, permitindo que não exista a retenção de produtos com validade mais curta. Para além disto, 

imprimia-se através do Sifarma 2000®, uma lista de medicamentos cujos prazos de validade estão a 

expirar, cabendo a um dos elementos da Farmácia Narcisa C. Dias a pesquisa deste produtos e retirá-

los para o local correspondente. Durante todo o meu estágio, nos meses de janeiro, março e maio, foi 

da minha responsabilidade verificar e retirar os produtos cujo prazo de validade estava para terminar, 

com a exceção dos produtos pertencentes ao protocolo da diabetes e produtos veterinários. Os 

produtos separados seguiam um de dois caminhos, ou eram devolvidos aos fornecedores 

acompanhados de uma nota de devolução ou seguir para quebras (desse ano civil), na qual apenas o 

IVA vai ser recuperado. Por último, ao longo da realização deste processo controlo de validades, 

verificou-se que este não só permite a dispensa de medicamentos em bom estado de conservação e de 

segurança, mas também a retificação de possíveis stocks que se encontrem mal.  

 3.6. Gestão de Devoluções 

 No dia 7 de janeiro efeituei a minha primeira devolução de um produto, procedimento 

relativamente fácil e realizado com o auxílio do programa Sifarma 2000®. A devolução pode ser 

motivada por uma grande variedade de motivos, que podem ir desde medicamento não encomendado 

ou encomendado por engano, à ausência de requisitos mínimos de qualidade, prazo de validade curto 

ou ultrapassado, quantidade do produto diferente da requisitada, produto retirado do mercado por 

ordem do produtor ou do INFARMED, entre outros.  
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 As notas de devoluções que acompanham o produto (devidamente carimbadas, assinadas e 

datadas), para além dos dados relativos à farmácia, bem como ao(s) produto(s) devolvido(s), encontra-

se discriminado qual foi o motivo da mesma, a data e hora em que poderá essa devolução ser efetuada. 

No caso de a devolução ser aceite pelo fornecedor, verificou-se uma de duas formas de regularização: 

a emissão de uma nota de crédito à farmácia ou a troca do produto por um produto com um prazo de 

validade mais alargado. Se a nota de devolução não for aceite, os produtos são devolvidos à farmácia, 

sendo considerados como perdas de stock e vão para as designadas “quebras”, resultando num 

prejuízo para mesma. 

 4. Classificação dos Medicamentos e outros Produtos presentes na Farmácia 

Segundo o estatuto do medicamento, DL nº176/2006, podemos classificar os medicamentos de 

uso humano em: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ou Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM). Contudo as farmácias podem fornecer segundo o DL nº307/2007, uma 

vasta gama de produtos. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são todos aqueles que não podem ser adquiridos sem prescrição médica, e que 

cumpram pelo menos uma das seguintes condições, descritas no DL nº176/2006: possam constituir um 

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

destina, sem vigilância médica; quando utilizados com uma frequência e em quantidades consideráveis 

para fins diferentes daquele a que se destina; que apresentam substâncias cuja atividade ou reações 

adversas sejam indispensáveis aprofundar; ou que se destinam a uma utilização por via parentérica  

[10]. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem qualquer das condições anteriormente 

referidas para os MSRM, sendo na sua generalidade não comparticipados, salvo algumas exceções 

previstas em legislação [9]. Estes destinam-se ao alívio e tratamento de transtornos menores de saúde, 

passageiros e sem gravidade, com ou sem aconselhamento do farmacêutico/médico, sendo, deste 

modo, utilizados em automedicação. Deste modo, a automedicação pode representar um risco para a 

saúde do indivíduo e apenas deverá ser posta em prática quando o mesmo se encontrar devidamente 

informado e esclarecido [11]. 

Quando é pedido, por parte de um utente, um aconselhamento farmacêutico, é necessário tomar 

conhecimento da situação desse utente em particular, com o objetivo de proceder ao melhor e mais 

correto aconselhamento. Para isso várias são as perguntas que se têm de efetuar: Quais são os sinais e 

sintomas?; A intensidade dos sintomas e a duração dos mesmos?; Se apresenta algum problema de 

saúde e se toma qualquer medicamento ou produto?... É através desta pequena anamnese que nos 

permite a seleção dos produtos para a sintomatologia em questão, tendo sempre em consideração a 

relação risco-benefício, forma farmacêutica e posologia, advertindo sempre para as precauções e 

contraindicações do seu uso, bem como o modo de conservação dos mesmos.  
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Todo o processo de automedicação é bastante limitante ao longo do tempo, sendo este totalmente 

desaconselhado em crianças e grávidas, ressalvando sempre o doente que, se não existir melhoras ou 

até mesmo existir um agravamento dos sintomas, este deverá encaminhar-se para um serviço 

diferenciado. Ao longo do meu estágio, verifiquei que a utilização destes MNSRM apresenta uma 

certa sazonalidade. Numa fase inicial eram bastante procurados para a dor de garganta, antitússicos e 

expetorantes, comparativamente com a fase final do meu estágio, no qual pude observar uma alteração 

da procura destes, nomeadamente uma maior procura pelos anti-histamínicos tópicos, bem como pelas 

soluções oftálmicas de hidratação e as águas do mar.  

4.3. Produtos e Medicamentos de uso Veterinário 

Os produtos veterinários são toda a substância ou associação de substâncias que apresentam 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais, nos quais, ao longo deste estágio, um 

dos desafios foi o aconselhamento deste tipo de produtos, uma vez que a farmácia se encontra inserida 

num meio rural, onde a principal atividade da população é a criação de animais para consumo próprio 

[12]. Deste modo, ao longo do meu estágio, para além dos habituais antiparasitários e pilulas 

anticoncecionais para gatos e cães, também pude dispensar um leque variado de outros produtos, em 

especial para animais de criação, tais como vacinas para coelhos (por exemplo para a mixomatose), 

antibióticos para tratar o Gôgo nas galinhas, entre outros.  

4.4. Outros Produto de Venda na Farmácia 

A farmácia pode apresentar à disposição dos utentes um leque variedade de produtos, para além 

dos dispostos nas alíneas anteriores. Na Farmácia Narcisa C. Dias podemos observar a presença de 

Produtos Cosméticos e de Higiene Pessoal, qualquer substância ou preparação destinada a ser 

colocada em contacto com diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais [13,14]; medicamentos fitoterapêuticos, produtos tradicionais à base de 

plantas [10]; suplementos alimentares, géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas 

substâncias nutrientes ou outras, com efeito nutricional ou fisiológicos, diferenciadas ou combinadas, 

comercializadas de forma doseada, aos quais, não lhes podem ser atribuídas propriedades profiláticas, 

de tratamento ou cura de doenças, nem qualquer referência a essas [15,16]; produtos dietéticos para 

alimentação especial, também estes géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, que 

devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem dos alimentos de consumo 

corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinados indivíduos 

[17]; dispositivos médicos que são qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software do seu fabricante para fins 

especificamente de diagnóstico ou terapêuticos e que sejam necessários para o bom funcionamento do 

mesmo, cujo efeito pretendido no corpo humano não é atingido por meios farmacológicos, 
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imunológicos ou metabólicos, destinados a prevenir, diagnosticar, controlar, tratar ou atenuar de uma 

doença ou lesão, para o estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico, 

ou controlo da conceção [18]; bem como medicamentos homeopáticos, obtidos a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com o processo de 

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, quando nesta não consta, nas farmacopeias de um Estado 

Membro da União Europeia [10]. 

5. Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados numa farmácia de oficina ou a 

nível hospitalar, sob a direta responsabilidade do farmacêutico [19]. Estes apresentam como principal 

vantagem o desenvolvimento de uma fórmula destinada especificamente para um determinado doente.  

Não obstante ao elevado número de formulações existentes no mercado, o que promoveu um 

decréscimo das requisições deste tipo de medicamentos, constatei que a sua preparação continua a ser 

necessária, uma vez que estes permitem um melhor ajustamento da terapêutica ao perfil de cada 

doente, nomeadamente nas áreas de pediatria e dermatologia.  

5.1. Enquadramento Legal 

Os medicamentos manipulados não são exceção à regra, encontrando-se igualmente 

regulamentado como qualquer fármaco. Encontram-se regulamentados por: DL nº95/2004, de 22 de 

abril, regulamenta a prescrição e manipulação de medicamentos, bem como das matérias-primas que 

podem ser utilizadas na sua preparação; Portaria nº594/2004, de 2 de junho, aprova o sistema de boas 

práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia hospitalar e de oficina; 

Deliberação nº1498/2004, de 7 de dezembro, define o conjunto de substâncias cuja utilização em 

preparação e prescrição de medicamentos manipulados, não é permitida. 

5.2. Regime Geral de Preços e Comparticipação  

A Portaria nº769/2004 estabelece a fórmula de cálculo do preço de venda ao público dos 

medicamentos manipulados por parte das farmácias de oficina, atendendo sempre ao valor das 

matérias-primas utilizadas, o valor dos materiais de embalagens e rotulagem e o valor dos honorários 

de preparação. Deste modo, podemos observar que o preço de venda ao público é resultado da 

aplicação da seguinte fórmula: (valor dos honorários + valor das matérias-primas + valor dos matérias 

de embalagem) x 1,3, e acrescidos à taxa de IVA em vigor [22]. 

No cálculo do valor dos honorários da preparação, tem-se sempre por base um fator (F), de valor 

fixo, que é atualizado automaticamente e anualmente pelo INE. Por seu turno, os valores referentes às 

matérias-primas são obtidos através do seu valor de aquisição, no qual previamente foi deduzido o 

respetivo IVA, multiplicando por um fator consoante as unidades que foram utilizados ou dispensados. 

O valor referente ao material de embalagem é determinado, novamente, através do preço de aquisição 

no qual já se deduziu o respetivo IVA, multiplicado pelo fator 1.2 [22]. 
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Todo e qualquer medicamento manipulado, que se encontre na lista de medicamentos 

manipulados comparticipáveis, descrita no Despacho nº18694/2010, podem ser comparticipáveis em 

30% do seu PVP, contudo é necessário uma receita médica. 

5.3. Validação da Prescrição 

Quando uma fórmula magistral é prescrita, é dever do médico assinalar de que se trata de um 

medicamento manipulado ou usar o acrónimo F.S.A. (Faça Segundo a Arte), bem como os constituinte 

e as matérias-primas a utilizar, a forma farmacêutica, posologia e modo de administração pretendido.  

Por sua vez, é da inteira responsabilidade do farmacêutico a análise minuciosa da prescrição, bem 

como a sua validação. Deste modo, cabe ao farmacêutico certificar-se da qualidade e segurança, 

garantindo que não exista qualquer incompatibilidade ou interações, que possa colocar em causa a 

ação do medicamento e a segurança do doente [21]. Na presença de qualquer dúvida, quer seja relativa 

à prescrição, formulação e/ou interpretação, esta pode ser esclarecida, através da procura em diversas 

fontes de informação, na Farmacopeia Portuguesa e no FGP; em centros de informação como o caso 

do LEF; ou através do contacto com o médico prescritor. 

5.4. Preparação do Medicamento Manipulado 

Antes de se iniciar a sua manipulação, um dos parâmetros que precisa de se verificar a presença 

de todas as matérias-primas necessárias para a sua realização, bem como os materiais de embalagem, 

destinados o acondicionamento do produto final. O estado de limpeza da área de trabalho é também 

um aspeto de extrema importância, garantindo que não exista, na bancada de manipulação, outros 

produtos, nem documentos, para além dos que se encontram relacionados com a fórmula farmacêutica 

a desenvolver. Garantir também que os equipamentos necessários para a sua preparação se encontrem 

em bom estado de funcionamento e de limpeza [7]. 

Por último, e tal como é exigido no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, por cada 

procedimento de manipulação, o operador/farmacêutico deve utilizar touca, luvas, máscara de 

proteção de nariz e boca, bem como óculos de proteção e segurança, em algumas matérias-primas. 

A preparação de medicamentos manipulados deve ser realizada, sempre, tendo em consideração 

todas as considerações descritas no FGP ou na Farmacopeia Portuguesa, respeitando sempre as 

exigências do Manual de Boas Práticas Farmacêuticas [7]. 

Após o desenvolvimento do manipulado, este passa por um processo de controlo de qualidade, 

efetuando-se todos os testes descritos na literatura. Depois de testada a conformidade do produto final, 

este é acondicionado na respetiva embalagem e rotulado. Em cada rótulo deve constar o nome do 

utente à qual se destina, o nome do medicamento, o número de lote (atribuído antes da preparação de 

cada medicamento, permitindo a sua rastreabilidade), prazo de utilização, condições de 

armazenamento, instruções especiais de utilização (“Agitar antes de usar”, “Uso Oral”, “Uso Externo” 

com fundo vermelho), via de administração, posologia e identificação da farmácia e do DT [7,20]. 

Por último, depois da sua realização deve ser sempre preenchida a ficha de preparação, na qual 

são descritos todos os procedimentos laboratoriais e ensaios utilizados, fontes bibliográficas 
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consultadas, bem como os dados referentes ao utente e prescritor, anexando-se ainda o documento 

com o cálculo do PVP do manipulado, fotocópia do rótulo, receita ou fotocópia da mesma (caso se 

trate de um manipulado comparticipado) e outros cálculos, inerentes à preparação da formulação. 

Estes documentos são arquivados em dossiê próprio, ordenados consoante o número de lote atribuído, 

por um intervalo mínimo de 3 anos [22].  

5.5. Prazo de Utilização 

O prazo de utilização de um medicamento manipulado é calculado de acordo com as matérias-

primas utilizadas e com a sua forma farmacêutica. Corresponde ao intervalo de tempo entre o início da 

utilização e a data a partir da qual já não se encontra assegurada a segurança do mesmo. De um modo 

geral, o prazo de utilização de um medicamento manipulado não deverá exceder os seis meses, no 

entanto, no que concerne às preparações líquidas, este é de catorze dias, sendo a sua conservação em 

frigorífico e para as restantes será conforme a duração do tratamento, sendo no máximo de trinta dias.  

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso de Ciências Farmacêuticas. Nos últimos seis meses, realizei alguns 

manipulados, tais como a solução de Burow, entre outros, que estão descritos no Anexo VII.   

6. Dispensação de Estupefacientes e Psicotrópicos 

Todos os medicamentos dispensados a nível da farmácia encontram-se sujeitos a um conjunto de 

legislação especial. Contudo, os momentos de produção, distribuição, armazenamento, prescrição e 

dispensa deste tipo de medicamentos, que contêm substâncias psicotrópicas e estupefacientes, 

encontram-se sujeitos a um controlo mais rigoroso e a legislação específica [24,25]. Esta legislação 

específica impõe-se essencialmente devido à sua ação farmacológica e efeitos secundários inerentes, 

como o caso de variações de comportamento e humor, bem como às situações de abuso dos mesmos.  

6.1. Enquadramento Legal 

As substâncias que constituem este tipo de medicamentos encontram-se descritas nas Tabelas I e 

II anexas ao DL nº15/93, de 22 de janeiro. Qualquer medicamento que apresente na sua composição 

algumas das substâncias mencionadas no nº1 do artigo 86º do Decreto Regulamentar nº61/94 tem que 

ser prescrito, de forma individualizada, em receita eletrónica e que apresente a designação RE de 

“Receita Especial”. 

