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RESUMO 

Neste presente relatório encontra-se descrita a minha experiência como 

estagiário na Farmácia Jotânia. O estágio curricular consiste no primeiro contacto 

que o aluno tem com a atividade profissional neste caso em farmácia comunitária, 

estando então aqui descritas todas as atividades desenvolvidas e realizadas no 

âmbito do quotidiano farmacêutico com as quais tive oportunidade de contactar ao 

longo do período de estágio. A realização deste estágio não foi só benéfica para a 

minha formação como profissional de farmácia, mas permitiu também a aquisição 

de conhecimentos e a prática das mais variadas tarefas relacionadas com a 

gestão farmacêutica.  

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

há uma descrição de todas as atividades com as quais me foi possível contactar e 

realizar assim como a descrição dos variados produtos e serviços existentes na 

farmácia. 

Na segunda parte encontram-se descritos os projetos por mim 

desenvolvidos com base em pesquisa científica no decorrer do estágio alusivos 

aos temas do risco cardiovascular, diabetes mellitus e à psoríase.  



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião V 
 

ÍNDICE 

1ª PARTE ................................................................................................................................................ 1 

1. Farmácia ........................................................................................................................................ 1 

1.1. Localização e Enquadramento ........................................................................................... 1 

1.2. Horário de Funcionamento ................................................................................................ 1 

1.3. Formação Contínua ................................................................................................................... 1 

1.4. Espaço Físico....................................................................................................................... 2 

1.5. Recursos Humanos ............................................................................................................. 4 

1.6. Utentes ............................................................................................................................... 4 

2. Gestão da Farmacêutica ................................................................................................................ 5 

2.1. Sistema Informático .................................................................................................................. 5 

2.2. Gestão do Stock ......................................................................................................................... 5 

2.3. Encomendas .............................................................................................................................. 6 

2.3.1. Fornecedores......................................................................................................................... 6 

2.3.2. Preparação ............................................................................................................................ 6 

2.3.3. Receção ................................................................................................................................. 7 

2.3.4. Armazenamento .................................................................................................................... 8 

2.3.5. Controlo de Qualidade .......................................................................................................... 9 

2.3.6. Controlo de Validades ........................................................................................................... 9 

2.3.7. Devoluções .......................................................................................................................... 10 

2.4. Fecho do Dia ............................................................................................................................ 10 

3. Receituário e Faturação .............................................................................................................. 11 

3.1. Prescrição Médica ................................................................................................................... 11 

3.2. Receita Eletrónica e Manual - Validação ................................................................................. 11 

3.3. Regimes de Comparticipação de Medicamentos .................................................................... 13 

3.4. Conferência do receituário...................................................................................................... 14 

4. Dispensa e Classificação dos Produtos da Farmácia ................................................................... 14 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica .............................................................................. 14 

4.2. Medicamentos – Psicotrópicos e Estupefacientes .................................................................. 14 

4.3. Medicamentos Genéricos ....................................................................................................... 15 

4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ....................................................................... 16 

4.5. Medicamentos Manipulados................................................................................................... 16 

4.6. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal ............................................................................ 17 

4.7. Produtos de Puericultura ........................................................................................................ 17 

4.8. Medicamentos de Uso Veterinário ......................................................................................... 18 

4.9. Suplementos Alimentares ....................................................................................................... 18 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião VI 
 

4.10. Dispositivos Médicos ........................................................................................................... 19 

4.11. Produtos de Nutrição Especial ............................................................................................ 19 

5. Indicação Farmacêutica ............................................................................................................... 19 

6. Serviços Farmacêuticos ............................................................................................................... 20 

6.1. Determinações Bioquímicas .................................................................................................... 21 

6.1.1. Determinação da Glicemia .................................................................................................. 21 

6.1.2. Determinação Do Colesterol Total ...................................................................................... 21 

6.2. Medição da Pressão Arterial ................................................................................................... 21 

6.3. Valormed® ............................................................................................................................... 22 

7. Recursos Bibliográficos................................................................................................................ 22 

Tema 1- Risco Cardiovascular: prevenção e sensibilização ................................................................. 23 

1. Enquadramento.................................................................................................................... 23 

2. Objetivos .............................................................................................................................. 24 

3. Métodos ................................................................................................................................... 24 

3.1 Medição da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca ........................................................ 24 

3.2 Medição da Glicemia ........................................................................................................ 25 

3.3 Medição do Peso e Cálculo do IMC .................................................................................. 26 

3.4 Percentagem de Massa Gorda ......................................................................................... 26 

4 Resultados e Discussão ........................................................................................................ 27 

5 Conclusão ............................................................................................................................. 30 

Tema 2 – Novos Fármacos no Tratamento da Diabetes Mellitus ................................................ 30 

1. Enquadramento........................................................................................................................ 30 

2. Objetivos .................................................................................................................................. 32 

3. Terapêutica da Diabetes Mellitus ............................................................................................ 32 

3.1 Inibidores do SGLT-2 ........................................................................................................ 33 

3.2 Análogos do GLP-1 ........................................................................................................... 34 

3.3 Inibidores da DPP-IV ......................................................................................................... 34 

3.4 Insulina de Inalação .......................................................................................................... 35 

4 Perspetivas Futuras .............................................................................................................. 35 

5 Conclusão ............................................................................................................................. 36 

Tema 3 – Psoríase ........................................................................................................................ 36 

1. Enquadramento........................................................................................................................ 36 

2. Objetivos .................................................................................................................................. 37 

3. Etiologia da Psoríase ................................................................................................................ 37 

4. Tipos de Psoríase ...................................................................................................................... 38 

5. Terapêutica............................................................................................................................... 39 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião VII 
 

5.1 Terapêuticas Farmacológicas ........................................................................................... 39 

5.1.1 Terapêutica Tópica ....................................................................................................... 39 

5.1.2 Terapêutica Sistémica .................................................................................................. 40 

5.2 Terapêuticas Não Farmacológicas .................................................................................... 40 

6 Conclusão ............................................................................................................................. 40 

Bibliografia .......................................................................................................................................... 42 

Lista de Anexos .................................................................................................................................... 45 

 

  



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião VIII 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Cronograma de atividades desenvolvidas ao longo do estágio na FJ. ..............2 

Tabela 2 - Formações e cursos de curta duração frequentados durante o período de 

estágio na FJ. ....................................................................................................................2 

Tabela 3 - Parâmetros Avaliados ..................................................................................... 24 

Tabela 4 - Caraterização Populacional do Rastreio. ........................................................ 27 

Tabela 5 – Terapêutica Injetável. ..................................................................................... 32 

Tabela 6 – Terapêutica Oral. ........................................................................................... 33 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1 - PRESSÃO ARTERIAL - MASCULINA       27 

FIGURA 2 - PRESSÃO ARTERIAL - FEMININA       27 

FIGURA 3 – FREQUÊNCIA CARDÍACA - MASCULINA      28 

FIGURA 4 – FREQUÊNCIA CARDÍACA - FEMININA       28 

FIGURA 5 - GLICÉMIA - MASCULINA       28 

FIGURA 6 - GLICÉMIA - FEMININA       28 

FIGURA 7 - IMC - MASCULINO       29 

FIGURA 8 - IMC - FEMININO       29 

FIGURA 9 - PMG – MASCULINA        29 

FIGURA 10 - PMG – FEMININA        29 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 - Fachada Exterior da Farmácia Jotânia .................................................................................. 45 

Anexo 2 – Balcões de Atendimento ............................................................................................................... 45 

Anexo 3 - Certificado Theralab® ..................................................................................................................... 46 

Anexo 4 - Certificado Pierre Fabre® ............................................................................................................. 46 

Anexo 5- Certificado Pfizer® ............................................................................................................................. 46 

Anexo 6 - Poster sobre o Rastreio Cardiovascular ................................................................................ 47 

Anexo 7 - Panfleto Rastreio Cardiovascular (frente) ............................................................................. 48 

Anexo 8 - Panfleto Rastreio Cardiovascular (verso) ............................................................................. 49 

Anexo 9 - Inquérito Cardiovascular ................................................................................................................ 50 

Anexo 10 - Apresentação Novos Fármacos Diabetes Mellitus – Slide show ........................... 51 

Anexo 11 - Panfleto Psoríase (Frente) ......................................................................................................... 52 

Anexo 12 - Panfleto Psoríase (Verso) .......................................................................................................... 52 

 

 

 

  

file:///C:\Users\Utilizador\Desktop\Relat�rio%20de%20Est�gio%20Farm�cia%20Comunit�ria%202015-2016%20Luciano%20Gai�o.docx%23_Toc463907288
file:///C:\Users\Utilizador\Desktop\Relat�rio%20de%20Est�gio%20Farm�cia%20Comunit�ria%202015-2016%20Luciano%20Gai�o.docx%23_Toc463907289
file:///C:\Users\Utilizador\Desktop\Relat�rio%20de%20Est�gio%20Farm�cia%20Comunit�ria%202015-2016%20Luciano%20Gai�o.docx%23_Toc463907290
file:///C:\Users\Utilizador\Desktop\Relat�rio%20de%20Est�gio%20Farm�cia%20Comunit�ria%202015-2016%20Luciano%20Gai�o.docx%23_Toc463907291
file:///C:\Users\Utilizador\Desktop\Relat�rio%20de%20Est�gio%20Farm�cia%20Comunit�ria%202015-2016%20Luciano%20Gai�o.docx%23_Toc463907292
file:///C:\Users\Utilizador\Desktop\Relat�rio%20de%20Est�gio%20Farm�cia%20Comunit�ria%202015-2016%20Luciano%20Gai�o.docx%23_Toc463907298
file:///C:\Users\Utilizador\Desktop\Relat�rio%20de%20Est�gio%20Farm�cia%20Comunit�ria%202015-2016%20Luciano%20Gai�o.docx%23_Toc463907299


Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião IX 
 

Abreviaturas 

 

BPF – Boas Práticas Farmacêuticas 

CNP – Código Nacional de Produto 

CNPEM - Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DCV – Doenças Cardiovasculares 

DL – Decreto de Lei 

DM – Diabetes Mellitus 

FJ – Farmácia Jotânia 

IMC – Índice de Massa Corporal 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

MNSRM – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM-EF - Medicamentos Não Sujeitos A Receita Médica De Dispensa 

Exclusiva Em Farmácia 

MSRM – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

P.V.F. – Preço de Venda à Farmácia 

P.V.P. – Preço de Venda ao Público 

PAD - Pressão Arterial Diastólica 

PAS – Pressão Arterial Sistólica 

PMG – Percentagem de Massa Gorda 

SI – Sistema Informático  

SNS- Serviço Nacional de Saúde 

  



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião 1 
 

1ª PARTE 

1. Farmácia 

1.1. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A Farmácia Jotânia (FJ) localiza-se na Avenida Comendador Parente Ribeiro, na freguesia de 

Santa Marta de Portuzelo (Anexo 1 e 2), no concelho e distrito de Viana do Castelo. Na sua 

imediação encontra-se a Unidade de Saúde de Santa Marta de Portuzelo, a Clínica Dentária de 

Cristina Martins e o Centro Social da paróquia local. É uma zona de atividade agrícola, indústria 

têxtil e alguns comércios locais, fonte de movimento e clientes, sendo que o quadro 

socioeconómico envolvente é maioritariamente constituído por uma classe social média/alta e uma 

faixa etária predominantemente idosa. 

 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FJ encontra-se aberta de Segunda-feira a Sábado, sendo o seu horário de funcionamento 

das 9:00 às 20:30 de Segunda a Sexta-Feira e ao Sábado de manhã das 9:00 às 13:00 e de novo 

à tarde das 14:30 às 19:00. Ao Domingo a farmácia encontra-se fechada sendo o dia de descanso 

semanal. O horário está distribuído pelos funcionários para que seja possível manter a farmácia 

aberta de 2ª a 6ª feira, mesmo durante o período de almoço, estando assim concordante com a 

Portaria nº 14/2013, de 11 de Janeiro
[1]

. 

 

1.3. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

No meu período de estágio foi me possível aprender e integrar as variadas atividades 

inerentes à pratica farmacêutica de uma farmácia comunitária as quais me foram delegadas 

gradualmente no decorrer do estágio. De notar que à medida que ficava apto a realizar as 

atividades que me eram delegadas, tomava contacto com qualquer uma delas quase diariamente.  

Como tal a sua delegação segue a seguinte ordem cronológica na Tabela 1. 

Durante o meu período de estágio tive também a oportunidade de presenciar e integrar 

algumas formações fornecidas à farmácia por determinados laboratórios estando estas 

representadas na Tabela 2.  

Todas estas formações foram de extrema importância para o conhecimento dos respetivos 

produtos e serviços fornecidos pelos laboratórios assim como contribuíram posteriormente para o 

meu melhor desempenho no processo de aconselhamento prestado aos utentes, permitindo uma 

maior segurança e eficácia na sua realização. Os respetivos certificados das formações 

encontram-se nos Anexos 3,4 e 5. 
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Tabela 1 - Cronograma de atividades desenvolvidas ao longo do estágio na FJ. 

 

 

Tabela 2 - Formações e cursos de curta duração frequentados durante o período de estágio na FJ. 

 

1.4. ESPAÇO FÍSICO 

A FJ possui instalações bastantes modernas uma vez que foi remodelada recentemente. É 

dotada de duas zonas de acesso, uma na parte frontal da farmácia constituindo a entrada para os 

utentes e na parte traseira uma entrada para os funcionários e para a receção das encomendas. 

Período de Tempo Tarefas realizadas: 

De 29/02 a 09/03/2016 

 Integração na Equipa da FJ 

 Familiarização com o ambiente da farmácia, locais de armazenamento e 

disposição dos produtos e medicamentos 

 Receção e verificação das encomendas 

 Armazenamento de medicamentos 

 Conferência de stocks 

 Conferência de receituário 

 Observação do processo de atendimento 

De 09/03 a 15/04/2016 

 Atendimento com acompanhamento 

 Determinações bioquímicas (glicose e colesterol total), medição da 

pressão arterial 

 Tratamento do receituário 

 Realização de encomendas e devoluções 

 Contacto com o programa de recolha VALORMED 

 Gestão de entradas e saídas de medicamentos psicotrópicos 

 Controlo da temperatura/humidade das diferentes zonas da farmácia 

De 01/04 a 29/08/2016 

 Conferência e tratamento do receituário e faturação.  

 Realização de todas as atividades previamente adquiridas, prática e 

aperfeiçoamento das mesmas. 

Formação Complementar DATA LOCAL TEMPO FORMADOR 

Formação no Âmbito da Perda de Peso: 

Estratégias de Atuação com Fitoterapia e 

Suplementos Alimentares 

03/03/2016 
Hotel Axis, Viana do 

Castelo 
2 h 

Theralab
®
 

(Anexo 3) 

Gamas de produtos Pré-Butix
®
, PediRelax

®
, 

Drill
®
, Naturactive

®
, Doriance

®
, Nicopatch

®
 e 

Nicopass
®
, e Higiene Oral 

10/03/2016 
Hotel Crowne Plaza, 

Porto 
4h 

Pierre Fabre
®
 

(Anexo 4) 

Proteção Solar – Gama de Protetores Solares 16/03/2016 
Hotel Axis, Viana do 

Castelo 
2h ISDIN

®
 

Dor Neuropática 11/05/2016 
Farmácia da Abelheira, 

Viana do Castelo 
2h 

Pfizer
®
 

(Anexo 5) 

Asma Brônquica e DPOC – Terapêutica 

Inalatória 
20/07/2016 

Hotel Axis, Viana do 

Castelo 
1h30min AstraZeneca

®
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Relativamente ao seu espaço interior a farmácia possui 3 postos de atendimento ao público 

(Anexo 2), devidamente equipados com os respetivos computadores e leitores óticos, atrás desta 

zona encontram-se vários medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), assim como os 

lineares de higiene oral e de produtos de anti queda de cabelo. Existe também um gabinete de 

atendimento privado, ligeiramente isolado, para uma maior privacidade e confidencialidade no 

atendimento, onde se encontra o equipamento necessário para a realização de determinações 

bioquímicas, (medição da glicose e colesterol total), medição da pressão arterial, assim como os 

devidos contentores para resíduos biológicos, uma secretária e ainda uma marquesa utilizada 

mais frequentemente para as consultas de podologia. Encontram-se adjacente ao gabinete as 

instalações sanitárias da farmácia.  

