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Resumo 

 

A Farmácia estabelece-se como um local de prestação de serviços de saúde, onde o 

Farmacêutico é o responsável, entre outros, pela cedência e informação sobre a utilização 

correta dos medicamentos, pela proteção da saúde individual e coletiva, pela promoção da 

adesão à terapêutica e pelo acompanhamento em Farmacovigilância. A Farmácia inserida na 

comunidade é um espaço de saúde de fácil acesso, no qual o utente sabe que encontra 

informações fidedignas e de confiança. O Farmacêutico deve portanto primar o seu lugar como 

ponte, sempre acessível, entre o médico e o doente, procurando enobrecer a sua Farmácia como 

um indubitável espaço de saúde.  

Em Portugal, a Diabetes continua a ser uma doença com caráter bem definido e bastante 

conhecido pelo doente, já a Doença Celíaca não é muito comum aquando o atendimento ao 

balcão. Deste modo, o Farmacêutico tem um papel crucial, como profissional de saúde, no 

esclarecimento de ambas as doenças, sendo no entanto difícil uma vez que o doente muitas 

vezes não informa que é portador da patologia, como é o caso dos celíacos.  

Assim, o objetivo deste trabalho é, numa primeira parte descrever todas as atividades 

executadas durante o estágio profissionalizante na Farmácia Vitória e numa segunda parte 

aprofundar questões relacionadas a Diabetes e a Doença Celíaca. Através do estágio, foi 

possível verificar que a Diabetes tipo 2 é uma das doenças mais comuns que surgem ao balcão 

diariamente e que por muita informação que seja divulgada, os idosos, principalmente, ainda 

não sabem o que é a doença e como é que de alguma forma a podem controlar. Já no que 

respeita a Doença Celíaca apercebi-me que a doença não é muito conhecida, tornando-se o 

Farmacêutico um profissional bastante importante principalmente no que respeita a medidas não 

farmacológicas. No âmbito destes temas foram feitas intervenções informativas tanto ao nível 

da comunidade como diretamente aos profissionais de saúde, através do desenvolvimento de 

panfletos de orientação das doenças para os pacientes que padecem das mesmas. Realizou-se, 

também, uma apresentação direcionada aos profissionais de saúde que trabalhavam na Farmácia 

permitindo, de certa forma, relembrar e atualizar os colegas acerca da doença, assim como os 

tratamentos mais comuns.  

Concluindo, com este trabalho consegui atualizar-me e aprofundar estas duas doenças na 

população frequentadora da Farmácia e, por outro lado, informar o doente e restantes 

profissionais de saúde acerca destas patologias. 
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Abstract 

 

The pharmacy establishes itself as a place of delivery of health services, where the pharmacist is 

responsible, among others, by providing information on the correct use of medicines, by 

individual and collective health protection, by promoting adherence of therapeutics and 

monitoring in Pharmacovigilance. The pharmacy in the community is a health area of easy 

access, in which the user knows that finds reliable and trustworthy information. The pharmacist 

must therefore excel its place as a bridge, always available, between the physician and the 

patient, looking to praise your pharmacy as an undoubted health space.  

In Portugal, the Diabetes remains a disease with well-defined and well-known character by the 

patient, while celiac disease is no longer very common at the service counter. Therefore, the 

pharmaceutical plays a crucial role as a health professional, to clarify both diseases, however are 

difficult because the patient often does not tell that carries the pathology, such as the celiac.  

The objective of this report is, at first, describing all activities performed during the internship 

in Pharmacy Vitória, and secondly probe further issues related to Diabetes and Celiac Disease.  

Through this stage, it was possible to confirm that type 2 Diabetes is one of the most common 

diseases that arise daily over the counter even with plenty information to be disclosed, the 

elderly, especially, still do not know what the disease is and how it can be controlled. However, 

in concern to celiac disease I realized that the disease is not well known, making the pharmacist 

a very important professional especially with regard to non-pharmacological measures.  

Within these subjects informative interventions were made both with the community and 

directly to healthcare professionals through the development of guidance flyers disease for 

patients who suffer from the same illness.  

A presentation was also developed targeted to health professionals working in the pharmacy 

allowing, in a way, remind and update colleagues about the disease, as well as the most 

common treatments.  

In conclusion, this report I update myself and deepened these two diseases in the population that 

usually frequents the pharmacy and, moreover, inform the patient and other health professionals 

about these diseases. 
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1. Introdução 

A realização do estágio em Farmácia comunitária é o culminar do resultado de cinco anos de 

faculdade no qual se adquire conhecimento, experiência e valores. Representa por isso uma 

etapa fundamental na formação de um Farmacêutico onde a teoria e prática se conjugam e 

complementam naquilo que é a atividade farmacêutica. A Farmácia constitui-se como um local 

de prestação de serviços de saúde, onde o Farmacêutico é o responsável, entre outros, pela 

cedência e informação sobre a utilização correta dos medicamentos, pela proteção da saúde 

individual e coletiva, pela promoção da adesão à terapêutica e pelo acompanhamento em 

Farmacovigilância. A Farmácia inserida na comunidade é um espaço de saúde de fácil acesso, 

no qual o utente sabe que encontra informações fidedignas e de confiança. O Farmacêutico deve 

portanto primar o seu lugar como ponte, sempre acessível, entre o médico e o doente, 

procurando enobrecer a sua Farmácia como um indubitável espaço de saúde.  

Este estágio realizou-se na Farmácia Vitória (FV), em Guimarães e teve início no dia 1 de Abril 

de 2014 terminando dia 25 de Julho de 2014. A Farmácia Vitória, em funcionamento à 5 anos 

pertence a uma empresa denominada Lifejourney, SA. Esta Farmácia pertence a um conjunto 

onde estão inseridas mais seis Farmácias que trabalham para a satisfação dos seus clientes.  

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da unidade curricular de Estágio, do 5º 

ano do Curso de Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

Este descreve a minha enriquecedora experiência na Farmácia citada, vincando o verdadeiro 

papel do Farmacêutico.  

A realização deste estágio tem como objetivo favorecer, em situações reais, a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso, permitindo assim obter as competências essenciais 

para o desenvolvimento de atividades no âmbito de Farmácia comunitária.  

 

2. Gestão e Organização da Farmácia Vitória 

2.1. Localização e enquadramento socioeconómico 

A Farmácia Vitória situa-se em Guimarães, na Alameda Doutor Mariano Felgueiras, no espaço 

comercial GuimarãeShopping. Encontra-se numa zona bastante movimentada estando próxima 

do Centro Hospitalar do Alto Ave – Guimarães (CHAA), centros de saúde, escolas, central de 

camionagem e correios. Este enquadramento geográfico influência a grande diversidade de 

perfis dos utentes da FV, sendo desde jovens a idosos, de pessoas de classe económicas 

elevadas a outras mais carenciadas. A maioria dos utentes da Farmácia é idosa, reformada, 

algumas vezes analfabeta, portadores de várias doenças crónicas, o que exige da equipa da FV 

uma maior atenção e cuidado na dispensa de medicamentos. Muitos utentes que frequentam a 

Farmácia fazem-no de forma regular, sendo esta fidelização benéfica, pois permite estabelecer 
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uma relação de proximidade entre o Farmacêutico e o utente. No entanto, devido à sua inserção 

num espaço comercial há também muitos utentes esporádicos. 

2.2. Horário de funcionamento 

 A FV está aberta todos os dias, exceto no dia de Natal e Ano Novo. O horário de 

funcionamento é de segunda a quinta das 9:00h às 23:00h, às sextas, sábados e vésperas de 

feriado das 9:00 às 00:00h e aos domingos e feriados das 9:00h às 22:00h. A FV integra-se 

ainda no plano de turnos de serviço permanente rotativo, aprovados pela Administração 

Regional de Saúde (ARS).  

2.3. Espaço Físico Exterior  

A FV dispõe de duas entradas, sendo que uma encontra-se voltada para a parte exterior, 

permitindo a receção das encomendas diárias. Esta fachada apresenta ainda uma cruz verde 

luminosa característica, que vai transmitindo variadas mensagens programadas, um ecrã 

luminoso onde consta a informação das Farmácias de serviço permanente e um postigo de 

atendimento que permite a dispensa de medicamentos em noites de serviço permanente. 

A outra entrada da Farmácia está voltada para o espaço comercial e destinada ao acesso dos 

utentes. Nesta fachada consta o horário de funcionamento, informação relativa às Farmácias de 

serviço permanente, a direção técnica e proprietários, bem como os serviços Farmacêuticos 

prestados.  

2.4. Espaço Físico Interior 

O local de atendimento ao público é uma zona espaçosa, bem iluminada, climatizada e 

organizada que proporciona um atendimento fácil e eficaz. Esta zona é constituída por dois 

balcões, num total de sete postos. Os postos de trabalho estão numerados de 1 a 7, facilitando a 

identificação pelo utente do balcão a que se tem de dirigir aquando da sua chamada pelo sistema 

de senhas. Este sistema apresenta três tipos de atendimento, A (atendimento geral), B 

(atendimento prioritário) e C (reservas). Os balcões expõem alguns produtos, folhetos 

informativos e campanhas/serviços a decorrer na Farmácia. Na zona acessível ao utente 

encontram-se lineares devidamente organizados (com produtos de puericultura, cosmética e 

alimentação infantil), e gôndolas centrais (onde são expostos os produtos sazonais, adequados à 

época). Encontra-se também neste espaço uma balança eletrónica para o controlo de peso e 

altura.  

 

2.4.1. Gabinete de atendimento personalizado  

É o local onde se determinam os parâmetros bioquímicos e fisiológicos, procedendo-se também 

à administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 
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Vacinação (PNV). Uma vez que se encontra isolado, é também utilizado para acompanhamento 

nutricional e rastreios capilares, ou ainda para conversar em privado com os utentes. 

 

2.4.2. Zona de receção de encomendas e armazém 

De acesso limitado, esta área localizada no primeiro andar, comporta todas as condições para 

rececionar encomendas. A área de armazenamento encontra-se no mesmo espaço físico da área 

de receção de encomendas, e serve fundamentalmente para guardar grandes quantidades de 

medicamentos, que são organizados por ordem alfabética do seu nome comercial no caso dos 

medicamentos de marca, ou por ordem alfabética da denominação comum internacional (DCI) 

no caso de medicamentos genéricos. São ainda armazenados os produtos de puericultura e 

cosmética, os leites, papas e produtos de higiene oral em excesso. Esta zona obedece às 

especificações necessárias para os medicamentos, nomeadamente condições de iluminação, 

temperatura e humidade. A monotorização da temperatura e humidade é feita a partir de 

termohigrómetros, cujos valores são registados e arquivados.  

É nesta área que está inserido o Robot, que armazena a maior parte dos medicamentos, exceto 

xaropes, ampolas e embalagens grandes ou com formas diferentes do habitual. O Robot permite 

um grande controlo dos prazos de validade, uma vez que na entrada é necessário introduzir a 

validade de cada produto, sendo depois os produtos libertados segundo a regra First Expired, 

First Out (FEFO). É ainda de referir que também aqui, tanto a temperatura como a humidade 

são rigorosamente controladas. 

Existe ainda neste espaço um posto com um terminal informático, respetivo leitor ótico e uma 

impressora de receitas destinado às entregas ao domicílio. 

 

2.4.3. Laboratório 

Este espaço encontra-se individualizado das restantes zonas da Farmácia e está provido de uma 

bancada de trabalho cujas superfícies são lisas e de fácil limpeza, dotada de uma pedra de 

pomadas, uma balança de precisão sensível ao miligrama, um banho de água termostatizado, um 

agitador mecânico e um lavatório. O restante material de laboratório, bem como matérias-

primas utilizadas para a preparação dos medicamentos manipulados, encontram-se armazenados 

nos armários e gavetas existentes no local.  