6.2. Aquisição e Dispensa 

A aquisição deste tipo de medicamento decorre da mesma forma que os restantes medicamentos e 

produtos, sendo fornecidos em separado dos restantes, para além da Fatura ou Guia de Remessa, estes 

fazem-se sempre acompanhar de uma requisição especial, em duplicado, de cada psicotrópico ou 

estupefaciente. Ambas as folhas são carimbadas, datadas e rubricadas pela Diretora Técnica ou pelo 

farmacêutico substituto, sendo que a original fica arquivada na farmácia, e o duplicado remetido para 

o distribuidor responsável pela entrega. Estes são armazenados na farmácia em local não identificado, 

previamente destinado ao seu armazenamento, para proteção dos mesmos e da farmácia. 
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No que concerne à dispensação propriamente dita, o farmacêutico deve verificar o cumprimento 

de todas as exigências legais. O sistema informático, aquando a dispensa deste tipo de medicamentos, 

obriga ao preenchimento de um formulário, no qual constam o número da receita, identificação do 

prescritor, identificação do doente e identificação do adquirente, que tem que ser maior de idade. Esta 

informação é essencial, bem como de envio obrigatório ao INFARMED. No final da dispensação, são 

impressos um documento para a faturação devidamente assinado pelo adquirente, é entregue ao utente 

a fatura, bem como um talão com as informações relativas à dispensação, que é agrafado à cópia da 

receita, que fica arquivada na farmácia, por um período mínimo de três anos, ordenadas por datas de 

aviamento. O registo de saídas deverá ser enviado ao INFARMED até ao oitavo dia do mês seguinte à 

dispensa [26].  

7. Dispensa de Medicamentos 

Ao longo do meu estágio, pude verificar que a dispensação de medicamentos se apresenta como 

sendo uma das funções com maior relevância e maior responsabilidade do Farmacêutico. Para tal, 

foram de enorme importância as três primeiras semanas de estágio, período de tempo no qual estive a 

realizar trabalho de receção e armazenamento dos produtos encomendados, permitindo-me ter um 

contacto mais próximo com os medicamentos disponíveis no mercado e das suas diferentes formas 

farmacêuticas disponíveis. Todos estes aspetos, bem como outros aspetos essenciais, tais como 

associar marcas comerciais com as respetivas substâncias ativas, auxiliaram-me na preparação para o 

atendimento ao público, de uma forma plenamente consciente de todos os desafios com os quais me 

iria deparar. 

Um dos principais pontos a reter, após estes seis meses de estágio, é que a dispensação não é um 

ato de meramente ceder o medicamento, mas que também permite ao farmacêutico avaliar o processo 

de uso do medicamento, disponibilizá-lo e aconselhar o utente ou, por vezes, ao cuidador, sobre a 

melhor forma de utilização, com o objetivo de promover o uso racional do mesmo. Deste modo, e por 

ser o último profissional a entrar em contacto com a medicação e a cedê-la ao utente, também é da sua 

inteira responsabilidade identificar e resolver os Problemas Relacionados com os Medicamentos 

(PRM), com o intuito de prevenir possíveis Resultados Negativos associados à Medicação (RMN), 

assim como registar todas as intervenções farmacêuticas realizadas. 

7.1. Prescrição Médica 

Segundo o DL nº176/2006, a receita médica é um documento, através do qual um ou mais 

medicamentos são prescritos por alguns profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, ou nos 

casos previstos em legislação especial, por médicos dentistas ou por odontologistas. Também pude 

observar que receita médica é um dos importantes veículos de comunicação entre o médico e o 

farmacêutico, permitindo a este último obter informações relacionadas com a medicação adequada a 

cada utente, bem como a sua posologia e modo de administração. Nos dias de hoje, podemos verificar 

que as receitas médicas podem apresentar-se sob uma de duas formas distintas: receitas eletrónicas ou 

receita manuais. A entrada em vigor da Portaria nº137-A/2012, estabeleceu novas regras de prescrição 
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de medicamentos, promovendo a prescrição obrigatoriamente por DCI, incentivando à utilização de 

medicamentos genéricos. Este novo método de prescrição promoveu a opção de escolha do utente, 

desde que cumpram todos os requisitos estipulados pela receita médica.  

7.1.1. Regras de Prescrição 

Com a entrada em vigor da Portaria nº137-A/2012, numa receita médica, quer seja eletrónica 

(Anexo VIII, Figura 11), quer seja manual (Anexo VIII, Figura 12), vários são os parâmetros que têm 

de ser verificados, imediatamente antes da dispensação dos medicamentos prescritos: o número da 

receita, acompanhada pelo seu respetivo código de barras; a identificação do médico prescritor e da 

sua especialidade; os dados do utente, no qual se engloba não só o seu nome, bem como o seu número 

de utente ou de benificiário (caso se trata de um outro subsistema de saúde); referência ao regime 

especial de comparticipação de medicamentos, representados pela letra R ou pela letra O; identificação 

da substância ativa por DCI, bem como da respetiva dosagem, forma farmacêutica e a dimensão da 

embalagem, sendo sempre estas acompanhadas por um código representativo que agrupa os 

medicamentos consoante essas características que o prescritor pretende que seja utilizado pelo utente; 

a posologia e a duração do tratamento, que deve ser descrita pelo prescritor na receita. Em relação ao 

número de embalagens prescritas, apenas é permitida a prescrição de duas embalagens por 

medicamento, num limite máximo de quatro por receita, excetuando-se os casos dos medicamentos de 

dispensação ao público sob a forma de embalagens unitárias, podendo neste caso, em particular, ser 

prescritas até ao máximo de quatro embalagens [26-28]. 

A receita eletrónica pode ser classificada em: receita renovável que se apresenta descriminada em 

três vias, com um prazo de validade de seis meses para cada uma; e receita não renovável, válida num 

prazo de 30 dias após a data de emissão. As receitas manuais, também elas não renováveis, ainda são 

permitidas, contudo apenas em casos excecionais, legalmente previstos: “Falência Informática”, 

“Inadaptação do prescritor”, “Prescrição ao domicílio” e “Até 40 receitas/mês”. Neste tipo de receita 

em particular, não é obrigatório a presença das vinhetas do local de prescrição, cuja cor pode variar de 

acordo com o regime de comparticipação do utente, ou o carimbo ou a inscrição manual do 

consultório e médicos particulares [27]. 

Em casos excecionais, a prescrição poderá incluir a denominação comercial do medicamento, por 

marca ou indicação do nome do titular de AIM, nas seguintes situações: quando o medicamento 

prescrito apresenta uma substância ativa para a qual ainda não existe medicamento genérico 

comparticipado ou quando existe justificação técnica por parte do prescritor quanto à impossibilidade 

de substituição do medicamento prescrito. Estas justificações são assinaladas pelo prescritor sob a 

forma de três alíneas distintas: a) medicamento com margem terapêutica ou índice terapêutico estreito; 

b) suspeita fundamentada e previamente reportada ao INFARMED, de tolerância ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado com outra denominação comercial; 

c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com uma duração superior a 

28 dias [26]. 
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7.1.2. Regimes de Comparticipação 

Os MSRM podem ser distinguidos como sendo comparticipados ou não comparticipados. A 

comparticipação dos MSRM baseia-se em acordos pré-estabelecidos entre as entidades de saúde e os 

organismos comparticipantes, variando as percentagens de comparticipação entre os grupos dos 

medicamentos e os organismos referidos. A principal entidade comparticipante e que abrange a 

maioria dos utentes é o Sistema Nacional de Saúde (SNS). Contudo, no decorrer do meu estágio, foi-

me possível observar que, apesar de ser em minoria, alguns utentes apresentam uma comparticipação 

simultânea com outros subsistemas de saúde (SAMS, SãVida, CGD, entre outros), que resultaram de 

acordos com a ANF [29,30]. 

A comparticipação dos medicamentos pelo SNS pode ser efetuada pelo regime geral ou pelo 

regime especial. No regime geral, o utente paga apenas uma percentagem do total do medicamento, 

sendo o restante pago, posteriormente, à farmácia. A comparticipação do Estado no preço do 

medicamento é fixada consoante a classificação farmacoterapêutica dos medicamentos prescritos, de 

acordo com escalões previamente definidos pelo DL nº 924-A/2010. No que concerne ao regime 

especial, este contempla dois grupos: patologias especiais ou grupos especiais de doente, cuja 

comparticipação é definida por despacho do Ministério da Saúde, sendo este regime restrito a 

determinadas indicações terapêuticas pelo que o prescritor deverá mencionar na receita a portaria ou 

despacho em causa; e os beneficiários, no caso de todos os pensionistas, que apresentam um 

rendimento anual que não ultrapasse catorze vezes o salário mínimo nacional ou catorzes vezes o valor 

indexado dos apoios sociais em vigor [31-33]. Em relação aos produtos do Protocolo da Diabetes, a 

portaria nº364/2010, determina que, aos utentes do SNS, o estado comparticipa a 100% o custo das 

agulhas, lancetas e seringas, enquanto que a comparticipação para as tiras de teste é de 85%. As 

insulinas apresentam, também, uma comparticipação, por parte do estado de 100% [34]. 

7.1.3. Medicamentos Genéricos 

Segundo o Estatuto de Medicamento, o Medicamento Genérico é aquele medicamento que 

apresenta a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência já tenha sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados. Estes são facilmente identificados pela sigla MG presente 

no exterior da cartonagem, assim como pela DCI das substâncias ativas, seguidas do nome do titular 

do AIM, dosagem e forma farmacêutica, sendo que apenas poderá ser comercializado se este tiver sido 

submetido às mesmas condições legais que os restantes, não podendo ser-lhes atribuídas quaisquer 

indicações terapêuticas distintas do medicamento de referência [35,36]. 

Ao longo do meu estágio pude verificar que a opinião dos utentes não é unânime em relação à 

aquisição destes fármacos. É da plena responsabilidade do farmacêutico informar o utente sobre a 

similaridade do medicamento genérico com o medicamento de marca correspondente, contudo, a 

decisão final cabe sempre ao utente.  
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7.1.4. Dispensação do medicamento: Interpretação, Validação e Avaliação da Prescrição 

A dispensação de MSRM constitui uma grande parte dos atendimentos efetuados pelo 

farmacêutico, o qual deve ser efetuado de forma sólida e criteriosa, com objetivo de evitar erros de 

dispensação. O novo formato das receitas médicas, atualmente informatizadas, torna mais fácil a 

interpretação das mesmas e minimizar os possíveis erros decorrentes de uma má interpretação da 

caligrafia do médico prescritor. Deste modo, na presença de uma receita médica, a validade da mesma 

deve ser imediatamente verificada, sendo seguidamente analisado se se trata de uma medicação 

efetuada pela primeira vez, a quem se destina e que as suas indicações terapêuticas [36]. No caso de se 

tratar de uma receita de pediatria e/ou contendo formas farmacêuticas líquidas orais, como o caso dos 

xaropes, duas questões têm de ser efetuadas: “Qual a idade? e “Qual o seu peso?”, com o objetivo  

de conseguir confirmar a posologia indicada pelo agente prescritor.  

O ato farmacêutico, a nível da dispensação do medicamento, passa pela interpretação da receita 

médica, a associação do princípio ativo prescrito à sua terapêutica e ter em atenção as possíveis 

contraindicações e interações. Para tal, utilizam-se ferramentas de acesso gráfico, tais como o 

programa Sifarma 2000®, o Prontuário Farmacêutico e os diversos sítios da Internet de acesso rápido, 

que são disponibilizados por parte da Farmácia Narcisa C. Dias e de enorme utilidade no dia-a-dia da 

mesma. O farmacêutico deve dialogar com o utente, com o objetivo de aconselhá-lo relativamente à 

sua toma, por forma a aumentar e facilitar a adesão à terapêutica, esclarecendo toda e qualquer dúvida 

que o utente possa ainda apresentar. Assim, é essencial adaptar o seu discurso a cada um dos utentes, 

procurando sempre verificar se este assimilou toda a informação e se se encontra esclarecido. Após o 

aconselhamento farmacêutico, é efetuada a venda dos medicamentos, assinalando-se qual o regime de 

comparticipação, sendo o cálculo da comparticipação efetuada automaticamente pelo sistema 

informático [37]. 

8 – Processamento de Receituário e Faturação  

No ato da dispensação, no verso da receita, será impresso o documento de faturação, no qual 

pode ser encontrado o número de receita, número de lote e número de série, que é atribuído por 

organismo e de forma sequencial pelo sistema informático [38]. 

Na Farmácia Narcisa C. Dias, cada farmacêutico é responsável pela primeira correção das suas 

receitas, o que permite assegurar que o procedimento de dispensação foi executado sem qualquer tipo 

de erro. Esta contém um impresso interno, que é anexado a cada lote, que permite efetuar uma segunda 

correção das receitas. Neste é-nos indicado todos os parâmetros da receita que têm de ser verificados: 

a validade da receita médica, assinatura do médico prescritor, vinhetas, organismo comparticipante, 

assinatura do utente, assinatura do responsável, a data da dispensação, o carimbo da farmácia e a 

medicação dispensada. Em caso de erro, regista-se neste impresso o número do operador responsável 

por essa dispensa, o tipo de falha e o número da receita, para posterior registo informático e análise, 

com vista a melhorar processos.  
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Após a conclusão de cada lote e com a segunda verificação efetuada, é emitido um verbete de 

identificação, no qual se encontra mencionado o código e o nome da farmácia, mês e ano a que se 

refere, código-tipo e o número sequencial do lote, quantidade de receitas presentes e os valores totais 

dos PVPs, valor pago pelo utente e o valor a pagar pelo organismo comparticipante, discriminados por 

receita. No final de cada mês, faz-se a impressão da “listagem valorizada de entidades”, que permite 

verificar quais os organismos já faturados, com o objetivo de se efetuar o fecho dos lotes editados. 

Consoante o organismo é acrescentado a Relação de Resumos de Lotes e da Fatura Mensal dos 

Medicamentos. Mensalmente as receitas médicas comparticipadas pelo SNS são enviadas, via CTT, 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF), fazendo-se acompanhar pelos seus verbetes de 

identificação de lotes, a listagem de faturas a organismos, relação de resumos e lotes (emitidos 

aquando do fecho de todos os lotes), faturas dos organismos e, caso existam, as notas de crédito ou de 

débito [38]. 

Por seu turno, para a ANF são enviadas as receitas correspondentes aos subsistemas de saúde e 

entidades privadas. Estas receitas devem apresentar-se acompanhadas, para além do respetivo verbete 

de identificação de lote, pela listagem de faturas, pela relação de resumo de lotes e pelas faturas a 

organismos. Para além disto, também deve ser enviado, para o Presidente da Direção Nacional ANF, 

uma cópia das possíveis notas de crédito ou de débito que possam existir, uma cópia da fatura do SNS 

e o Mapa Comprovativo. Todos estes documentos são enviados até ao dia dez do mês seguinte [38]. 

Desde o início do meu estágio, tive a oportunidade de proceder a esta verificação de receituário, 

podendo verificar que este é um processo, a nível financeiro, de enorme importância e que algum erro 

efetuado ao nível da dispensação poderá resultar em perdas para a farmácia.  

8.1. Devolução e Retificação de Receituário 

Apesar do rigor utilizado na conferência do receituário, por vezes verifica-se a devolução das 

receitas à farmácia. A devolução de receituário é algo que deve ser evitado, uma vez que resulta no 

não pagamento do valor da comparticipação pela entidade. Conjuntamente com as receitas devolvidas, 

é enviado um documento justificativo da sua devolução, que também contém o valor das retificações e 

os documentos que foram anexados a elas no seu envio. Deste modo, a farmácia terá de emitir uma 

nota de crédito da globalidade das receitas devolvidas [38]. 

Pude observar que a farmácia nem sempre se encontra de acordo com algumas das 

irregularidades apontadas para a devolução das receitas, existindo a possibilidade de reclamar, por 

intermédio da ANF. Nas situações em que se assume o erro, a farmácia poderá proceder à 

regularização da faturação correspondente a esse receituário (fazendo com que esta seja integrada na 

faturação do mês seguinte). Porém, a farmácia deverá emitir uma nota de crédito com o valor total das 

comparticipações das receitas devolvidas. As deduções correspondentes aos valores das retificações 

são efetuadas no pagamento à farmácia no mês seguinte [38]. 
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9. Sistema de Gestão e Qualidade  

Com o objetivo de garantir uma melhoria contínua dos serviços farmacêuticos prestados, é 

necessário implementar normas e um sólido sistema de gestão e qualidade. Para tal, um dos alicerces 

de toda a atividade da Farmácia Narcisa C. Dias é o SGQ (Sistema de Gestão e Qualidade), que 

apresenta como base a norma NP EN ISO 9001 e o Manual de Boas Práticas da Farmácia.  