No espaço de espera dos utentes encontram-se vários lineares como por exemplo, o linear de 

puericultura, dermocosmética, higiene oral, queda de cabelo, proteção solar e perfumaria assim 

como duas gondolas com produtos de campanhas promocionais, uma zona de entretenimento 

para crianças, algumas cadeiras para descanso e também uma balança para medição do peso e 

altura.  

Atrás dos balcões de atendimento, separada por uma divisória, encontra-se a zona de receção 

de encomendas sendo esta adjacente à zona de armazenamento de medicamentos. É composta 

por um balcão longo, onde se encontra o leitor ótico, impressora fotocopiadora e computador 

utilizado para a realização das encomendas e receção das mesmas, sendo aqui que se verificam 

todos os produtos que chegam á farmácia. Encontra-se também nesta zona um frigorífico com 

porta de vidro, onde se armazenam medicamentos termolábeis que necessitam de condições 

especiais de armazenamento. 

A FJ possui ainda um andar inferior onde se encontra o escritório da DT, assim como uma 

zona com o equipamento de realização das seguranças diárias e armazenamento de objetos de 

maiores dimensões (objetos de marketing e publicidade entre outros) e o laboratório de 

preparação de manipulados, o qual é usado para a ocasional preparação de manipulados uma vez 

que a sua necessidade é pontual, estando este no entanto, devidamente equipado com o material 

e matérias-primas necessárias para a preparação dos manipulados mais usualmente requisitados.  

No que toca à zona de armazenamento de medicamentos estes encontram-se dispostos por 

ordem alfabética, deste as gavetas iniciais até às finais, sendo que nas gavetas inferiores 

próximas do chão, numa disposição da esquerda para a direita, se encontram separadas as 

ampolas, pós e granulados, e suspensões orais. Nas gavetas finais encontram-se separados 

todos os suplementos alimentares dispostos também por ordem alfabética assim como todos os 

produtos destinados à diabetes (tiras reativas e lancetas). Algumas das gavetas ainda livres são 

utilizadas para armazenamento do stock excedente sendo este dividido por laboratórios (Sandoz
®
, 

Ratiopharm
®
, Pharmakern

®
) também aqui organizados por ordem alfabética. No que toca a 

medidas de segurança FJ possui um circuito interno de videovigilância e extintores devidamente 

sinalizados e localizados encontrando-se assim em conformidade com o Decreto-Lei n.º 172/2012, 

de 1 de Agosto
[2]

, que estipula que as farmácias devem dispor de instalações adequadas a 

garantir a segurança, conservação e preparação dos medicamentos, assim como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal. 
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Quanto ao espaço exterior a FJ possui uma ampla zona de montra facilmente identificável e 

bem visível, onde se encontra exposta ao público o seu nome e ainda as montras interiores com 

alguns produtos sazonais em exposição. Encontra-se também exposta a cruz verde, para o auxilio 

da sua identificação, e o horário de funcionamento, exposto na porta de entrada da farmácia como 

é devido, estando de acordo com o estabelecido nas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) 
[3]

, e com 

o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto 
[4]

. 

 

1.5. RECURSOS HUMANOS 

A equipa de funcionários presente na FJ é constituída pela diretora técnica (DT) Dra. Maria 

Pedro Arriscado, por dois farmacêuticos sendo o Dr. José Coutinho, e a Dra. Sandra Lima e ainda 

um Técnico de Farmácia, o Sr. António Carvalhosa. A equipa estabelecida está assim concordante 

com o estabelecido por lei segundo o (DL) Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto 
[4]

.  

Apesar de todos os funcionários estarem aptos a realizar qualquer das tarefas da farmácia, 

para uma maior eficácia na realização das mesmas, algumas destas atividades são realizadas por 

um funcionário em especifico, como por exemplo, o controlo semanal e mensal das temperaturas 

e humidade das diferentes zonas da farmácia, é da responsabilidade do Dr. José Coutinho, o 

tratamento e regularização das entradas e saídas de medicamentos psicotrópicos está a cabo da 

Dra. Sandra Lima, e a gestão de faturação da farmácia está a cargo do Técnico António 

Carvalhosa.  

O clima e a relação presente na equipa da FJ eram muito agradáveis, verificando-se uma 

harmoniosa relação entre todos os funcionários o que confere à farmácia a sua ótima qualidade, 

fluidez e agilidade quer no atendimento quer no tratamento de todas as outras tarefas necessárias 

ao correto funcionamento da mesma.  

 

1.6. UTENTES 

A maior parte dos utentes da FJ são já clientes de longa data, conhecidos e leais a todos os 

elementos da farmácia. A relação de proximidade estabelecida entre ambos permite uma maior 

facilidade na comunicação com os mesmos assim como garante a confiança e segurança de todo 

o processo de dispensa, aconselhamento e acompanhamento do utente. Como já referi a 

comunidade de utentes da farmácia caracteriza-se por ser predominantemente idosa e 

polimedicada, no entanto é comum surgirem utentes de várias faixas etárias assim como utentes 

com diferentes poderes económicos, utentes de nacionalidade estrangeira, emigrantes que 

possuem residência na zona ou não, sendo estes últimos mais frequentes no período de férias de 

Verão habitual durante o ano.  

A facilidade de comunicação com a Unidade de Saúde Local seja com os administrativos ou 

médicos permite também uma rápida intervenção sempre que há a necessidade de aquisição de 

determinada informação sobre o doente, sempre que se deteta um possível erro no receituário ou 

sobre qualquer dado relevante ao aconselhamento, proporcionando esta interligação uma melhor 

qualidade na prestação do serviço farmacêutico.  
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Ao longo do meu estágio foi me possível integrar em todo este processo e assim estabelecer 

uma relação de confiança e segurança com muitos dos utentes o que me permitiu e facilitou o 

crescimento e evolução num sentido de aprendizagem e da prestação do melhor serviço. 

 

2. GESTÃO DA FARMACÊUTICA 

2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

A FJ utiliza como sistema informático (SI) o SIFARMA 2000®, software pertencente à Global 

Intelligent Technologies (Glintt) e cuja responsabilidade está a cargo da Associação Nacional das 

Farmácias (ANF). Este software é crucial para o funcionamento correto da farmácia uma vez que 

quase todas as atividades realizadas na mesma estão dependentes deste sistema.  

Todo o processo de atendimento do utente, dispensa de medicação, realização, verificação e 

receção de encomendas assim como a devolução das mesmas, a administração e gestão 

financeira da farmácia, estão dependentes deste programa. Nele fica registado todo o percurso 

que o medicamento realiza desde a sua receção até à sua saída.   

É também neste programa que se encontra toda informação sobre os produtos e 

medicamentos existentes na farmácia, assim como as informações dos utentes e registos de toda 

a medicação dispensada. Serve também de apoio ao farmacêutico através da disponibilização de 

informação científica sobre todas as substâncias ativas, informando à cerca das suas posologias, 

interações, composições e efeitos.
[5]

  

 

2.2. GESTÃO DO STOCK 

A manutenção e gestão do stock da FJ é efetuada regularmente sempre com o objetivo de 

cumprir as necessidades dos utentes, sem comprometer o equilíbrio financeiro da farmácia. Para 

que esta gestão possa ser feita corretamente é necessário ter em atenção a sazonalidade dos 

produtos, o destaque dado pelos meios publicitários, as necessidades usuais dos utentes e por fim 

os possíveis descontos ou bónus fornecidos pelos distribuidores.  

Todos estes fatores são tidos em conta na manutenção do stock, mas tal só é conseguido 

com o auxílio do software SIFARMA 2000®. Este permite não só avaliar os históricos de compras 

e de vendas, permitindo assim aos funcionários da farmácia ter uma noção da saída do produto ou 

medicamento e avaliar a viabilidade da sua presença em stock, como também fornece informação 

à cerca do seu stock atual na farmácia e as médias mensais de vendas de cada produto.  

A capacidade de gestão vai sendo adquirida à medida que se familiariza com a farmácia e 

os seus utentes constituindo o funcionário o ponto fulcral na avaliação e determinação da 

necessidade dos produtos. Para produtos de maior circulação o SIFARMA 2000® tem a 

possibilidade de definir os stocks máximos e mínimos para que as encomendas dos mesmos 

sejam constituídas automaticamente diminuindo assim a carga de produtos necessários de avaliar 

aquando da realização das mesmas.  

Aquando da deteção de erros nas existências de certos produtos em stock o software utilizado 

permite também a realização de inventários em que o farmacêutico realiza uma contagem física 

de todos os produtos existentes na farmácia para que depois possa efetuar a sua correção 

introduzindo os dados obtidos e corrigidos no sistema. Este último ponto constitui um dos 
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processos com o qual tive a oportunidade de contactar no início do meu estágio, promovendo o 

meu contacto com os tipos de medicação existentes na farmácia e os seus respetivos locais.  

Na FJ todos os funcionários participam na gestão do stock da farmácia, diariamente, e como 

tal também eu tive a oportunidade de realizar e tomar conhecimento de todas as funcionalidades 

que o SIFARMA 2000® fornece para o auxílio da realização deste tipo de tarefas. 

2.3. ENCOMENDAS 

2.3.1. FORNECEDORES 

No que toca às entidades responsáveis pelo fornecimento dos produtos à farmácia temos 

como hipótese os distribuidores grossistas, as encomendas diretas aos laboratórios e aos 

delegados de marcas em específico. A FJ trabalha maioritariamente com o distribuidor grossista 

Cooprofar®, sendo que quando algum produto se encontra esgotado e não se consegue satisfazer 

a necessidade da farmácia, recorre-se à Alliance Healthcare® que através do Sifarma2000® 

possibilita a realização de encomendas instantâneas, das quais se obtém o produto ou produtos 

necessários com alguma rapidez na entrega, sendo esta normalmente no dia seguinte. Algumas 

das encomendas são realizadas diretamente aos laboratórios sendo que neste caso a FJ trabalha 

essencialmente com o grupo Teva, que inclui as marcas Ratiopharm®, Mepha® e Teva®, e 

também com os laboratórios Pfizer®, Sandoz® e Pharmakern®. A Cooprofar capacita a FJ com 3 

entregas diárias, sendo estas realizadas às 9h,16h e 18h, permitindo à farmácia um cumprimento 

bastante eficaz das necessidades dos utentes. A escolha do fornecimento da farmácia pelos 

distribuidores grossistas ou pelos laboratórios tem sempre em conta a capacidade de estes 

satisfazerem as necessidades da farmácia assim como as condições de compra, tarefa que 

normalmente é do cargo da DT, podendo eventualmente ser delegado a qualquer um dos 

funcionários sempre com o conhecimento e informação da DT. 

 

2.3.2. PREPARAÇÃO 

Todos os dias os funcionários da FJ realizam pelo menos duas encomendas diárias à 

Cooprofar®, às 13h e às 19h, através do Sifarma2000® que possibilita também a realização de 

outros tipos de encomendas sendo elas as de produtos esgotados, encomendas para reforço do 

stock, encomendas diretas e encomendas manuais.  

As encomendas diárias utilizam a informação fornecida pelo Sifarma2000® que indica os 

stocks atuais dos produtos, e a sua necessidade, mediante as definições de stocks mínimos e 

máximos, já anteriormente introduzidas no sistema pelos funcionários. Posteriormente cabe ao 

elemento que estiver a tratar da encomenda avaliar a necessidade de cada produto confirmando 

ou corrigindo a quantidade sugerida pelo sistema. As encomendas diretas aos laboratórios são 

geralmente supervisionadas pela DT.  

A FJ dispõe também de um Gadget, uma aplicação digital fornecida e desenvolvida pela 

Cooprofar® que permite realizar encomendas instantâneas sem necessidade de recorrer ao uso 

do telefone, tornando assim o processo de requisição do produto em questão mais rápido. Durante 

o meu estágio esta aplicação facilitou bastante o processo de requisição de qualquer produto uma 
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vez que tornava desnecessário o contato telefónico com o fornecedor, pois bastava a pesquisa do 

produto na própria aplicação, na qual posteriormente se introduzia a quantidade a encomendar e 

após o envio desta informação pelo sistema o produto seria entregue na farmácia no horário de 

entrega seguinte. 

 

2.3.3. RECEÇÃO 

A receção e verificação das encomendas é um dos processos mais importantes no 

quotidiano da farmácia comunitária e é necessária para a correta manutenção do número de 

produtos no stock da farmácia. A entrega das encomendas efetua-se pela entrada traseira da FJ, 

sendo os produtos entregues pelo motorista do distribuidor em questão, ao qual é necessário 

fornecer uma assinatura digital ou manual com o nome do funcionário que recebe a encomenda. 

Esta foi também uma das atividades pelas quais iniciei o estágio na FJ pois o desempenho desta 

tarefa permitia o meu contacto com os medicamentos e produtos existentes na farmácia assim 

como o processo de receção. 

Todos os produtos e medicamentos são entregues em banheiras de plástico ou em caixas 

de papelão, estando estes sempre selados com fita plástica e com as devidas faturas no seu 

interior ou exterior, seladas num envelope colado à caixa. Medicamentos que necessitem de 

condições especiais de armazenamento, vêem corretamente armazenados dentro das banheiras 

estando neste caso envolvidos num contentor próprio de esferovite, para o isolamento da 

temperatura e ainda sistema de refrigeração no seu interior. De seguida, o responsável pela 

receção da encomenda abre no momento todos contentores e inicia a receção da mesma dando 

entrada pelo sistema informático. 

Se a encomenda já tiver sido previamente preparada é só selecionar a mesma e começar 

a dar entrada dos produtos, caso contrário procede-se à preparação manual da encomenda no 

sistema e só depois se inicia a sua receção.  

Medicamentos como Benzodiazepinas (BZD) ou Estupefacientes (ESP), trazem dois 

documentos à parte um para cada grupo, identificando quais e quantas unidades do medicamento 

vem na respetiva encomenda, vindo os ESP em específico separados em banheiras de plástico à 

parte. Estes documentos são depois rasurados, ficando divididos em duas partes, uma das quais 

tem de ficar armazenada na farmácia como registo, durante 3 anos, e a outra parte é assinada e 

carimbada pelo farmacêutico responsável sendo posteriormente enviada de volta para o 

fornecedor. 

O processo de entrada dos produtos do sistema é feito pela leitura do código de barras de 

cada produto, utilizando o leitor ótico ou introduzindo manualmente o Código Nacional de Produto 

(CNP), estando cada produto individualmente discriminado na fatura através do seu nome 

comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI). Durante a receção dos produtos deve se 

confirmar pela fatura as quantidades enviadas para a farmácia, a data de validade do produto, o 

Preço de Venda ao Público (P.V.P.), o Preço de Venda à Farmácia (P.V.F.), as bonificações 

existentes e as margens estabelecidas, pois, caso se trate de um produto de preço não marcado, 

denominado de produto NETT, a farmácia, pode ou não optar por fazer uma alteração ao seu 

preço tendo em conta o P.V.F. e o imposto de valor acrescentado (IVA), sendo que todos estes 
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produtos devem estar devidamente etiquetados e identificados com o P.V.P., IVA e CNP. O 

processo de impressão das etiquetas é apenas efetuado no final da receção, sendo esta uma das 

funcionalidades permitidas pelo sistema informático. As etiquetas utilizadas não devem nunca ser 

colocadas em locais que comprometam a visibilidade de informações importantes. 