 

2.4.4. Escritório e sala de descanso 

O escritório da Diretora Técnica está destinado à realização de atividades de gestão e 

administração, bem como realização de encomendas e conferência de receituário. A FV dispõe 

também de uma sala de descanso no primeiro andar para os momentos de pausa e refeições, 

onde a equipa guarda os seus pertences.  
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2.4.5. Instalações sanitárias 

Existe uma instalação sanitária destinada apenas aos membros da equipa da FV.  

2.5. Recursos Humanos 

A Farmácia Vitória, é constituída por uma equipe sempre preocupada com a melhor prestação 

de serviços e informação ao utente, onde impera a pró-atividade e interajuda, que tornam o 

funcionamento da Farmácia competente e harmonioso. É constituída pelos seguintes elementos: 

Dr.ª Álea Abreu Ferreira (Diretora Técnica); Dr.ª Marta Leite, Dr.ª Sofia Pinto, Dr.ª Marta 

Ribeiro, Dr.ª Ana Dias (Farmacêuticas); Dr.ª Anabela Teixeira, Dr.ª Isabel Ferreira, Dr.ª Sofia 

Oliveira, Dr.ª Sofia Fernandes, Dr.ª Sandra Faria, Dr.ª Isaura Freitas, Dr. Pedro Freitas, Dr. 

Frank Freitas (Técnicos de Farmácia); Anabela Vieira e Ismael Araújo (Técnicos auxiliares de 

Farmácia Grau I). Todos os membros da equipa encontram-se identificados, constando nas suas 

batas o nome e o título profissional. 

3. Gestão e Administração 

3.1. Sistema Informático 

O sistema informático é um dos componentes essenciais ao funcionamento de uma Farmácia, 

pois permite simplificar o processo, desde o controlo dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos até a dispensa dos mesmos. Na verdade, facilita a interação entre o Farmacêutico 

e o utente pois disponibiliza toda a informação necessária para a prestação de um bom serviço, 

para além, de que evita alguns (possíveis) erros humanos. Atualmente a FV utiliza o Sifarma 

2000
®
 da empresa Glintt. O programa é acedido através de uma password individualizada para 

cada operador. Este programa engloba todos os passos do circuito dos medicamentos/produtos 

existentes na Farmácia, desempenhando um vasto conjunto de tarefas, tais como: criação, envio 

e receção de encomendas; gestão de todo o ato de venda de medicamentos, incluindo a 

comparticipação pelas entidades competentes e/ou portarias e protocolos, caso aplicáveis; 

gestão de stocks; devolução de produtos; controlo de prazos de validade; acesso a informação 

científica sobre os medicamentos; faturação e registo do fim de dia da Farmácia; organização 

automática das receitas em lotes de 30; controlo eficaz da entrada e saída de psicotrópicos e 

estupefacientes. Graças a este sistema, o atendimento torna-se menos complexo e moroso, 

permitindo ao Farmacêutico direcionar a sua atenção para o utente e diminuindo o tempo de 

cada atendimento. Concluindo, as funcionalidades mais interessantes do Sifarma 2000 são: 

possibilitar o acesso à ficha do cliente, onde se pode encontrar desde dados biográficos até 

informações de terapêutica instaurada, vendas suspensas a crédito ou a dinheiro e, ainda, 

qualquer nota sobre o utente que o Farmacêutico queira deixar para poder aceder num próximo 

contacto com o utente; durante o atendimento permitir consultar informação científica sobre o 

medicamento desde reações adversas, interações e posologia. Em caso de haver uma interação 
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muito grave entre dois medicamentos, o programa não deixa avançar na venda sem introduzir 

uma justificação. Como desvantagens do sistema informático sublinho alguns problemas 

técnicos, como a lentidão do programa. 

 

4. Aprovisionamento e Armazenamento 

4.1. Gestão de Stocks 

Uma gestão racional dos stocks permite a rentabilização dos recursos físicos e financeiros, pois 

se por um lado, um stock excessivo representa capital imobilizado, dificulta o controlo de prazos 

de validade e ainda ocupa espaço de armazenamento, por outro lado a rutura de stock de um 

determinado produto pode dificultar a fidelização dos utentes. Na gestão de stocks existem 3 

critérios de extrema importância: a procura, os custos e os prazos 
[1]

, ou seja, quando 

encomendar o produto, a quantidade e custo. Por isso, este processo começa ainda a montante 

com a aquisição de medicamentos e produtos de saúde aos fornecedores, que tanto podem ser 

laboratórios como os distribuidores por grosso e acaba na correta distribuição do medicamento à 

população. O sistema informático é uma ferramenta útil no controlo dos stocks, pois permite 

definir os níveis mínimos e máximos, através das fichas de cada produto. Assim, quando é 

atingido o stock mínimo, o sistema automaticamente adiciona à proposta de encomenda o 

número de unidades necessárias para que se restabeleça o stock máximo, evitando desta forma 

ruturas de stock. Estes valores mínimos e máximos deverão ser revistos e atualizados 

periodicamente, consoante os critérios de aquisição de cada produto. Existem duas formas que 

permitem à Farmácia adquirir os seus produtos, os armazenistas e os próprios laboratórios. O 

Sifarma 2000 possibilita também a consulta dos níveis de venda de cada produto ao longo dos 

meses, que tem uma importância relevante, uma vez que a quantidade a encomendar desse 

produto é também definida pela sua procura. A procura de determinado medicamento pode ser 

influenciada por fatores como população envolvente da Farmácia, por exemplo, uma maior 

prevalência de população idosa está associada a uma maior procura e dispensa de anti 

hipertensores, antidiabéticos orais e de medicamentos para o colesterol. Tal como percebi ao 

longo do estágio, enquanto havia produtos que tinham que ser encomendados quase 

diariamente, como por exemplo, anti hipertensores, outros só eram encomendados em função da 

necessidade ou pedido prévio de um utente, como por exemplo, suplementos ou produtos de 

cosmética e higiene corporal (PCHC). A FV efetua também compras diretamente ao laboratório 

quando estas se apresentam vantajosas do ponto de vista económico. Os produtos mais 

frequentemente adquiridos desta forma são os Medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), cosmética, puericultura, suplementos alimentares, papas e leites. 

Diariamente são realizadas encomendas na FV. Deste modo os pedidos são efetuados 

principalmente aos distribuidores grossistas mas também diretamente aos laboratórios. A opção 
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pelo fornecedor, ao qual determinado medicamento ou produto de saúde será encomendado 

depende de vários fatores: 

 Condições financeiras apresentadas pelo fornecedor: verifiquei durante o estágio que para o 

mesmo produto era possível encontrar fornecedores que ofereciam um preço mais acessível, 

bonificações ou descontos. Muitas das vezes, os fornecedores contactam diretamente a Farmácia 

a anunciar campanhas de promoções ou descontos; 

 Acessibilidade de pagamento: faz ponderar qual será a melhor opção para a Farmácia, se 

pagar a pronto ou apenas após um determinado período de tempo (exemplo, a 30 ou a 90 dias); 

 Disponibilidade de produtos e eficiência na entrega dos mesmos: A eficiência e a rapidez 

com que fazem chegar determinado medicamento à Farmácia é um dos principais fatores de 

ponderação, principalmente no caso de utentes que tem uma disponibilidade limitada para se 

dirigirem uma segunda vez à Farmácia; 

 Condição para as devoluções; 

 Acessibilidade financeira da Farmácia e espaço disponível para o armazenamento podem 

limitar as quantidades que são encomendadas. 

De uma maneira geral, apercebi-me que as encomendas feitas diretamente aos laboratórios eram 

encomendas de maiores dimensões e que vantajosamente ofereciam muitas bonificações. 

Normalmente, este tipo de encomendas eram feitas para produtos com elevada rotatividade. Já 

as encomendas realizadas aos distribuidores a grosso, eram feitas mais rotineiramente 

permitindo colmatar a falta de qualquer produto, dada a sua eficiência na entrega da encomenda. 

A FV tinha como principais fornecedores a Alliance Health Care, a OCP, Proquifa e Plural. 

 

4.2. Realização, conferência e receção de encomendas 

Sempre que um produto atinge o stock mínimo é gerada de forma automática uma proposta de 

encomenda, que será posteriormente analisada. Este processo consiste em ver o histórico de 

vendas de cada produto proposto, analisando qual será a necessidade real da sua aquisição. Após 

este procedimento, a proposta de encomenda é aprovada e enviada para o armazenista 

pretendido via modem. Contudo há situações pontuais em que um determinado produto não se 

encontra disponível na Farmácia, sendo possível contactar o fornecedor por telefone para 

efetuar o débito do mesmo. É ainda possível encomendar o produto em falta através da opção 

“encomenda instantânea” existente na ficha do produto (disponível apenas para a Alliance 

Healthcare). Isto é particularmente útil, uma vez que possibilita informar o utente se o produto 

solicitado se encontra disponível ou não e quando o poderá adquirir. Nos casos em que se efetua 

a reserva de um produto, regista-se numa folha de Excel própria: o número de reserva, o número 

do elemento da equipa, o nome do utente e o seu contacto telefónico, a designação do produto, o 

seu Código Nacional do Produto (CNP) e a quantidade. O utente recebe um papel com as 

mesmas informações, de modo a levantar o(s) produto(s) reservado(s). 
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No caso das encomendas efetuadas diretamente ao laboratório, é gerada uma Nota de 

Encomenda que é arquivada e posteriormente comparada com a fatura que acompanha os 

produtos aquando da sua entrega, quer via armazenista ou pelo próprio laboratório. As 

encomendas chegam à Farmácia em contentores específicos para o transporte de medicamentos, 

devidamente numerados e identificados e acompanhados com a respetiva fatura em original e 

duplicado, podendo ainda conter as requisições dos medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, se estes constarem na encomenda. Os produtos que requerem uma baixa 

temperatura, 2-8ºC, de armazenamento são enviados em contentores térmicos com 

acumuladores de frio, e são armazenados no frigorífico assim que dão entrada na Farmácia. A 

fatura contém várias informações, tais como: identificação do fornecedor e da Farmácia; 

número da encomenda e da fatura; identificação dos produtos e as quantidades enviadas; entre 

outras. O sistema informático guarda a proposta de encomenda no separador “receção de 

encomendas” no caso de estas serem efetuadas via modem. No caso das encomendas via 

telefone, primeiro cria-se uma proposta de encomenda manual que é depois enviada para o 

separador de receção. Seguidamente, cada produto presente na encomenda é introduzido no 

sistema informático, sendo fundamental verificar a integridade da embalagem; o código, DCI ou 

nome comercial, forma farmacêutica e dosagem; a quantidade faturada vs. quantidade enviada; 

o Preço Impresso na Cartonagem (PIC), caso aplicável e o prazo de validade. É ainda verificado 

se o PVP (Preço de venda ao público) e o PVF (Preço de venda à Farmácia) correspondem aos 

indicados na fatura, procedendo-se à sua alteração, caso necessário. Nos produtos de venda livre 

deve-se ainda calcular o PVP em função do PVF e do IVA de cada produto, aplicando a 

margem de lucro estabelecida pela Farmácia. No final, o preço total faturado deverá ser idêntico 

ao que o sistema informático exibe, podendo-se finalizar a receção da encomenda. As faltas dos 

produtos e os produtos esgotados são transferidos para a encomenda dos “esgotados”, 

notificados ao INFARMED e mais tarde transmitidas para outro fornecedor. No caso de 

existirem medicamentos identificados como benzodiazepinas ou psicotrópicos é gerado um 

número que corresponde ao número da fatura que é gravado para posterior comparação com o 

registo deste tipo de medicamentos. Pontualmente o fornecedor não envia medicamentos que 

foram faturados ou vice-versa, ou ainda, constar produtos cujo preço foi mal faturado. Nestas 

situações um membro da FV contata o fornecedor em causa e expõe a situação, sendo registado 

todos os dados numa folha de Excel própria. Posteriormente o fornecedor avalia e corrige a 

situação. No início de cada mês, os fornecedores enviam um resumo das faturas do mês anterior 

que é comparado com as faturas e Notas de Crédito arquivadas, de modo a proceder ao 

pagamento de acordo com os termos negociados. 
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4.3. Marcação de preços e Margens de Comercialização 

Com o DL (decreto-lei) n.º 25/2011, de 16 de Junho passou a ser obrigatório a indicação do 

preço de venda ao público na rotulagem dos medicamentos 
[2]

. Segundo o DL nº 65/2007 de 14 

Março, o PVP é composto por PVA (Preço de venda ao armazenista), margem de 

comercialização do distribuidor, margem de comercialização do retalhista, taxa de 

comercialização e IVA 
[3]

. Neste decreto, define-se ainda a regra para a formação de novos 

preços dos medicamentos, estabelecendo-se que o preço é definido com base na comparação do 

PVA praticado nos países de referência para o mesmo medicamento ou especialidades 

farmacêuticas idênticas ou essencialmente similares, nos 3 países de referência na União 

Europeia ou que pratiquem os preços mais baixos 
[4,5]

. 