Cada procedimento é alvo de registo interno, encontrando-se organizado num dossiê, que permite 

comprovar o cumprimento ou não dos objetivos. No SGQ podemos distinguir três tipos de 

procedimentos: Identificação de processos técnicos (PT) que está relacionado com o contacto com o 

doente; Identificação de processos de suporte (PS), que se refere ao backoffice da farmácia e que 

suporta os processos técnicos; Instruções de Trabalho (IT), no qual se encontra descrito a informação 

de como se procede determinada tarefa na farmácia. No final de cada ano, a farmácia realiza um 

balanço de todos os pontos deste SGQ, que vai desde a análise dos impressos de não conformidades, 

às oportunidades de melhoria, passando pelos inquéritos de satisfação dos clientes.  

10. Farmacovigilância 

 O sistema nacional de farmacovigilância apresenta como objetivo primordial a melhoraria da 

qualidade e da segurança da utilização do medicamento, através de uma correta deteção, avaliação e 

prevenção de reações adversas aos medicamentos. De acordo com o deposto no artigo 169º, do 

Estatuto do Medicamento, os profissionais de saúde pertencentes ou não ao SNS, dos quais se salienta 

o farmacêutico, devem comunicar, com a maior brevidade possível, as reações adversas e suspeitas de 

reações adversas graves ou inesperadas de que tenham conhecimento e que sejam resultantes da 

utilização de medicamentos [10]. Também o DL nº307/2007 decreta que as farmácias devem 

colaborar com o INFARMED, na identificação, quantificação, avaliação e prevenção de riscos do uso 

de medicamentos, uma vez comercializados, permitindo um maior seguimento dos efeitos adversos 

[2,39]. 

A identificação de uma possível suspeita de reação adversa, na farmácia, resulta na maioria dos 

casos pela notificação do próprio utente, devendo, nestas situações, o farmacêutico questionar sobre 

qual o medicamento suspeito, o seu lote, via de administração e indicação terapêutica, sinais e 

sintomas associados, a sua duração e gravidade, e possíveis interações com outros medicamentos 

utilizados pelo mesmo. Caso o farmacêutico apresente algumas dúvidas relativamente a uma possível 

reação adversa, este deverá sempre proceder à notificação. A notificação da reação adversa pode ser 

efetuada pela Internet, através do Portal RAM, por impresso específico preenchido manualmente, via 

telefone, fax ou correio eletrónico [39]. 

A política da Farmácia Narcisa C. Dias é, sempre, a notificação de possíveis suspeitas de reações 

adversas, contribuindo para este sistema de farmacovigilância, o que me deu a oportunidade de poder 

notificar, ao longo do meu estágio, dois possíveis casos de reações adversas graves, que se encontram 

no Anexo IX.  
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11. Outros Cuidados Prestados na Farmácia 

11.1. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos  

Ao longo do meu estágio, pude avaliar os parâmetros bioquímicos, tais como, ácido úrico, 

glicémia, hemoglobina, perfil lipídico (colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos), de uma forma 

bastante frequência (diariamente). Relativamente aos parâmetros fisiológicos foi-me possível efetuar a 

medicação da pressão arterial e frequência cardíaca, determinação do IMC (Índice de massa Corporal) 

e determinação do peso de bebés. Para além disto, também são realizados, na Farmácia Narcisa C. 

Dias, testes de gravidez e testes de Combur, que permite o despiste de infeções urinárias [40]. 

11.2. Consultas Farmacêuticas Especializadas  

A Farmácia Narcisa C. Dias tem, ao dispor dos seus utentes, uma grande variedade de consultas, 

nomeadamente: Seguimento Farmacoterapêutico, Doenças Tromboembólicas, Redução de Peso, 

Cessação Tabágica, Pele (avaliação dos parâmetros Biofísicos da pele) e para Problemas de Saúde 

Menores. Estas consultas são realizadas pelos farmacêuticos habilitados e possibilitam um próximo 

acompanhamento dos utentes, verificando que estes ficavam mais confiantes e satisfeitos com o 

serviço prestado [40]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a consultas de Redução de Peso. 

11.3. Dispensação Semanal  

A Farmácia Narcisa C. Dias tem à disposição dos seus utentes o serviço de dispensação semanal, 

encontrando-se indicado para doentes polimedicados, com posologias complexas. O seu objetivo é 

promover o uso correto e racional do medicamento, reduzindo o desperdício, os erros associados à 

dispensa, conservação e administração e garantir uma maior adesão à terapêutica.  

Ao longo do meu estágio estive em contacto com este serviço, a partir do qual pude observar que 

este tipo de procedimento necessita de uma análise continua ao longo de todo o processo, tendo 

efetuado os procedimentos de início de dispensação semanal para um utente e a dispensação de dois 

outros utentes, que já utilizavam este serviço. (Anexo X) 

Por último, este serviço tem-se demonstrado como extremamente útil ao nível dos cuidados 

farmacêuticos, apesar de ainda ser necessária a sua regulamentação e legislação deste em Portugal, 

uma vez que já é comum em alguns países da Europa.  

11.4. Rastreios 

A Farmácia Narcisa C. Dias é uma farmácia pró-ativa, que se empenha em promover diversas 

iniciativas, das quais se salientam os rastreios. Para tal, a Farmácia elabora um plano anual de 

rastreios. Durante os seis meses de estágio pude participar e colaborar em dois rastreios distintos: o 

rastreio para a avaliação de risco de diabetes tipo 2 (Anexo XI e XII) e o rastreio às doenças da 

próstata, no qual tive um papel pró-ativo, apesar de não ser um rastreio da minha responsabilidade. 

12. Farmácia e a Comunidade: Programa VALORMED 

O programa VALORMED apresenta, como objetivo a recolha, não só das embalagens vazias e 

produtos fora de uso entregues pelos cidadãos nas farmácias comunitárias, mas também das 
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embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário, com vista a serem eliminados em 

segurança. Quando o contentor se encontra cheio, este é selado e procede-se à sua pesagem, 

preenchendo-se um impresso presente no contentor, onde constam os dados relativos à farmácia, a 

data de recolha, o peso do contentor, entre outros.  

13. Ações de Formação  

A formação contínua é uma obrigação profissional, devendo esta incluir cursos de formação 

científica e técnica, congressos, encontros profissionais e científicos, sessões clínicas internas da 

farmácia e a leitura de publicações, que contribuam para a atualização profissional e o reforço das 

competências [7]. A Farmácia Narcisa C. Dias organiza formações internas, com o contributo das 

estagiárias, tendo como objetivo a atualização dos conhecimentos em diferentes áreas de interesse para 

a prática dos seus serviços. Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir à formação 

“Medicamentos de uso veterinário”, lecionada por uma colega estagiária. Uma outra formação interna 

foi apresentada por mim, cujo tema era “Suplementos de Emagrecimento: eficácia e segurança”. 

Após as apresentações é realizado um pequeno debate sobre os pontos-chave de cada formação e a sua 

aplicação no dia-a-dia da farmácia. 

14. Atividades Desenvolvidas na Farmácia 

Ao longo do meu estágio realizei um conjunto de atividades fulcrais para o bom funcionamento 

de uma farmácia. Nas primeiras três semanas de estágio, estive em contacto com alguns 

procedimentos de gestão da mesma, principalmente ao nível da receção de encomendas, gestão de 

prazos de validade e de devoluções, gestão de stock, bem como com alguns procedimentos 

burocráticos (por exemplo, a conferência de receituário). Para além disso, em especial durante este 

período, mas também ao longo do meu estágio, era da minha responsabilidade, após a receção das 

encomendas, proceder ao armazenamento dos produtos.  

A partir do dia 23 de janeiro, tive o primeiro contacto com o atendimento farmacêutico e a venda 

ao público de medicamentos/produtos, com o auxílio dos farmacêuticos, inicialmente apenas 

assistindo e, quase de imediato, assumindo o papel de “farmacêutico” (estagiária). Isto permitiu-me ter 

contacto com todos os problemas relacionados com a venda de medicamentos (posologia, 

contraindicações, efeitos adversos, entre outros), bem como com o aconselhamento e intervenção 

farmacêutica (Anexo XIII). 

Ao longo deste, e tal como referido ao longo do relatório, efetuei a determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, preparação de medicamentos manipulados, rastreios, dispensação semanal, 

a montagem de montras, bem como uma formação interna (8 de maio de 2014). (Anexo XIV e XV) 

Também tive a oportunidade de assistir a reuniões com delegados de propaganda médica, não só com 

o objetivo de conhecer os seus produtos e campanhas, mas também a realização de encomendas.  

No último mês do meu estágio, acompanhei uma das minhas colegas de estágio, numa atividade 

desenvolvida por esta, à escola primária de uma freguesia vizinha à Farmácia, para esclarecimento às 

crianças dos riscos e prevenções que devem ter com o Sol.  
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15. Conclusão 

Com o término deste estágio posso concluir que todos os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

últimos cinco anos na Faculdade, foram de extrema importância para o desenvolvimento de todo o 

trabalho realizado no âmbito da farmácia comunitária.  

Durante a sua realização, pautei sempre por responder às necessidades do utente, de acordo com 

os princípios éticos e deontológicos inerentes à profissão.  

A Farmácia Narcisa C. Dias, devido à sua localização (zona rural), permite ter um contacto mais 

próximo com as pessoas, através de uma confiança mutua entre o farmacêutica e o utente, o que se 

tornou num enorme desafio.  
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Casos de Estudo em Estágio I 

1. Suplementos de Emagrecimento 

1.1. Âmbito do Estudo 

Ao longo dos anos, o desenvolvimento da civilização, ciência e tecnologia tem contribuído, de 

uma forma direta ou indireta, para o aumento do bem-estar e comodidade da vida quotidiana da 

população.  

Nos dias de hoje, os desfiles de moda, as celebridades de cinema e televisão ditam a nova 

definição de beleza, cada vez mais exigente, por isso observamos atualmente, na sociedade, a presença 

de um elevado número de distúrbios alimentares (anorexia e bulimia). Devido a este novo conceito de 

beleza incutido na sociedade, as indústrias produziram os chamados suplementos alimentares, que 

alegam ser eficazes para a perda de peso, rápida e sem esforços [41]. 

Para ajudar no melhor aconselhamento aos doentes da Farmácia Narcisa C. Dias sobre os 

suplementos de emagrecimento, foi desenvolvido por mim um trabalho sobre este tema. (Anexo XV) 

Neste trabalho pretende-se estudar a eficácia e a segurança das substâncias de 21 suplementos 

alimentares, existentes no mercado, escolhidos aleatoriamente, tendo em atenção a interação com 

algumas patologias, mas principalmente com possíveis interações farmacológicas.  

2. Suplementos Alimentares para Perda de Peso 

Nos vinte e um suplementos alimentares selecionados e analisados, verificou-se uma diversidade 

de mecanismos de ação para a obtenção dos mesmos resultados. Optou-se por analisar as oito plantas e 

um dos compostos mais utilizados neste tipo de formulações (Anexo XVI).  

2.1. Plantas Medicinais com Ação Diurética 

2.1.1. Taraxacum officinale F.H.Wigg. 

O dente-de-leão é o nome popularmente dado às plantas medicinais pertencentes ao género 

Taraxacum, sendo a espécie mais abundante a Taraxacum officinale, encontrando-se, esta última, 

amplamente distribuída, em particular em zonas temperadas do Globo, nomeadamente na Europa, 

Asia e América do Norte [41,42]. Ao longo dos anos, o dente-de-leão foi utilizado pela medicina 

tradicional, com o objetivo de resolver desordens gastrointestinais, renais e hepáticas [42,43]. 

Nos últimos tempos, observa-se cada vez mais a sua utilização em suplementos alimentares, 

principalmente ao nível dos suplementos alimentares para perda de peso, apesar de ainda não se 

encontrar qualquer evidência científica do seu efeito [41]. Neste tipo de suplementos, a utilização do 

dente-de-leão é principalmente utilizado devido às suas propriedades diuréticas, apesar de apresentar 

também algum efeito laxante [41]. 

2.1.1.1. Compostos Ativos 

Após a análise dos compostos presentes, em diferentes extratos, observa-se que existe uma 

variação da composição dos extratos, consoante a correspondência a um extrato da raiz, folhas ou 

flores, e consequente variação da sua atividade farmacológica [45]. De uma forma geral, pode-se 

verificar que o dente-de-leão, na sua composição, apresenta nove compostos, que entre outras 
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atividades, apresentam uma atividade diurética, dos quais se salienta o ácido ascórbico, ácido cafeico, 

ácido clorogénico, magnésio e o potássio [42,43,45]. 

2.1.1.2. Interações Farmacológicas e Efeitos Adversos 

Atualmente, T. officinale é, geralmente, considerado como um produto seguro, não tendo sido 

observados e reportados quaisquer efeitos adversos resultantes da sua utilização. Por outro lado, 

segundo um relatório da EMA 2009, não foram observados, até então, quaisquer tipos de interações 

farmacológicas. No entanto, o dente-de-leão pode interferir com algumas isoenzimas pertencentes ao 

Citocromo P450, tendo-se verificado já alterações ao nível da CYP1A2, e consequente velocidade de 

metabolização de alguns medicamentos, como é o caso do haloporinol, propanolol, amitriptilina, 

verapamil, entre outros, resultando no aumento dos níveis sanguíneos e consequente aumento dos seus 

efeitos ou aparecimento de efeitos adversos [46]. Para além disto, Zuh et al sugerem a provável 

interação com antibióticos, nomeadamente com a ciprofloxacina e seus derivados, promovendo a 

redução da absorção do fármaco e consequente eficácia, devido ao seu elevado teor em minerais 

[41,42]. 

2.1.2. Orthosiphon stamineus Benth. 

A O. stamineus é uma das plantas medicinais mais populares e tradicionalmente utilizadas no 

Sudeste Asiático, onde é extremamente utilizada no tratamento de doenças reumatoides, diabetes, 

hipertensão, amigdalite, epilepsia, cálculos biliares e renais, litíase, edema, entre outras [48,49]. Na 

Indonésia, é conhecida como Chá-de-Java, sendo as suas folhas utilizadas como agente diurético, 

tendo sido posteriormente introduzido na Europa e no Japão, sob a forma de tisanas [49]. 

Com uma ampla distribuição, principalmente em regiões temperadas e tropicais do globo, como o 

caso da India, Malásia, China, Austrália, entre outros países do Pacifico, é possível identificar duas 

variedades distintas de O. stamineus. A distinção destas duas espécies é efetuada através da cor das 

suas flores: a espécie que apresenta flores brancas e a espécie que apresenta as flores roxas, 

apresentando esta última uma maior variedade e quantidade de compostos bioativos [49]. 

2.1.2.1. Compostos Ativos 

A maioria das investigações científicas são efetuadas a nível da variedade de O. stamineus cujas 

flores são brancas, sendo que, tal como se verificou para o caso da T. officinale, os principais 

compostos observados, nos extratos de O. stamineus, são flavonoides (como por exemplo a 

salvigenina e a euparorina), fenilpropanoides (como por exemplo o ácido cafeico e os seus derivados), 

saponinas terpénicas (diterpenos e os triterpenos) e sais de potássio. Estes são os principais compostos, 

aos quais é atribuída a atividade diurética demonstrada nos seus extratos [49]. 