Depois de todos os produtos terem sido introduzidos no sistema procede-se á conferência 

da fatura ao mesmo tempo que se confere as quantidades introduzidas, para com isto serem 

detetados erros como, produtos que vieram a mais sem ser encomendados sejam estes do 

mesmo produto ou de produtos diferentes, podendo neste caso a farmácia optar por permanecer 

com o produto e comunicar ao fornecedor emitindo este, posteriormente, uma nota de débito. Já 

nos casos em que faltam produtos procede-se ao relato de uma inconformidade ao fornecedor, 

emitindo este uma nota de crédito. Após dada a entrada de todos os produtos no sistema, 

conferidos os preços validades e introduzidas as margens e condições, deve se confirmar o valor 

total da encomenda que deve ser concordante com o da fatura. Caso hajam produtos que tenham 

sido reservados irá surgir um menu especial após o termino da receção no qual se confirmam as 

reservas para que estas possam depois no ato da dispensa ser retomadas e finalizadas saindo 

assim do registo do sistema informático. Caso existam produtos sinalizados como esgotados 

surge um menu que confirma o envio da informação para a Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde (INFARMED) sobre quais os produtos que se encontram esgotados. As 

faturas original e duplicado são depois armazenadas em gavetas próprias na farmácia para efeitos 

de contabilidade.  

 

2.3.4. ARMAZENAMENTO 

Terminada a receção dos produtos procede-se ao seu armazenamento nos armários de 

gavetas deslizantes. Dependendo do produto em questão, MSRM ou MNSRM, o seu local de 

armazenamento é diferente. Todos os MSRM são armazenados nas gavetas, dispostos por ordem 

alfabética desde a segunda coluna de gavetas. Este foi também uns dos pontos iniciais pelo qual 

tive a oportunidade de me começar a inteirar com a organização da farmácia. 

Na primeira encontram-se produtos como dispositivos médicos, embalagens de soro 

fisiológico, soluções anti-sépticas. O armário tem também uma seção inferior de gavetas de 

maiores dimensões onde são armazenadas ampolas, pós e granulados, soluções e pós para 

suspensões orais, xaropes, estando dispostos da esquerda para a direita pela ordem mencionada. 

Encontram-se também numa gaveta à parte os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

estando esta devidamente fechada e identificada. As gavetas sobressalentes são utilizadas para o 

armazenamento do stock excedente assim como para o armazenamento de suplementos 

alimentares, tiras reativas, lancetas e antigripais. Encontra-se também na zona de armazenamento 

de medicamentos um frigorífico onde são guardados medicamentos como vacinas, insulinas, e 

anéis vaginais mantidos a uma temperatura entre os 2ºC e os 4ºC. 

A organização dos produtos é sempre realizada tendo em conta o prazo de validade dos 

produtos, estando estes armazenados segundo o método First Expired First Out (FEFO) e no caso 

de produtos sem prazo de validade estipulado, utiliza-se o método First In First Out (FIFO). Na 

zona de espera dos utentes, são armazenados os restantes produtos nos respetivos lineares 
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sendo estes constituídos essencialmente por produtos de cosmética, puericultura, perfumaria e 

alguns MNSRM atrás dos balcões de atendimento, cumprindo com o estabelecido na lei
[4]

. 

 

2.3.5. CONTROLO DE QUALIDADE 

Um dos principais pontos para garantia da qualidade de todos os produtos e 

medicamentos na farmácia passa pelo controlo cuidado da sua temperatura. Como é referido nas 

BPF, as condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de 

armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de outros produtos 

farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem
[3]

. 

Como tal, durante o decorrer do meu estágio participei ativamente na tarefa do controlo e 

registo das temperaturas das diferentes zonas da FJ. As áreas de maior importância consistiam na 

zona de armazenamento e o seu frigorífico, na zona de atendimento e no laboratório de 

manipulados. Todas essas áreas se encontravam controladas por termohigrómetros, os quais se 

encontravam calibrados, como é referido nas BPF. A realização dos registos era efetuada 

mensalmente para todas as zonas exceto o frigorífico o qual era verificado semanalmente. 

Durante a realização desta tarefa tomei contacto com os aparelhos assim como o processo de 

registo, que recorria à utilização de software computacional próprio do qual posteriormente se 

obtinha o devido registo sendo este impresso, e verificada a sua conformidade com os valores de 

temperatura e humidade de referência, este era arquivado.  

2.3.6. CONTROLO DE VALIDADES 

O controlo dos prazos de validade (PV) dos medicamentos é de extrema importância para 

que não se permita o degradar do stock da farmácia causando assim perdas monetárias, uma vez 

que já não poderão ser devolvidos, assim como evitar a dispensa de produtos cujos PV estejam 

ultrapassados. Para tal o sistema informático da FJ é de extrema utilidade pois permite a aquisição 

de uma listagem com a discriminação de todos os produtos cujos PV se encontrem perto do final, 

sendo que este procedimento é normalmente realizado todos os meses. 

Segundo o INFARMED, o PV de um medicamento corresponde ao período durante o qual 

as suas características químicas, físicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas 

não se alteram ou sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis e bem definidos
[6]

. 

É importante para o correto funcionamento da farmácia que no momento de receção dos 

produtos e medicamentos, os seus PV sejam introduzidos e atualizados corretamente no sistema, 

de forma a evitar listagens exageradamente grandes.  

Para que uma devolução possa ser efetuada e aceite os produtos devem ser devolvidos 

com um determinado período de antecedência. No caso dos medicamentos e produtos de saúde 

em geral esta deve ser efetuada com cerca de 3 meses de antecedência, assim como 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, no entanto estes devem ser devolvidos à parte. 

Produtos integrados no protocolo da diabetes devem ser devolvidos com 4 meses de 

antecedência, já medicamentos para uso veterinário necessitam de ser devolvidos ao distribuidor 

com cerca de 6 meses de antecedência pois como não podem ser aceites pelos laboratórios o 
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distribuidor, dilui estes produtos por outras farmácias para que possam ainda ser vendidos. 

Existem também produtos em que o seu prazo de validade é contado somente após abertura dos 

mesmos estando este indicado na embalagem mediante um ícone próprio. Quanto aos produtos 

que não possam ser devolvidos ou cujo PV já tenha expirado, estes são introduzidos na lista de 

Quebras da farmácia, retirados do stock e se for caso disso são colocados em contentores 

Valormed®. 

2.3.7. DEVOLUÇÕES 

A devolução de um produto é uma tarefa comumente realizada nas farmácias e é efetuada 

nos casos em que os produtos se encontram fora ou perto do fim do seu PV, no caso de um 

produto ter sido pedido por engano ou nos casos em que os produtos enviados trazem defeito ou 

vem em mau estado. Também são efetuadas nos casos em que o INFARMED ou um laboratório 

emite uma ordem de recolha. Durante o decorrer do meu estágio esta foi também uma das 

atividades que tive oportunidade de realizar várias vezes. O processo de devolução é efetuado 

com o recurso e auxílio do SI da farmácia onde no decorrer da devolução é necessária a escolha 

do fornecedor do produto, a introdução do número de fatura onde o produto foi adquirido assim 

como o motivo da devolução. 

Findo este processo é emitida uma guia de devolução, impressa em triplicado dos quais o 

original e o duplicado devidamente assinados e carimbados vão com os produtos, ficando o 

triplicado arquivado na farmácia para questões de gestão da contabilidade ou resolução de 

qualquer problema relacionado que possa eventualmente surgir. 

Os produtos vão acondicionados numa das banheiras de transporte do fornecedor em 

questão e são recolhidos pelo responsável do transporte de medicamentos do mesmo. 

Posteriormente caso a devolução esteja conforme chega à farmácia uma nota de crédito com o 

valor dos produtos devolvidos, a qual deve ser regularizada no SI por um dos funcionários. Pode 

também ser enviado em vez de um crédito, um produto idêntico ao devolvido, mas com um PV 

superior. No caso da rejeição da devolução é enviado novamente para a farmácia o produto 

inicialmente devolvido com a justificação do motivo da sua rejeição, podendo este ser devido à 

ultrapassagem prazo de devolução ou devido ao um estado de conservação não adequado. 

 

2.4. FECHO DO DIA 

Assim que se dá o encerramento diário da FJ, procede-se ao encerramento dos 

computadores, multibancos e à recolha e contagem do dinheiro das caixas. De seguida o 

funcionário desloca-se ao andar inferior onde se localiza o equipamento de segurança, e onde são 

feitas e armazenadas as seguranças diárias que registam todos os dados referentes ao decorrer 

do dia em questão.  
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3. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

3.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA  

A principal atividade de uma farmácia comunitária consiste na dispensa de medicamentos e 

para tal a receita médica é o documento necessário para que o farmacêutico providencie qualquer 

MSRM devendo a receita apresentar e cumprir certos requisitos para que possa ser aceite como 

válida. Como é estabelecido pela portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio as receitas médicas são 

aplicadas a todos os MSRM, incluindo manipulados, estupefacientes e psicotrópicos, assim como 

a produtos para o controlo da diabetes mellitus e produtos dietéticos, independentemente do local 

de prescrição
[7]

. Atualmente, a quase totalidade das receitas são eletrónicas, permitindo uma 

maior facilidade na sua dispensa através da diminuição dos erros assim como na comunicação 

entre os diferentes profissionais de saúde. As receitas manuais apesar de não tão comuns ainda 

são utilizadas, no entanto apenas em determinadas situações. 

 

3.2. RECEITA ELETRÓNICA E MANUAL - VALIDAÇÃO 

Atualmente como já referi encontram-se em circulação os dois tipos de receitas, eletrónica e 

manual, sendo que a receita eletrónica se apresenta em dois formatos na receita eletrónica 

impressa e a receita eletrónica sem papel. Para que o profissional farmacêutico possa aceitar a 

receita eletrónica neste caso, no seu formato impresso e dispensar a respetiva medicação, 

necessita de verificar a existência dos seguintes elementos: 

- A existência de numeração, constituída por 19 dígitos,  

- Os dados do médico e a posição da vinheta nas receitas impressas,  

- Nome e número do utente 

- Número de beneficiário  

- Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas letras ―R‖ aplicado 

aos utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação, e ―O‖, aplicado 

aos utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado por menção ao 

respetivo diploma legal 

- Identificação do medicamento que pode ser por DCI, por marca, 

- Posologia e duração do tratamento 

- Comparticipações especiais 

- Número de embalagens: em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, 

num total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por 

medicamento, nos medicamentos prescritos que se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento 

- Data da prescrição: a receita normal é válida pelo prazo de 30 dias seguidos, contados a partir 

da data da sua emissão, a receita renovável na qual cada via tem uma validade de seis meses, 

contados a partir da data de emissão. 

- Assinatura do prescritor e do utente 

 

No que diz respeito à prescrição por DCI, deve ser indicado o DCI ou nome da substância 

ativa, a dosagem, forma farmacêutica e dimensão da embalagem, sendo esta informação 
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codificada através do CNPEM. Já na prescrição por marca este é identificado pelo seu nome 

comercial ou pelo respetivo titular da autorização de introdução no mercado (AIM) por qual o 

número de registo do medicamento é representado em dígitos e código de barras
[8]

.  

Quanto à prescrição por nome comercial ou do titular, esta é realizada quando o 

medicamento de marca não possui similar, ou quando não existe medicamento genérico similar 

comparticipado sendo que neste caso o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que 

consta da receita ou então devido à existência de uma justificação técnica do médico prescritor, 

devendo esta trazer assinalado na receita uma das seguintes exceções, ―Exceção a) do n.º 3 do 

art. 6.º‖, perante a qual o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta da 

receita, a ―Exceção b) do n.º 3 do art.6.º - Reação adversa prévia‖ perante a qual o farmacêutico 

também pode apenas dispensar o medicamento que consta da receita, e finalmente a ―Exceção c) 

do n.º 3 do art.6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias‖ podendo neste caso o utente 

optar por medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que sejam de preço inferior tendo o 

mesmo que assinar a receita, no local próprio para o efeito. Os preços a considerar para este 

efeito, são os que constam da base de dados do INFARMED à data da dispensa. 

Relativamente à receita eletrónica sem papel, esta permite ao utente um melhor conhecimento 

e acompanhamento da sua prescrição médica, tendo ao mesmo tempo o objetivo de simplificar o 

circuito da prescrição, dispensa, faturação e pagamento dos medicamentos.  

Este tipo de receita possui um caráter obrigatório 
[7, 9]

. A receita eletrónica permite a 

prescrição, em simultâneo, de diferentes tipos de medicamentos, ou seja, na mesma receita 

podem estar incluídos fármacos comparticipados com tratamentos não comparticipados, tornando 

este método mais vantajoso, já que todos os produtos de saúde prescritos são incluídos num 

único receituário, o que previamente não acontecia. Aquando da dispensa dos produtos na 

farmácia, o utente poderá optar por aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, 

sendo possível levantar os restantes em diferentes estabelecimentos e em diferentes datas. 

Sobre a receita manual, esta só deve ser utilizada em alguns casos excecionais e deve 

ser feita por via manual, efetuada num documento pré-impresso. Este tipo de prescrição só pode 

ser realizado nos seguintes casos: falência do sistema informático; inadaptação do prescritor; 

prescrição ao domicílio; outras situações, até um máximo de 40 receitas por mês
[7]

. Para a 

validação destas receitas é sempre necessário a verificação da identificação do prescritor e local 

de prescrição, a exceção, os dados do utente, a identificação do medicamento, comparticipações 

especiais e data da prescrição. Este tipo de receita deve conter vinheta do respetivo médico 

prescritor e a vinheta do local de prescrição, e se nas unidades do SNS a prescrição se destinar a 

um pensionista abrangido por regime especial, deve ser colocada uma vinheta verde, que 

identifique a unidade de saúde. Nos consultórios e/ou médicos particulares o local de prescrição 

deve estar devidamente identificado por um carimbo. Estas receitas têm uma validade de 30 dias, 

sendo que a verificação da sua data de emissão constitui um ponto a ter sempre em atenção. Ao 

contrário das receitas eletrónicas, neste tipo de receitas não é permitida a emissão de mais do que 

uma via, pelo que não há receitas renováveis manuais.
[8]

  

No decorrer do meu estágio foi me possível lidar com todos os tipos de receitas acima 

referidos, sendo que predominantemente as receitas com as quais tive maior contacto eram 
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eletrónicas sem papel, uma vez que a sua introdução recente e caráter obrigatório levou à sua 

maior utilização. Acho que é um método mais eficaz no controlo da dispensa das respetivas 

medicações dos utentes, uma vez que não só permite de maneira mais fácil o acesso e consulta 

da medicação como também limita e diminui a possibilidade de erros no respetivo processo de 

dispensa, sendo o único inconveniente a ocorrência de falhas do sistema informático que então 

limitam a dispensa destas receitas, a não ser que a farmácia em questão possua um leitor ótico 

recente o suficiente para ler os códigos de dispensa da receita nos casos de falência do sistema, 

impressos no fundo da própria receita. 

 

3.3. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Segundo a legislação corrente é possível a realização da comparticipação de medicamentos 

através de um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que 

abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes.  

No que diz respeito ao regime geral de comparticipação estabelecido, o Estado efetua o 

pagamento de uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes 

escalões: Escalão A – é comparticipado em 90% do PVP, Escalão B - 69%, Escalão C - 37%, 

Escalão D - 15%, consoante a classificação farmacoterapêutica da medicação 
[10, 11]

.  

Estão definidas as classes farmacoterapêuticas pertencentes a cada um dos escalões 

referidos na legislação 
[10,12]

. Para o regime especial de comparticipação de medicamentos, a 

comparticipação pode ser efetuada em função de beneficiários, sendo que neste caso a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 

5% (95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para os pensionistas 

do regime especial. A comparticipação pode ainda surgir devido ao tratamento de determinadas 

patologias ou por grupos especiais de utentes e é definida por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da Saúde e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que 

o prescrevem ou dispensam.  

Relativamente aos medicamentos manipulados a sua comparticipação é efetuada em 30% do 

PVP. No caso dos produtos destinados ao controlo da diabetes mellitus a sua comparticipação é 

de 85% do PVP das tiras-teste e 100% no caso das agulhas, seringas e lancetas sendo que para 

efeitos de inclusão no regime de comparticipações estes produtos estão sujeitos a um preço 

máximo de venda ao público. 