Os produtos de PVP marcado incluem, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e os 

MNSRM comparticipados. No caso dos produtos de venda livre, que incluem MNSRM não 

comparticipados, PCHC, produtos de puericultura, fitoterápicos, entre outros, a marcação do 

preço é feita pela Farmácia, tendo estes, um regime de preço livre. Contudo, segundo o DL 

n.º112/2011, de 29 de Novembro, é definido um teto máximo para as margens de 

comercialização de acordo com escalões do PVA
 [4] 

. 

 

4.4. Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos 

Durante a receção da encomenda é logo efetuada uma separação consoante o destino de 

armazenamento de cada produto. Um armazenamento correto permite um acesso mais rápido e 

eficaz aos produtos, tornando-se o atendimento menos moroso. Regra geral os medicamentos 

são armazenados no Robot, se em excesso no armazém e os produtos de venda livre nos lineares 

que compõem a Farmácia. Todos eles são acondicionados de forma controlada, uma vez que a 

FV possui um sistema de climatização que controla a temperatura (mantendo-se inferior a 25ºC) 

e a humidade ambiente (inferior a 60%). Os produtos do frio (vacinas, insulinas, entre outros) 

são conservados no frigorífico entre 2-8ºC. Para garantir um acondicionamento seguro dos 

medicamentos o frigorífico contém um termohigrómetro que efetua medições regulares de 

temperatura e humidade. É importante referir que os termohigrómetros existentes na FV são, 

periodicamente, sujeitos a uma revisão e calibração de modo a assegurar a fiabilidade dos 

resultados obtidos. 

Na FV são praticados os sistemas FEFO e first in, first out (FIFO). O primeiro pressupõe que os 

produtos com a validade mais estreita sejam os primeiros a serem dispensados, de modo a evitar 

devoluções aos fornecedores. O segundo prevê que os produtos que deram entrada há mais 

tempo na Farmácia sejam os primeiros a sair, sendo importante principalmente devido ao preço, 

uma vez que diminui o risco de prejuízo caso haja uma alteração do preço após a compra. 
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4.5. Inventário e Controlo do Prazo de Validade 

Para além da verificação do prazo de validade aquando a receção dos produtos, no início de 

cada mês é gerada uma lista pelo sistema informático onde constam todos os medicamentos e 

produtos em stock na Farmácia cujo prazo de validade está prestes a expirar. Nesta lista consta o 

código do produto, a designação, o stock e o prazo de validade. Se o prazo de validade está 

próximo, os produtos são recolhidos e devolvidos aos respetivos fornecedores ou laboratórios 

acompanhados de uma nota de devolução. Os produtos de uso veterinário e os produtos do 

protocolo Diabetes Mellitus são retirados cinco meses antes do seu prazo de validade terminar. 

Os restantes produtos são retirados com dois ou três meses de antecedência. Se o prazo de 

validade termina nos meses seguintes, mas ainda é possível a sua dispensa, são colocados de 

parte e identificados como produtos com prazo de validade a terminar. Por fim, se o prazo de 

validade não está atualizado, é anotada a validade mais curta na listagem impressa e 

posteriormente procede-se à correção dos prazos de validade no sistema informático. Nesta 

ocasião, aproveita-se ainda para comparar o stock real com o stock que consta no sistema 

informático. Durante o período de estágio assisti e contribui, em cada mês, à contagem física de 

determinados produtos. Essa contagem era feita por amostragem ou devido à deteção de 

irregularidades, comparando-se no final o valor obtido com o stock informático presente na 

ficha do produto. Em caso de discordância, procedia-se ao acerto do stock. Os erros que mais 

contribuíam para as diferenças entre stock físico e stock informático: 

 Erros na dispensa do medicamento, nomeadamente com a seleção de um medicamento 

diferente daquele que é cedido ao utente; 

 Erros na entrada das encomendas: estes podem ser minimizados se no final de cada 

encomenda verificarmos se o valor total obtido e o número de unidades conferidas são iguais às 

que vêm mencionados na fatura; 

 Troca na marcação dos preços nos produtos de venda livre. 

 

4.6. Devoluções/Reclamações 

As devoluções dos produtos podem ser efetuadas por diversos motivos, tais como: remoção do 

produto do mercado pelo INFARMED ou pelo laboratório que o comercializa, embalagem 

danificada ou incompleta, erros no envio dos produtos (produto não pedido e faturado ou envio 

de quantidade diferente da solicitada), pedidos efetuados por engano, prazos de validade, entre 

outros. Nestes casos é elaborada no sistema informático uma Nota de Devolução, da qual consta 

a identificação da Farmácia, o número da nota de devolução, o nome comercial do(s) 

produto(s), código(s) e quantidade(s) devolvida(s), o fornecedor e o motivo da devolução. Esta é 

impressa três vezes, cada exemplar é carimbado e rubricado, dois são enviados junto com o 

produto a devolver e o terceiro é arquivado na Farmácia. 
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O fornecedor, face à devolução, poderá emitir uma Nota de Crédito à Farmácia, enviar o mesmo 

produto com as características necessárias ou simplesmente não aceitar, reenviando os produtos. 

Neste último caso, há um prejuízo para a Farmácia pois os produtos são considerados como 

quebras de stock do ano, sendo posteriormente reencaminhados para destruição em segurança. 

As notas de crédito também são emitidas quando a Farmácia reclama ao fornecedor pelo não 

envio de um produto faturado ou então por PVP mal faturado. Em todas as situações estas 

devem ser posteriormente regularizadas na base de dados do sistema informático da Farmácia. 

 

4.7. Trabalho realizado e competências adquiridas 

Durante o primeiro mês foi possível inteirar-me de todas as questões relativas ao 

aprovisionamento e armazenamento de medicamentos na FV, onde realizei todo o tipo de 

tarefas que dizem respeito à realização, conferência, receção e armazenamentos de encomendas 

que chegavam à Farmácia. Por isso, durante este período as competências que adquiri e o 

trabalho que realizei foram: 

 Conferência e receção da maioria das encomendas que chegavam à FV desde o início do 

estágio. Aprendi também que no caso das encomendas manuais é necessário conferir as 

quantidades fornecidas, o prazo de validade e o PVP marcado e rececionar. Neste caso, a 

encomenda tem que ser primeiramente criada em "Gestão de encomendas" onde são 

introduzidos o fornecedor, quantidades fornecidas e procede-se à alteração dos prazos de 

validade no caso de não haver stock ou de o produto em causa apresentar um prazo de validade 

inferior ao apresentado na ficha de produto. Posteriormente, a encomenda era enviada 

internamente, via modem, para o sistema informático procedendo-se à receção da encomenda; 

 Assisti à devolução de produtos e à emissão de notas de devolução, principalmente devido à 

receção de embalagens danificadas, prazo de validade curto ou expiração do prazo de validade. 

Nas situações em que o PVP marcado diferia do PVP faturado, assisti à emissão de notas de 

devolução e à reclamação junto do fornecedor; 

 Procedi à marcação dos preços dos produtos de venda livre. Apercebi-me da importância da 

correta etiquetagem destes produtos, para minimizar possíveis erros de stock; 

 Aprendi a criar "fichas de produto" para os novos produtos que eram rececionados na 

Farmácia. Neste caso, devia assegurar-me primeiramente que não existia nenhuma ficha criada 

de forma a evitar que houvesse duplicação de códigos; 

 Compreendi o processo de armazenamento de medicamentos e produtos Farmacêuticos. 

Devido à constante alteração de preços, durante a armazenagem tinha que me assegurar dos 

medicamentos com preço a expirar e, dentro destes, quais os que apresentavam menor prazo de 

validade, os quais eram os primeiros a sair. Procedi, por várias vezes, à alteração do PVP do 

produto na "Ficha do Produto". 
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 A maior dificuldade que senti foi, quando grandes encomendas chegavam à Farmácia, tentar 

rapidamente rececionar todos os produtos, de forma a torná-los disponíveis para o utente o mais 

rápido possível, uma vez que a FV tinha uma grande quantidade de medicamentos a chegarem 

diariamente. 

 

5. Dispensa de medicamentos e produtos Farmacêuticos 

A dispensação clínica de medicamentos define-se como o serviço clínico em que o 

Farmacêutico avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a medicação, em 

condições clínicas e informa, de modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o processo 

de uso dos medicamentos, quer estes sejam industrializados ou manipulados 
[6]

. Assim sendo os 

profissionais de saúde assumem no âmbito das suas responsabilidades um papel fundamental no 

uso racional do medicamento, e na correta utilização (modo de administração, efeitos desejados 

e secundários, eventuais interações e conservação correta do medicamento). Os medicamentos 

para dispensa ao público são classificados como Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

São considerados MSRM os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: a) 

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

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) Possam 

constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência 

em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; c) Contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar; d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica 
[7]

. Estes 

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

[8]
. Estes medicamentos podem ser classificados ainda, como medicamentos sujeitos a receita 

médica renovável, medicamentos de receita médica especial ou medicamentos de receita médica 

restritiva (de utilização reservada a certos meios especializados). Os medicamentos sujeitos a 

receita médica renovável são aqueles que se dirigem a determinadas doenças ou a tratamentos 

prolongados, e podem no que diz respeito à segurança da sua utilização, ser adquiridos mais do 

que uma única vez sem haver urgência de uma nova prescrição médica. Já os de receita médica 

não renovável englobam os medicamentos destinados a tratamentos de curta duração. Na receita 

médica especial encontram-se os medicamentos que contenham como substância ativa, aquela 

que se insere nos Estupefacientes ou Psicotrópicos. Os medicamentos Psicotrópicos e 

estupefacientes, pelas suas características e legislação própria, colocam uma série de questões 

sobre a sua correta utilização terapêutica e necessidade de controlo efetivo, uma vez que podem 
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levar a abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou serem utilizadas para fins ilegais. Por 

último, os medicamentos de receita médica restritiva destinam-se a uso exclusivo hospitalar, a 

patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio hospitalar e a doentes em tratamento 

ambulatório. 

 

5.1.1.  Receita Médica: Leitura, Interpretação, Processamento da receita 

A receita médica define-se como a prescrição de um determinado medicamento de uso humano 

por profissional devidamente habilitado a prescrever medicamentos. A maioria do receituário 

reporta-se ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). É obrigatório neste tipo de receituário o 

preenchimento dos campos a seguir: identificação do médico prescritor, incluindo vinheta e 

especialidade; nome e número do utente; identificação do local de prescrição em vinheta ou 

carimbo, sempre que aplicável; identificação da entidade financeira responsável e do regime 

especial de comparticipação se aplicável; data de prescrição e assinatura do médico; designação 

do medicamento, sendo esta obrigatoriamente efetuada através de DCI ou nome genérico. Em 

relação à prescrição por DCI, permite o médico de indicar o nome de marca ou titular de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM); a dosagem, forma farmacêutica, número de 

embalagens, dimensão das embalagens e posologia. O número máximo de embalagens por 

receita deste modelo equivale a 4 embalagens, podendo ser prescritos 4 medicamentos 

diferentes; até duas embalagens do mesmo medicamento, ou até quatro embalagens, no caso do 

medicamento se apresentar sob a forma unidose. A receita médica pode ser de natureza 

renovável ou não renovável. A receita médica não renovável é composta por uma via sendo 

válida pelo prazo de 30 dias a contar desde a data da sua emissão. A receita médica renovável é 

composta por três vias possuindo uma validade máxima de seis meses, não sendo permitidas 

mais de três renovações. 