2.1.2.2. Outros Mecanismos de Ação 

Segundo Ammer et al, O. Stamineus, ao antagonizar o recetor da Adenosina A1, que se encontra 

também ele envolvido na regulação do fluxo de urina e na excreção de sódio, potencia o seu efeito 

diurético, que é atribuído, em parte, à sua abundância em compostos fenólicos [50]. 
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Por outro lado, o extrato apresenta uma ação anorética e de degradação dos adipócitos, atuando 

também a nível do eixo hipotalâmico. Deste modo, é possível observar um aumento da expressão de 

mRNA da Leptina, no tecido adiposo, o que promove a expressão de peptídeos reguladores da apetite 

(como o caso do proopiomelanocortina) e uma redução do neuropeptídeo Y (estimulante da apetite) 

[50].  

2.1.2.3. Interações Farmacológicas e Efeitos Adversos 

Os efeitos secundários inerentes à utilização de formulações que contêm O. stamineus devem-se 

principalmente à elevada presença de taninos, que podem desencadear perturbações gastrointestinais 

(nomeadamente náuseas) [51]. 

Apesar da grande variedade de condições ambientais, às quais esta planta se encontrar sujeita, 

poucos são os estudos que relatam possíveis efeitos tóxicos e interações farmacológicas da mesma, 

com especial atenção para as CYP1A, CY2B9 e CYP2B10, responsáveis pela metabolização de 

compostos teratogénicos e tóxicos [49]. No entanto, Pan et al observou a possível interação de 

diferente tipo de extratos de O. stamineus, nas atividades de algumas das principais isoenzimas, 

presentes a nível hepático, demonstrando que os efeitos inibitórios observados na atividade da CYP 

3A4 e CYP 2D6 encontram-se relacionados com a presença da sinensetina, mas principalmente de um 

elevado teor em euparorina [52]. 

2.1.3. Equisetum arvense L. 

Equisetum arvense, também conhecida na Europa como cavalinha, é uma planta vascular 

pertencente à família das Equisetaceae, sendo uma das plantas medicinais mais largamente prescritas e 

cuja sua utilização remonta à Roma antiga e à medicina grega [53,54]. Tradicionalmente, a cavalinha é 

utilizada como agente diurético e anti-inflamatório. A cavalinha é uma das plantas mais abundantes e, 

facilmente, encontrada no continente Americano, Europa, Norte de África e Ásia, estando a sua 

distribuição mais restrita a ambiente temperados e com um maior teor de humidade, como o caso dos 

rios [53]. 

2.1.3.1. Compostos Ativos 

Através da análise de diferentes tipos de extratos da cavalinha, pode-se verificar uma grande 

variedade de produtos fitoquímicos. As partes aéreas de E. arvense (estéreis, secas, fragmentadas ou 

inteiras), amplamente utilizadas nos suplementos alimentares, contêm flavonoides, saponinas, ácido 

cafeico e seus derivados, compostos fenólicos, alcaloides, esteroides, e minerais (principalmente os 

sais de silício e de potássio) [53]. 

2.1.3.2. Mecanismo de Ação:  

A cavalinha é utilizada, ao nível dos suplementos alimentares de perda de peso, devido ao seu 

elevado efeito diurético, sendo este caraterizado pela presença de elevadas concentrações de minerais 

(silícios, potássicos e, em menor quantidade de magnésio), compostos fenólicos e flavonoides. No 

entanto, mais estudos são necessários com o objetivo de elucidar o mecanismo de ação diurética de E. 

arvense [53]. 
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2.1.3.3. Interações Farmacológicas e Efeitos Adversos 

Na literatura, poucos são os estudos científicos ou relatos de efeitos adversos, sendo considerada 

a E. arvense considerada segura, desde que utilizada em doses adequadas. Segundo um relatório da 

EMEA de 2008, já foi reportado alguns efeitos adversos, nomeadamente reações alérgicas e distúrbios 

gastrointestinais (possivelmente devido à presença de taninos e sais de silício que podem irritar a 

mucosa gastrointestinal), associados a produtos que contêm extrato de cavalinha [55]. 

Apesar dos estudos, relativos às interações farmacológicas da Equisetum arvense, serem muito 

escassos, segundo um relatório da EMEA (2008), trabalhos in vitro demonstraram alguma interação 

com algumas das enzimas do CitP450, nomeadamente com a CYP 3A4 [55]. 

Por último, a cavalinha poderá interferir com a terapia antigotosa, uma vez que já foi 

demonstrado que esta potencia a formação de cristais de ácido úrico na urina [53]. 

2.2. Principais Interações Farmacológicas dos Agentes Diuréticos 

Após o que foi acima descrito, pode-se observar que pouca é a informação disponível em relação 

às possíveis interações farmacológicas através da utilização deste tipo de formulações com ação 

diurética.  

A maioria dos agentes diuréticos, como o caso das plantas medicinais anteriormente estudadas, 

promove uma perda significativa de potássio do organismo, e consequente aparecimento de um 

episódio de hipocalémia [45]. Esta diminuição dos níveis sanguíneos de potássio pode promover o 

aparecimento de algumas interações farmacológicas, nomeadamente com os agentes glicosídeos 

cardíacos e os agentes da classe III de antiarrítmicos, potenciando os seus mecanismos de toxicidade e 

o aumento do risco de arritmias. Assim, pode-se concluir que este tipo de extratos se encontra 

contraindicado em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca [43]. 

Para além disto, os efeitos ou os efeitos adversos e tóxicos de outros fármacos, incluindo outros 

agentes diuréticos e o lítio, podem ser aumentados aquando em associação com estes [45]. Apesar de 

ainda não se encontrar demonstrado e totalmente esclarecido, o mecanismo que promove a sua 

atividade antidiabética na literatura já se encontram descritos possíveis casos de interações destes 

agentes com a terapêutica com agentes hipoglicémicos [45]. 

2.3. Supressores do Apetite ou Promotores da Saciedade 

A presença deste tipo de constituintes nos suplementos têm como principal objetivo a diminuição 

da ingestão calórica através da diminuição do apetite e aumento da sensação de saciedade. Os 

potenciais efeitos benéficos, atribuídos à utilização fibras dietéticas (por exemplo, glucomanano), 

podem ser facilmente encontrados descritos na literatura, apresentando vantagens em termos da 

homeostasia da glucose, metabolismo dos lípidos, regulação do trânsito intestinal e ingestão calórica 

no consumo de fibras dietéticas. Apesar da maiorias do estudos realizados neste tipo de fibras serem 

contraditórios, os ensaios recentes reportam a presença de uma pequena atividade na perda de peso 

[56]. 
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2.3.1. Amorphophallus konjac K. Koch 

O glucomanano é uma fibra dietética solúvel, mas com elevada viscosidade, obtida através dos 

tubérculos de Amorphophallus konjac, nativa da Ásia. Apesar de ser tradicionalmente utilizada na 

alimentação, esta tem adquirido uma grande popularidade como um dos constituintes utilizados nos 

suplementos alimentares para perda de peso. É constituída por um polímero linear de D-manose e D-

glucose, que apresenta uma elevada capacidade de absorção de água (conseguindo absorver até cerca 

de 50% do seu peso),formando um gel espesso no estomago, promovendo a sensação de saciedade. 

Por outro lado, esta também apresenta algum efeito laxante, devido à presença de mucilagens. A sua 

utilização em suplementos para emagrecimento apresenta como principais objetivos melhorar a função 

intestinal, controlo do apetite e na redução da absorção das gorduras [41,57]. 

2.3.1.1. Interações Farmacológicas e Efeitos adversos 

As interações farmacológicas reportadas são essencialmente associada com a redução dos níveis 

de colesterol e lípidos, bem como a interferência com a absorção de determinados fármacos. Deste 

modo, é da extrema importância a monitorização dos doentes que tomam fármacos anti hipertensores e 

antidislipidémicos [41]. Para além disto, diversos estudos demonstraram que a administração de 

glucomanano promove uma significativa redução dos níveis sanguíneos de glucose, sendo também 

apontado, como uma possibilidade, a redução da absorção de fármacos pertencentes ao grupo das 

sulfonilureias [41]. 

Segundo Jordan, o glucomanano consegue reduzir significativamente os níveis das hormonas da 

tiroide, T3 e T4, bem como interferir nos tratamentos de tiroxicoses, através do seu efeito sobre a 

circulação entérica [41,58]. Deste modo, pode-se concluir que o glucomanano poderá interferir com a 

absorção de alguns fármacos ou suplementos alimentares e, consequentemente, diminuição da sua 

eficácia [41,59]. 

2.4. Agentes que aumentam a termogénese e estimulantes  

2.4.1. Citrus aurantium L.  

A laranja amarga é o fruto da espécie Citrus aurantium, amplamente valorizada, ao longo dos 

séculos, devido à sua utilização quer ao nível da alimentação quer ao nível das suas propriedades 

medicinais. Utilizado, desde os tempos medievais na região do Mediterrâneo, como agente colagogo, 

estimulante cardíaco, digestivo, sedativo, entre outros, a popularidade da laranja amarga tem vindo a 

aumentar, principalmente como ingrediente dos produtos de perda de peso [60,61]. 

Esta apresenta uma grande variedade de fitocompostos biologicamente ativos, incluindo um 

conjunto de flavonoides, a sinefrina e a octopamina, ambas agonistas adrenérgicos. A sinefrina é 

estruturalmente semelhante à efedrina, sendo deste modo a laranja amarga uma alternativa segura e 

eficaz para a perda de peso, apesar dos seus frutos apresentarem a dicotomia estimulante de apetite e 

perda de peso. Para além disso, o extrato de laranja amarga é também utilizado neste tipo de 

suplementos devido aos seus efeitos sobre os processos metabólicos, incluindo um aumento na taxa 
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metabólica basal e lipólise, bem como na supressão do apetite, apesar das insuficientes evidências de 

tal atividade [60,61]. 

2.4.1.1. Interações Farmacológicas 

Apesar da quase inexistência de estudos sobre a segurança e a eficácia da laranja amarga, esta 

pode causar uma grande variedade de efeitos adversos e interações farmacológicas. A sinefrina é 

conhecida como causar efeitos adversos cardiovasculares quando utilizada em doses bastante elevadas, 

podendo haver interações com produtos que incluam cafeina, bem como medicamentos utilizados no 

tratamento de patologias cardíacas. Para além disto, alguns estudos demonstram que a C. auratium 

apresenta uma atividade inibidora do citocromo P450, nomeadamente em relação à CYP3A4, apesar 

de ser em menor extensão comparativamente com a toranja [41,60,61]. 

Por último, e devido à facto de quer a sinefrina quer a octopamina serem moléculas endógenas, 

teoricamente existe a possibilidade de interação entre a laranja amarga comos IMAOs [41]. 

2.5. Moduladores do metabolismo dos Hidratos de Carbono e Lípidos 

2.5.1. Camellia sinensis (L.) Kuntze 

O chá verde, obtido através das folhas secas da Camellia sinenses, ganhou uma enorme 

popularidade devido à sua utilização no tratamento de uma enorme diversidade de patologias, mas 

também à promoção de bem-estar geral [41]. 

A sua utilização a nível dos suplementos alimentares advém não só por parte do seu enorme teor 

em cafeina, mas também de outros polifenóis, como o caso da epigalhocatequina 3-O-galhato (EGCG) 

[62]. Segundo Jordan, o efeito de perda de peso da associação da EGCG e a cafeina prende-se com 

uma ação inibitória da catecol-O-metil transferase e da fosfodiesterase. Para além disso considera-se, 

também, que este atua ao nível da metabolização dos hidratos de carbono e dos lípidos, favorecendo, 

também a termogénese e a lipólise [41,63]. 

2.5.1.1. Interações Farmacológicas  

Tal como seria de se esperar, os principais efeitos adversos e interações farmacológicas 

associadas ao chá verde, encontra-se relacionada com o seu teor em cafeina, como por exemplo a 

interação com outros agentes diuréticos (como o caso da furosemida), potenciando os seus efeitos, 

para além dos seus próprios efeitos como agente diurético [41]. 

No entanto, na literatura é possível observar algumas interações relacionadas com os outros 

constituintes do chá verde. O chá verde apresenta um elevado teor em vitamina K que, quando 

ingerido em elevadas quantidades, pode interferir com os efeitos da varfarina. Para além disto, 

segundo Jordan, o chá verde pode causar uma redução das concentrações de estrogénio, quando 

combinado com produtos que são utilizados para o alívio dos sintomas da menopausa, indicando que 

pode existir interação com os contracetivos orais, bem como com a terapia de substituição hormonal 

[41]. 
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2.5.2. L-carnitina 

A L-carnitina é uma molécula essencial que desempenha um importante papel na produção de 

energia, intervindo no transporte de ácidos gordos de cadeia longa para a mitocôndria. Geralmente, o 

organismo humano consegue sintetizar, a carnitina necessária, através de aminoácidos essenciais a 

metionina e lisina [64]. Apesar de poder ser obtida através da alimentação, esta é facilmente 

encontrada na constituição de uma grande variedade de suplementos alimentares, em particular nos de 

perda de peso, apesar de não existirem qualquer estudo que demonstre a sua eficácia na performance 

física e na perda de peso [65]. 

Diversos estudos afirmam que a carnitina é, de um modo geral, segura. No entanto, já se 

encontram descritos alguns efeitos adversos, essencialmente associados à sua utilização em doses 

excessivas, nomeadamente distúrbios gastrointestinais (entre eles, diarreia e náuseas), odor corporal, 

aumento do apetite, entre outros [65]. Por seu turno, são bastante raros relatos na literatura, no que 

concerne às possíveis interações farmacológicas entre a associação da carnitina com alguns 

medicamentos, sendo até então reportado a sua interação com agentes anticoagulantes, bem como a 

diminuição da eficácia das hormonas da tiroide [65,66]. Também se encontra descrito a potencial ação 

de redução das concentrações de carnitina, por parte do ácido valpróico [67,68]. 

2.6. Outros mecanismos de ação 

2.6.1. Cynara scolymus L.  

A alcachofra, pertencente à família das Asteraceae, é uma planta amplamente cultivada na região 

mediterrânea. Na medicina tradicional Europeia, as folhas da alcachofra são utilizadas como agentes 

diuréticos e coleréticos, sendo o seu extrato considerado como hepatoprotetor. No extrato de 

alcachofra podem ser observados uma grande variedade de compostos, sendo considerados como 

compostos ativos da alcachofra a cinarina (a mais estudada), o ácido clorogénico e flavonoides 

(nomeadamente a luteolina e a apigenina) [69,70]. 

Atualmente, a alcachofra tem sido utilizada em suplementos de emagrecimento devido à sua 

atividade colerética, ou seja, aumento do fluxo de bilis do fígado para a vesicula, diurética e atividade 

hepatoprotetora, sendo designada pela indústria como um elemento desintoxicante [71]. 

2.6.1.1. Interações Farmacológicas  

A alcachofra é considerada como um extrato, provavelmente, seguro, quando ingerido por 

períodos de tempo por via oral. Alguns efeitos adversos encontram-se associados a esta, sendo estes 

geralmente leves, incluindo essencialmente sintomas gastrointestinais [72]. 

Por último, não existem descritas na literatura qualquer tipo de interação farmacológica, 

comparativamente com o Silybum marianum (Cardo mariano), não abordado neste trabalho, mas que 

também apresenta uma ação hepatoprotetora. A literatura descreve que o cardo mariano apresenta ação 

inibitória ao nível dos processos metabólicos de Fase I (nomeadamente na CYP2C9 e CYP3A4) e de 

Fase II (glucuronidação) [73,74]. 
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2.6.2. Foeniculum vulgare Mill.  

Foeniculum vulgare, comummente designado de funcho ou erva-doce, é a planta mais 

amplamente utilizada medicina pertencente à família da Aplaceae. Nativa da região do mediterrâneo, 

os seus frutos têm sido utilizados, durante séculos, na medicina tradicional à base de plantas na Europa 

e na China, acreditando-se que esta seja uma das plantas medicinais mais utilizadas de todo o mundo. 