Existem ainda outras entidades para comparticipação além do SNS, estando as mesmas 

identificadas na receita médica sendo o organismo de comparticipação selecionado no sistema 

informático aquando da dispensa da medicação. No caso de utentes que possuam outros 

sistemas de complementaridade, nestes casos parte da comparticipação é feita pelo organismo de 

comparticipação principal o SNS e o restante pela entidade da qual o utente é beneficiário.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de tomar contacto com quase todos estes regimes 

de comparticipação, os quais requeriam sempre especial atenção no seu processo de dispensa. 

Isto possibilitou me posteriormente um maior à vontade por me ser possível estar preparado para 

lidar com as mais variadas situações.  
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3.4. CONFERÊNCIA DO RECEITUÁRIO 

Sempre que se termina uma venda de um MSRM o SI da farmácia atribui a cada receita, por 

organismo e de forma sequencial, um nº de receita, um nº de lote e uma letra de série, informação 

esta que é impressa no verso da receita médica, acompanhada do código e da designação do 

organismo comparticipado.  

Neste caso, na FJ as receitas são separadas por organismos e armazenadas numa gaveta até 

conferência das mesmas. Quando na fase de conferência, nesta verifica-se a validade, assinatura 

do médico, entidade, se os medicamentos prescritos foram dispensados corretamente, se não 

falta nenhuma receita em cada lote e no caso da deteção de algum erro, quando possível, 

procede-se à sua correção. Após correção, as receitas são devidamente justificadas com o motivo 

que levou a efetuar este processo e rubricadas pelo funcionário que efetuou a correção. Na FJ 

sempre que possível a conferência é efetuada por mais que um funcionário com o intuito da 

diminuição e eliminação de qualquer erro.  

O processo de conferência do receituário é e deve ser levado com extrema atenção pois é 

extremamente importante uma vez que diminui os erros de dispensa e evita que as receitas sejam 

devolvidas pelas entidades responsáveis e impeça assim a farmácia de receber o valor das 

comparticipações. 

4. DISPENSA E CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA FARMÁCIA 

A dispensa de qualquer produto ou medicamento necessita que o farmacêutico esteja 

preparado e adequado ao utente, usando sempre linguagem clara e explicita e ao mesmo tempo 

passível da capacidade de compreensão do utente. É importante que desta interação o utente não 

fique com dúvidas acerca da utilização da medicação e o faça de forma segura e eficaz, 

promovendo o sucesso da terapêutica.  

 

4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto, neste grupo estão incluídos todos os 

medicamentos que só podem ser dispensados mediante a apresentação de uma receita médica e 

que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica, possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, 

quando sejam utilizados com frequência e em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou destinem-se a ser 

administrados por via parentérica
[13]

. 

 

4.2. MEDICAMENTOS – PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Este grupo de medicamentos é sujeito a um controlo mais cuidado em todas as farmácias 

devido ao seu mecanismo de ação a nível do sistema nervoso central, que tem como efeito 

secundário, a habituação. Por esta mesma razão estes produtos encontram se num local 
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separado, no caso da FJ numa gaveta da zona de armazenamento devidamente identificada e 

separada. 

Assim que dão entrada na farmácia procede-se ao envio da respetiva fatura ou documento 

comprovativo da sua compra carimbado e assinado assim como ao arquivo desses mesmos 

documentos por um período de três anos. 

Sempre que se recebe uma receita contendo este tipo de medicamentos, esta vem assinalada 

com as letras RE, que significam Receita Especial, e, para ser possível a sua dispensa, o utente 

da receita tem de fornecer os seus dados pessoais como a morada, o número e validade do 

Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, data de nascimento, assim como também é registado 

um código informático do médico prescritor, o número da receita e a sua via.  

Ao ser impressa, além das informações normais, aparecerá no verso da receita o nome do 

utente e validade do BI ou CC anteriormente preenchidas no sistema informático. Aquando da 

impressão da receita, no final da dispensa da mesma é impresso em duplicado um documento de 

psicotrópicos que permite justificar a saída deste tipo de medicação da farmácia. No DL nº 15/93, 

de 22 de Janeiro fica estabelecido o regime jurídico aplicável ao trafico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos, regulamentando a aquisição, distribuição, prescrição  e dispensa  

destes  medicamentos
[14]

. 

 

4.3. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

De acordo com o estabelecido no DL nº176/2006, de 30 de agosto, todos medicamentos 

genéricos vêm identificados com a sigla MG na embalagem, e constituem um medicamento ―com 

a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

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

por estudos de biodisponibilidade apropriados‖. Além disso para que possam ser comercializados 

como medicamentos genéricos necessitam que os direitos de propriedade industrial relativos às 

substâncias ativas ou ao processo de fabrico tenham caducado
[13]

.  

No decorrer do meu estágio foi me possível observar-se que hoje em dia, a adesão ao 

medicamento genérico já é considerável, não só porque apresentam preços mais acessíveis ao 

utente, situação que muita das vezes é a principal razão de escolha por parte do utente, mas 

também porque houve uma diminuição no estigma contra estes medicamentos e na desconfiança 

do utente aquando do aconselhamento deste tipo de medicação.  

No entanto, essa desconfiança ainda existe, embora num menor grau, sendo por vezes difícil aos 

utentes aceitarem a explicação do farmacêutico mesmo estando esta bem fundamentada.  

Verifiquei por vezes, que a própria desconfiança dos utentes pudesse levar a que estes não se 

sentindo à vontade com a terapêutica, afirmassem consequentemente que o medicamento não 

estaria a fazer o seu efeito. Cabe então ao farmacêutico continuar com a consciencialização do 

uso deste tipo de medicamentos e com o providenciar de toda a informação necessária ao utente 

para que se possa diminuir este entrave na terapêutica, sendo que claro, a escolha caberá sempre 

à decisão do utente. 
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4.4. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Consoante a lei, os MNSRM são aqueles que não necessitam de prescrição médica para 

poderem ser dispensados, mas necessitam de conter indicações terapêuticas que se incluam na 

lista de situações passíveis de automedicação, indicadas também no respetivo despacho. A venda 

deste tipo de produtos não é restrita às farmácias podendo esta também ser feita em locais de 

venda livre
[15]

.  

A dispensa deste tipo de produtos necessita de uma maior responsabilidade por parte do 

farmacêutico uma vez que é este que infere sobre o melhor e mais apropriado produto para a 

situação que estiver a encarar. Apesar de estes produtos não serem sujeitos a receita médica é 

importante para o farmacêutico promover o seu uso racional, uma vez que os utentes por vezes 

menosprezam a importância deste tipo de medicação, levando ao seu incorreto uso.  

Uma vez que estes produtos não são produtos de preço marcado, ou seja, o preço é definido 

pela farmácia mediante a utilização de uma margem, estes constituem assim uma das 

significativas fontes de rendimento da atividade em farmácia comunitária. Desde cedo, tomei 

contacto com este tipo de produtos na FJ, e como já referi é notável o uso leviano de alguns 

destes produtos por parte dos utentes, no entanto tentei sempre prestar o melhor aconselhamento 

possível e fornecer a informação correta para o que utente tomasse consciência da situação e 

passasse a demonstrar uma atitude diferente em relação a este tipo de produtos.  

4.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Um medicamento manipulado consiste em qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico. Isto é definido pela legislação e 

encontra-se de acordo com as normas e requisitos aprovados pelo INFARMED
[16]

. Na FJ tive a 

oportunidade de preparar alguns manipulados encontrando-se um exemplo das respetivas fichas 

de preparação em anexo. 

A preparação de um manipulado pode ser requerida por um utente, aconselhada pelo 

farmacêutico ou então por prescrição médica. Para a preparação de um medicamento manipulado, 

a farmácia deve estar munida de todo o material e equipamento necessário, assim como de todas 

as matérias-primas devidamente rotuladas e com o PV em dia.  

As matérias primas e reagentes devem vir acompanhados por um boletim de análise que 

comprova que estas satisfazem as exigências previstas na monografia respetiva e indicação do nº 

do lote. Após a preparação e acondicionamento do manipulado este deve conter um rótulo onde 

estão identificados o nome do doente, fórmula do manipulado, número de lote atribuído, PV, 

condições de conservação, eventuais instruções especiais para a utilização do mesmo, a via de 

administração, posologia e identificação da farmácia e da DT, sendo estas informações 

obrigatórias segundo Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho
[16]

.  

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de preparar alguns manipulados como 

―Creme de Propionato de Clobetasol 0,02%, Ureia a 10% e Mentol a 0,05%‖, um creme com 

corticosteróides tópicos, e neste caso com a utilização da ureia como hidratante e o mentol como 

refrescante, para aplicação numa pele com dermatite de um utente, uma ―Solução de Ácido 
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Acético a 2%‖ que dada a sua atividade como antimicrobiana e adstringente, cuja aplicação se 

destina ao conduto auditivo externo, para o tratamento de uma otite externa, e ainda uma 

―Pomada de Enxofre Precipitado‖, que foi prescrita para aplicação num utente com psoríase, 

devido à sua atividade queratolítica, anti seborreica, anti-séptica e antifúngica leve. 

As fichas de preparação realizadas aquando da preparação do manipulado são depois 

arquivadas em dossiers num local próprio na farmácia e contêm anexado a fotocópia da receita e 

do rótulo, mantendo-se assim durante 3 anos. Nestes documentos ficam registados os dados 

referentes à preparação como nº de lote, matérias-primas utilizadas, procedimento, PV, data de 

preparação, informações do utente e PVP calculado. O PVP dos medicamentos manipulados é 

calculado pela farmácia com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e no valor dos materiais de embalagem, sendo este somatório multiplicado por 1,3 e 

acrescendo no final o valor de 6% de IVA 
[17]

. A comparticipação desta medicação é 30%, de 

acordo consoante se encontre na lista a aprovada anualmente
[18]

. 

4.6. PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

Segundo o estabelecido na legislação, os produtos cosméticos e de higiene corporal definem-

se como qualquer preparação com intuito de entrar em contacto com várias partes do corpo 

humano, como unhas, cabelo, lábios pele e mucosas genitais, mucosas bucais, dentes e sistema 

piloso, com o objetivo de as limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger e corrigir odores 

corporais
[19]

.  

Uma das principais dificuldades foi de facto no aconselhamento deste tipo de produtos, uma 

vez que não tive a oportunidade de frequentar as unidades curriculares de Dermocosmética e 

Cosmética o meu conhecimento em relação a esta área era limitado, no entanto a possibilidade de 

assistir a algumas formações, neste caso fornecidas pela ISDIN®, assim como as informações 

prestadas pelos colegas doutores da FJ sobre os produtos que existiam na farmácia, permitiram 

me um maior à vontade na indicação dos mesmos, no entanto foi um dos aspetos de maior 

dificuldade.  

Estes produtos são muito importantes para a farmácia uma vez que possuem maiores 

margens de lucro, pelo que, são os mais favoráveis para a promoção da venda no contexto de 

farmácia comunitária, no entanto a sua venda é condicionada pela capacidade económica dos 

utentes uma vez que são produtos de maior valor monetário, não constituindo uma prioridade para 

muitos dos utentes com menor poder de compra. No entanto, ainda assim no decorrer do meu 

estágio tive a hipótese de dispensar alguns destes produtos, em diferentes ocasiões e para os 

mais variados objetivos. 

4.7. PRODUTOS DE PUERICULTURA 

A FJ possui um significativo stock de artigos de puericultura, maioritariamente localizado na 

zona de espera dos utentes e de atendimento. São essencialmente constituídos por produtos de 

higiene do bebé, alimentação, conforto, assim como alguns produtos para a gravidez. O meu 

contacto com este tipo de produtos durante o estágio foi maioritariamente através da dispensa de 
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leites, e produtos de higiene sobre os quais eu também apresentei alguma dificuldade uma vez 

que até então não tinha tomado conhecimento da elevada variedade de produtos para as mais 

diversas situações. Com o passar do tempo, e com a ajuda dos meus colegas doutores estes 

possibilitaram me e muniram-me de informação suficiente para o correto aconselhamento destes 

produtos, sobre os seus vários tipos e situações para a qual cada produto se aplicava. 

 

4.8. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Na FJ, uma vez que esta se encontra localizada numa zona de atividade rural, os produtos de 

uso veterinário são utilizados com alguma frequência.   

Estes são definidos como uma substância ou mistura de substâncias destinadas à utilização 

animal, para tratamento ou prevenção de doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico, 

promoção do bem-estar e estado higieno-sanitário, correção ou modificação das funções 

orgânicas ou diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente que os rodeia ou a 

atividades relacionadas com estes ou com os produtos de origem animal, conforme está 

estabelecido pela Direção Geral de Veterinária e legislação correspondente
[20-22]

.  

Usualmente os produtos mais procurados e dispensados dentro desta classe são 

maioritariamente destinados a animais de companhia sendo solicitados mais comumente 

antiparasitários internos e externos assim como anticoncecionais, já no que toca a animais de 

criação os produtos mais procurados eram essencialmente vacinas, antibióticos e antiparasitários. 

A dispensa deste tipo de produtos para a criação de animais foi um dos problemas com os quais 

me deparei durante o estágio, devido não só à falta de informação em relação aos mesmos como 

também sobre as suas substâncias e posologias, e consequentemente quais os cuidados a ter na 

sua utilização. No entanto com o decorrer do estágio foi me possível tomar conhecimento com o 

tipo de produtos mais utilizados e quais os conselhos a prestar aos utentes que os requisitavam. 

 

4.9. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Esta foi também uma das gamas de produtos com a qual eu lidei no decorrer do meu estágio, 

e como tal, foi me possível observar que a dispensa e procura destes produtos era limitada ao que 

os utentes viam nos meios de comunicação social ou então em menor quantidade por 

aconselhamento médico ou farmacêutico. Ocasionalmente pude dispensar suplementos 

alimentares a alguns utentes que demonstravam já algum conhecimento em relação a este tipo de 

produtos nomeadamente para situações de desporto, mas eram relativamente poucas as 

situações. Em muitos casos aquando do aconselhamento deste tipo de produtos os utentes 

demonstravam-se relutantes pois não demonstravam total confiança nos efeitos benéficos que 

estes produtos visam atingir. 

A regulação destes produtos está a cargo do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento e 

das Pescas, sendo que está na legislação, que suplementos alimentares constituem géneros 

alimentícios que se caracterizam por serem fontes concentradas de nutrientes ou mesmo 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, sozinhas ou combinadas. O seu uso serve 

apenas para complemento do regime alimentar normal de alimentação podendo conter um grande 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião 19 
 

leque de nutrimentos como vitaminas, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, minerais, fibras, 

plantas e extratos das mesmas, nunca servindo como substituto de uma alimentação saudável
[23]

.  

 

4.10. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que englobam um vasto 

conjunto de produtos, e são utilizados para fins comuns aos dos medicamentos tais como 

prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. São distintos dos medicamentos por não 

atingirem os seus fins através de mecanismos que englobem ações farmacológicas, metabólicas 

ou imunológicas.  

Os dispositivos médicos segundo o DL n.º 145/2009 de 17 de Junho, estão divididos em 

quatro classes de risco atendendo à vulnerabilidade do corpo humano e aos potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico. A classificação é feita pelo fabricante estando esta 

dividida nas seguintes classes, dispositivos médicos de classe I - baixo risco, classe IIa - médio 

risco, classe IIb – médio risco e classe III - alto risco. A classificação tem também quatro pontos 

fundamentais relativos aos dispositivos, sendo eles a duração do contacto com o corpo humano, 

podendo este ser temporário, de curto prazo ou longo prazo, o grau de invasão do corpo humano, 

a anatomia afetada pela utilização, os potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do 

fabrico
[24]

. Esta foi também uma das áreas com a qual não estabeleci muito contacto, 

maioritariamente os utentes que requisitavam um produto destes já o estavam habituados a 

utilizar, sendo que maioritariamente nestes casos a utilização de produtos restringia-se à dispensa 

de algálias, materiais de compressão como meias, pulsos elásticos e apoios de braço. 