 

5.1.1.1.  Receção da prescrição  

Mediante uma receita médica, o Farmacêutico deve verificar se esta satisfaz todos os requisitos 

necessários para que seja possível o acesso à comparticipação pela entidade comparticipadora 

correspondente. São requisitos: a presença do número da receita (código de barras); 

apresentação da vinheta identificativa do local de prescrição; identificação do médico prescritor 

(nome e especialidade médica, número da célula profissional e respetivo código de barras); 

identificação do Utente (nome, número de Utente, letra correspondente, identificação da 

entidade financeira responsável, regime especial de comparticipação – quando aplicável); 

descriminação de exigências legais, como portarias que abrangem determinados medicamentos 

e aumentam a sua percentagem de comparticipação; prescrição médica (deve constar a 

designação do medicamento – nome comercial, da DCI ou nome genérico para as substâncias 

ativas em que existam medicamentos genéricos autorizados); sempre que a prescrição seja 
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efetuada por DCI, deve ser dispensado o medicamento genérico de mais baixo custo; dosagem, 

forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão das embalagens e posologia (sempre que 

a dosagem e número de unidades não são especificadas, é dispensada mais baixa dosagem e o 

mais baixo número de unidades existentes no mercado); data de prescrição e assinatura do 

médico; prazo de validade da receita e para concluir, a autenticidade da receita, a qual deve estar 

intacta, sem rasuras nem correções, exceto se estiverem devidamente rubricadas pelo médico 

prescritor. Considera-se uma receita como inválida quando não existe número de utente, número 

de beneficiário, da vinheta ou da assinatura do Médico, encontra-se fora do prazo de validade ou 

há presença de correções, rasuras ou quaisquer outras modificações que suscitem dúvidas. De 

notar, que nestes casos, a Farmácia não pode dispensar os medicamentos, ou caso dispense o 

doente não tem direito a comparticipação. A etapa seguinte consiste na cedência dos 

medicamentos corretos garantindo, todas as condições de estabilidade, informação sobre a 

existência de medicamentos biossimilares e esclarecimento sobre dúvidas relativas à posologia 

oralmente e/ou por escrito.  

 

5.1.1.2. Seleção do medicamento  

O Farmacêutico possui competência profissional para saber como atuar quando na receita 

médica o medicamento está apenas apresentado por DCI. Em certas situações, o utente pode 

optar pela escolha de um medicamento que se encontre dentro do mesmo Código Nacional para 

a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) e corresponda à mesma forma 

farmacêutica, número de unidades e dosagem. Caso contrário, quando existe grupo homogéneo, 

o Farmacêutico deve proceder à escolha do medicamento com PVP inferior ou igual ao quinto 

medicamento com o preço mais baixo. Tal implica, que as Farmácias tenham em stock pelo 

menos 3 medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os 5 com o preço mais baixo 
[9]

.  

 

5.1.1.3. Exceções 

Durante o atendimento fui-me apercebendo de receitas médicas que continham justificações 

técnicas do prescritor. Desta forma, fiquei a conhecer que a presença da “Exceção a) do n.º 3 

do art. 6.º" se destina a medicamentos com margem terapêutica estreita e a presença da 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º" se deve a reação adversa prévia. Em ambos os casos, apenas 

se pode dispensar o medicamento que vem indicado na receita. Uma das exceções mais 

frequentes nas receitas era a “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º" que se destinava a continuidade 

do tratamento por mais de 28 dias. Neste caso, o doente poderia optar por um medicamento 

similar, mas o preço deve ser inferior ao do medicamento prescrito 
[9]

. 
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5.1.1.4.  Subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos 

O preço de um MSRM para o utente vai depender do regime de comparticipação em que este se 

insere, Regime geral ou Regime especial e do escalão em que se inclui o medicamento. Deste 

modo, no regime geral, a comparticipação no PVP do medicamento é feita por escalões, que 

estão dependentes da classificação farmacoterapêutica do medicamento (tendo em consideração, 

as indicações terapêuticas, utilização, entidade prescritora e consumo acrescido por doentes com 

determinadas patologias) 
[10,11,12,13]

. Atualmente existem 4 escalões: no escalão A com 

comparticipação de 90% sobre o PVP (antidiabéticos orais e insulinas); no escalão B com 

comparticipação de 69% (antibióticos); no escalão C com 37% de comparticipação (anti-

inflamatórios) e no escalão D com 15% (novos medicamentos) 
[11]

. Concluindo, dependendo do 

escalão, o estado paga uma determinada percentagem do medicamento enquanto o utente paga o 

valor remanescente. O regime de comparticipação especial engloba 2 tipos de situações: 

pensionistas cujo rendimento "não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida" ou 

certas patologias especiais (por exemplo, dor oncológica, dor crónica, doença de Alzheimer e 

lúpus) 
[10]

.  
 

  Pensionistas têm uma comparticipação de 100%, sempre que adquiram um dos 5 

medicamentos com o preço mais baixo, dentro do mesmo grupo homogéneo; 

  Patologias como, lúpus, hemoglobinopatias e hemofilia apresentam uma comparticipação de 

100% nos MSRM. 

 

Outra situação especial de comparticipação é o "Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes", em que o Estado comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e em 100% do PVP das 

agulhas seringas e lancetas, de todos os utentes diabéticos do SNS e outros subsistemas de 

saúde 
[14]

. 

Existem ainda subsistemas de saúde, onde se verifica um regime de complementaridade de 

comparticipações, como é o caso de seguros de vida, Caixa Geral de Depósitos (CGD) e 

Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), nestes casos para além da comparticipação 

estabelecida pelo estado, o utente beneficiará de uma percentagem de comparticipação 

adicional. Contudo, a partir de 1 de Abril de 2013, os regimes de comparticipação nestes 

subsistemas de saúde foi alterado, as comparticipações nos medicamentos dos beneficiários dos 

subsistemas da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas 

(ADSE), da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), do Sistema de 

Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública (SAD PSP) e do Sistema de Assistência 

na Doença da Guarda Nacional Republicana (SAD GNR), passam a estar ao encargo do SNS 

[15,16]
.  
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 Durante os 3 meses de atendimento ao balcão, contactei com vários organismos e 

subsistemas de saúde como SAMS, CGD, AA-SAVIDA, Multicare, entre outros; 

 Aprendi a identificar certos despachos e portarias como por exemplo Despacho 11 387-A 

2003 (2ª Série), de 23/5 para Lupus, Hemofilia ou Hemoglobinopatias e Despacho 

nº 13020/2011 (2ª série), de 20/9 para Doença de Alzheimer; que as prescrições identificadas 

com O faziam parte do regime geral de comparticipações e com R do regime especial-

pensionistas. 

 Tive alguma dificuldade na identificação do organismo, bem como a correspondência ao 

respetivo código, no Sifarma 2000. 

 

5.1.1.5. Sistema de Preços de Referência (SPR) 

O Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de dezembro 
[12]

 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 81/2004, de 10 

de abril 
[17]

) estabeleceu o sistema de preços de referência (SPR). Este sistema abrange os 

medicamentos comparticipados pelo Estado que sejam prescritos e dispensados aos utentes do 

SNS e para os quais já existam medicamentos genéricos comparticipados e comercializados. 

Para cada grupo homogéneo, definido como o conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e 

via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado 
[12]

, o SPR estabelece um valor máximo de comparticipação, correspondendo ao 

escalão ou regime de comparticipação aplicável calculado sobre o preço de referência ou igual 

ao Preço de Venda ao Público (PVP) do medicamento, conforme o que for inferior 
[18]

. O preço 

de referência de cada grupo homogéneo é calculado com base na média dos cinco 

medicamentos existentes no mercado com os preços mais baixos 
[12]

. 

 

5.1.1.6. Vendas associadas à dispensa dos medicamentos  

A partir do sistema informático presente na Farmácia é possível efetuar-se vários tipos de 

vendas: vendas completas, vendas suspensas e vendas a crédito e vendas suspensas a crédito. 

Quando as vendas são completas, são pagas no ato da venda e podem fazer-se com ou sem 

receita. No caso de o utente não apresentar receita médica, mas necessitar do medicamento com 

alguma urgência para dar continuidade à terapêutica, elabora-se uma venda suspensa. Neste 

caso o utente paga a totalidade do medicamento, sendo posteriormente reembolsado (diferença 

da comparticipação) quando apresentar a devida receita e o talão da venda suspensa. Este tipo 

de vendas é ainda efetuado quando na Farmácia não existe todos os medicamentos para 

completar a receita. A venda a crédito tem a sua exclusividade para os clientes habituais da 

Farmácia, onde são dispensados medicamentos com ou sem receita, sem que o doente pague no 

momento. Qualquer receita deve ser sempre assinada pela pessoa responsável pelo 

levantamento, como prova do serviço que lhe foi prestada. 
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5.1.2. Dispensa e controlo de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelas suas características bem como pela sua 

legislação própria, colocam uma série de questões sobre a sua correta utilização terapêutica e 

necessidade de controlo efetivo. Substância psicotrópica é toda a substância que atua sobre as 

funções e comportamentos psíquicos, agindo direta ou indiretamente sobre o sistema nervoso 

central, produzindo alterações no comportamento, humor e cognição, qualquer que seja o 

comportamento exercido: depressor ou estimulante. São itens obrigatórios nestas receitas, os 

seguintes: dados do médico prescritor (nome, morada, número de inscrição na Ordem dos 

Médicos), data e assinatura do médico, bem como dados do doente (nome, morada, sexo, idade, 

numero do bilhete de identidade) e do medicamento (designação do medicamento, dosagem, 

forma farmacêutica, número de embalagens e tamanho da embalagem). Inclui ainda espaços 

para preencher com as informações da pessoa que aviar a receita (nome, morada, número do 

bilhete de identidade e data). Durante o processamento informático das receitas, tem de se 

preencher uma ficha com os dados relativos ao doente, ao médico e à pessoa que vai buscar o 

medicamento, ficha esta, que tem que ser totalmente preenchida. Na FV, os psicotrópicos e 

estupefacientes encontram-se armazenados num cofre, controlado quer pela Farmacêutica 

diretora técnica. São, também, responsáveis pela emissão de listas de entrada e saída de 

psicotrópicos, envio e arquivo de todos os documentos relativos ao seu controlo. 

 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Estes medicamentos, tal como o nome indica, não necessitam de receita médica para serem 

adquiridos e destinam-se ao tratamento e/ou alívio de transtornos de saúde menores que não 

carecem de uma avaliação médica. Estes podem ser divididos em: 

 MNSRM comparticipados: Sujeitos ao mesmo regime de preços dos MSRM; 

 MNSRM não comparticipados: o seu PVP é sujeito ao regime de preços livre. 

Ambos podem ser dispensados nas Farmácias ou nos Locais de Venda de MNSRM, contudo, no 

caso dos MNSRM comparticipados, se forem dispensados nos Locais de Venda de MNSRM 

não há lugar a comparticipação 
[19]

. 