Terapeuticamente, esta é utilizada como agente diurético, antifúngico, antibacteriano e em distúrbios 

gastrointestinais, como no caso de cólicas, indigestão e flatulência. Uma avaliação fitoquímica 

realizada ao extrato dos frutos de F. vulgare descreve a presença de compostos voláteis, como o 

estragol e o fenchone, mas também apresenta um conjunto de compostos fenólicos, como o caso dos 

flavonoides, ácidos fenólicos, ácidos hidroxicinâmicos, cumarinas e taninos [75,76]. 

Nos dias de hoje, observa-se uma crescente utilização do F. vulgare ao nível dos suplementos 

alimentares de perda de peso, não só devido à sua atividade hepatoprotetora mas também no auxílio da 

função digestiva.  

2.6.2.1. Interação Farmacológica e Efeitos Adversos  

Na literatura já se encontram descritos casos de indivíduos que desenvolveram crises epiléticas 

após da utilização do óleo de erva-doce, apesar de este ser normalmente considerado como bem 

tolerado e os principais efeitos secundário se encontrarem associados a uma hipersensibilidade [75]. 

No que concerne às interações farmacológica, na literatura é demonstrado que F. vulgare é um 

inibidor de uma isoenzima do citocromo P450, a CYP3A4, alterando parâmetros farmacocinéticos de 

fármacos como o verapamil, finasterida, sinvastatina, entre outros. Para além disso, segundo Rahimi, 

foi observado que o F. vulgare afeta a biodisponibilidade de alguns antibióticos, nomeadamente com a 

ciprofloxacina, interferindo na sua absorção, distribuição e eliminação [76]. 

3. Conclusão 

Após a realização deste trabalho, verificou-se que existem poucos estudos realizados sobre a 

eficácia dos compostos presentes nos suplementos alimentares, bem como das suas possíveis 

interações farmacológicas.  

Apesar de toda a publicidade realizada em torno dos suplementos alimentares, afirmando que 

estes são seguros para o ser humano, verificou-se que muitos problemas de segurança e interação 

podem advir da associação deste tipo de compostos.  

Os mecanismos pelos quais estes suplementos alimentares promovem a perda de peso não se 

encontram, na sua maioria, totalmente esclarecidos, sendo necessário a realização de mais estudos.  

O farmacêutico tem um papel fundamental na ajuda da escolha do suplemento mais adequado, 

tendo que ter sempre em conta a história clinica e farmacológica do cliente. Este deve também advertir 

o cliente que é fundamental associar um estilo de vida saudável, com mudança dos seus hábitos 

alimentares e com prática de exercício físico.  
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Casos de Estudo em Estágio II 

1. Rastreio: Avaliação do risco de Diabetes Mellitus tipo 2 

1.1. Âmbito do Estudo 

A diabetes é uma doença que vem afetando cada vez mais a sociedade portuguesa. Por este 

motivo, durante o mês de abril dediquei-me ao rastreio do mesmo.  

1.2. Diabetes 

A Diabetes mellitus  é um grupo de doenças metabólicas de múltiplas etiologias, caraterizada por 

períodos de hiperglicemia, resultantes da deficiente secreção ou ação da insulina, ou de ambas. A 

insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas endócrino, ao nível das células β das ilhotas de 

Langerhans, interferindo a nível dos lípidos, das proteínas e dos hidratos de carbono, através do 

aumento da permeabilidade celular à glicose, com exceção das células do tecido nervoso [77,78]. 

A hiperglicemia crónica na diabetes, que advém da deficiente absorção de glicose, é associada ao 

aparecimento de danos a longo prazo, disfunção e insuficiências de diferentes tecidos/órgãos, 

especialmente nos olhos, rins, tecido nervoso, coração e vasos sanguíneos [77]. 

Desde a destruição autoimune das células β a anomalias que resultam na resistência à insulina, 

são diversos os processos patológicos que se encontram envolvidos no desenvolvimento da diabetes. 

No entanto, pode-se observar que a base do distúrbio no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos 

e proteínas é a deficiente ação insulina sob os tecidos-alvo. A dualidade entre problemas de secreção e 

da ação da insulina, frequentemente, coexiste no mesmo paciente, sendo, na maioria dos casos, pouco 

claro qual destes distúrbios é a principal causa da hiperglicemia [77]. 

Alguns dos sintomas de uma hiperglicemia acentuada incluem a poliúria, polidipsia, perda de 

peso, polifagia e visão turva. Para além disto, uma maior suscetibilidade e desenvolvimentos de certas 

infeções podem também acompanhar a hiperglicemia crónica. Numa situação de diabetes não 

controlada, as consequências podem ser fatais para estes indivíduos, podendo manifestar-se uma 

hiperglicemia com cetoacidose ou a síndrome hiperosmolar não cetónica [77]. 

A longo prazo, cerca de 40% dos indivíduos com Diabetes podem vir a desenvolver um conjunto 

de complicações tardias. Estas complicações evoluem de uma forma silenciosa, sendo na maioria das 

vezes detetada quando já se encontram instaladas. Contudo, é possível reduzir/evitar estas 

complicações através de um controlo rigoroso da glicémia, da pressão arterial e do perfil lipídico, bem 

como através de uma vigilância periódica aos órgãos mais sensíveis (como o caso dos olhos, rim, 

coração, entre outros). De um modo geral, estas complicações podem ser dividas em: microvasculares 

(Retinopatia, Insuficiência Renal e Neuropatia diabética), macrovasculares (Acidente Vascular 

Cerebral, Isquemia dos membros inferiores, Doença coronária) e outras complicações (como o caso da 

disfunção sexual e de infeções) [77,78]. 

1.3 – Classificação 

A diabetes pode ser classificada em quatros categorias distintas: Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e 

a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Diabetes Mellitus gestacional (DG) e outros tipos específicos de 
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Diabetes mellitus, sendo que a maioria dos casos são classificados clinicamente, consoante a sua 

etiologia em DM1 e DM2. Para além disto, também existem duas categorias, classificadas como Pré-

Diabetes, caraterizadas pela glicémia em jejum alterada e pela diminuição da tolerância à glicose [78]. 

1.3.1. Pré-Diabetes 

A Pré-diabetes não é considerada como uma patologia, mas antes como um fator de risco para o 

desenvolvimento de DM e de doenças cardiovasculares. Estas anomalias de regulação da glicose são 

estádios intermediários entre a sua homeostasia normal e a diabetes, contudo as duas apresentam 

diferentes anomalias na regulação da glicose, sendo um ao nível do período de jejum e a outra num 

período pós-prandial. A glicémia em jejum alterada é o estadio em que o indivíduo apresenta valores 

de glicémia em jejum abaixo do valor estabelecido para classificar como DM, porém superior aos 

valores de referência normal. Por seu turno, a diminuição da tolerância à glicose é classificada como 

um estadio de alteração da regulação do metabolismo dos hidratos de carbono, apenas manifestado e 

detetado quando submetidos à Prova de Tolerância à glicose oral (PTGO) [78]. 

1.3.2. Diabetes Mellitus tipo 1  

A DM1 é a forma mais rara de diabetes, representando, apenas, cerca de 10% dos casos, e atinge 

na sua maioria crianças ou jovens, mas também se pode observar a sua presença em adultos e idosos, 

apesar de, nestes grupos etários, as células β poderem manter uma função residual durante muitos anos 

[77,79]. 

Esta é uma doença autoimune crónica, caracterizada pela destruição seletiva e maciça das células 

β do pâncreas, que deixam de apresentar a capacidade de produzir insulina, e pela presença de 

anticorpos anti-GAD (descarboxilase do ácido glutâmico), anticorpos contra as células beta ou contra 

a insulina. Apesar de ainda não serem plenamente conhecidas as principais causa da DM1, sabe-se que 

é o sistema imunitário do próprio individuo que conduz à destruição das células β. Esta destruição 

autoimune encontra-se relacionada com uma predisposição genética, bem como com fatores 

ambientais, os quais ainda se encontram pouco definidos. Segundo a literatura, estes indivíduos 

encontram-se mais predispostos ao desenvolvimento de outras doenças autoimunes, como por 

exemplo doença graves [77,80]. 

No entanto, existe um pequeno grupo de indivíduos, principalmente indivíduos provenientes de 

Africa e da Asia, cuja etiologia é desconhecida, que apresenta uma permanente insulinopenia e é mais 

propenso ao aparecimento de uma cetoacidose, mas sem qualquer evidência de um processo 

autoimune, sendo classificada como Diabetes Idiopática [77,78]. 

1.3.3. Diabetes Mellitus tipo 2 

A DM2 é a forma mais predominante de Diabetes, correspondente a cerca de 90% da população 

diagnosticada. É caraterizada por um desequilíbrio no metabolismo da insulina, nomeadamente ao 

nível da ação e secreção da insulina, surgindo tipicamente no adulto [80]. 
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O aparecimento da DM2 encontra-se muito relacionado com as alterações de estilo de vida, 

(maior sedentarismo e alteração do regime alimentar) e o aumento do aparecimento de indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade. A incidência deste tipo de diabetes aumenta com a idade, sendo 

principalmente diagnosticado em faixas etárias superiores a 40 anos [80]. 

Esta forma de diabetes será analisada com maior pormenor mais à frente.  

1.3.4. Diabetes Mellitus gestacional 

A diabetes gestacional, tal como o próprio nome indica, é definida como qualquer grau de 

intolerância à glucose, com início ou primeiramente diagnosticada durante a gestação que, 

habitualmente, desaparece com o término da mesma. Contudo, em alguns casos não se pode excluir a 

possibilidade deste estado de intolerância ter surgido anteriormente à gravidez e de não ter sido 

diagnosticado, aplicando-se este termo, independentemente, de ser necessária ou não a utilização uma 

terapêutica com insulina ou o problema persistir após o parto [77]. 

Tal como na DM2, DMG encontra-se associada tanto à resistência a insulina, quanto à 

diminuição da função das células beta do pâncreas. Esta ocorre em cerca de 1 em cada 20 mulheres 

grávidas e, caso não seja devidamente identificada e corrigida (através da dieta e, por vezes, pela 

insulina), pode estar associada ao aumento de complicações maternas (pré-eclampsia) e fetais 

(prematuridade, alterações metabólicas e óbito) [78]. Para tal, importante o rastreio, nas consultas do 

primeiro trimestre de gravidez, com especial atenção às mulheres pertencentes a populações de alto 

risco, com o objetivo de detetar uma possível Diabetes mellitus não diagnosticada. As provas de 

rastreio para a diabetes gestacional são efetuadas, geralmente, entre a vigésima quarta e a vigésima 

oitava semana de gestação [81]. As gestantes que cumpram todos os requisitos aprovados pela OMS 

para a DM e para a diminuição da tolerância à glicose são classificadas como tendo DMG. 

Independentemente do resultado obtido na prova de reclassificação da gestante, seis a oito semanas 

após o parto, mulheres cuja gravidez anterior desenvolveram a DMG, a probabilidade de, numa nova 

gravidez, desenvolver DMG é de 30 a 50%. Para além disto, cerca de metade das mulheres que 

desenvolveram DMG correm o risco de desenvolver, a longo prazo, DM2 [77,79]. 

1.3.5. Outro Tipo de Diabetes 

Os outros tipos específicos de diabetes são, geralmente, causas menos comuns de Diabetes 

mellitus, mas é nestes que as anomalias subjacentes ou o processo patológico podem ser identificados 

de uma forma relativamente específica, e que não se enquadram em nenhuma das categorias 

anteriormente referenciadas. São causadas por alterações conhecidas como: defeitos genéticos, 

nomeadamente na função das células beta e da ação da insulina; patologias do pâncreas exócrino, 

como as pancreatites e os traumatismos; endocrinopatias, como por exemplo a Síndrome de Cushing; 

induzida por químicos ou fármacos, como o caso dos glucocorticoides e da hormona da tiroide; 

infeções; por síndromas genéticos associados com diabetes, como os casos do Síndroma de Down, e 

formas específicas e pouco comuns de Diabetes mellitus imunomediada [77]. 
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1.4. Diabetes Mellitus tipo 2 

A DM2, anteriormente classificada como Diabetes não insulina-dependente, é a designação 

utilizada para os indivíduos que apresentam uma deficiência relativa de insulina, comparativamente 

com a DM1. Deste modo, a DM2 consiste numa diversidade de disfunções, caraterizadas por 

episódios hiperglicemia, resultante da combinação de resistência à ação da insulina, a secreção 

insuficiente de insulina e secreção excessiva ou inapropriada de glucagon [80,82]. 

Em condições fisiológicas normais, as concentrações de glicose ao nível do plasma são mantidas 

dentro de uma estreita faixa de valores, através de uma interação fortemente regulada e dinâmica entre 

a sensibilidade dos tecidos à insulina e a sua secreção, dependendo quer do número de célulasβ, bem 

como da sua capacidade secretora [83]. 

No entanto, na DM2 pode-se observar a presença de uma insuficiente secreção de insulina, por 

parte das célulasβ, e resistência à mesma [77]. A resistência à insulina desencadeia uma diminuição do 

transporte de glicose nas células musculares, a uma elevada produção hepática de glucose e aumento 

da degradação de lípidos. Nos indivíduos com DM2 encontram-se presentes tanto o mecanismo de 

resistência à insulina, bem como a sua inadequada secreção, o que significa que é necessário uma 

maior quantidade de insulina para uma mesma quantidade de glicose no sangue [82]. Numa fase 

inicial, e com o objetivo de compensar a constante insulinorresistência, verifica-se um aumento quer 

da produção quer da secreção de insulina, por parte das célulasβ, sendo a falha deste mecanismo 

compensatório que despoleta todo o processo e progresso patológico [83]. 

Esta forma de diabetes encontra-se, frequentemente, não diagnosticada por muitos anos, uma vez 

que a hiperglicemia desenvolve-se de uma forma gradual, não apresentando, por vezes, uma forma 

grave o suficiente para demonstrar qualquer um dos sintomas clássicos da diabetes (como por exemplo 

a cetoacidose raramente aparece de uma forma espontânea) [78,79]. 

1.4.1. Etiologia 

A DM2 é uma doença heterogénea e multifatorial, envolvendo complexas interações entre fatores 

genéticos e fatores ambientais [80]. Segundo a American Diabetes Association, a forte predisposição 

genética é muito maior para o caso da DM2 comparativamente com a forma autoimune da DM1, no 

entanto a forma como esta interação é bastante complexa e ainda não totalmente conhecidas. Sendo a 

DM2 uma doença poligénica, diversos estudos demonstram o envolvimento de múltiplos genes, 

nomeadamente ao nível da disfunção das células beta pancreáticas e na resistência à insulina. No 

entanto, coletivamente, estes explicam menos de 10% do componente genético da doença [83]. 

1.4.2. Fatores de Risco 

O aumento da prevalência da DM2 encontra-se amplamente associado às alterações de estilo de 

vida, principalmente nas populações ocidentais, com uma redução da atividade física e um maior 

sedentarismo, alteração do tipo de alimentação, ao envelhecimento da população, bem como a outros 

padrões comportamentais [84]. 
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Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da DM2, apontados pela literatura, são o 

sedentarismo, obesidade, história familiar de diabetes (por exemplo, pais e irmãos) e a predisposição 

genética. No entanto, também são considerados como fatores de risco a idade, história prévia de 

doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, mulheres já diagnosticadas com DG, Pré-diabetes, 

consumo de fármacos que predispõem para o aparecimento de diabetes, entre outros [80]. 

1.4.2.1. Fatores de Risco Modificáveis 

Apesar da presença desta forte componente hereditária, alguns dos seus fatores de risco são 

passíveis de ser controlados e modificados. Os fatores de risco classificados como modificáveis são 

aqueles que são passíveis de ser controlados ou modificados, com o objetivo de prevenir ou pelo 

menos retardar o aparecimento da diabetes e das suas complicações [78]. 