 

4.11. PRODUTOS DE NUTRIÇÃO ESPECIAL 

Em relação a este tipo de produtos, apenas tive um contacto limitado ao longo do meu estágio 

e este foi maioritariamente com a linha de produtos Diasip®, e Fortimel® da marca Nutricia® que 

apresentam soluções nutricionais desenvolvidas à medida das necessidades nutricionais 

específicas de diversas patologias e condições clínicas, como oncologia, pós-AVC e disfagia, 

perda de peso e fragilidade no idoso, feridas crónicas, doenças hereditárias do metabolismo, 

epilepsia e paralisia cerebral, assim como alguns produtos para o restabelecimento eletrolítico. A 

regulamentação deste tipo de produtos está indicada no DL n. º74/2010, de 21 de Junho, que 

refere que estes são usados em situações em que o aporte de nutrientes não é suficiente, como 

em caso de anorexia, doentes oncológicos, desnutrição, problemas metabólicos estando também 

incluída a alimentação do lactente e geriátrica
[25]

.  

 

5. INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 

A Indicação Farmacêutica corresponde a uma parte muito importante do papel do 

farmacêutico na comunidade e a prática desta não só tem como importante objetivo o benefício da 

saúde dos utentes como também a diminuição do processo de automedicação e do incorreto uso 

do medicamento. Este processo requer toda a preparação e atenção do farmacêutico, mantendo a 

necessidade de este estar atualizado e munido de conhecimento para tal prática.  
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A indicação farmacêutica consiste portanto no ato profissional pelo qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção de MNSRM, ou de um produto de saúde, e/ou indicação de medidas 

não farmacológicas, com o objetivo de tratar um problema de saúde considerado como um 

transtorno menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, autolimitado, de 

curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de 

saúde do doente, após avaliação clínica pelo farmacêutico. O profissional farmacêutico dispõe 

ainda de um arsenal terapêutico, de medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), classificação introduzida por alteração à legislação do 

Estatuto do Medicamento e também de alguns dos MSRM existentes no mercado que passaram a 

poder ser dispensados em farmácias, independentemente de prescrição médica, desde que 

constem na lista publicada e revista pelo INFARMED
[3]

.  

Inicialmente o farmacêutico deve iniciar a comunicação com o utente de forma a recolher o 

máximo de informação relevante para o problema, como quais os sintomas ou motivos, se 

existiram episódios semelhantes no passado, sobre a duração do problema, qual a medicação que 

o utente já faz entre outras questões pertinentes.   

Após a apresentação do problema pelo utente, o farmacêutico pode então prosseguir para 

seleção da terapêutica medicamentosa indicando um medicamento ou outro produto de saúde 

para tratar os sintomas menores apresentados, disponibilizar ao doente outros serviços de 

cuidados farmacêuticos, como acompanhamento farmacoterapêutico, ou encaminhar o doente ao 

médico ou a outro profissional de saúde
[26]

.  

Como tal, tive oportunidade de em alguns casos realizar esta prática na FJ tendo sempre 

o cuidado de recolher o máximo de informação possível e informando sempre sobre a correta 

forma e posologia a utilizar assim como sobre a duração do  tratamento e  possíveis  efeitos 

secundários, isto tudo com o objetivo de prestar assim o melhor aconselhamento possível, nunca 

esquecendo de alertar os utentes sobre a extrema importância do acompanhamento dos seus 

sintomas sobre os quais no caso da situação não demonstrar melhorias significativas, por 

segurança, a consulta do médico seria sempre necessária.  

6. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Na FJ além da dispensa de medicamentos, são também prestados alguns serviços 

farmacêuticos como os abaixo referidos, indo de encontro ao estabelecido na lei, onde é 

estipulado que as farmácias devem prestar cuidados e serviços farmacêuticos, como a medição 

da glicémia, da pressão arterial, do colesterol e dos triglicerídeos. 

Este foi também um dos pontos pelo qual pude iniciar a minha atividade na farmácia, 

facilitando e estimulando o contacto com utente de forma a familiarizar me com os mesmos e 

permitindo um maior conforto, segurança e credibilidade nos contactos futuros, uma vez que estes 

momentos eram propícios ao diálogo e comunicação com o doente. A FJ participa também no 

programa VALORMED® que tem como principal objetivo a gestão dos resíduos de medicamentos, 

constituindo um processo da sua recolha e tratamento seguro de forma a evitar problemas de 

saúde pública. 
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6.1. DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS  

Todas as determinações bioquímicas são efetuadas no gabinete de atendimento privado, no 

qual se encontra todo o equipamento necessário assim como os devidos contentores para 

resíduos biológicos.  

 

6.1.1. DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA 

A determinação da glicémia tem como objetivo a medição dos níveis de açúcar (glucose) 

no sangue através de um teste simples que implica uma pequena picada nos bordos laterais dos 

dedos e permitindo depois com o equipamento saber se os valores estão ou não dentro da 

normalidade.  

Para a realização deste teste e obtenção de um valor fidedigno é necessário que os 

utentes estejam em jejum no mínimo de 8 horas, caso esta condição não esteja presente apenas 

permite inferir um valor relativo.  

Esta determinação é mais comumente realizada por utentes diabéticos que necessitam de 

acompanhamento, mas também por utentes que por precaução costumam fazer este controlo.  

Segundo a Norma da Direção Geral de Saúde, os valores de glicemia devem-se encontrar 

inferiores a 110mg/dl, valores superiores podem ser indicativos de alguma alteração fisiológica, no 

entanto o diagnóstico de diabetes numa pessoa assintomática não deve ser realizado na base de 

um único valor anormal de glicemia de jejum, devendo ser confirmado numa segunda análise, 

após cerca de 2 semanas
[27]

. Na FJ o equipamento utilizado para esta determinação é o 

OneTouch Verio®, e as respetivas tiras reativas.  

 

6.1.2. DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL 

A determinação do Colesterol é também um teste realizado com bastante frequência na 

farmácia, este tem como objetivo a medição do valor total de colesterol, LDL, HDL, VLDL e 

Triglicerídeos. A sua determinação é muito importante, pois o estabelecido pela Direção Geral de 

Saúde para um individuo com baixo risco cardiovascular situa os níveis de colesterol total como 

iguais ou menores que 190 mg/dl e para o c-LDL inferiores a 115 mg/dl, pois no caso de estes não 

estarem concordantes passam a constituir um fator de risco cardiovascular
[28]

.  

Nos casos em que me deparei com utentes que apresentavam valores elevados tentei sempre 

inteirar-me do historial familiar do utente em questão, da dieta que o utente fazia e se o mesmo já 

utilizava algum tipo de medicação. Findo este processo aconselhava a abordagem a esta situação 

através de medidas não farmacológicas como uma dieta saudável e equilibrada, assim como a 

realização de exercício físico, e caso fosse possível a diminuição ou cessação do consumo de 

tabaco e álcool. 

 

6.2. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL  

A medição da pressão arterial é também um dos parâmetros que se pode avaliar na FJ, e é 

determinada através da utilização de um equipamento da Omron® M3, com braçadeira. 

Usualmente os utentes que pretendiam realizar esta determinação deslocavam-se à farmácia 

sendo direcionados para o gabinete de atendimento privado onde repousavam um pouco sendo 
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atendidos logo que possível. Este repouso era necessário para a normalização da pressão, no 

caso de ter havido algum esforço prévio. No caso de a determinação fornecer valores anormais, e 

quando estes se apresentavam superiores aos de referência deve questionar-se o utente se 

realizou algum esforço maior ou se consumiu álcool ou café nos momentos anteriores à medição.  

Segundo a Direção Geral de Saúde, os valores de pressão arterial de referência devem 

ser iguais ou inferiores a 140 mmHg para a pressão sanguínea sistólica e 90 mmHg para a 

diastólica
[29]

. A maior parte dos utentes que frequentavam a farmácia possuíam hipertensão 

arterial e faziam medicação, predominantemente Estatinas. Quando o utente já medicado 

apresentava valores anormais, era aconselhado a consultar o médico o mais rapidamente 

possível. 

 

6.3. VALORMED® 

No decorrer do meu estágio tive também a oportunidade de contactar com o programa 

VALORMED®, um programa desenvolvido em 1999, que constitui uma sociedade sem fins 

lucrativos a qual carrega a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. Este programa resultou da colaboração entre a Indústria 

Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua consciencialização para a 

especificidade do medicamento enquanto resíduo
[30]

.  

A FJ possui então contentores para todos os utentes depositarem as embalagens vazias, 

medicamentos e outros produtos sejam eles para uso humano ou veterinário, cujo PV se encontre 

expirado ou já não possuam utilidade. Quando estes se encontravam cheios procedia-se à sua 

troca sendo os contentores preenchidos depois recolhidos por um dos transportadores dos 

distribuidores grossistas.  

Apesar de a aderência ainda não ser tão elevada quanto seria bom, a FJ já possui alguns 

utentes informados e preocupados com este tópico de cariz ambiental e que frequentemente 

usufruem deste programa contribuindo assim para uma mais-valia que afeta toda a sociedade, o 

cuidado do meio ambiente. 

 

7. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

A FJ dispõe de vários recursos bibliográficos de forma a auxiliar a prestação de qualquer 

serviço que suscite a necessidade de um melhor e mais específico esclarecimento. Na zona de 

receção de encomendas encontra-se um armário com algumas das fontes de informação, como o 

Formulário Galénico Português, o Simpósio Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa VIII, o Índice 

Nacional Terapêutico 2016 assim como outras fontes de informação sobre Terapêutica Pediátrica, 

veterinária entre outros. Todos estes recursos estão prontamente disponíveis e são facilmente 

acessíveis sempre que necessário. 
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2ª PARTE 

 

TEMA 1- RISCO CARDIOVASCULAR: PREVENÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

1. ENQUADRAMENTO 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a primeira e principal causa de morte e 

hospitalizações, em ambos os sexos, na Europa, sendo responsáveis por mais de 50% das mortes 

que ocorrem nesta região do mundo. Relativamente a Portugal encontram-se entre as principais 

causas de morbilidade, invalidez e mortalidade
[31]

. As DCV constituem um grupo de desordens que 

afetam o coração e vasos sanguíneos e incluem a Doença Cardíaca Coronária, Doenças 

Cerebrovasculares, Doença Arterial Periférica, Doença Cardíaca Reumática, Doença Cardíaca 

Congénita assim como as Tromboses venosas profundas e o Embolismo Pulmonar
[32]

.  

Este tipo de patologias está associado a um conjunto de fatores que se designam fatores de 

risco, sendo que alguns não podem ser modificados, como a hereditariedade, o sexo e a idade, 

enquanto outros podem, através de modificações no estilo de vida das pessoas ou através de 

medicação. Os principais fatores de risco cardiovascular modificáveis são o sedentarismo, a 

hipertensão, o tabagismo, o stress, a obesidade, a diabetes e as dislipidemias
[33]

. 

Todos estes fatores contribuem para o aumento do risco cardiovascular que consiste segundo 

a DGS na probabilidade de ocorrência de um evento cardiovascular fatal a 10 anos
[34]

.  

A realização de rastreios, o diagnóstico precoce e a implementação de um tratamento 

sustentável, constituem medidas fundamentais para a avaliação do risco de se desenvolver uma 

doença cardiovascular e também contribuem para a diminuição da probabilidade do aparecimento 

deste tipo de problemas ou o agravamento dos que já existam, uma vez que vários fatores de 

risco em conjunto favorecem o agravamento do estado de saúde e o agravamento destas 

doenças
[33]

. Cerca de 80% dos casos de doença coronária prematura e acidentes cardiovasculares 

podem ser prevenidos. Em Portugal, o número das hospitalizações devido a doenças 

cardiovasculares tem aumentado em consequência do aumento da esperança média de vida e do 

funcionamento dos sistemas de saúde
[31]

. 

No âmbito do meu estágio, pude deparar me com a realidade de que a maioria dos utentes da 

FJ eram polimedicados e na maioria dos casos faziam tratamento para a hipercolesterolémia, 

hipertensão arterial e diabetes, sendo que todas estas patologias constituem fatores de risco da 

DCV. Durante o decorrer do meu estágio, no mês de Maio, de acordo com a atribuição da 

Fundação Portuguesa de Cardiologia ―Maio, Mês do Coração‖, momento ideal para promover a 

sensibilização da população para a insuficiência cardíaca, uma patologia que afeta 26 milhões de 

pessoas em todo o mundo e cerca de 400 mil pessoas em Portugal
[35]

. Como tal, achei benéfico 

não só para a FJ como para os seus utentes a realização de um Rastreio Cardiovascular (RC) 

com o intuito de fornecer aos utentes alguma informação sobre o seu estado de saúde, como 

também para promover a sensibilização da população sobre o tema das DCV e ainda alertar sobre 

o perigo que que os fatores de risco constituem, ficando assim prevenidos e informados sobre o 

tema. 
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Para auxílio da divulgação do RC criei um poster (Anexo 6) com o objetivo de apelar à 

participação dos utentes e para os informar acerca da temática mensal e quais os parâmetros que 

iriam ser avaliados no RC. Criei também um panfleto informativo (Anexo 7 e 8), com informação 

acerca do tema das DCV, alguns conselhos sobre os principais fatores risco e quais as medidas a 

tomar de forma a diminuir o impacto desses mesmos fatores e ainda um local onde os utentes 

podiam registar os resultados obtidos no respetivo rastreio.  

Relativamente aos parâmetros avaliados durante o rastreio, estes consistiram na avaliação da 

glicemia, pressão arterial, frequência cardíaca, peso, percentagem de massa gorda e o cálculo do 

índice de massa corporal (IMC). Para auxílio do registo dos dados e da informação obtida durante 

o rastreio elaborei também um inquérito (Anexo 9) com algumas questões que achei pertinentes 

para me ajudar na análise dos dados obtidos e para a realização de uma avaliação mais cuidada 

da população de utentes da FJ que participaram no RC.  

 

2. OBJETIVOS 

A realização deste projeto tinha não só como objetivo a sensibilização e consciencialização da 

população local para com os fatores que contribuem para o aparecimento e agravamento das 

DCV, como também pretendia aconselhar o utente sobre que medidas tomar para contrariar estes 

fatores e ainda para fornecer informação individual sobre cada utente para que este uma vez 

informado sobre o seu estado de saúde pudesse, caso necessário,  efetuar uma correção no seu 

estilo de vida, prevenindo ou diminuindo a probabilidade de ocorrência destes mesmos problemas, 

uma vez que a atuação precoce na prevenção e diagnóstico deste tipo de patologias pode levar a 

uma diminuição significativa na probabilidade de ocorrência de qualquer evento cardiovascular e 

consequentemente atingir assim uma melhoria na qualidade de vida. 

3. MÉTODOS 

Tabela 3 - Parâmetros Avaliados 

Pressão 
Arterial 

Frequência 
cardíaca 

Glicemia % Massa gorda Peso IMC 

Na realização deste rastreio os parâmetros avaliados, foram os que se encontram descritos na 

Tabela 3, e embora a medição dos níveis de colesterol constituísse também um parâmetro de 

avaliação importante tal não foi possível fazer uma vez que as tiras necessárias para a realização 

do teste eram muito dispendiosas.  

Durante o rastreio inquiri os utentes participantes sobre os seus problemas de saúde, mais 

concretamente se sofriam de algum tipo de patologia como a diabetes, hipertensão arterial, 

síndrome metabólico, doença renal crónica, se faziam medicação para esses problemas e se já 

tinham sofrido algum tipo de evento cardiovascular. 

3.1  MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA  

A presença de hipertensão arterial constitui um importante fator de risco para as DCV 

sendo responsável por 50% de todos os AVC para valores de pressão arterial sistólica superiores 
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a 140 mmHg e valores de pressão arterial diastólica de 90mmHg
[36]

. Cerca de 970 milhões de 

pessoas em todo o mundo sofrem de hipertensão arterial. Em Portugal a taxa de prevalência da 

hipertensão arterial, situa-se nos 26,9%, sendo mais elevada no sexo feminino (29,5%) do que no 

masculino (23,9%). Na região Norte de Portugal os valores médios da pressão arterial situam-se 

nos 133 / 76,3mmHg para o sexo masculino e 127,6 / 74,7mmHg para o sexo feminino
[37]

. 