 

5.3. Produtos cosméticos e dermoFarmacêuticos 

Define-se Produto cosmético como "qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, 

mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais" 
 [20]

. No caso dos PCHC, todo o 

processo de controlo, segurança e cumprimento da legislação são assegurados pelo importador 

ou pelo responsável de colocação do produto no mercado, uma vez que não necessitam de 
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autorização de administração prévia. Para a segurança na utilização destes produtos por parte do 

consumidor, contribuem ainda, as apertadas regras para a sua rotulagem definidas pelo Decreto-

lei n.º 296/98, de 25 de Setembro, onde devem estar descritos a função dos produtos, a listagem 

dos ingredientes, o nome ou a firma, o conteúdo nominal, precauções especiais de utilização, 

durabilidade mínima e condições de conservação, se necessário e número de lote de fabrico 
[21]

.  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal fazem parte do dia-a-dia do utente, sendo, por 

vezes a Farmácia um dos canais de fornecimento destes produtos. Atualmente, esta é uma das 

áreas em que a Farmácia comunitária se destacar, pelo facto de poder prestar um 

aconselhamento dirigido às necessidades das pessoas, ao contrário de outros espaços de saúde. 

 Durante o estágio, foi possível aconselhar os utentes em questões relacionadas com acne, 

queimaduras de fralda, pele seca e desidratada, proteção solar, bem como higiene rotineira a 

instaurar em todos os tipos de pele. 

 A maior dificuldade que tive no aconselhamento deveu-se à grande diversidade de produtos 

e de marcas. Tal obstáculo foi ultrapassado devido aos conhecimentos transmitidos pelos meus 

colegas, bem como pela realização de cursos online sobre a acne, psoríase, entre outros. 

 

5.4. Medicamentos e produtos manipulados 

Com o avanço da tecnologia, a produção de medicamentos pela indústria farmacêutica está cada 

vez mais precisa e sistemática, pelo que a produção de medicamentos manipulados pelas 

Farmácias tem vindo a decair. No entanto, estes medicamentos podem trazer grandes benefícios 

a nível da farmacoterapia de certos doentes, uma vez que conseguem preencher lacunas 

terapêuticas que a indústria não tem capacidade de suportar. Assim, a prescrição de um 

medicamento manipulado possibilita a administração de substâncias ativas sob outras formas 

farmacêuticas ou a existência de associações que não estejam disponíveis. Define-se assim, 

medicamento manipulado como qualquer "preparado oficinal e fórmula magistral" preparado na 

Farmácia por ou sob a supervisão do Farmacêutico diretor técnico 
[22]

. A fórmula magistral 

carece de apresentação de receita médica, já o preparado oficinal destina-se à dispensa aos 

utentes abrangidos pela Farmácia e é preparado segundo as indicações de uma Farmacopeia ou 

Formulário 
[19]

. Apenas podem ser utilizadas na preparação de medicamentos manipulados 

matérias-primas inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas farmacopeias de outros Estados 

Partes na Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia 

Europeia ou na documentação científica compendial 
[23]

. Cada lote ou fração de matéria-prima é 

acompanhado de um boletim de análise que é arquivado juntamente com as respetivas fichas de 

registo onde é anotado o prazo de validade e as quantidades que vão sendo utilizadas. O 

material de embalagem primária não deve ser incompatível com o manipulado nem alterar a sua 

qualidade e, de preferência, deverá satisfazer as exigências da Farmacopeia Portuguesa 
[22]

. A 

preparação dos manipulados só pode ser realizada pelo Farmacêutico Diretor Técnico ou sob a 
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sua supervisão e controlo. Aquando da preparação de manipulados é preenchida uma ficha de 

preparação onde consta: a) Denominação do medicamento manipulado; b) Nome e morada do 

doente; c) Nome do prescritor (caso exista); d) Número de lote atribuído ao medicamento 

preparado; e) Composição do medicamento, indicando as matérias-primas e as respetivas 

quantidades usadas, bem como os números de lote; f) Descrição do modo de preparação; g) 

Registo dos resultados dos controlos efetuados; h) Descrição do acondicionamento; i) Rubrica 

e data de quem preparou e de quem supervisionou a preparação do medicamento manipulado 

para dispensa ao doente 
[22]

. Quanto a controlo de qualidade, deve-se verificar no mínimo os 

carateres organoléticos, sendo conveniente efetuar os ensaios não destrutivos necessários 

descritos na Farmacopeia Portuguesa. É obrigatório a rotulagem das embalagens ostentando no 

rótulo toda a informação necessária ao doente 
[22]

. Regra geral o PVP é calculado segundo a 

fórmula: PVP medicamento manipulado = (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas 

+ Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor (6%). 

Cada uma das vertentes presentes na fórmula tem especificações distintas para o seu cálculo [24]. 

 Na FV, atualmente, procede-se à preparação de vaselina salicilada, álcool a 60º saturado com 

ácido bórico, ácido salicílico com óleo de amêndoas doces, enxofre precipitado em vaselina, 

solução aquosa de ictiol, glicerina e ácido salicílico, creme de ictiol com mometasona e álcool 

boricado. Contudo, e atendendo às dificuldades da população local, a Farmácia faz alguns 

pedidos de encomenda de medicamentos manipulados para outras Farmácias do Grupo. Para 

além de proceder à preparação de alguns manipulados, aprendi também a fazer a emissão dos 

respetivos rótulos manuais. 

 

5.5. Medicamentos e produtos Farmacêuticos homeopáticos  

Atualmente, os produtos Farmacêuticos homeopáticos designados de medicamentos 

homeopáticos são sujeitos a registo simplificado e regidos pelo disposto na secção V do DL n.º 

176/2006, de 30 de Agosto 
[24]

. Deste modo, define-se medicamento homeopático como 

medicamento obtido a partir de substâncias denominadas por stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico existente na Farmacopeia Europeia ou, 

caso não exista, numa farmacopeia oficial de um Estado Membro devendo apresentar "um grau 

de diluição que garanta a inocuidade do medicamento, não devendo este conter mais de uma 

parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais de 1/100 da mais pequena dose eventualmente 

utilizada em alopatia, para as substâncias ativas cuja presença num medicamento alopático 

obrigue a receita médica" 
[24]

.  

 

5.6. Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho entende-se por géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial os produtos alimentares que, devido à sua composição 
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ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de 

consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados 

com a indicação de que correspondem a esse objetivo. Consideram-se pessoas com 

necessidades nutricionais particulares, aquelas cujos processos de assimilação ou metabolismo 

se encontrem alterados, aquelas que se encontrem em condições fisiológicas especiais e os 

lactentes ou crianças até 3 anos de idade em bom estado de saúde 
[25]

. São classificados como 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial: Fórmulas Infantis e fórmulas de 

transição; alimentos dietéticos destinados a fins medicinais; alimentos destinados à perda 

de peso e à restrição energética; alimentos destinados a casos em que há um esforço 

muscular intenso; alimentos dirigidos para pessoas com desordens metabólicas 
[26]

.  

Durante o estágio consegui observar que, os suplementos alimentares têm uma forte procura por 

parte do consumidor, pois grande parte das pessoas tenta encontrar nos suplementos, uma ajuda 

para adquirir a nutrição completa e equilibrada, mas sobretudo para tentar compensar certos 

problemas. Contudo, os suplementos alimentares não são isentos de efeitos adversos, pois estes 

podem ter efeitos nefastos para a saúde, pelo que cabe ao Farmacêutico salientar junto do utente 

que a suplementação alimentar não substitui um estilo de vida saudável. É necessário mencionar 

que, estes não são alvo de Farmacovigilância, sendo a entidade responsável pela sua regulação é 

o Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território 
[27]

 Os suplementos com maior procura, continuam a ser aqueles 

destinados à fadiga física e intelectual (por exemplo, Sargenor
®
 e Memofante

®
) bem como 

aqueles destinados à perda ou controlo de peso (por exemplo, Lipo Exit
®
, Absorvit

®
), produtos 

esses com um forte marketing televisivo. 

 Na FV, contactei também com produtos de Nutrição entérica (Fortimel
®
, Fresubin

®
, entre 

outros). Aprendi que existem Suplementos orais completos Hiperproteicos (HP), Hipercalóricos 

(HC) e HP/HC e, ainda, suplementos orais modulares, que são concentrados de macronutrientes 

destinados apenas a fortificar a dieta. Adquiri a experiência de saber o que aconselhar em certas 

situações, que eram mais recorrentes na Farmácia tais como, disfagia, úlceras de pressão e 

certas intolerâncias.  

 

5.7. Produtos fitoterapêuticos  

Os produtos fitoterapêuticos são produtos de origem natural, definidos como medicamentos à 

base de plantas utilizados com o objetivo de prevenir ou tratar variadas afeções 
[7]

. Na FV estes 

produtos existem sob diversas formas como infusões, cápsulas ou comprimidos. Usualmente os 

utentes recorrem a estes produtos para resolver problemas intestinais, cansaço (físico ou 

psicológico), problemas de retenção de líquidos, entre outros. Apesar de serem produtos 

elaborados a partir de plantas, o que transmite ao utente uma falsa sensação de segurança, não 

significa que sejam desprovidos de efeitos secundários ou interações medicamentosas, pelo que 
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compete ao Farmacêutico aconselha-lo e esclarece-lo, de modo a garantir o bem-estar do utente 

que procura este tipo de produtos. Numa população cada vez mais polimedicada, com 

patologias crónicas, é necessário avaliar a relação risco/benefício da utilização de um 

medicamento fitoterápico. Cabe portanto ao Farmacêutico conhecer as potenciais interações 

farmacológicas e as reações adversas medicamentosas (RAM) dos produtos fitoterápicos, de 

forma a não comprometer o restante tratamento do utente, bem como de forma a exercer o seu 

dever de farmacovigilância. 

 Na FV, os produtos fitoterapêuticos tinham uma grande procura, principalmente para o 

tratamento de insónias, problemas de estômago, problemas urinários ou para emagrecimento. 

Por isso, em situações em que o utente procurava estes produtos, era necessário saber toda a 

medicação que tomava, de forma a poder aconselhar a melhor opção e alertar para possíveis 

interações. 

 

5.8. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho um medicamento veterinário é toda 

a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

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

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

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

corrigir ou modificar funções fisiológicas 
[28]

. O Farmacêutico deve promover e alertar a 

população sobre a importância do tratamento e desparasitação dos animais domésticos de forma 

a impedir a propagação de doenças na comunidade. Na FV os produtos veterinários mais 

requisitados são antiparasitários internos e externos e contracetivos. Estes produtos encontram-

se armazenados numa gaveta própria, separada dos medicamentos de uso humano. 

 No local de estágio, verifiquei que na área veterinária eram dispensados alguns antibióticos e 

antifúngicos, por indicação do médico veterinário e que uma das áreas de atuação do 

Farmacêutico era a desparasitação, de forma a eliminar endo e ectoparasitas. Por isso, contactei 

com alguns desparasitantes externos como o Advantix
®
, Frontline

®
, e desparasitantes internos 

como o Strongid
®
. Adquiri conhecimentos sob a correta posologia destes medicamentos, sobre 

como se procede o esquema de desparasitação, em caso de profilaxia ou em caso de tratamento. 

 Os medicamentos veterinários, bem como todos os aspetos que envolvessem a saúde dos 

animais foi uma das áreas onde apresentava menor conhecimento. Desta forma, muita da 

informação que adquiri deveu-se à leitura dos folhetos informativos de certos medicamentos 

veterinários e à informação transmitida pelos meus colegas de trabalho. 
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5.9. Artigos de puericultura  

A Farmácia dispõe de uma série de produtos essenciais para garantir o correto desenvolvimento 

e acompanhamento da criança, que vão desde acessórios para alimentação e higiene do bebé até 

produtos essenciais para a higiene do mesmo 
[29]

. 

 A FV dispõe de várias marcas para acompanhamento do bebé desde a NUK
®
, Chicco

® 

Avent
® 

entre outras. Aprendi quais os produtos a aconselhar à grávida para levar para o hospital; 

sobre os cuidados no banho do bebé, na escolha de um sabonete/gel de pH neutro e sem 

perfume; na hidratação com emolientes após o banho;  

 

5.10. Dispositivos médicos (DM) 

São regulados pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho que define DM como qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, incluindo software para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário 

para o funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios. São destinados a ser utilizados em seres humanos 

para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e 

também destinados a controlo de conceção 
[30]

.  