Um exemplo de um dos fatores de risco modificáveis é a obesidade. Contudo, e apesar da DM2 

ser caraterizada como uma doença tipicamente do indivíduo com excesso de peso e obeso, tem-se 

verificado um aumento do risco de desenvolver diabetes em indivíduos que apresentam um aumento 

da percentagem de gordura a nível abdominal (visceral). Deste modo, devido à falta exercício físico, a 

obesidade, e em particular a obesidade visceral, acompanhada por uma diminuição da massa muscular, 

desenvolve a resistência à insulina [77]. Também as mudanças na alimentação, em particular com o 

aumento do consumo de lípidos e de açúcares simples e a diminuição da ingestão de fibras dietéticas, 

contribuem para o aumento da obesidade e consequente deterioração da tolerância à glicose [82]. 

No que concerne à hipertensão, esta encontra-se inter-relacionada com a diabetes, sendo que, 

segundo a literatura, quando controlada reduz significativamente o risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares, em particular na população diabética [85]. A prática de exercício físico permite não 

só obter um peso saudável, mas também o controlo da pressão arterial. Para além disto, este estimula a 

produção de insulina, aumentando a captação, por parte das células, de glicose, tornando-se este um 

dos principais fatores de prevenção da DM2. Deste modo, pode-se concluir que o sedentarismo e a 

falta de exercício físico são, também eles, dois fatores de risco quer para o desenvolvimento de DM2, 

quer para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares [86]. 

1.4.2.2. Fatores de Risco Não Modificáveis 

Os fatores de risco não modificáveis são todos aqueles que não podem ser controlados, como é o 

caso da história familiar e de doenças do pâncreas ou doenças endócrinas. Tal como já foi referido 

anteriormente, a predisposição genética é um fator muito forte quando se estuda a DM2. Indivíduos 

que apresentam casos de diabetes na família, particularmente de primeiro grau (pai ou irmão), têm 

uma maior probabilidade de desenvolver a doença, em comparação com indivíduos sem qualquer 

história familiar. No entanto, o facto de apresentar uma história familiar de DM2, não significa que 

este indivíduo desenvolverá obrigatoriamente a doença [80]. 

A DM2 é mais comummente detetada em adultos com 40 anos ou mais, sendo o envelhecimento 

das populações uma das razões para o aumento da prevalência da DM2. Por outro lado, cada vez mais 

tem sido verificado a presença desta em grupos etários mais jovens, em particular em grupos raciais e 
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étnicos altamente suscetíveis, como o caso dos hispânicos e dos nativos americanos, e em indivíduos 

obesos [80]. 

1.5. Escala de Avaliação de Risco de Diabetes 

A prevalência da DM2 tem aumentado na população mundial, encontrando-se associada a 

diversas complicações bem conhecidas e com um significativo impacto negativo na qualidade de vida 

dos doentes e das suas famílias. Por outro lado, para além de ser uma das importantes causas de 

morbilidade e mortalidade, implica elevados gastos para o sistema de saúde. Em 2012, o custo direto 

estimado com a diabetes, em Portugal, foi de 1250-1500 milhões de euros, o que corresponde a 8-7% 

da despesa em saúde desse ano [84].  

O aumento da prevalência de DM2 tem sido classificado como um importante problema de Saúde 

Pública. A IDF, em 2013, estimava que o número de indivíduos com diabetes em todo o mundo 

ascendia a mais 382 milhões, o correspondente a 8,3% da população mundial. Para além disso, para 

2035 é estimado um aumento do número de indivíduos com diabetes em cerca de 55%. Em Portugal, e 

segundo o Relatório do Observatório Nacional de Diabetes, em 2012, a prevalência da diabetes era de 

12,9% da população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos, estimando-se que 

cerca de 44% dos indivíduos não se encontram diagnosticados [84,87]. 

Deste modo, diversos estudos presentes na literatura reconheceram a necessidade de desenvolver 

um conjunto de estratégias de prevenção primária da DM2, direcionadas a grupos de indivíduos que 

possam beneficiar delas. Um grande número de ensaios clínicos demonstra que indivíduos com risco 

acrescido de desenvolver diabetes podem ver reduzir significativamente o seu risco através da 

modificação do seu estilo de vida, adotando um dieta equilibrada, aumentando o nível de atividade 

física e mantendo ou, por vezes, reduzir o seu IMC, ou seja, atuando ao nível dos fatores de risco 

modificáveis [88,99]. 

Contudo, estes programas requerem um procedimento de identificação dos indivíduos que 

apresentam um risco acrescido de DM2, principalmente quando estes ainda se encontram 

normoglicémicos, intervindo com o objetivo de prevenir a progressão para Pré-Diabetes e, 

posteriormente, Diabetes mellitus [90]. Neste sentido, diversas escalas têm sido desenvolvidas, como 

objetivo de estratificar o risco de um determinado individuo vir a desenvolver DM2. De entre os 

diversos exemplos de escalas de identificação do risco de vir a desenvolver DM2, o FINDRISC 

(Finnish Diabetes Risk Score) tem demonstrado ser o método mais simples e rápido, pouco 

dispendioso e não invasivo para determinação do risco de desenvolver DM2 nos próximos 10 anos. 

Este método, desenvolvido na Finlândia em 2001 e aprovado noutros países Europeus, como no caso 

da Alemanha e Espanha, para além da avaliação do risco de DM2, também tem demonstrado ser útil 

na identificação de indivíduos com Diabetes mellitus não diagnosticado e Pré-Diabetes [88-90]. 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Diabetes de 2012 contempla, como estratégia 

de intervenção, a identificação dos grupos de risco acrescido ao desenvolvimento de diabetes, através 

do preenchimento do Questionário de Avaliação do Risco de Diabetes mellitus Tipo 2 (FINDRISC). 
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No entanto, esta forma traduzida do FINDRISC ainda não se encontra validada para a população 

portuguesa, apesar de constar no Programa de Prevenção e Controlo de Diabetes [90,91]. 

Este rastreio teve como principal objetivo a caraterização, quanto ao risco de virem a desenvolver 

DM2, dos utentes da Farmácia Narcisa C. Dias, através da aplicação do questionário FINDRISC. 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Caraterização da Amostra 

Este estudo observacional foi realizado através de um questionário anónimo, confidencial e 

voluntário, aplicado a 27 indivíduos, tendo o seu preenchimento sido efetuado pelo profissional de 

saúde. A população em estudo são os utentes da Farmácia Narcisa C. Dias, com idades compreendidas 

entre os 18 anos e os 80 anos. Os inquéritos foram recolhidos com a colaboração da Diretora-Técnica, 

dos farmacêuticos e estagiários da Farmácia Narcisa C. Dias. O rastreio encontra-se dividido em duas 

partes: a primeira parte correspondente à realização do questionário FINDRISC e determinação da 

respetiva pontuação final; e a segunda parte correspondente à determinação da glicémia ocasional, 

efetuada apenas aos indivíduos que apresentam uma pontuação igual ou superior a 12. Este foi 

realizado ao longo de todo o mês de abril de 2014, de acordo com o Plano de Rastreios da Farmácia 

Narcisa C. Dias, aprovado pela Diretora Técnica, a Dra. Narcisa Maria Oliveira Carvalho Dias. 

2.2. Critérios de Inclusão/Exclusão 

Na realização deste rastreio foram incluídos todos os indivíduos, com idade superior a 18 anos, de 

ambos os sexos. Um dos critérios a considerar é o facto das pessoas inquiridas serem utentes da 

Farmácia Narcisa C. Dias, não sendo obrigatoriamente residentes na freguesia na qual a farmácia se 

encontra inserida. Todos os utentes foram convidados a participar neste rastreio, tendo sido incluídas 

todas as que se encontravam dispostas a colaborar, excluindo indivíduos já diagnosticados com 

Diabetes mellitus e grávidas.   

2.3. Método de Recolha de Informação e Variáveis em Estudo  

Neste rastreio, foram recolhidas e estudadas todas as variáveis incluídas no questionário 

FINDRISC: Idade, IMC, Perímetro Abdominal, Prática de Atividade Física, Alimentação Saudável 

com vegetais e fruta, História pessoal de Hipertensão Arterial, História pessoal de hiperglicemia, 

História familiar de diabetes. Para além destas variáveis, também foram analisadas a variável género e 

a pontuação final do FINDRISC. Estes dados foram obtidos através de entrevista pessoal e observação 

direta de variáveis, tais como o peso, altura e perímetro de cintura. Tal como é possível observar no 

Anexo XII, o questionário FINDRISC é constituído por um conjunto de oito perguntas, sendo o risco 

total calculado de acordo com os valores dos parâmetros individuais, variando este entre zero e vinte e 

sete. O risco individual é expresso em probabilidade de vir a desenvolver DM2 nos próximos dez 

anos.  

2.4. Tratamento Estatístico 

O tratamento estatístico dos resultados foi realizado com auxílio dos programas SPSS (Statistical 

Product for the Social Science) versão 22 e Microsof Office Excel® 2010. Procedeu-se à análise 
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estatística descritiva de cada uma das amostras, nas quais as variáveis quantitativas são expressas em 

medidas de tendência central e de dispersão, e as variáveis qualitativas expressas em frequências 

absolutas e relativas. A amostra foi dividida segundo a pontuação FINDRISC ≥12 e <12. Foi utilizado 

o teste t de Student, para comparação de médias entre dois grupos independentes de sujeitos, a 

ANOVA, para comparação de médias de mais do que duas amostras independentes e o teste de qui-

quadrado para comparação de proporções. Em todos os estudos efetuados, o nível de significância 

adotado foi de 0,05. 

3. Resultados e Discussão 

Neste rastreio participaram, de forma voluntária, 27 utentes, que na sua maioria (48,1%) 

apresentam idades inferiores a 45 anos e dos quais 48,1% pertenciam ao género feminino e 51,9% do 

género masculino. O Questionários FINDRISC foi efetuado de forma presencial e cuja tabela (Anexo 

XVII) faz uma caraterização da amostra quanto às variáveis em estudo. Por seu turno, também se 

procedeu à análise comparativa entre os dois grupos, resultantes de uma estratificação dos indivíduos 

com risco moderado-elevado de desenvolver DM2, tendo em consideração o ponto de referência a 

pontuação FINDRISC≥12 definida durante o planeamento do rastreio. (Anexo XVIII e XIX) 

A DM2, como doença heterogénea e multifatorial que é, encontra-se associada a uma grande 

variedade de fatores de risco, que podem despoletar o desenvolvimento da mesma. Dois desses fatores 

considerados no questionário FINDRISC são o IMC e o perímetro de cintura.  

O IMC foi obtido através da relação peso e altura do indivíduo, procedendo à sua determinação 

durante a realização do questionário. De acordo com o resultado obtido, podemos proceder à 

distribuição dos inquiridos pelas diferentes classes de risco: peso normal ou saudável, excesso de peso 

e obesidade, verificando que a maioria dos participantes (48,1%) apresenta um IMC correspondente à 

classe de peso normal ou saudável (IMC<25kg/m
2
). A prevalência dos indivíduos classificados como 

obesos, 22,2% dos 51,8% indivíduos com excesso de peso, é consideravelmente superior, quando 

comparado com estudo de prevalência em Portugal entre 2003-2005 (14,2%) [92]. 

Se tivermos em consideração a distribuição das diferentes classes de IMC de acordo com o 

género (Anexo XX), apesar de se verificar que existe uma maior percentagem de indivíduos do género 

masculino que apresenta um IMC superior a 30Kg/m
2
 comparativamente com os inquiridos do género 

feminino, estas diferenças não apresentam qualquer significado estatístico (p=0,080). Deste modo, e 

com base neste rastreio, não se conclui nem corroboram os resultados do Inquérito Nacional de Saúde 

de 2006, que assinala uma prevalência de obesidade ligeiramente superior nas mulheres em relação 

aos homens.  

Por outro lado, se analisarmos a sua distribuição nos diferentes grupos etários (Anexo XXI), 

observa-se que parece existir uma dependência estatisticamente significativa entre a idade e o IMC, 

sendo que conforme o valor da probabilidade de significância associada ao teste de Qui-quadrado de 

Pearson p=0,045. Assim, e tal como o resultado evidenciado pelo Inquérito Nacional de Saúde, 
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verificamos que a proporção de indivíduos com obesidade aumento com a faixa etária, sendo mais 

prevalente em grupos etários entre os 45 e 75 anos.  

Por seu turno, através da avaliação do parâmetro do perímetro abdominal (Perímetro de Cintura), 

podemos verificar a distribuição da gordura corporal no indivíduo, estando o aumento da percentagem 

de gordura a nível abdominal relacionado com o aumento risco de síndrome metabólica e com o 

desenvolvimento de problemas de saúde associados à obesidade, tais como a diabetes. Neste rastreio, a 

medição deste parâmetro foi efetuada com auxílio de uma fita métrica, abaixo do nível das costelas, na 

zona umbilical, de modo a obter uma escala harmonizada. Tal como se pode observar no caso do IMC, 

este parâmetro encontra-se dividido por classes, às quais são atribuídas segundo diferentes níveis de 

risco. Dos 27 inquiridos em estudo, 70,3% apresentam um perímetro abdominal correspondente ao 

risco aumentado a muito aumentado, sendo que destes, 25,9% apresentam um risco muito aumentado. 

Se procedermos à avaliação a distribuição do Perímetro de Cintura de acordo com o Género, e tal 

como foi observado no caso do IMC (Anexo XXII), pode-se verificar que cerca do 28,6% dos 

inquiridos do género masculino apresentam um perímetro de cintura correspondente ao risco muito 

aumentado, em comparação com os 23,1% dos inquiridos do género feminino. Contudo, e dado que o 

valor de p obtido é de 0,625, estas diferenças não se mostram estatisticamente significativas.  

Quando se analisa a dependência entre estes dois fatores de risco, podemos observar que existe 

uma relação estatisticamente significativa entre o aumento do IMC e o aumento do perímetro de 

cintura, que nos é evidenciado através de um valor de p de 0,025. (Anexo XXIII) 

Segundo a literatura, o aumento da prevalência da DM2, nas populações ocidentais, encontra-se 

amplamente associado com a redução da atividade física e o aumento do sedentarismo, bem como dos 

seus hábitos alimentares. Se tivermos em conta a resposta dadas pelos inquiridos quando questionados 

sobre alguns aspetos do seu estilo de vida, nomeadamente em relação à prática de exercício físico e à 

ingestão diária de legumes e vegetais, podemos verificar que responderam negativamente cerca de 

51,9% dos participantes em relação à prática de exercício físico regular e 33,3%, em relação à ingestão 

diária de legumes e frutas. 

No que se refere à prática de atividade física regular, de acordo com os valores de frequência 

obtidos, verifica-se uma incidência diferenciada de casos de pessoas a praticar atividade física por 

faixa etária (Anexo XXIV), sendo estas diferenças estatisticamente significativas, conforme demonstra 

o valor de p obtido de 0,041. Assim, verifica-se que a percentagem de pessoas que pratica atividade 

física aumenta com a faixa etária, no entanto tal resultado pode advir do número reduzido de grupos 

etários utilizados, um vez que, segundo o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 [93], a faixa etária dos 

jovens é aquela que apresenta uma maior proporção de prática de exercício físico de forma regular. 

As últimas três questões presentes neste questionário apresentam como objetivo analisar as 

questões relacionadas com a história clínica e familiar do utente. No respeita à história clínica, os 

parâmetros avaliados são a história de uma hipertensão arterial medicada e os antecedentes de 
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hiperglicemia. Se tivermos em consideração as respostas dadas pelos inquiridos, podemos observar 

que 77,8% e 92,6%, respetivamente, responderam a estas questões de forma negativa.   