Níveis de pressão arterial elevados forçam os vasos sanguíneos causando o seu 

enfraquecimento e estreitamento. A longo prazo causam o desenvolvimento de aterosclerose ao 

aumento da probabilidade de um coágulo causar o seu bloqueio. Os vasos danificados e 

enfraquecidos podem romper em locais de maior sensibilidade ou então formar uma estrutura em 

balão, levando ao aparecimento de aneurisma
[36]

. 

A frequência cardíaca foi também um dos parâmetros avaliados uma vez que a elevação 

deste parâmetro que normalmente acompanha valores elevados de pressão arterial, constitui 

também por si só um fator de risco. Já foi demonstrado em vários estudos epidemiológicos que o 

risco associado aos valores de frequência cardíaca se mantém mesmo depois de ajustados os 

valores de pressão arterial
[38]

. Os valores da frequência cardíaca em repouso devem-se situar-se 

entre os 62 a 83 batimentos por minuto, valores superiores constituem um fator de risco para 

doenças cardiovasculares
[39]

. A medição de ambos os parâmetros foi efetuada com recurso a um 

aparelho de braçadeira da marca OMRON® modelo M3. 

3.2 MEDIÇÃO DA GLICEMIA 

A presença de Diabetes mellitus tipo 2 é um dos fatores de risco mais relevantes nas 

DCV, duplicando a probabilidade de desenvolvimento de DCV. A presença de níveis elevados de 

glucose no sangue favorece o desenvolvimento deste tipo de patologias numa idade muito 

precoce com efeitos ainda mais devastadores
[33]

.  

A estimativa da prevalência da Diabetes mellitus na população portuguesa com idades 

compreendidas entre os 20 e 79 anos, no ano de 2013 foi de 13,0%, o que correspondeu a mais 

de 1 milhão de portugueses, e apenas em 56% dos indivíduos se encontrava diagnosticada. A 

prevalência da doença no sexo masculino situa-se nos 15,6% e nas mulheres de 10,7% sendo 

esta diferença estatisticamente significativa
[40]

.  

Segundo as normas da DGS, os valores de glicemia normais situam-se abaixo dos 110 

mg/dl. Relativamente ao diagnóstico da diabetes deve ter-se em conta os seguintes parâmetros: a) 

glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou b) sintomas clássicos de descompensação + 

glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); ou c) glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 

2 h, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; ou d) hemoglobina glicada 

A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %. No entanto, num individuo assintomático não se deve ter em conta apenas 

um único valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, mas deve confirmar os valores destes 

parâmetros numa segunda análise a efetuar duas semanas mais tarde
[41]

.  

No rastreio realizado a medição da glicemia foi efetuada no aparelho apropriado da 

OneTouch Verio®. 
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3.3 MEDIÇÃO DO PESO E CÁLCULO DO IMC 

O excesso de peso e a obesidade constituem também um fator de risco no aparecimento 

das DCV, propiciando o aparecimento de patologias como hipertensão, diabetes e aterosclerose. 

São considerados um importante problema de Saúde Publica com génese multifatorial e requerem 

esforços continuados para serem controlados. 

Estima-se que a prevalência do excesso de peso e da obesidade na população 

portuguesa adulta atinja os 40%, sendo mais elevada nas pessoas com mais de 55 anos e com 

grau de escolaridade e nível social mais baixo. O excesso de peso e a obesidade, são 

responsáveis por 5 a 10% dos custos de saúde e constituem a causa de grande mortalidade e 

morbilidade a nível nacional
[42]

. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a avaliação correta do 

peso é feita através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), medida que avalia o estado 

nutricional do individuo, sendo este definido pelo peso em quilogramas da pessoa em questão, 

dividido pela altura elevada ao quadrado, em metros.  

Os valores de referência para o IMC propostos pela OMS são <18,5 Kg/m
2
 (baixo peso); 

18,5 – 24,9 Kg/m
2
 (peso normal); >25,0 – 29,9 Kg/m

2
 (excesso de peso); 30,0 – 34,9 Kg/m

2
 

(obesidade grau I); 35,0 – 39,9 Kg/m
2
 (obesidade grau II) e >40,0 (obesidade grau III) 

[43]
. 

Os valores de referência foram estabelecidos através da relação existente entre a 

quantidade excessiva de gordura presente no corpo e a sua predisposição para causar doença e 

eventual morte, constituindo o IMC como um fator de risco para algumas doenças
[44]

. Para a 

medição deste parâmetro foi utilizada uma balança digital. 

3.4 PERCENTAGEM DE MASSA GORDA 

Apesar de os parâmetros de IMC e medição do perímetro abdominal constituírem medidas 

estabelecidas para a avaliação do risco cardiovascular, a percentagem de massa gorda, constitui 

também um indicador para a determinação precoce da predisposição para DCV. 

Um estudo publicado em 2012 avaliou a utilidade da determinação da percentagem de 

gordura corporal através de um método de bioimpedância e apesar da existência de outros 

parâmetros já bem mais estabelecidos, a avaliação deste novo parâmetro permitiu inferir que uma 

vez que a obesidade está relacionada com a presença de gordura visceral e em conjunto 

constituírem fatores predisponíveis para as mais variadas DCV, a medição da percentagem de 

gordura corporal poder ser um método melhor para a avaliação o grau de obesidade, uma vez que 

o IMC não permite distinguir entre massa gorda e massa muscular 
[45]

. 

A possibilidade da existência de indivíduos com IMC dentro dos valores normais, mas com 

altas percentagens de massa gorda assim como de indivíduos com um valor de IMC excedente, 

mas com uma percentagem de massa gorda dentro do normal, motivou a pesquisa e avaliação 

deste parâmetro. Foi também possível avaliar num estudo que a maioria dos casos do sexo 

feminino estudados apesar de apresentarem um IMC dentro dos valores normais de referência, 

apresentavam valores de massa gorda superiores aos saudáveis em comparação com os 

elementos do sexo masculino
[45]

. 

Após o estabelecimento de uma correlação entre a percentagem de massa gorda, com os 

fatores de idade, género, historial familiar e estilo de vida, uma vez que esta permite uma melhor 
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3; 22%

3; 21%6; 43%

2; 14%
PAS: 120-129
e PAD: 80-84

PAS: 130-139
e PAD: 85-89

PAS:140-159

PAS: 160-179

observação da composição corporal, foi possível estabelecer uma relação entre a presença de 

elevados níveis de massa gorda e um maior risco na predisposição para DCV. 

Segundo o American Journal of Clinical Nutrition, o intervalo das percentagens de massa 

gorda consideradas saudáveis para o sexo masculino situa-se entre os 8 a 25% e para o sexo 

feminino entre os 21 e 36%
[46]

. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conjunto de participantes no rastreio consistiu num grupo de 25 indivíduos, 11 do sexo 

feminino e 14 do sexo masculino. A tabela 4 representa a caraterização da população participante. 

 

Nota. Na tabela acima construída apresentam-se as médias e respetivos desvios padrão para cada parâmetro avaliado. 

PAS - Pressão Arterial Sistólica, PAD – Pressão Arterial Diastólica, FC – Frequência Cardíaca, IMC – Índice de Massa 

Corporal, PMG – Percentagem de Massa Gorda  

 

Relativamente aos resultados apresentados para cada parâmetro, a população 

participante do rastreio apresentou, para ambos os sexos, uma idade média de cerca de 66 anos. 

Relativamente aos valores de glicémia estes apresentam-se um pouco acima dos valores ideais, 

no entanto nem todos os indivíduos que participaram estavam em jejum absoluto. Ao nível da 

pressão arterial, apenas os indivíduos do sexo masculino apresentaram valores médios de PAS 

que sugerem a presença de hipertensão arterial, contrariamente aos valores de PAD que se 

encontram dentro dos limites saudáveis em ambos os géneros. Relativamente aos resultados de 

IMC e PMG em ambos os géneros apresentaram valores médios superiores aos de referência. 

Em baixo estão representados alguns gráficos que sistematizam respetivamente cada um 

destes parâmetros em relação a cada género Figuras 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1 - Pressão Arterial – Masculina.               Figura 2 - Pressão Arterial – Feminina. 

Tabela 4 - Caraterização Populacional do Rastreio. 

 Idade 
Glicémia 

(mg/dl) 

PAS 

(mmHg) 

PAD 

(mmHg) 

FC 

(bat/min) 

Peso 

(kg) 

IMC 

(kg/m
2
) 

PMG 

(%) 

Homens 

(n=14) 

65,5 

± 7,5 

115,2 

± 21,1 

141,1 

± 14,7 

73,8 

± 9,9 

67,6 

± 9,7 

81,9 

± 10,5 

27,4 

± 4,0 

32 

± 8,5 

Mulheres 

(n=11) 

65,8 

± 13,5 

133,9 

± 41,0 

126,8 

±16,6 

76,6 

± 8,1 

71,1 

± 7,0 

74,4 

± 11,2 

28,5 

± 5,1 

38,7 

± 8,0 

4; 37%

3; 27%

3; 27%

1; 9%
PAS <120 e
PAD <80

PAS: 120-129
e PAD: 80-84

PAS: 130-139
e PAD: 85-89

PAS: >140
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8; 61%
1; 8%

4; 31%

<110mg/dl ≥110 e <126mg/dl ≥126mg/dl

3; 27%

5; 46%

3; 27%

<110mg/dl ≥110 e <126mg/dl ≥126mg/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 3 – Frequência Cardíaca – Masculina.    Figura 4 – Frequência Cardíaca – Feminina. 

 

Relativamente aos dados aqui apresentados, pode-se verificar que relativamente ao sexo 

masculino apenas 6 utentes (43%), apresentaram valores de pressão arterial considerados 

normais, enquanto 8 (57%) apresentam valores indicativos de hipertensão arterial. Quanto às 

utentes do sexo feminino apresentaram valores de pressão arterial inferiores, apenas 1 caso (9%) 

apresentou um valor concordante com hipertensão e apenas 4 utentes (37%) apresentaram 

valores de pressão arterial ótimos (<120 mmHg e <80 mmHg). 

Remetendo agora para as frequências cardíacas, apenas 1 dos utentes do sexo masculino 

apresentou uma FC considerada pouco saudável (7%), constituindo assim neste caso um fator de 

risco para o desenvolvimento futuro de DCV. Todos os outros utentes apresentaram valores de FC 

dentro dos limites saudáveis para a população em geral. 

Quanto aos resultados obtidos em relação aos valores de glicémia da população em 

estudo (Figura 5 e 6) cerca de 8 dos utentes do sexo masculino (61%) e 3 do sexo feminino (27%) 

apresentaram resultados concordantes com valores normais de glicémia de jejum, 1 utente do 

sexo masculino (8%) e 5 utentes do sexo feminino (46%) apresentaram valores de glicemia 

indicativos de anomalia da glicemia em jejum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Figura 5 - Glicémia – Masculina.    Figura 6 - Glicémia – Feminina. 

Apenas 4 utentes do sexo masculino (31%) e 3 do sexo feminino (27%) apresentaram 

valores de glicemia superiores a 126 mg/dl e nestes casos todos os valores superavam mesmo os 

200 mg/dl sugerindo a possível presença de Diabetes mellitus. De notar que alguns dos 

3; 27%

8; 73%

0; 0%

<62 bpm 63-83 bpm >84 bpm

4; 29%

9; 64%

1; 7%

<62 bpm 63-83 bpm >84 bpm
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2; 14%

9; 65%

2; 14%

1; 7%

18,5-24,9 25,0-29,9 30-34,9 35-39,9

2; 18%

6; 55%

1; 9%

2; 18%

18,5-24,9 25,0-29,9 30-34,9 35-39,9

participantes eram de facto diabéticos, e faziam medicação para tal patologia e nem todos os 

indivíduos se encontravam em jejum absoluto. 

Os valores de IMC obtidos revelaram que nenhum dos indivíduos se encontrava abaixo do 

peso normal, apenas 2 utentes do sexo masculino (14%) e 2 do sexo feminino (18%) se 

encontravam com peso dentro dos limites saudáveis. Os restantes participantes apresentavam 

excesso de peso ou obesidade grau I e II, o que indica uma prevalência de excesso de peso de 

82% para as senhoras e 86% para os homens (Figuras 7 e 8). O excesso de peso é comum na 

faixa etária idosa em Portugal podendo isto ser verificado, no contexto de uma população 

predominante de uma zona rural
[42]

.  

               Figura 7 - IMC – Masculino.                                        Figura 8 - IMC – Feminino. 

 

Este parâmetro demonstra-se concordante com a avaliação de percentagem de massa 

gorda realizado a seguir. Como referi anteriormente, os valores de referência para a PMG, nos 

homens situam -se entre os 8 a 25% constituindo 86% dos utentes deste estudo (Figura 9) e para 

a senhoras situam-se entre os 21 a 36%, constituindo 64% das utentes (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

    Figura 9 - PMG – Masculina.                                    Figura 10 - PMG – Feminina. 

Ainda assim quer para as senhoras quer para os homens, 36% e 14%, respetivamente, 

ainda apresentaram valores superiores aos considerados saudáveis, constituindo assim uma 

agravante ao seu risco cardiovascular, uma vez que estes indivíduos possuem uma maior 

quantidade de material adiposo na totalidade da sua massa corporal, aumentando a possibilidade 

da ocorrência e formação de ateromas e consequentemente aterosclerose uma das causas e 

2; 
14%

12; 
86%

8 a 25% > 25%

4; 
36%

7; 
64%

21 a 36% > 36%
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consequências de algumas DCV. Convém referir este parâmetro foi determinado com recurso a 

uma balança digital que possuía a capacidade de determinação da percentagem de massa gorda 

por bioimpedância, um processo que conjuntamente com a balança em questão não é muito 

rigoroso, e consequentemente os resultados obtidos deverão ser confirmados. 

5 CONCLUSÃO 

Concluindo, no RC realizado de uma forma geral a população avaliada enquadrava-se numa 

faixa etária bastante idosa, com algumas patologias como a diabetes e a hipertensão já instaladas.  

Através da análise do questionário tive oportunidade de me aperceber e tomar conhecimento 

de que nenhum dos participantes era fumador ou convivia diariamente com pessoas fumadoras, 

eliminando essa agravante do cálculo do risco cardiovascular. Outro ponto a favor que também 

tive a oportunidade de avaliar foi a atividade física, quase a totalidade dos indivíduos admitiam a 

prática desta cerca de 60 a 90 min diários de exercício físico. Aqueles que não o faziam estavam 

incapacitados para tal. 

Relativamente à alimentação, os utentes do sexo feminino demonstraram apresentar maior 

cuidado com a dieta, com maior consumo de álcool por parte dos homens. Grande parte dos 

utentes apresentava colesterol elevado, o que constitui mais um fator de risco de DCV. 

Este rastreio, apesar da pequena dimensão da amostra, permitiu inferir um pouco sobre as 

caraterísticas físicas e cuidados de saúde dos utentes frequentadores da FJ, tendo como objetivo 

informar e aconselhar a população aderente da melhor forma e individualmente cada um dos 

participantes para que estes pudessem não só prestar maior atenção a todas estas condições, 

mas também permitir que pudessem interferir de forma a melhorar a sua qualidade de vida.  

No final de cada rastreio, foi me possível observar a opinião dos participantes tendo este sido 

bastante positivo, pois referiram que tinha sido algo que poucas a raras vezes se faz naquele 

local. Acho que foi uma experiência benéfica para todos os intervenientes como também permitiu 

a melhoria do relacionamento entre os profissionais e os utentes da FJ. 

 

TEMA 2 – NOVOS FÁRMACOS NO TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS 

1. ENQUADRAMENTO 

O atual estilo de vida da população portuguesa, que inclui um considerável aporte calórico na 

sua generalidade, tem levado ao aumento da prevalência do excesso de peso e obesidade em 

Portugal. De acordo com um estudo efetuado em Portugal Continental 
[43]

, cerca de 53,6% da 

população é afetada pelo excesso de peso e obesidade, estando esta causa inequivocamente 

associada com a prevalência da Diabetes Mellitus (DM) da qual se prevê também um aumento da 

prevalência nos próximos anos
[47]

. 

A DM é responsável por cerca de 90 a 95% da totalidade da diabetes e o seu controlo é 

necessário para evitar o aparecimento de complicações como retinopatia diabética e nefropatia
[48]

. 