Na FV é possível encontrar uma grande variedade de DM nomeadamente material de penso, 

meias de descanso e compressão, seringas, sacos coletores de urina, agulhas e lancetas para 

determinação da glicemia, entre outros. 

6. Aconselhamento Farmacêutico 

6.1.  Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica e Automedicação 

Os MNSRM estão diretamente relacionados com o conceito de automedicação que corresponde 

à seleção e utilização destes medicamentos pelo próprio utente, com ou sem o aconselhamento 

de um profissional de saúde, em transtornos de saúde menores que não carecem de uma 

avaliação médica. O Farmacêutico, estando mais próximo da comunidade que os outros 

profissionais de saúde, é muitas vezes procurado pelo utente neste tipo de situações. Assim, 

deve recolher o máximo de informação possível de modo a obter uma avaliação acertada da 

situação, tais como: Quem tem o problema de saúde e a sua idade (criança, adulto, idoso); Tipo 

de sintomas e duração/recorrência destes; Medicamentos habituais e medicamentos que já tenha 

tomado para o problema de saúde em questão; Alergias; Doenças crónicas; Entre outras 

questões que sejam pertinentes. De seguida, o Farmacêutico deve intervir, podendo optar pela 

seleção de um MNSRM e/ou medidas não farmacológicas. No caso de se tratar de um problema 
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de saúde grave e/ou os sintomas já se manifestarem há vários dias, o Farmacêutico deverá optar 

por encaminhar o utente para o médico ou outro profissional de saúde. Para selecionar o 

MNSRM, o Farmacêutico deve considerar qual a substância ativa a aconselhar, a forma 

farmacêutica, a dose, a frequência e quanto tempo deve ser tomada, tendo em consideração que 

o esquema posológico deve ser curto (3 a 7 dias), aconselhado o utente a consultar um médico 

caso os sintomas persistam. Grupos de utentes como crianças e lactentes, grávidas ou mães em 

período de lactação, diabéticos, doentes crónicos e idosos exigem uma atenção especial. 

Durante o estágio as situações mais frequentes foram picadas de insetos, queimaduras solares, 

obstipação, diarreia, dor de cabeça, dor de garganta, dor de dentes, tosse, constipação, gripe, 

entre outras. Em todas as situações, mesmo quando o utente apenas pedia um MNSRM 

específico, tentei sempre fazer as questões necessárias de modo a avaliar qual seria a melhor 

opção terapêutica para o utente, tendo em conta os critérios acima referidos. 

 

7. Cuidados de saúde prestados na Farmácia 

Atualmente a Farmácia Comunitária não se limita apenas à preparação e dispensa de 

medicamentos, sendo também um local de prestação de vários serviços de saúde. Este contacto 

mais próximo com os utentes permite uma melhor monitorização de doenças, assim como 

identificação de possíveis novos casos. Durante o estágio, realizei, frequentemente, medições de 

glicémia, colesterol, triglicerídeos e tensão arterial. Ajudava o doente a perceber o significado 

dos valores obtidos e aconselhava sobre alterações que o doente poderia fazer no seu estilo de 

vida, para controlar os fatores de risco cardiovascular.  

 

7.1. Determinação da Pressão Arterial 

A determinação da pressão arterial na FV é gratuita e efetuada por um tensiómetro automático, 

que determina a pressão sistólica e diastólica, bem como a frequência cardíaca.  

 

7.2. Determinação da Glicemia Capilar 

A avaliação da glicémia é essencial no controlo da Diabetes e na precoce identificação em 

indivíduos saudáveis. É teste é também bastante simples de se realizar e muito rápido. Para a 

sua realização é apenas necessária a colheita de uma gota de sangue numa tira própria, sendo 

posteriormente colocada no aparelho respetivo.  

 

7.3. Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos 

Ambos os parâmetros são determinados a partir de uma amostra de sangue capilar (obtida por 

picada do dedo). O sangue é transferido para um capilar, sendo posteriormente aplicado na tira-

teste reativa que é lida pelo Reflotron
® 

(Roche Portugal). A determinação do colesterol total 



23 
 

pode ser efetuada a qualquer hora do dia, contrariamente à dos triglicerídeos, que requerem um 

jejum obrigatório de 12 horas, uma vez que os seus níveis variam muito ao longo do dia e são 

influenciados pela ingestão de alimentos.  

7.4. Dispensa domiciliária 

A FV dispõe de um sistema de pedido por telefone, de modo a garantir o acesso à medicação a 

toda a população do município de Guimarães. 

 

8. Contabilidade e Gestão na Farmácia Vitória 

8.1. Processamento do receituário e faturação 

O correto processamento do receituário é essencial para uma boa gestão da Farmácia, uma vez 

que é com base nele que se efetua o reembolso monetário relativo às comparticipações dos 

diferentes organismos. Na FV as receitas após serem aviadas são sujeitas a um rigoroso 

processo de conferência/verificação, para se detetar possíveis erros no ato da dispensa. Caso 

exista alguma inconformidade a receita é corrigida pelo Farmacêutico e nos casos necessários o 

utente é contactado, de modo a resolver o problema em questão. De seguida, as receitas são 

separadas consoante o organismo de comparticipação e organizadas em lotes de 30 receitas. 

Após reunidas e revistas as receitas de cada lote é então emitido o “Verbete de identificação do 

lote” que fornece um resumo das receitas aí presentes, bem como o valor pago pelo utente e o 

valor a pagar pelo organismo comparticipante. 

No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes de todos os organismos faturados. Para cada 

entidade comparticipadora é emitido a “Relação de resumo de lotes”, que apresenta o resumo 

dos verbetes de cada lote, bem como a “Fatura Mensal“ correspondente. Todos os exemplares dos 

documentos mencionados são assinados, datados e carimbados pela Diretora Técnica, sendo 

uma cópia arquivada na Farmácia. Os lotes das receitas pertencentes a organismos do SNS e 

respetiva documentação acessória são enviados para o Centro de Conferência de Faturas, até ao 

dia 5 de cada mês. Quanto às receitas pertencentes às restantes entidades comparticipadoras, 

estas juntamente com os documentos necessários são enviados para a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF) que se encarrega pela distribuição pelos organismos correspondentes. 

Desde o início do estágio que participei no processo de organização das receitas por organismos 

em lotes de 30 e, dentro destes, por número de receitas. Assisti diariamente ao processo de 

correção do receituário, o que me permitiu identificar quais os erros mais comuns no aviamento.  

 

9.  Na prática 

Os 3 meses que passei ao balcão foram os mais recompensadores de todo o estágio porque me 

permitiu desenvolver capacidades de comunicação com o utente e, ainda, fortalecer todos os 

conhecimentos adquiridos. Foi, também, onde senti mais dúvidas, tendo que, muitas vezes, 
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recorrer à ajuda dos meus colegas para saber se o que pensava aconselhar seria o mais adequado 

à condição do utente.  

 Identifiquei ainda situações de duplicação de medicação por parte de uma utente. Esta 

senhora estava a tomar simultaneamente o medicamento dela e do marido para baixar o 

colesterol. Deste modo, foi-lhe aconselhado a adotar o sistema de separar os medicamentos 

permitindo eliminar situações de confusão e toma errada de medicação; 

 Aprendi a identificar os principais sintomas que mais incomodavam o doente nos transtornos 

menores e a aplicar medidas farmacológicas e não farmacológicas para determinado sintoma 

(por exemplo, no caso de uma febre de 38ºC recomendei alternância de paracetamol com 

ibuprofeno, associado a hidratação elevada assim como banho com temperatura amena); 

 Adquiri experiência em identificar os principais organismos e subsistemas de saúde; 

 Aprendi a realizar vendas suspensas e a regularizar as situações dos utentes que 

posteriormente traziam as receitas; 

 Participei frequentemente nos pedidos de encomendas manuais ou via modem. Em caso de 

falta de um medicamento requisitado pelo doente, ligava para os principais fornecedores para 

saber a sua disponibilidade e, assim, informar o doente; 

 Percecionei quais os produtos que tinham mais saída e quais as patologias mais 

frequentemente atingiam os utentes da Farmácia; 

 Ganhei capacidade de comunicação e capacidade de adaptação do discurso aos diferentes 

utentes; 

 Aprendi sobre interações, posologia, reações adversas e indicações de suplementos e, ainda, 

sobre medicamentos veterinários; 

 Participei num rastreio organizado pela Farmácia, que consistiu na medição da glicémia 

capilar, assim como a tensão arterial de grupos de desportistas bem como dos seus 

acompanhantes, familiares e treinadores. Foi bastante gratificante pois possibilitou o contacto 

com uma grande variedade de profissionais do desporto que estão habituados a certos cuidados 

com a alimentação. No entanto, ainda foi possível orientar alguns no que diz respeito a formas 

melhores de alimentação aliada ao exercício físico.



Parte II: Conviver com a Doença 2014 
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1. Introdução 

Durante os 4 meses de estágio na Farmácia comunitária denotei a existência de doenças com 

caráter bem definido e bastante conhecido pelo doente e de outras que não eram abordadas 

aquando o atendimento ao balcão. Como exemplo das primeiras irei focar a Diabetes, mais 

precisamente a Diabetes tipo 2, e como exemplo das segundas abordarei o tema da Doença 

Celíaca. Pretendo assim, denotar o papel crucial do Farmacêutico, como profissional de saúde, 

no esclarecimento de ambas as doenças, sendo no entanto difícil uma vez que o doente muitas 

vezes não informa que é portador da patologia, como é o caso dos celíacos. Deste modo, o 

objetivo será também avaliar as medidas a tomar para tornar tanto o doente como os restantes 

profissionais de saúde com quem estagiei, mais informados sobre estes temas. 

 

2. Diabetes 

2.1.  Evolução da Diabetes em Portugal 

O termo “Diabetes Mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias 

heterogéneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de hidratos de 

carbono, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina 
[31]

. 

Os primeiros relatos de sintomas da Diabetes surgiram à quase 4000 anos, sendo que os 

primeiros dados conhecidos referentes a esta doença remetem à era egípcia: papiros encontrados 

no século XV já descreviam sintomas típicos da doença, porém sem nomeá-la 
[32]

.Com o 

avançar dos anos verificou-se uma crescente preocupação em relação à doença, sendo que em 

Portugal verificou-se o aparecimento do Programa Nacional de Controlo da Diabetes na década 

de setenta. Este foi revisto já várias vezes até à atualidade, sendo, portanto, um dos mais antigos 

programas nacionais de saúde pública. O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes deve ser implementado numa ótica de interceção e complementaridade com outros 

programas relacionados, visando prevenir o excesso de peso e a obesidade em todos os grupos 

etários da população. Atendendo à necessidade de inverter a tendência de crescimento da 

Diabetes e das suas complicações em Portugal e à necessidade de aumentar os ganhos de saúde 

entretanto obtidos, foram estabelecidas várias estratégias que assentam na prevenção primária 

da Diabetes, através da redução dos fatores de risco conhecidos, na prevenção secundária, 

através do diagnóstico precoce e do seu tratamento adequado de acordo com o princípio da 

equidade e na prevenção terciária, através da reabilitação e reinserção social dos doentes e na 

qualidade da prestação dos cuidados à pessoa com Diabetes 
[33]

. Atualmente a Diabetes atinge 

mais de 382 milhões de pessoas em todo o mundo, correspondendo a 8,3% da população 

mundial e continua a aumentar em todos os países. Em 46% destas pessoas, a Diabetes não foi 

ainda diagnosticada, prosseguindo a sua evolução silenciosa. Em Portugal a prevalência da 
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Diabetes, em 2012, é de 12,9% da população com idades compreendidas entre os 20 e os 79 

anos, verificando-se que em 56% dos indivíduos esta já havia sido diagnosticada e em 44% 

ainda não tinha sido diagnosticada (Anexo 1). Conclui-se portanto que, Portugal posiciona-se 

entre os países Europeus que registam uma mais elevada taxa de prevalência da Diabetes 
[34]

.  