No que concerne à presença de história familiar com diagnósticos de DM1 e DM2, podemos 

verificar que 37% dos inquiridos afirmam que apresentam casos de familiares com DM, sendo destes 

22,2% afirmam que esta história familiar corresponde a antecedente designados de primeiro grau, ou 

seja, pais, irmãos ou filhos. 

No final de cada questionário, foi calculado o risco total de cada indivíduo, de acordo com as 

respostas obtidas. Quando comparamos a relação entre a distribuição das classes de IMC (p=0,015) e 

Perímetro abdominal (p=0,001) com esta pontuação final (Anexo XXV e XXVI), podemos concluir 

que as médias das várias classes não são iguais, o que significa que existem diferenças, 

estatisticamente significativa, no que concerne às médias da pontuação final entre as três classes de 

IMC e de Perímetro abdominal, em estudo.  

A média da pontuação final do questionário FINDRISC, obtida através da soma das variáveis em 

estudo, foi de 8,81 (IC95%: 7,24-10,39) e 7,4% dos participantes apresentam um risco moderado-

elevado de desenvolver DM2 nos próximos 10 anos (FINDRISC≥15), como é possível observar pela 

análise do gráfico 2 (Anexo XVIII). 

Na segunda fase do rastreio, foi estabelecido que apenas participavam os indivíduos que 

apresentavam uma pontuação FINDRISC final superior a 12, ou seja, 7 (25,9%) dos 27 indivíduos que 

participaram neste estudo.  

Através da análise da tabela nº2 (Anexo XIX), podemos verificar que 71,4% dos inquiridos com 

valor de FINDRISC superior a 12 respondeu negativamente quando questionado sobre a presença de 

algum antecedente de hiperglicemia. Deste modo, foi proposto a estes indivíduos, a maioria do género 

masculino, que efetuasse, na farmácia, a determinação do valor de glicémia ocasional. Destes sete 

indivíduos, apenas um demonstrou um valor de glicémia ocasional elevado (181mg/dl), mas não o 

suficientemente alto que permita fazer o diagnóstico de diabetes (igual ou superior a 200mg/dl).   

4. Conclusão 

No final deste rastreio, pode-se concluir que 25,9% dos inquiridos apresentam FINDRISC≥12, 

pertencendo, a sua maioria (74,4%), ao género masculino. Também nos é possível observar que 

aplicação deste não permitiu só avaliar o risco de desenvolver DM2, mas também nos deu indicadores 

de uma possível deteção da presença de pré-diabetes ou DM2 não diagnosticada, num dos inquiridos 

deste rastreio.  

Após a realização e análise dos questionários FINDRISC, podemos concluir que estes são uma 

das ferramentas mais utilizadas na avaliação do risco de DM2, ocupando um local central nos 

Programas de Prevenção de Diabetes em diversos países, bem como em Portugal. No entanto, 

podemos verificar que este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente devido à dimensão 

reduzida da amostra, a alteração de alguns dos critérios de avaliação, o que não permite a sua 
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comparação com os restantes estudos presentes na literatura, e o facto deste questionário não se 

encontrar validado para a população portuguesa.  

Nos dias de hoje, é cada vez mais reconhecida a necessidade de desenvolver estratégias de 

prevenção primária da DM2, permitindo a redução dos diversos fatores de risco modificáveis 

associados ao seu desenvolvimento e consequente redução da prevalência da mesma, sendo para tal o 

inquérito FINDRISC uma importante ferramenta.  

 

Casos de Estudo em Estágio III 

1. Problemas Relacionados com os Medicamentos 

1.1. Âmbito do Estudo 

Na dispensação do medicamento, o farmacêutico apresenta-se numa posição privilegiada para 

procurar e identificar os Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM). Deste modo, durante 

os seis meses de estágio realizei um pequeno trabalho de pesquisa, ao nível da farmácia, com o 

objetivo de identificar quais os PRM que mais frequentemente são observados no ato da Dispensação 

Clinica do Medicamento (DCM).  

1.2. Dispensação Clinica do Medicamento 

O ato da dispensação do medicamento permite que ao farmacêutico avaliar todo o processo de 

uso do medicamento, disponibilizá-lo e informar ao utente ou cuidador, sobre a melhor forma de 

utilização do medicamento, bem com objetivo de promover o seu uso racional [94]. Deste modo, e por 

ser o último profissional de saúde a entrar em contacto com o utente, entre a seleção do medicamento 

e a sua administração, apresenta uma posição privilegiada para a procura, identificação e resolução dos 

Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM), com o intuito de prevenir os Resultados 

Negativos associados à Medicação (RNM). Deste modo, e segundo a publicação do Terceiro 

Consenso de Granada, 2007, o PRM corresponde a um conjunto de situações causam ou podem causar 

um resultado negativo para a saúde [94,95]. 

Com o objetivo de garantir a adequada realização da DCM e que todos os PRMs sejam 

identificados, é útil a presença de um método validado para realização da DCM, como o caso do 

método de GICUF (Grupo de Investigação em Cuidados Farmacêuticos) [94]. (Anexo XXVII) 

Este estudo teve como principal objetivo analisar os registos de PRMs e as suas intervenções 

farmacêuticas, detetados nos últimos seis meses, tendo sempre em conta o padrão observado dos anos 

transatos (2009-2013), fazendo a análise destes mesmos PRMs que ainda não estavam estudados.  

1.3. Materiais e Método 

Este estudo observacional apresentou como base a análise de todos os PRMs observado e 

registados em impresso próprio (Anexo XXVIII), durante o período compreendido entre o mês de 

janeiro e junho. Deste modo, e com o auxílio do programa de estatística SPSS, procedeu-se à análise 

descritiva de cada uma das amostras (PRMs verificados ao longo do estágio e os registos, em arquivo, 

entre 2009-2013), expressa em frequências absolutas e relativas.  
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1.4. Resultados e Discussão dos Resultados 

Através da realização deste estudo, podemos verificar que os tipos de PRMs podem ser 

classificados, segundo a Classificação de Lisboa de Problemas Relacionados com Medicamentos de 

2008, de acordo com os parâmetros farmacoterapêutica em: necessidade ao tratamento (PRM tipo 1); 

adequação ao doente, nomeadamente contraindicações, interações, intolerâncias, entre outras (PRM 

tipo 2); adequação da posologia (PRM tipo 3); condições do doente/sistema para administrar o 

medicamento, essencialmente relacionado com aspetos legais, sociais e económicos (PRM tipo 4).  

Nesta análise, foram detetados 18 PRMs, correspondentes ao período entre janeiro e junho de 

2014, dos quais cerca de 83,3% são detetados ao nível da dispensação, através da aplicação do método 

de GICUF, bem como apenas 38,9% correspondem a indivíduos com idades inferiores a 18 anos. 

(Anexo XXIX) 

No gráfico nº3 (Anexo XXX), pode ser observado a distribuição dos tipos de PRM, de acordo 

com a Classificação de Lisboa de Problemas Relacionados com Medicamentos (2008). Através da 

análise deste, pode-se constatar que cerca de 55,6% dos PRM detetados correspondem à categoria do 

PRM tipo 3, dos quais 11,1% corresponde a situações de doses sub-terapêuticas e 27,8% dos quais a 

doses sobre terapêuticas. A categoria dos PRM tipo 2 é a segunda categoria mais prevalente, com uma 

percentagem de 27,8%. (Anexo XXXI) No entanto, quando comparados estes com os obtidos através 

da análise dos anos 2009-2013, verificamos que existe uma alteração, principalmente ao nível das 

prevalências de cada tipo de PRM (Gráfico nº4, Anexo XXX).  

Na prática farmacêutica, verifica-se que o uso dos medicamentos varia de acordo com o género e 

com a idade, promovendo uma diferenciação quanto ao tipo de PRMs que são detetados. Quando se 

analisa a distribuição do fator de idade com o tipo de PRM observado, podemos verificar, através da 

análise do gráfico nº5 (Anexo XXXII), que 85,7% dos PRMs detetados em indivíduos com idades 

inferior a 18 anos corresponde ao tipo 3, o que vem em concordância com os 79,2% dos PRM detetado 

ao longo dos últimos cinco anos (Gráfico nº6, Anexo XXXII). No entanto, através desta análise, e 

apesar de parecer que existe uma variação entre o tipo de PRM detetado e a idade do individuo, não se 

pode concluir que, no ano 2014, existe uma diferença entre estas duas variáveis, evidenciado pelo 

valor de p de 0,122. (Anexo XXXIII) 

Para além disto, quando se analisa a dependência entre a distribuição do fator Idade (2014) com 

os principais motivos do PRM 3, constatamos que não existe qualquer interferência da idade com os 

motivos de dose sobre terapêutica (p=0,952) e sub-terapêutica (p=0,060). No entanto, quando 

comparado com os anos anteriores, verificamos que o fator idade tem relevância sobre o aparecimento 

do PRM 3. (Anexo XXXIV e XXXV)  

Verificamos que o aparecimento dos PRMs nas farmácias é frequente, devido essencialmente a 

erros de prescrição médica (75,6%), tendo em conta todos PRMs detetados. Contudo, o farmacêutico 

também pode ser a causa do aparecimento de um determinado PRM, podendo ser devido à 
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dispensação de medicamento com dose inadequada (como o detetado em 2014), entre outros. (Anexo 

XXXVI) 

Por último, e após a análise de todos os PRMs, obtidos entre janeiro e junho de 2014, verificou-se 

que em 94,4% dos casos foram aceites as intervenções farmacêuticas para a resolução dos mesmos. 

Deste modo, pode-se concluir que os PRMs são mecanismos de extrema importância para 

diminuir o aparecimento de RNM, que podem ser prejudiciais para o Ser Humano.  
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Anexo I – Fotografias da Farmácia Narcisa C. Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 – Área de atendimento ao Público 

Figura 3 – Área das gavetas de 

armazenamento 

Figura4 – Área das estantes 

Figura 1 – Espaço Físico Exterior 
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Figura 5 – Área do armazém  Figura 6 – Zona de receção de encomendas 

Figura 7 – Laboratório de manipulação 
Figura 8 – Gabinete de atendimento 

personalizado 
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Anexo II – Impresso interno de Registo de Temperatura e Humidade 
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Anexo III – Impresso interno de Nota de Encomenda 
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Anexo IV – Impresso interno Fax de Reclamação 
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Anexo V – Impresso interno de Registo de Não conformidades 

Figura 9 – Impresso de Registo de não Conformidades de Encomendas Diárias 

Figura 10 – Impresso de Registo de Faturas e não Conformidades de Fornecedores não Diários 
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Anexo VI – Ficha de Preparação do Medicamento Manipulado 
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Anexo VII – Lista de Medicamentos manipulados realizados durante o estágio 

 

 

Nome do Manipulado 
 

Indicação Terapêutica 

 

Cápsulas minoxidil 2,5mg Alopecia  

Solução de Burow 

 

Dermatites, Queimaduras, Exsudações 

cutâneas 

 

Solução Hidroalcoólica de minoxidil 5% Alopecia 

Pomada de Betnovate 1mg/g e ATL (creme hidratante) 

 

Eczema; Psoríase; Dermatite seborreica e 

Dermatites de contato; Lúpus eritematoso 

discoide; Eritroderma generalizado. 

 

Suspensão de óxido de zinco e talco Tratamento de eczemas 

 

Solução aquosa de ácido acético 5% Tratamento tópico de otites externas 

 

Suspensão oral similar ao Leite de Magnésia 

 

Obstipação; Tratamento de situações 

resultantes do refluxo gastroesofágico e da 

hiperacidez tais como: azia, enfartamento e 

indigestão 

 

Pomada Salicilada a 10% Remoção de hiperqueratoses 

 

Solução alcoólica de ácido bórico à saturação 60% Tratamento tópico de otites externas 

 

Solução aquosa de ácido acético 2% Tratamento tópico de otites externas 
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Anexo VIII – Modelo de receita médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 – Modelo de Receita Médica Eletrónica 

Figura 12 – Modelo de Receita Médica Manual 
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Anexo IX – Impresso do Sistema Nacional de Farmacovigilância (Notificação de Reações Adversas a 

Medicamentos)  
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Anexo X – Dispensação Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura nº 13 - Dispensação Semanal  Figura nº 14 - Dispensação semanal em dispensadores 

semanais Venalink®  

Figura nº 15 - Dispensadores semanais Venalink®  Figura nº 16 - Dispensadores semanais 

Pillbox® 
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Anexo XI – Panfleto do rasteiro da Diabetes 
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Anexo XII – Formulário de Avaliação do risco de Diabetes tipo 2 
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Anexo XIII - Consulta de Indicação Farmacêutica 
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Anexo XIV – Atividade realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura nº 17 – Montra do Dia dos 

Namorados 

Figura nº 18 – Montra do Dia dos 

Namorados 

Figura nº 19 – Medicamento 

Manipulado: Solução de Burow 

Figura nº 20 – Medicamento 

Manipulado: Vaselina Salicilada 10% 

Figura nº 21 – Medicamento 

Manipulado: Cápsulas de 

Minoxidil 2,5mg 

Figura nº 22 – Medicamento Manipulado: 

Solução hidroalcoólica de Minoxidil 5% 
Figura nº 23 – Medicamento Manipulado: 

Solução de Acido Acético 2% 
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Anexo XV – Apresentação da Formação Interna: Suplementos de Emagrecimento: eficácia e 

Segurança 
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Anexo XVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico nº1 - Gráfico representativo dos compostos mais comuns, dos vinte e um 

suplementos analisados. 
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Anexo XVII 

 

  

Tabela nº1 – Caraterização da amostra quanto às variáveis do questionário FINDRISC 

(n=27) 

Variável n Percentagem 

Género 

Feminino 13 48,1% 

Masculino 14 51,9% 

Idade 
  

até 45 anos 13 48,1% 

45-54 anos 8 29,6% 

54-64 anos 2 7,4% 

mais 64 anos 4 14,8% 

Índice de Massa Corporal 
  

inferior a 25Kg/m2 13 48,1% 

25-30 Kg/m2 8 29,6% 

superior a 30Kg/m2 6 22,2% 

Perímetro de Cintura 
  

M (menos 80cm) ou H (menos 94cm) 8 29,6% 

M (80-88cm) ou H (94-102cm) 12 44,4% 

M (mais 88cm) ou H (mais de 102cm) 7 25,9% 

Atividade Física regular 
  

Sim 13 48,1% 

Não 14 51,9% 

Frequência com que comer de vegetais e legumes 

Todos os dias 18 66,7% 

Não todos os dias 9 33,3% 

Medicação para Hipertensão Arterial 
  

Não 21 77,8% 

Sim 6 22,2% 

Antecedentes de hiperglicemia 

Sim 2 7,4% 

Não 25 92,6% 

Parente direto com Diabetes (tipo I e tipo 2) 

Não 17 63,0% 

Sim: um dos avós, tios ou primos direitos 4 14,8% 

Sim: um dos pais, irmão ou filhos 6 22,2% 
 

Legenda: M – mulher; H - homem   
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Anexo XVIII 

 

 

  

Gráfico nº2 – Estratificação do Risco da amostra 
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Anexo XIX 

 

Tabela nº2 – Análise Comparativa dos Fatores de Risco por grupo de FINDRISC 
 

Variável 
FINDRISC <12 

(n=20) 

FINDRISC ≥12 

(n=7) 

p 

Género  

Masculino  45,0% 74,4% 0,228 

Idade 
  

 

até 45 anos 55% 28,6% 

0,359 
45-54 anos 25% 42,9% 

54-64 anos 10% 0% 

mais 64 anos 10% 28,6% 

Índice de Massa Corporal 
  

 

inferior a 25Kg/m2 55% 28,6% 

0,277 25-30 Kg/m2 30% 28,6% 

superior a 30Kg/m2 15% 42,9% 

Perímetro de Cintura 
  

 

M (menos 80cm) ou H (menos 94cm) 35% 14,3% 

0,406 M (80-88cm) ou H (94-102cm) 45% 42,9% 

M (mais 88cm) ou H (mais de 102cm) 20% 42,9% 

Atividade Física regular 
  

 

Não 55% 42,9% 0,580 

Frequência com que comer de vegetais e legumes  

Não todos os dias 40% 14,3% 0,214 

Medicação para Hipertensão Arterial 
  

 

Não 80% 71,4% 0,639 

Antecedentes de hiperglicémia  

Não 100% 71,4% 0,013* 

Parente direto com Diabetes (tipo I e tipo 2)  

Sim: um dos avós, tios ou primos direitos 10% 28,6% 
0,007* 

Sim: um dos pais, irmão ou filhos 10% 57,1% 

FINDRISC (média) 7,20 13,43 0,000* 

Masculino (média) 8,11 14  

Feminino (média) 6,45 12  

Teste Qui-quadrado(valor de p) *p<0,05  
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Anexo XX 

 

 
Tabela nº 3 - Distribuição do IMC de acordo com o Género 

  

IMC 

Total 

inferior a 

25Kg/m
2
 

25-30 Kg/m
2
 

superior a 

30Kg/m
2
 

Género 

Feminino 

Contagem 9 3 1 13 

% em Sexo 69,2% 23,1% 7,7% 100,0% 

Masculino 

Contagem 4 5 5 14 

% em Sexo 28,6% 35,7% 35,7% 100,0% 

Total 

Contagem 13 8 6 27 

% em Sexo 48,1% 29,6% 22,2% 100,0% 

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tabela nº4 – Teste de independência de Qui-quadrado: IMC versus Género 

 
Valor df 

Significância Sig. 