Constitui uma epidemia global com uma prevalência de cerca 415 milhões de pessoas em 2015, e 

prevê-se o seu aumento para 642 milhões até 2040. Constitui um fardo quer para a saúde e 

economia e representa um desafio aos serviços de saúde em todo o mundo
[49]

. 
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A DM é definida como uma desordem endócrina e metabólica complexa na qual as interações 

de fatores ambientais e genéticos levam à heterogeneidade e progressão da patologia, que 

apresenta em diversos casos, diversos graus de resistência à insulina e de disfunção celular tanto 

nas células α como -pancreáticas. A resistência à insulina é resultado de um défice nas vias de 

sinalização dos recetores de insulina e surge quando as células β-pancreáticas não conseguem 

produzir insulina suficiente para ultrapassar a resistência existente
[49]

. 

A hiperglicemia é a característica bioquímica fundamental da DM sendo responsável por 

stress oxidativo, ativação de vias inflamatórias e disfunção endotelial, precipita complicações 

microvasculares e macrovasculares, que causam grande morbilidade e mortalidade. Muitos 

estudos têm indicado que quer a curto e longo prazo o controlo glicémico demonstra ser benéfico 

para a prevenção e para o retardar do aparecimento das consequências desta patologia como a 

retinopatia, nefropatia, neuropatia e as DCV. Atualmente existem muitas estratégias para alcançar 

este controlo, como a alteração do estilo de vida, a utilização de uma dieta correta, a perda de 

peso e a prática de exercício físico constituem as principais medidas não farmacológicas. Apesar 

disto a grande maioria dos utentes necessita de terapia com antidiabéticos orais e eventualmente 

com insulina.  

Durante cerca de 40 anos apenas duas classes de agentes antidiabéticos eram usadas: 

biguanidas e as sulfonilureias, mas nos últimos 20 anos novas classes de fármacos foram 

desenvolvidas e introduzidas no mercado constituindo novas opções terapêuticas 
[49]

. Dentro das 

classes mais recentemente introduzidas para o tratamento da DM, duas delas têm como principal 

objetivo a ação sobre os efeitos das incretinas.  

Essas classes são representadas pelos análogos do glucagon-like peptide 1 (GLP-1) e os 

inibidores da dipeptidilpeptidase (inibidores DPP-IV)
[50]

.  

Outro grupo de fármacos também recentemente desenvolvido, tem como alvo de ação os rins, 

mais propriamente os nefrónios, onde atua através da interferência na reabsorção tubular de 

glucose por bloqueio dos ―sodium-glucose cotransporter 2― (SGLT-2)
[50]

.  

Durante a minha pesquisa por terapêuticas atuais da DM 
[51-53]

, deparei-me com vários 

fármacos que estavam a ser introduzidos no mercado e encontrei também referência a uma nova 

terapêutica para a DM cujo método de utilização era inalatório. Afrezza® é o nome de uma insulina 

administrada por inalação que entrou em circulação em 2015 nos Estados Unidos da América e 

poderá vir a ser comercializada na Europa
[54]

. 

Além das terapêuticas recentemente introduzidas e a ser desenvolvidas, também se 

encontram a decorrer estudos que visam o desenvolvimento de novas metodologias e abordagens 

terapêuticas para a DM. Tais abordagens podem ser classificadas em duas vias; uma que visa o 

desenvolvimento de novos alvos terapêuticos e a outra que visa o desenvolvimento de novas 

terapêuticas modificadoras da doença
[55]

. 

Visto que uma grande parte dos utentes da FJ sofre de DM e devido à elevada quantidade de 

fármacos existentes para o tratamento da mesma, associada à entrada em circulação de algumas 

classes de fármacos mais recentes, surgiu a ideia de fornecer aos funcionários da FJ, após 

diálogo e apresentação da ideia à DT, uma formação sobre as novas terapias da DM em corrente 

utilização, explicando quais os seus mecanismos de ação, vantagens e desvantagens assim como 
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algumas perspetivas futuras em relação ao que poderá vir a ser introduzido no mercado. A 

formação foi fornecida através de uma apresentação de slides elaborada por mim (Anexo 10).  

A realização desta formação, pretendeu dotar os funcionários da FJ de um maior 

conhecimento sobre este tipo de terapêuticas possibilitando uma maior compreensão 

relativamente à medicação atualmente disponível para o tratamento da DM e assim permitir uma 

maior preparação por parte do profissional farmacêutico para a dispensa deste tipo de fármacos, 

uma vez que a dispensa de antidiabéticos, como qualquer outra mediação não está livre de efeitos 

secundários, e os novos fármacos também apresentam efeitos secundários que são diferentes, 

sobre os quais o profissional farmacêutico deve ter conhecimento e estar apto a prestar o melhor 

apoio e aconselhamento possível. 

 

2. OBJETIVOS 

Tendo em conta as atuais terapias existentes no mercado para DM, o principal objetivo da 

formação realizada na FJ foi dar a conhecer de uma forma mais detalhada os fármacos mais 

recentemente introduzidos no mercado para o tratamento da DM, os seus mecanismos de ação e 

as vantagens e desvantagens destas novas terapias face às já existentes, terminando com 

menção a algumas possibilidades para terapias futuras. 

3. TERAPÊUTICA DA DIABETES MELLITUS 

Atualmente, a gama de fármacos existente no mercado para o tratamento da DM, é bastante 

grande sendo formada pelas representadas nas Tabelas 5 e 6
[56]

. 

 

Tabela 5 – Terapêutica Injetável. 

Insulinas 

Ação Rápida 

- Novolog 

- Apidra 

- Humalog 

Duração Rápida 

- Novolin R 

- Humulin R 

Duração intermédia 

- Novolin N 

- Humulin N 

Duração Longa 

- Levemir 

- Lantus 

Análogos do GLP-1 

Exenatido Liraglutido Lixisenatido 
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Dentro de todas estas classes as que mais recentemente foram introduzidas no mercado 

foram como referi anteriormente, os análogos do GLP-1, os inibidores da DPP-IV e inibidores do 

SGLT-2 que serão mais detalhadamente abordados de seguida. 

 

3.1 INIBIDORES DO SGLT-2 

Os inibidores do ―sodium glucose cotransporter 2” que se encontram correntemente 

disponíveis na América do Norte e Europa são a Dapaglifozina (Forxiga®, 2012), Canaglifozina 

(Invokana®, 2013) e Empaglifozina (Jardiance®, 2014). Podem ser usados em monoterapia, 

quando alterações na dieta e exercício não são suficientes ou quando existe algum tipo de 

intolerância à metformina. Uma vez que a sua eficácia é dependente da taxa de filtração 

glomerular, estes fármacos não podem ser administrados em utentes com problemas renais.  

Os SLGTs são transportadores ativos de membrana responsáveis pelo co-transporte de 

sódio e açúcares para dentro das células contra o seu gradiente de concentração. Estes 

transportadores existem no intestino e nos rins onde são responsáveis pela transferência da 

glucose através da membrana luminal para os enterócitos ou células dos ductos epiteliais. Os 

principais SGLTs são os do tipo 1 e do tipo 2, sendo estes últimos, os responsáveis pela absorção 

intestinal de glucose e reabsorção da glucose filtrada no rim. 

O SGLT-2 possui uma menor afinidade, mas uma maior capacidade para transportar 

glucose no segmento proximal S1 dos túbulos renais, local propício à reabsorção da glucose. O 

SGLT-1 também é expresso nos rins, no segmento proximal S3 dos túbulos renais, no entanto 

apesar da sua maior afinidade para a glucose, transporta menor quantidade de glicose, podendo 

esta quantidade variar dependendo do estado da função renal do individuo ou do nível de 

hiperglicemia. Estes fármacos atuam de forma competitiva ao nível do SGLT-2, inibindo a 

reabsorção de glucose. A eficácia deste tipo de fármacos é limitada uma vez que diminui com a 

diminuição da hiperglicemia, quando menos glucose é filtrada no rim. A inibição deste 

transportador pode levar à excreção de cerca de 60 a 90 g de glucose por dia
[49]

. 

Tabela 6 – Terapêutica Oral. 

CLASSE Fármacos 

Biguanidas Metformina 

Sulfunilureias Glibenclamida, Gliclazida, Glimepirida 

Glinidas Nateglinida, Repaglinida 

Glitazonas Pioglitazona, Rosiglitazona 

Inibidores da -glucosidase Acarbose, Miglitol, Voglibose 

Inibidores do DPP-IV 
Alogliptina, Linagliptina, Saxagliptina, 

Sitagliptina, Vildagliptina 

Inibidores do SGLT-2 Dapaglifozina, Canaglifozina, Empaglifozina 
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Os efeitos deste tipo de terapêutica são independentes da ação da insulina, uma vez que 

a sua eficácia não é afetada pelo declínio da função das células -pancreáticas ou com o aumento 

da resistência à insulina
[49, 57]

. 

Tem como principais vantagens causarem diminuição do peso, da pressão sanguínea e da 

HbA1c, com baixo risco de causarem hipoglicemia. No entanto, uma vez que se trata de uma 

classe de fármacos recente, não se conhece a sua segurança a longo prazo e além de ser uma 

terapêutica cara, têm sido descritos alguns casos de infeções urinárias e maior risco de 

desenvolvimento de fraturas ósseas e do risco do desenvolvimento de cetoacidose diabética. 

 

3.2 ANÁLOGOS DO GLP-1 

O primeiro destes fármacos injetáveis a ser introduzido foi o exenatido (Bydureon®, 2011) 

que tinha de ser aplicado apenas uma vez semanalmente. A seguir a este surgiram o liraglutido 

(Victoza®, 2009) e lixisenatido (Lyxumia®, 2013) de aplicação única diária, e o albiglutido 

(Eperzan®, 2014) também de aplicação semanal.  

Este tipo de fármacos análogos do “Glucagon Like Peptide 1” (GLP-1) são agonistas do 

recetor GLP-1, apresentando ações hipoglicemiantes semelhantes à deste peptídeo. Mimetizam a 

ação deste peptídeo, ativando o recetor do GLP-1 que potencia a secreção de insulina pós-

prandial, contribuindo para a sua redução da glicemia não só após as refeições como também em 

jejum, causando também uma diminuição do peso. A secreção de insulina abranda à medida que 

a concentração de glucose no sangue diminui.  

Estes fármacos são também responsáveis pela supressão da libertação de glucagon, o 

que representa uma vantagem, uma vez que esta hormona se encontra em níveis elevados em 

pacientes com DM tipo 2, e consequentemente concentrações mais baixas de glucagon levam a 

uma diminuição da produção hepática de glucose. Contudo, conseguem exercer esta ação sem 

comprometer a resposta normal do glucagon ou outras respostas hormonais à hipoglicemia.  

As principais vantagens do uso deste tipo de fármacos são: causam diminuição do peso, o 

baixo risco de hipoglicemia, aumentam a sobrevivência das células -pancreáticas, causam uma 

diminuição significativa de HbA1c e o facto de terem sido associados com alguns efeitos benéficos 

a nível das DCV
[49]

. 

3.3 INIBIDORES DA DPP-IV 

Atualmente os fármacos desta classe que se encontram em circulação são sitagliptina 

(Januvia®, 2007), vildagliptina (Galvus®,2007) saxagliptina (Onglyza®,2009), linagliptina 

(Trajenta®, 2011) e alogliptina (Vipidia®, 2013). Todos se encontram indicados em mono, dupla, 

tripla terapia ou em combinação com insulina. 

Estes fármacos atuam através do aumento dos níveis circulantes de hormonas incretinas, 

mais propriamente o ―glucose-dependent insulinotropic polypeptide” (GIP) e o GLP-1. 

Essencialmente o efeito das incretinas caracteriza-se pela capacidade destas hormonas intestinais 

aumentarem a secreção de insulina pós-prandial e durante a refeição, estando este efeito bastante 

diminuído aquando em caso de DM. O GIP é secretado pelas células K do duodeno e jejuno como 

resposta à ingestão de hidratos de carbono e lípidos. Em adição ao seu efeito incretino é também 
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responsável pela redução da secreção gástrica, por exercer algum efeito na adipogénese e na 

proliferação das células -pancreáticas. Relativamente ao GLP-1 este é secretado pelas células L 

no íleo distal e colon, sendo responsável pela maior parte do efeito das incretinas, incluindo a nível 

da biossíntese de insulina
[49]

. 

Ambos GIP e GLP-1 são rapidamente degradados pela dipeptidilpeptidase – IV que inativa 

estes compostos. A utilização de inibidores da dipeptidilpeptidase-IV é responsável por um 

aumento de cerca de 2-3x a concentração normal destes peptídeos, exercendo assim o seu 

efeito
[49]

.  

As principais vantagens destes fármacos devem-se ao seu possível efeito benéfico ao 

nível da proliferação das células -pancreáticas, não terem efeito no peso e terem também baixo 

risco de hipoglicemia. No entanto estão associados a um aumento do risco de pancreatite, 

apresentam elevado custo e a sua segurança a longo prazo é desconhecida
[58, 59]

. 

3.4 INSULINA DE INALAÇÃO  

A Afrezza® constitui uma insulina de administração por inalação, produzida pela 

MannKind Corporation, tendo sido aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) a 27 de 

Junho de 2014. Consiste numa insulina de ação rápida, aplicada para o controlo glicémico em 

doentes com diabetes. O seu pó pode ser usado pelo menos durante 15 dias, desde a primeira 

utilização e pode ser utilizada por doentes com DM tipo 1 ou 2, tendo os doentes com DM tipo 1 

de combinar a sua toma com a de uma insulina de longa duração de ação. 

Este tipo de insulina causa diminuição dos níveis de HbA1c através da estimulação do 

consumo de glucose periférica e gordura pelo músculo-esquelético, assim como diminui a 

produção hepática de glucose. Inibe também a lipólise, proteólise e aumenta a síntese proteica. A 

utilização da via pulmonar constitui uma via promissora uma vez que escapa à metabolização por 

peptidases gastrointestinais e o efeito de primeira passagem, atingindo diretamente a circulação 

sistémica. Para o transporte desta insulina foi desenvolvida e utilizada uma tecnologia a 

Technosphere technology® que utiliza fumarildicetopiperazina para aderir e microencapsular a 

insulina permitindo que tenha um efeito de 180 minutos após administração
[54, 60]

. 

Apesar disso, esta insulina apresenta problemas em doentes com cetoacidose diabética, 

que consumam tabaco ou sofram de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica ou qualquer tipo de 

problema pulmonar, encontrando-se por enquanto em desenvolvimento. 

 

4 PERSPETIVAS FUTURAS 

Um dos desafios atuais no tratamento da DM consiste no facto de apesar das mudanças no 

estilo de vida e do uso de agentes antidiabéticos poderem melhorar o controlo glicémico, estas 

medidas não serem suficientes para alguns doentes. As razões para tal vão desde dificuldades 

económicas até aspetos organizacionais nos sistemas de saúde. Como tal o desenvolvimento de 

novas abordagens terapêuticas deve ser contínuo e não limitado pela atual existência dos vários 

tratamentos.  

Uma alternativa descoberta recentemente foi a do Imatinib (Glivec®), um antagonista do 

PPAR-y, inibidor da tirosina cinase, usado no tratamento da leucemia mielóide. Este composto 
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demonstrou aumentar a sensibilidade à insulina, melhorar a homeostasia do metabolismo lipídico 

e da glucose, e pode vir a constituir um possível alvo terapêutico para o tratamento da resistência 

à insulina em doentes com DM
[61]

. 

Além da otimização das terapias atuais também se encontram em desenvolvimento 

terapêuticas que tem como alvo a inibição da 11 β-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 1, a 

ativação da glucocinase, antagonistas do recetor do glucagon e a inibição metabólica da produção 

hepática de glucose. Além destes, estão também a procurar desenvolver-se estratégias que atuem 

diretamente na patologia, como por exemplo estratégias de regeneração e diferenciação de 

células -pancreáticas, estratégias de diferenciação de células  em células  e também o 

desenvolvimento de células estaminais que substituam/regenerem as células  
[55]

. 