 

2.2.  Classificação da Diabetes Mellitus (DM) 

A Diabetes é uma doença crónica que ocorre quando o corpo não consegue produzir insulina 

suficiente ou não pode usar a insulina que produz de forma eficaz. A insulina é uma hormona 

produzida nos ilhéus de Langerhans das células beta no pâncreas, que permite que a glucose, 

proveniente dos alimentos, entre nas células do corpo, onde é convertida em energia necessária 

para os músculos e tecidos funcionar. Deste modo, se um diabético não absorver a glucose 

adequadamente, e esta permanece em circulação no sangue – hiperglicemia-, esta torna-se 

altamente prejudicial para os tecidos. Existem três principais tipos de Diabetes: 

 Diabetes tipo 1; 

 Diabetes tipo 2; 

 Diabetes gestacional 
[35]

. 

A DM tipo 2 abrange cerca de 90% dos casos de Diabetes na população, sendo seguido em 

frequência pela DM tipo 1, que corresponde a aproximadamente 8% 
[36]

. Além desses tipos, a 

Diabetes gestacional também merece destaque, devido ao seu impacto na saúde da gestante e do 

feto 
[36]

. Assim, e como na Farmácia comunitária existem mais casos de DM tipo 2 irá ser dada 

uma especial importância a esta no presente trabalho. 

 

2.2.1. Diabetes Mellitus tipo 1 

A DM tipo 1 é causada por uma reação autoimune, onde o sistema de defesa do corpo ataca as 

células beta do pâncreas, produtoras de insulina. Como consequência o corpo deixa de produzir 

a insulina que necessita. Este tipo pode afetar pessoas de qualquer idade, mas normalmente 

ocorre em crianças ou adultos jovens, necessitando estes indivíduos de injetar insulina 

diariamente 
[37]

. A DM tipo 1 geralmente desenvolve-se de repente e pode produzir sintomas, 

tais como: sede anormal e boca seca, micção frequente, falta de energia, cansaço extremo, fome 

constante, perda de peso repentina, feridas de reconstituição lenta, infeções recorrentes e visão 

turva. Esta doença deve ser controlada através da combinação de uma terapia diária com 

insulina, um acompanhamento atento, uma dieta saudável, e exercício físico regular 
[38]

. O 

indivíduo pode estar metabolicamente normal antes da doença se manifestar mas o processo de 

destruição das células ß pode ser detetado através dos anticorpos anti-GAD (descarboxílase do 

ácido glutâmico), e anticorpos contra as células dos ilhéus ou contra insulina. 
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2.2.2. Diabetes Mellitus tipo 2 

A DM tipo 2 manifesta-se, geralmente, em adultos com excesso de peso e com história familiar 

de DM tipo 2. No entanto, atualmente caminha-se para uma sociedade juvenil cada vez mais 

obesa, verificando-se uma maior incidência de Diabetes em jovens, até mesmo em crianças e 

adolescentes. Este tipo de Diabetes caracteriza-se por uma combinação da incapacidade de 

resposta à insulina por parte das células do organismo (resistência à insulina) e inadequada 

compensação de secreção de insulina. A hiperglicemia desenvolve-se lentamente, 

permanecendo assintomática por vários anos 
[36,39]

. Os principais fatores de risco associados à 

DM tipo 2 são: 

 Excesso de peso (Índice de massa corporal – IMC ≥ 25) e obesidade (IMC ≥ 30); 

 Obesidade central ou visceral, Homem ≥94 cm; 102 cm, Mulher ≥80 cm; 88 cm; 

 História familiar de Diabetes; 

 Sedentarismo; 

 Idade ≥ 45 anos (europeus); ≥ 35 anos (outras regiões); 

 Tolerância diminuída à glucose ou intolerância à glucose em jejum; 

 História de doença cardiovascular (DCV) prévia; 

 Hipertensão (≥140/90 mm Hg); 

 Diabetes gestacional; 

 Dislipidemia; 

 Consumo de fármacos que predispõem ao aparecimento de Diabetes. 

 

O controlo da doença passa por uma alimentação adequada e exercício físico aliada a 

medicamentos específicos (farmacoterapia). Os antidiabéticos orais constituem a primeira 

escolha para o tratamento da DM tipo 2 não responsivo a medidas não farmacológicas isoladas, 

uma vez que promovem, um controlo rigoroso, redução na incidência de complicações, têm boa 

aceitação pelos pacientes, simplicidade de prescrição e levam a menor aumento de peso em 

comparação à insulina 
[40]

. Existem diversos tipos de medicamentos com diferentes mecanismos 

de ação que se encontram representados na tabela 1 
[41]

. 
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Tabela 1: Fármacos utilizados no tratamento da DM tipo 2 

 

 

2.2.3. Diabetes gestacional 

A Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, menos severo que o Diabetes tipo 1 e 2, 

detetado pela primeira vez na gravidez. Esta, geralmente é solucionada no período pós-parto e 

pode frequentemente retornar anos depois. A sua deteção deve ser iniciada na primeira consulta 

de pré-natal 
[36,41]

. O diagnóstico da Diabetes gestacional faz-se com base nos seguintes valores 

para plasma venoso:  

A. Glicemia de jejum, a realizar na 1.ª consulta de gravidez, ≥ 92 mg/dl e <126 mg/dl (ou ≥ 

5,1 e <7,0 mmol/l);  

B. Se glicemia de jejum <92 mg/dl, realiza-se Prova de tolerância à glucose oral (PTGO) 

com 75 g de glicose, às 24-28 semanas de gestação. É critério para diagnóstico de Diabetes 

gestacional, a confirmação de um ou mais valores   

I. às 0 horas, glicemia ≥ 92 mg/dl (ou ≥ 5,1 mmol/l);   

II. à 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dl (ou ≥ 10,0 mmol/l);   

III. às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dl (ou ≥ 8,5 mmol/l) 
[42]

.   

 

2.2.4. Diagnóstico 

Os sinais e sintomas característicos da Diabetes são os “quatro P’s”: poliúria - urinar em grande 

quantidade e muito mais vezes, especialmente durante a noite-, polidipsia - sede constante e 

intensa -, polifagia - fome constante e difícil de saciar - e perda inexplicada de peso. Embora 

possam estar presentes na DM tipo 2, estes sinais são mais agudos no tipo 1, podendo progredir 

para cetose, desidratação e acidose metabólica. Podem ainda estar presentes sintomas mais 

vagos, como prurido, visão turva e fadiga. Na DM tipo 2, o início é insidioso e muitas vezes a 

pessoa não apresenta sintomas. Deste modo, a suspeita da doença é feita pela presença de uma 

complicação tardia, como proteinuria, retinopatia, neuropatia periférica, doença arteriosclerótica 

Classe de fármacos Mecanismo de ação 

Estimulam a secreção de insulina 

 

Sulfonilureuias 

Secretagogos de ação rápida (glinidas) 

Inibidores da dipeptidilpeptidase IV (iDPP-IV) 

Análogos do GLP-1 (glucagon-like peptide-1) 

Diminuem a resistência à insulina 
Biguanidas 

Glitazonas 

Reduzem ou atrasam a absorção de glicose Inibidores das alfa-glicosidases 
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ou então por infeções. O diagnóstico de Diabetes baseia-se na deteção da hiperglicemia, 

recorrendo-se a quatro tipos de exames: glicemia ocasional, glicemia em jejum, PTGO com 

sobrecarga de 75 g em duas horas e, em alguns casos, hemoglobina glicada (HbA1c). Os 

critérios de diagnóstico para cada um dos exames são apresentados na Tabela 2 
[43,44]

. 

 

Tabela 2: Valores preconizados para o diagnóstico de DM tipo 2 e seus estágios pré-clínicos 

Categoria 
Glicemia em 

jejum* 

PTGO: 2 

horas após 

75g de glucose 

Glicemia 

ocasional** 

Hemoglobina 

glicada (HbA1C) 

Glicemia normal <110 <140 <200  

Glicemia alterada > 110 e  < 126    

Tolerância 

diminuída à glucose 
 ≥ 140 e  < 200   

Diabetes Mellitus ≥ 126 ≥ 200 

≥ 200 (com 

sintomas 

clássicos***) 

> 6,5% 

 

*O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por, no mínimo, oito horas. 

**Glicemia plasmática ocasional é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o 

intervalo desde a última refeição. 

***Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e polifagia. 

 

2.2.5. Complicações associadas 

A DM não controlada pode provocar, a longo prazo, disfunção e falência de vários órgãos, 

especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Estudos epidemiológicos 

sustentam a hipótese de uma relação direta e independente entre os níveis sanguíneos de glucose 

e o alto risco de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, bem como de 

neuropatias. Desta forma, a DM é considerada causa de cegueira, insuficiência renal e 

amputações de membros, sendo responsável por gastos expressivos em saúde, além de 

substancial redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida 
[45]

. As complicações da 

DM podem ser classificadas em complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e coma 

hiperosmolar) e crónicas, como a retinopatia, a nefropatia, e a neuropatia diabéticas 
[46-48]

. 

Destacam-se ainda outras complicações como, hipertensão arterial, hipoglicemia, hiperglicemia, 

pé diabético, doenças cardiovasculares, disfunção e impotência sexual e infeções. 
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2.2.6. Apoio nutricional 

A terapia nutricional é importante na prevenção da DM e no atraso das complicações 

associadas, integrando o conjunto de medidas de autocuidado e educação
 [49,50]

. As modificações 

na alimentação são reconhecidas como um recurso para o controlo glicémico e redução do risco 

das doenças cardiovasculares, estando diretamente relacionada com alguns fatores que 

interferem na prevenção e/ou controlo da DM tipo 2 e seus agravos. Deste modo, destacam-se 

fatores como excesso de peso, dislipidemia, descontrolo glicémico e hábitos alimentares com 

consumo excessivo de gorduras saturadas e pouca ingestão de frutas e vegetais. Como 

consequência, as modificações na alimentação são reconhecidas como um recurso tanto para o 

controlo glicémico como para o controlo e/ou manutenção do peso, resultando na redução dos 

riscos associados às doenças cardiovasculares 
[49]

. Posto isto, dietas com baixo teor de hidratos 

de carbono têm benefício no controlo glicémico, na perda de peso, na redução do uso de 

medicações e nos fatores de risco cardiovascular como aumento do HDL-colesterol (High-

density lipoprotein), quando comparadas com dietas tradicionais 
[51,52]

. Dietas com baixo índice 

glicémico também apresentam benefício no controlo glicémico (redução de 0,43% na HbA1c) e 

níveis de HDL-colesterol 
[53,54]

. A ingestão de gordura saturada deve ser <7% do valor 

energético total e a de gordura trans deve ser mínima 
[43]

.   

 

2.2.6.1. Hidratos de carbono 

Apesar de alguma controvérsia a recomendação diária de ingestão de hidratos de carbono é 50% 

– 60% do valor energético total, ou seja, idêntica à da população em geral 
[55]

. Os hidratos de 

carbono simples como açúcar, mel, doces em geral e alimentos industrializados que contenham 

açúcar devem ser evitados ou substituídos por adoçantes não calóricos 
[50]

. O açúcar comum 

poderá ser utilizado com restrição, respeitando as limitações indicadas na orientação dietética, 

sendo que a sua ingestão poderá ser permitida em pequenas quantidades (10 g a 15 g) 
[56]

. Os 

hidratos de carbono estão presentes nos seguintes alimentos:  

 Nos açúcares: branco e açúcar amarelo (sacarose) e frutose; 

 Mel, doces em geral e alimentos preparados com açúcar; 

 Pães e biscoitos; 

 Arroz, massa, farinhas, milho, batata; 

 Feijão, ervilhas, lentilha, grão-de-bico e soja; 

 Frutas e verduras 
[50,56]

; 

 

2.2.6.2.  Alimentos dietéticos 

Os alimentos dietéticos podem ser recomendados, desde que seja conhecida a sua composição 

nutricional. Os produtos dietéticos isentos de sacarose podem ser bastante calóricos, além de 

conter gordura trans ou saturada como, por exemplo, os chocolates, e biscoitos. O uso moderado 
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de adoçantes não calóricos ou edulcorantes pode ser recomendado, pois mostraram-se seguros 

quando consumidos em quantidades normais 
[56]

.  