(2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 5,060
a
 2 0,080 

a. 4 células (66,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 2,89. 
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Anexo XXI 

 

Tabela nº 5 - Distribuição do IMC de acordo com a Faixa Etária 

 

Faixa Etária 

Total até 45 anos 45-54 anos 54-64 anos mais 64 anos 

IMC 

inferior a 

25Kg/m
2
 

Contagem 9 2 0 2 13 

% em IMC 69,2% 15,4% 0,0% 15,4% 100,0% 

25-30 Kg/m
2
 

Contagem 2 4 0 2 8 

% em IMC 25,0% 50,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

superior a 

30Kg/m
2 

Contagem 2 2 2 0 6 

% em IMC 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 13 8 2 4 27 

% em IMC 48,1% 29,6% 7,4% 14,8% 100,0% 

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 

 

 

 

 

  

Tabela nº6 – Teste de independência de Qui-quadrado: IMC versos Faixa Etária 

 
Valor df 

Significância Sig. 

(2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 12,854
a
 6 0,045 

a. 11 células (91,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 0,44. 

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 
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Anexo XXII 

 

Tabela nº 7 - Distribuição do Perímetro de Cintura de acordo com o Género 

  

Perímetro de Cintura 

Total 

M (menos 80cm) 

ou H (menos 

94cm) 

M (80-88cm) ou 

H (94-102cm) 

M (mais 88cm) 

ou H (mais de 

102cm) 

Género 

Feminino 

Contagem 5 5 3 13 

% em 

Género 
38,5% 38,5% 23,1% 100,0% 

Masculino 

Contagem 3 7 4 14 

% em 

Género 
21,4% 50,0% 28,6% 100,0% 

Total 

Contagem 8 12 7 27 

% em 

Género 
29,6% 44,4% 25,9% 100,0% 

Legenda: M – Mulher H - Homem 

 

 

 

  

Tabela nº8 – Teste de independência de Qui-quadrado: Perímetro de Cintura 

versus Género 

 
Valor df 

Significância Sig. 

(2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 0,940
a
 2 0,625 

a. 4 células (66,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 3,37. 
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Anexo XXIII 

 

Tabela nº 9 - Distribuição do Perímetro de Cintura de acordo com o IMC 

  

Perímetro de cintura 

Total 

M (menos 80cm) 

ou H (menos 

94cm) 

M (80-88cm) 

ou H (94-

102cm) 

M (mais 88cm) 

ou H (mais de 

102cm) 

IMC 

inferior a 

25Kg/m
2
 

Contagem 6 7 0 13 

% em IMC 46,2% 53,8% 0,0% 100,0% 

25-30 Kg/m
2
 

Contagem 2 3 3 8 

% em IMC 25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 

superior a 

30Kg/m
2
 

Contagem 0 2 4 6 

% em IMC 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Total 

Contagem 8 12 7 27 

% em IMC 29,6% 44,4% 25,9% 100,0% 

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal; M – Mulher; H- Homem 

 

 

 

 

  

Tabela nº10 – Teste de independência de Qui-quadrado: Perímetro de Cintura 

versus IMC 

 
Valor df 

Significância Sig. 

(2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 11,171
a
 4 0,025 

a. 8 células (88,9%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 1,56. 

Legenda: IMC- Índice de Massa Corporal 
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Anexo XXIV 

 

Tabela nº 11 - Distribuição do Atividade Física segunda a Faixa Etária 

  

Atividade Física 

Total Sim Não 

Faixa Etária 

até 45 anos 

Contagem 3 10 13 

% em Idade 23,1% 76,9% 100,0% 

45-54 anos 

Contagem 5 3 8 

% em Idade 62,5% 37,5% 100,0% 

54-64 anos 

Contagem 1 1 2 

% em Idade 50,0% 50,0% 100,0% 

mais 64 anos 

Contagem 4 0 4 

% em Idade 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Contagem 13 14 27 

% em Idade 48,1% 51,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela nº12 – Teste de independência de Qui-quadrado: Atividade Física versus 

Faixa Etária 

 
Valor df 

Significância Sig. 

(2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 8,244
a
 3 0,041 

a. 6 células (75,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 0,96. 
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Anexo XXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela nº14 - ANOVA: Comparação do Risco médio segundo o IMC 

Risco calculado   

 

Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

Entre Grupos 121,548 2 60,774 5,020 0,015 

Nos grupos 290,526 24 12,105   

Total 412,074 26    

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 

 
 

 

 

  

Tabela nº 13 – Estatísticas descritivas do Risco calculado segundo o IMC 

Risco calculado   

 

 N Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 

Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

inferior a 25Kg/m
2
 13 6,85 3,913 1,085 4,48 9,21 0 14 

25-30 Kg/m
2
 8 9,50 3,117 1,102 6,89 12,11 5 13 

superior a 30Kg/m
2
 6 12,17 2,787 1,138 9,24 15,09 9 16 

Total 27 8,81 3,981 0,766 7,24 10,39 0 16 

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal 
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Anexo XXVI 

 

 
Tabela nº15 – Estatísticas descritivas do Risco calculado segundo o Perímetro de Cintura 

Risco calculado   

 N Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 

Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

M (menos 80cm) ou 

H (menos 94cm) 
8 4,88 3,314 1,172 2,10 7,65 0 12 

M (80-88cm) ou h 

(94-102cm) 
12 9,83 3,243 0,936 7,77 11,89 5 15 

M (mais 88cm) ou H 

(mais de 102cm) 
7 11,57 2,225 0,841 9,51 13,63 9 16 

Total 27 8,81 3,981 0,766 7,24 10,39 0 16 

 
 

 
Tabela nº16 – ANOVA: Comparação dos Risco médio segundo o Perímetro de 

Cintura 

Risco calculado   

 

Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

Entre Grupos 189,818 2 94,909 10,249 0,001 

Nos grupos 222,256 24 9,261   

Total 412,074 26    
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Anexo XXVII 

 

 

 

 

  

Figura nº 24 – Esquema baseado na Sistemática para a Identificar o PRM, mediante o elaborado 

GICUF [94]. 

 

Medicamento 

 

PRM 1 – Medicamento é 

necessário? 

 

PRM 2 – Medicamento 

Adequado? 

 

PRM 3 – A posologia está 

adequada? 

 

PRM 4 – O cliente tem 

Condições para i usar? 

 

Medicamento sem PRM 

 

PRM 1  

Medicamento não necessário 

 

PRM 2 

Medicamento não adequado 

 

PRM 3 

Posologia não adequada 

 

PRM 4  

Falta de condições doente/sistema 

Não 

Não 

Não 

Não 
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Anexo XXVIII – Impresso de Intervenção na Dispensação Clínica de Medicamentos 
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Anexo XXIX 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela nº17 – Caraterização da amostra quanto às variáveis do Impresso Intervenção 

na Dispensação Clínica de Medicamento (DCM) 

Variável 

2009-2013 

(n=637) 

2014 

(n=18) 

PRM 

Dispensação 93,6 83,3% 

Verificação 6,4 16,7% 

Género   

Feminino 56,5% 66,7% 

Masculino 43,5% 33,3% 

Idade   

Criança 27,8% 38,9% 

Adulto 72,2% 61,1% 

Tipo de PRM   

PRM 1 5,3% 11,1% 

PRM 2 19,8% 27,8% 

PRM 3 53,8% 55,6% 

PRM 4  21% 5,6% 

Causa do PRM   

Medicamento 3,5% 5,6% 

Doente 8,8% 5,6% 

Prescritor 75,5% 77,8% 

Farmacêutico 3,5% 5,6% 

Sistema 8,8% 5,6% 

Resultado   

Intervenção aceite e PRM resolvido 95,9% 94,4% 

Intervenção aceite e PRM não resolvido 3% - 

Intervenção não aceite e PRM resolvido - - 

Intervenção não aceite e PRM não resolvido 1,1% 5,6% 

Legenda: PRM – Problemas Relacionados com os Medicamentos; PRM1 – 

Medicamento não necessário; PRM2 – Medicamento não adequado; PRM3 – 

Posologia não adequada; PRM4 – Falta de condições doente/sistema 
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Anexo XXX 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

11,1% 

27,8% 

55,6% 

5,6% 

Gráfico nº3 – Distribuição dos tipos de PRM detetados no período de estágio de acordo com 

a Classificação de Lisboa de Problemas Relacionados com os Medicamentos (2008) 

Gráfico nº4 – Distribuição dos tipos de PRM detetados no período entre 2009-2013 de acordo 

com a Classificação de Lisboa de Problemas Relacionados com os Medicamentos (2008) 

5,3% 

19,8% 

21,0% 

53,8% 
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Anexo XXXI 

 
Tabela nº18 – Análise dos motivos de origem do PRM 3 

    PRM 3 

Dose não especificada 
n 0 

%total - 

Esquema posológico não especificada 
n 0 

%total - 

Duração do tratamento não especificada 
n 0 

%total - 

Dose sub-terapêutica 
n 2 

% total 11,1% 

Dose sobre terapêutica 
n 5 

%total 27,8% 

Duração do tratamento não adequada 
n 0 

%total - 

Nº de embalagem/dimensão insuficiente 
n 2 

%total 11,1% 

Duplicação terapêutica 
n 0 

%total - 

Outra 
n 1 

%total 5,6% 

Total 
n 10 

%total 55,6% 

Legenda: PRM 3 – Problemas Relacionados com os Medicamentos tipo 3 
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Anexo XXXII 
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Gráfico nº5 – Distribuição dos tipos de PRM detetados em relação à Idade do 

indivíduo, no período compreendido entre janeiro a junho de 2014 

46,5%  

24,3%  

22,4%  

6
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72,9%  
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%
  

1
3
%

  

1,7%  

Gráfico nº6 – Distribuição dos tipos de PRM detetados em relação à Idade do 

indivíduo, no período compreendido entre 2009-2013 
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Anexo XXXIII 

 

Tabela nº19 – Distribuição da Idade da amostra pelos Tipos de PRM (2014) 

 

Idade 

Total Criança Adulto 

Tipo de 

PRM 

Necessidade 

Contagem 1 1 2 

% em Tipo de PRM 50,0% 50,0% 100,0% 

Medicamento adequado 

Contagem 0 5 5 

% em Tipo de PRM 0,0% 100,0% 100,0% 

Dose, posologia e 

duração adequadas 

Contagem 6 4 10 

% em Tipo de PRM 60,0% 40,0% 100,0% 

Condições do 

doente/sistema 

Contagem 0 1 1 

% em Tipo de PRM 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Contagem 7 11 18 

% em Tipo de PRM 38,9% 61,1% 100,0% 

Legenda: PRM – Problemas Relacionados com os Medicamentos 

 

 

Tabela nº20 - Teste de independência do Qui-quadrado: Tipo de PRM versus 

Idade  

 
Valor df 

Significância Sig. 

(2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 5,797
a
 3 0,122 

a. 7 células (87,5%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima 

esperada é 0,39. 
 

Legenda: PRM – Problemas Relacionados com os Medicamentos 
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Anexo XXXIV 

 

Tabela nº21 - Distribuição da Idade da amostra pelo motivo do PRM Dose sub-terapêutica 

 2014 

Total 

2009-2013 

Total 
 

  Criança Adulto Criança Adulto 

Dose sub-

terapêutica 

Não 

Contagem 5 11 16 144 442 586 

% em Dose sub-

terapêutica 
31,3% 68,8% 100,0% 24,6% 75,4% 100,0% 

Sim 

Contagem 2 0 2 33 18 51 

% em Dose sub-

terapêutica 
100,0% 0,0% 100,0% 64,7% 35,3% 100,0% 

Total 

Contagem 7 11 18 177 460 637 

% em Dose sub-

terapêutica 
38,9% 61,1% 100,0% 27,8% 72,2% 100,0% 

Legenda: PRM – Problemas Relacionados com os Medicamentos 

 

 

 

 

 
  

Tabela nº22 - Teste de independência de Qui-quadrado: motivo PRM Dose sub-terapêutica versus a 

Idade 

 
2014 2009-2013 

  
Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 
Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 3,536
a
 1 0,060 37,659

a
 1 0,000 

a. 2 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 0,78. 
 

Legenda: Problemas Relacionados com os Medicamentos 
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Anexo XXXV 

 

 

 

Tabela nº24 – Teste de independência de Qui-quadrado: motivo do PRM Dose sobre terapêutica 

versus Idade 

 
2014 2009-2013 

 

Valor df 
Significância 

Sig. (2 lados) 
Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 0,004
a
 1 0,952 7,292

a
 1 0,007 

a. 2 células (50,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 1,94. 
 

Legenda: PRM – Problemas Relacionados com os Medicamentos 

 

 

  

Tabela nº23 - Distribuição da Idade da amostra pelo motivo do PRM Dose sobre terapêutica 

    2014  2009-2013 

 
  Criança Adulto Total  Criança Adulto Total 

Dose sobre 

terapêutica 

Não 

 

 

Contagem 5 8 13  143 409 552 

% em Dose 

sobre 

terapêutica 

38,5% 61,5% 100,0% 

 

25,9% 74,1% 100,0% 

Sim 

 

Contagem 2 3 5  34 51 85 

% em Dose 

sobre 

terapêutica 

40,0% 60,0% 100,0% 

 

40,0% 60,0% 100,0% 

Total 

Contagem 7 11 18  177 460 637 

% em Dose 

sobre 

terapêutica 

38,9% 61,1% 100,0% 

 

27,8% 72,2% 100,0% 

Legenda: Problemas Relacionados com os Medicamentos 
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Anexo XXXVI 

 

Tabela nº25- Distribuição da Causa do PRM pelo Tipo de PRM (2014) 

   Causa do PRM 

 
 Medicamento Doente Prescritor Farmacêutico Sistema 

Tipo de 

PRM 

Necessidade 0 0 1 0 1 

Medicamento 

adequado 
1 0 4 0 0 

Dose, posologia e 

duração adequadas 
0 0 9 1 0 

Condições do 

doente/sistema 
0 1 0 0 0 

Total 1 1 14 1 1 

Legenda: PRM – Problemas Relacionados com os Medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