5 CONCLUSÃO 

A realização desta formação na FJ demonstrou-se benéfica não só para os funcionários como 

para mim próprio, permitindo-me aprofundar o meu conhecimento em relação a estas novas 

terapêuticas da DM, deixando me bastante mais à vontade aquando do aconselhamento deste tipo 

de fármacos. Permitiu-me uma atualização relativamente a estas terapias assim como para todos 

os funcionários e dada a relativa novidade que alguns destes fármacos constituem, o seu 

conhecimento permite ao profissional farmacêutico não só estar a par dos tratamentos dos utentes 

assim como também o deixa preparado para qualquer eventualidade, como o surgimento de 

algum efeito secundário ou qualquer outro problema que surja na sequencia da utilização destas 

terapêuticas relativamente novas. 

TEMA 3 – PSORÍASE 

1. ENQUADRAMENTO 

A psoríase é uma doença crónica da pele, não contagiosa, que pode atingir as pessoas em 

qualquer idade e estima-se que afete cerca de 1 a 3% da população, o correspondente a 150 a 

200 mil pessoas em Portugal.  

É uma patologia que afeta homens e mulheres com a mesma incidência, pode surgir em 

qualquer idade mas é mais frequente em adultos, entre os 20 e 30 anos, no caso da forma familiar 

desta patologia, ou então entre os 50 a 60 anos, no caso da forma não familiar da doença.  

O aspeto, extensão, gravidade e evolução das lesões psoriáticas é bastante variável e pode 

nalguns casos serem sucedidas por uma remissão espontânea ou induzida pela terapêutica 

durante períodos variáveis
[62, 63]

. 

Dos doentes que sofrem deste tipo de patologia cerca de 10% desenvolvem artrite psoriática, 

tratando-se esta variante de uma doença que causa muita dor, debilidade podendo causar 

deformações nas pequenas ou grandes articulações. 

É um problema cuja causa ainda não se encontra definida, embora se saiba que existe uma 

predisposição genética, uma vez que indivíduos que tenham familiares portadores da doença 

possuem uma maior probabilidade de vir a desenvolver, não querendo com isto dizer que filhos 

cujos pais sejam portadores a venham a desenvolver garantidamente, e sabe-se também que esta 
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se deve a alterações no funcionamento do sistema imunitário, sendo este responsável por 

alterações que provocam a inflamação e aumento da velocidade de renovação das células da 

epiderme
[64]

. 

É uma doença que afeta não só a parte física, mas também tem um grande impacto 

psicossocial visto tratar-se de uma doença visível. Ainda hoje, pessoas com este tipo de doença 

sofrem de um elevado estigma social relacionado com as lesões causadas pela patologia que são 

responsáveis por um significativo impacto psicológico negativo, e em muitos casos estando na 

origem de depressão
[65]

. 

No meu período de estágio pude deparar-me com alguns utentes que sofriam desta patologia, 

e que procuravam alguma solução/tratamento que pudessem aplicar no tipo de lesões causadas 

por esta doença. Alguns dos utentes pareciam já encontrar-se a realizar tratamentos definidos, 

enquanto outros pareciam procurar outras alternativas visto o tratamento que estavam a realizar 

não estar a fazer o efeito pretendido. 

Perante estas observações, durante o mês de Agosto que é considerado o mês para a 

consciencialização da psoríase
[62]

, optei por desenvolver um panfleto informativo (Anexo 12 e 13) 

sobre este tipo de patologia que fornecesse aos utentes não só informação acerca da mesma, 

mas indicasse quais as possíveis terapêuticas a experimentar após diálogo com o médico 

dermatologista, uma vez que cada caso é um caso e a consulta médica é sempre necessária.  

 

2. OBJETIVOS 

O principal objetivo da distribuição de panfletos foi sobretudo dispensar aos utentes 

informação, especialmente aqueles que sofressem desta patologia, uma vez que na grande 

maioria dos casos estes não tinham grande conhecimento ou informação acerca da doença, e 

fornecer possíveis opções terapêuticas com a menção que estas deveriam ser sempre 

posteriormente discutidas e aprovadas pelo médico dermatologista. 

3. ETIOLOGIA DA PSORÍASE 

Em indivíduos com predisposição para a doença, esta pode ser despoletada por vários fatores 

como infeções, medicação e traumas, designado este ultimo como efeito Koebner que se refere a 

trauma localizados, como o coçar, a existência de piercings e tatuagens ou queimaduras 

solares
[66]

. 

O clima em geral e a exposição a luz solar natural são possíveis fatores extrínsecos com 

algum impacto nesta doença. Alguns investigadores sugerem que radiação ultravioleta é também 

responsável pelo desencadear da doença e já foram documentadas consequências da sua 

exposição, relativamente à psoríase cutânea e artrite psoriática. No entanto atualmente os fatores 

de maior importância são genéticos e imunológicos. 

Há uma maior e significativa incidência de psoríase em indivíduos com familiares em 1º e 2º 

grau com esta patologia, comparativamente à população em geral, e os doentes que expressam a 

doença numa fase mais precoce da sua vida sofrem de lesões mais severas do que indivíduos em 

que a doença aparece numa fase mais tardia. 
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Os estudos efetuados nas duas últimas décadas possibilitaram a confirmação de que esta 

desordem resulta de uma desregulação imunológica envolvendo macrófagos, células dendríticas, 

linfócitos T e citocinas, responsáveis por muitas das alterações que levam ao aparecimento da 

psoríase. Estas células e mensageiros inflamatórios induzem a libertação de TNF-, IL-17 e IL-23 

que são responsáveis pelo processo inflamatório que causa o dano celular da pele e das 

articulações. A compreensão de todo o processo imunológico inerente a esta patologia tem vindo 

a permitir o desenvolvimento de novas terapias que visam revolucionar o processo de tratamento 

e controlo desta doença
[64]

. 

 

4. TIPOS DE PSORÍASE 

Correntemente encontram-se definidas 5 formas clínicas de psoríase, psoríase em placas, 

gutata, postular, inversa e eritrodérmica. 

A psoríase em placas constitui a forma de apresentação mais comum desta doença, sendo 

responsável por cerca de 85 a 90% de todos os casos. Esta patologia manifesta-se através de 

placas eritematosas, com a formação de escamas de tom ligeiramente prateado que podem 

alcançar vários centímetros de diâmetro e a remoção destas formações leva à libertação pontual 

de sangue. Este tipo de lesões pode se apresentar de forma irregular, circular ou ovóide e podem 

estar localizadas numa zona em específico ou então estar dispersas de uma forma geral por toda 

a superfície corporal, sendo que as zonas mais comumente afetadas situam-se no escalpe, tronco, 

nádegas e nos membros. Superfícies extensíveis como cotovelos ou joelhos estão também 

frequentemente envolvidas, e podem ou não ser o único local afetado pela doença, sendo também 

estes os locais por onde inicialmente a doença pode surgir. Cerca de 80% dos doentes com esta 

patologia sofrem de uma forma moderada a severa da doença que pode afetar cerca de 10% da 

superfície corporal
[64]

. 

Relativamente à psoríase gutata é caracterizada por lesões eritematosas de tonalidade rosa, 

com formação de pápulas com cerca de 1 a 10 milímetros de diâmetro, muitas das vezes cobertas 

por escamas finas. Esta variante da doença é mais comum em indivíduos mais novos, com idades 

inferiores a 30 anos e localiza-se maioritariamente no tronco e nas extremidades, no entanto é 

responsável por apenas 2% dos casos da doença. No caso de o tratamento ser ineficaz esta 

forma de doença pode progredir até alcançar a forma de psoríase em placas
[64]

.  

Outra das formas desta patologia consiste na psoríase postular, é uma forma menos comum 

da doença e pode apresentar-se de forma generalizada ou localizada. A forma aguda e 

generalizada constitui uma condição severa acompanhada por febre, com a formação de pústulas 

num ambiente de inflamação eritematosa. Possui uma rápida progressão e pode mesmo constituir 

uma ameaça fatal ao individuo. Esta forma da patologia afeta essencialmente as mãos e pés e 

pode surgir isoladamente ou em acompanhamento com a forma psoriática em placas
[64]

. 

A psoríase inversa, é caracterizada por lesões localizadas não nas áreas mais comumente 

afetadas, mas sim nas localizações contrárias, daí o seu nome. Afeta zonas de dobras da pele, 

como axilas, zona genital, perineal e zona infra mamária. Devido à humidade e calor destas zonas, 

as lesões tendem a ser manchas eritematosas, com a formação de algumas de escamas
[64]

. 
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Por último, a psoríase eritrodérmica pode surgir a partir da evolução da psoríase em placas, 

sendo também uma das formas menos comuns desta patologia, responsável por apenas 2% dos 

casos e que pode afetar toda a superfície da pele. Esta forma da doença pode ser mais agressiva, 

causando arrepios, hipotermia e alterar a termorregulação corporal, causando desidratação e 

podendo levar até em eventuais casos à ocorrência de uma septicemia
[64]

. 

5. TERAPÊUTICA 

Os objetivos da terapêutica desta patologia consistem essencialmente no controlo e melhoria 

dos sintomas da doença, na regulação e atenuação do processo inflamatório. Esta abordagem 

permite não só uma redução na morbilidade causada por esta doença como também na taxa de 

mortalidade, visto que esta se deve na maior parte dos casos à evolução da patologia e 

complicações resultantes desta.  

Apesar de já existirem algumas alternativas terapêuticas ainda assim uma proporção 

significativa dos indivíduos com manifestações moderadas a severas desta patologia não usufrui 

de tratamento, em muitos dos casos devido ao considerável custo dos tratamentos e ou à 

dificuldade no acesso a médicos especialistas, como dermatologistas ou reumatologistas. 

 

5.1 TERAPÊUTICAS FARMACOLÓGICAS 

5.1.1 TERAPÊUTICA TÓPICA 

Atualmente as principais medidas farmacológicas para o tratamento desta patologia 

consistem na utilização de terapias tópicas ou sistémicas. As principais terapias tópicas consistem 

no uso de cremes, pomadas ou loções com corticosteróides tópicos para tratar a componente 

inflamatória desta patologia, sendo estes considerados o tratamento de 1ª linha para este tipo de 

problema. No entanto não podem ser usados em grande extensão. Essencialmente, os fármacos 

usados nesta terapia consistem na clobetasona, betametasona ou halobetasol. O seu uso por 

períodos extensos no rosto, axilas ou áreas oclusivas pode induzir atrofia destas zonas, além de 

alguns de outros efeitos secundários comuns ao uso sistémico de corticosteróides. Na terapêutica 

de manutenção usa-se geralmente a mometasona ou fluticasona. O corticosteróide de menor 

potência e mais comumente utilizado é a hidrocortisona, sendo o mais seguro para usar durante 

longos períodos de tempo
[64]

. Este tipo de terapêutica era sem dúvida o mais comum, como pude 

verificar nos doentes que apresentavam este tipo de patologia, e com os quais tive oportunidade 

de contactar durante o meu estágio. 

Outra alternativa terapêutica consiste na utilização de análogos da vitamina D, como o 

calcipotrieno, calcipotriol e calcitriol que constituem outra alternativa de 1ª linha como agentes 

tópicos, os quais têm provado eficácia significativa. O calcipotriol e betametasona (Daivobet®), 

uma das terapias também mais comumente usadas combina um análogo da vitamina D com um 

corticosteróide de alta potência para uma eficácia significativa no tratamento desta patologia, 

sendo por isso que é mais largamente utilizado. Este tipo de terapêutica atua na diferenciação e 

proliferação celular com o objetivo de regular e normalizar a divisão celular para tratamento desta 

patologia
[64]

.  



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  FFUP 2015-2016 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Jotânia – Luciano Gaião 40 
 

O uso de cremes e pomadas emolientes e queratolíticas serve apenas de complemento a 

esta terapêutica, para regular e controlar o processo de descamação. 

 

5.1.2 TERAPÊUTICA SISTÉMICA 

Além das terapias tópicas existem também abordagens orais sistémicas como os 

retinóides que atuam através da modulação e regulação da diferenciação e proliferação celular e 

ainda exibem algumas propriedades anti-inflamatórias. No entanto esta terapêutica possui efeitos 

teratogénicos não podendo ser utilizada por mulheres grávidas ou que pensem engravidar pelo 

menos durante um período de 3 anos. Alguns dos efeitos secundários associados a esta 

terapêutica incluem a secura da pele e lábios assim como a queda de cabelo
[64]

.  

Como possíveis alternativas temos a utilização de ciclosporina ou do metotrexato. A 

ciclosporina é um inibidor da calcineurina, atenua a ativação dos linfócitos T, com o objetivo do 

controlo do processo inflamatório e celular. O metotrexato é uma alternativa já antiga e a sua 

utilização tem como objetivo a inibição da divisão celular. No entanto é um fármaco 

imunossupressor e não deve ser utilizado por doentes com algum tipo de infeção ativa. A sua 

utilização é contra-indicada na gravidez e um dos seus mais graves efeitos secundários consiste 

na hepatotoxicidade
[64]

. 

 

5.2 TERAPÊUTICAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

Como exemplos de terapias não farmacológicas existem a helioterapia, a fototerapia e a 

terapia com radiação. Estes tipos de abordagens terapêuticas, não são tão utilizadas por serem de 

eficácia relativa e possuírem um considerável custo. No entanto está comprovada a sua eficácia 

numa quantidade considerável de casos.  

Destas terapias a mais antiga e utilizada para o tratamento da psoríase é a fototerapia que 

consiste essencialmente na utilização e exposição a luz e radiação ultravioleta para tratamento 

das lesões existentes na superfície da pele. A dose de radiação utilizada é determinada como 

Dose Eritematosa Mínima (MED) dependendo da classificação de Fitzpatrick que avalia a 

condição da pele. Dos indivíduos que utilizam este tipo de terapia cerca de 60 a 75% conseguem 

uma melhoria de 75% da sua condição. Esta alternativa terapêutica ainda se encontra em estudo 

e desenvolvimento e tem-se demonstrado promissora devido aos resultados alcançados
[67]

. 

 

6 CONCLUSÃO 

O papel do farmacêutico consiste não só na dispensa de medicamentos, mas também no 

aconselhamento cuidadoso do doente e na demonstração de preocupação e esforço pelo bem-

estar do mesmo. Neste caso, dos doentes com psoríase leva inevitavelmente a uma melhoria na 

relação farmacêutico/utente, sendo esta extremamente benéfica quer para o doente que segue o 

seu quotidiano sentindo-se cuidado uma vez que esta patologia pode trazer muitos problemas não 

só fisiológicos como psicológicos, e é benéfica para o farmacêutico permitindo-lhe construir uma 

relação de confiança, segurança e fidelidade com o utente, muito necessária à atividade 

farmacêutica comunitária atualmente. 
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A distribuição dos panfletos conjuntamente com a prestação de um correto aconselhamento 

ajudou à melhoria da qualidade de vida dos utentes e constituiu uma mais-valia no cuidado deste 

tipo de doentes que muitas vezes sofrem da patologia sem qualquer informação sobre ela ou 

mesmo sem saber o que de facto está a acontecer e o que podem fazer para evitar e tratar. A 

consciencialização da população para este problema e não só para os que sofrem dela, mas para 

quem convive com doentes psoriáticos constitui uma medida essencial na melhoria da qualidade e 

bem-estar de todos, podendo o farmacêutico intervir nesta fase não só do ponto de vista 

farmacoterapêutico mas também do ponto de vista emocional. 
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Anexo 1 - Fachada Exterior da Farmácia Jotânia 
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Anexo 3 - Certificado Theralab® 

Anexo 4 - Certificado Pierre Fabre® 

Anexo 5- Certificado Pfizer® 
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Anexo 6 - Poster sobre o Rastreio Cardiovascular 
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Anexo 7 - Panfleto Rastreio Cardiovascular (frente) 
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Anexo 8 - Panfleto Rastreio Cardiovascular (verso) 
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Anexo 9 - Inquérito Cardiovascular 
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Anexo 10 - Apresentação Novos Fármacos Diabetes Mellitus – Slide show 
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