 

2.2.6.3.  Fibras 

São hidratos de carbono complexos presentes nas plantas e resistentes à digestão 
[57]

. São 

classificadas de acordo com a sua solubilidade, ou seja, solúveis (pectina nas frutas e gomas na 

aveia, cevada e leguminosas) e insolúveis (hemicelulose nos grãos e lignina nas hortaliças). O 

consumo de fibras solúveis está associado à melhoria do controlo glicémico 
[57-59]

 e à diminuição 

da concentração de lípidos no plasma em pessoas com DM tipo 2 
[53,60]

. As fibras insolúveis 

promovem o atraso do esvaziamento gástrico, o que prolonga a saciedade diminuindo a ingestão 

calórica. As fibras alimentares também estão associadas à melhoria do trânsito intestinal, no 

entanto o seu consumo não deve exceder a recomendação, pois a fibra interfere na 

biodisponibilidade de minerais 
[56,58]

. As fibras estão presentes nos seguintes alimentos: 

 Frutas e verduras; 

 Cereais integrais: arroz integral, trigo integral, farelo de trigo, aveia em flocos; 

 Leguminosas (feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja) 
[57,59]

; 

 

2.2.6.4.  Proteínas 

A recomendação da ingestão proteica para pessoas com DM tipo 2 é igual à da população em 

geral, ou seja, 0,8 g/kg de peso para mulheres e 1 g/Kg de peso para homens 
[36]

. A proteína 

animal está presente: 

 Leite e derivados; 

 Carnes (de boi, porco, aves) e peixes; 

 Ovos; 

A proteína vegetal está presente: 

 Leguminosas: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e soja 
[36]

. 

 

2.2.6.5. Micronutrientes 

A suplementação de vitaminas e minerais em pessoas com DM não apresenta evidência de 

benefícios, embora se considere que a hiperglicemia crónica possa causar alterações 

significativas no estado nutricional em relação aos micronutrientes e, consequentemente, afetar 

a homeostase da glicose 
[36, 57]

. 

2.2.7. Exercício físico na Diabetes Mellitus 

A prática regular de atividade física é fundamental na adoção de hábitos de vida mais saudáveis 

e no controlo do DM, pois é responsável por aumentar a captação de glucose pelo tecido 

muscular por mecanismos independentes daqueles mediados pela insulina. O exercício físico 
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regular melhora o controlo glicémico, diminui os fatores de risco para doença coronária, 

promove o aumento do HDL-colesterol, contribui para a perda de peso, melhora o bem-estar, 

além de prevenir DM tipo 2 em indivíduos de alto risco 
[61]

. Estudos apontaram ainda uma 

redução nos valores de hemoglobina glicada (HbA1c) 
[39,61]. 

 

2.2.8. Papel do Farmacêutico 

O Farmacêutico tem um papel de fundamental na saúde do indivíduo diabético articulando-se 

com outros profissionais de saúde e diretamente com os seus familiares. Devido à sua 

proximidade com o doente, é necessário que este o identifique e o siga convenientemente 

através da medição da glicemia e avaliação dos resultados. Por outro lado, torna-se muito 

importante que o Farmacêutico promova a toma correta de toda a medicação de modo a não só 

controlar a doença como também prevenir complicações graves associadas à mesma. Estudos 

epidemiológicos indicam uma relação direta entre os níveis sanguíneos de glicose e a doença 

cardiovascular 
[62]

 fazendo com que a estratégia clínica de prevenção cardiovascular requeira o 

conhecimento do estado diabético. No entanto, sabe-se que a DM pode permanecer 

assintomática por um longo período de tempo e sua deteção clínica é frequentemente feita, não 

pelos sintomas, mas pelos seus fatores de risco. Por essa razão, é importante que o Farmacêutico 

esteja atento, não apenas aos sintomas de Diabetes, mas também aos seus fatores de risco 

(hábitos alimentares não saudáveis, sedentarismo e obesidade). A abordagem terapêutica dos 

casos detetados, o monitoramento e o controlo da glicemia, bem como o início do processo de 

educação em saúde são fundamentais para a prevenção de complicações e para a manutenção de 

sua qualidade de vida. Deste modo, uma das tarefas mais importantes do Farmacêutico passa 

por tentar educar o doente para que este tome medidas que comprovadamente melhorem a 

qualidade de vida como: hábitos alimentares saudáveis, estímulo à atividade física regular, 

redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo. Concluindo, é, de certa 

forma, da responsabilidade do Farmacêutico conseguir que o diabético atinja os seguintes 

objetivos: 

 Controlar a taxa de glicose; 

 Controlar a taxa de colesterol e triglicerídeos; 

 Controlar a pressão arterial; 

 Controlar o peso. 

 

2.3.  Na prática 

No âmbito deste tema desenvolvi um panfleto de orientação da doença para os pacientes que 

padecem da mesma (Anexo 5). Deste modo, este permite ao doente inteirar-se sobre o que tem, 

assim como algumas medidas não farmacológicas que podem ajudar a controlar a Diabetes tipo 

2. Este tema surgiu, pois observei que este tipo de Diabetes é uma das doenças mais comuns que 
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surgem ao balcão diariamente e que por muita informação que seja divulgada, os idosos, 

principalmente, ainda não sabem o que é a doença e como é que de alguma forma a podem 

controlar. O panfleto foi distribuído por todos os balcões da Farmácia assim como no gabinete 

onde se efetuavam os testes bioquímicos, pois, de modo geral era neste local que os doentes 

mais colocavam as suas dúvidas. O resultado deste trabalho foi interessante porque consegui 

perceber que depois de ler, mesmo que apenas partes do panfleto, o doente mencionava que não 

conhecia alguma daquela informação, deixando caminho aberto para posteriores informações 

dadas ao mesmo! 

 

 

3. Doença Celíaca 

3.1. Evolução da doença 

A primeira referência à Doença Celíaca (DC) remonta ao século II, contudo foi só em 1888, que 

Samuel Glee descreveu a doença nos termos atuais. Não obstante, apenas em meados do século 

XX, Dick et al. identificou o glúten como agente causal 
[63]

. Há cerca de uma década, a Doença 

Celíaca era considerada uma entidade relativamente incomum, encontrando-se dados 

epidemiológicos que referiam uma prevalência de 1/1000. No entanto, os últimos estudos 

demonstram uma prevalência claramente superior e estima-se atualmente que a Doença Celíaca 

possa afetar 1 em cada 200 indivíduos. A imagem do “iceberg” foi proposto no Sétimo 

Congresso Internacional sobre Doença Celíaca, para explicar a epidemiologia da doença, em 

que a ocorrência de sintomas típicos representa apenas a porção visível 
[64]

. Assim sendo, a parte 

submersa do “iceberg” poderá revelar-se cada vez maior, ou seja, a imagem do iceberg, é útil 

para ilustrar o quanto a Doença Celíaca é sub-diagnosticada, significando isto, que a prevalência 

(número de casos presentes em determinada população em determinado tempo) constitui o total 

do iceberg enquanto tudo que está abaixo do nível da água representa o número total de casos 

não diagnosticados numa dada população, num dado instante. Por outro lado, a ponta do 

iceberg, ou seja, a ocorrência de sintomas típicos, representa a porção visível, demonstrando que 

o número de casos diagnosticados é muito menor do que aqueles não diagnosticados. O 

tamanho do iceberg é praticamente o mesmo em todas as populações, porém o “nível” da água 

pode variar de continente para continente. Nível que depende do conhecimento sobre a DC, da 

disponibilidade de recursos de diagnóstico e das manifestações clínicas (latentes, silenciosos ou 

assintomáticos) – Anexo 2. Em Portugal, admite-se uma prevalência da doença semelhante ao 

resto da Europa (1/130-300). Estudos demonstram ainda uma alta prevalência desta doença, 

tanto em crianças como em adultos aparentemente saudáveis, sendo que nos adultos, tem um 

pico de incidência na quinta década, com o sexo feminino a mostrar-se o mais afetado (na idade 

fértil, o ratio sexo feminino/masculino é de 3:1). Embora a Doença Celíaca seja classicamente 
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relacionada com a infância, é hoje evidente que esta doença na infância se está a tornar 

progressivamente menos comum 
[64]

. Concluindo, a prevalência desta doença é muito variável 

de país para país verificando-se uma maior prevalência na Europa. Assim, sabe-se que esta 

doença atinge 1 em 175 pessoas na Itália, 1 em 122 na Irlanda do Norte, e 1 em 99 na Finlândia 

[65]
.  

3.2. Definição e patogénese 

A Doença Celíaca é uma enteropatia imuno-mediada, que se desenvolve em indivíduos 

suscetíveis, como consequência da ingestão de glúten, uma proteína da farinha de variados 

cereais como o trigo, cevada, centeio... 
[66]

 Algumas pessoas revelam sensibilidade ao glúten que 

pode ocasionar intolerância, alergia e inflamações permanentes, sendo que a sua manifestação é 

uma resposta imunológica, tanto celular, como humoral, resultando numa interação glúten-

sistema imune que pode expressar-se em diferentes níveis nos indivíduos 
[67]

. Assim sendo, a 

patogénese da DC é complexa, e surge como consequência da interação de fatores ambientais, 

genéticos e imunológicos. 

Fatores ambientais - O glúten é o principal fator responsável pela indução da doença. 

Trata-se de uma proteína existente em diversos cereais, constituída por prolaminas e gluteninas. 

As prolaminas tóxicas encontram-se no trigo (gliadina), cevada (hordeina) e centeio (secalina). 

Estes péptidos são resistentes à digestão normal pelas enzimas gástricas e pancreáticas acabando 

por alcançar a lâmina própria do intestino delgado, provavelmente em consequência de aumento 

da permeabilidade intestinal. O glúten tem um elevado teor dos aminoácidos prolina (15%) e 

glutamina (35%) – Anexo 3 
[63, 68]

.  

Fatores genéticos – Cada vez mais tem sido importante a identificação de genes 

envolvidos na Doença Celíaca uma vez que a predisposição genética é detentora de um papel 

chave na doença 
[67,69]

. Deste modo, os fatores genéticos estão relacionados com genes do 

Sistema Antígeno Leucocítico Humano (HLA – Human Leukocyte Antigens), os quais são 

cruciais no desenvolvimento de doenças autoimunes e responsáveis pela rejeição de transplantes 

de órgãos e tecidos. A resposta imune mediada pelo sistema HLA, é responsável pelo 

desenvolvimento de reações celulares e humorais em contato com agentes infeciosos. No 

organismo, as moléculas HLA unem-se e expõem-se a linfócitos T sob diferentes tipos de 

proteínas (sob a forma de pequenos péptidos). A união assim como a apresentação destes e de 

outros peptídeos dependerá dos alelos HLA que determinado indivíduo possui e, desta forma, 

irá determinar a imunogenicidade de um antigénio e a imunodominância da resposta. O glúten 

interage com os marcadores de superfície HLA DQ2 e HLA DQ8, causando uma resposta 

imune anormal da mucosa e lesão tecidual. Estudos anteriores revelam que cerca de 90-95% dos 

doentes expressam moléculas do sistema HLA de classe II DQ2. Por seu lado, os restantes 

apresentam na sua maioria, o gene DQ8. A molécula DQ2 é comum na população, porém 

apenas uma pequena proporção virá a desenvolver DC 
[67,70]

. 
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Fatores imunológicos – Os fatores imunológicos envolvidos estão relacionados com uma 

resposta autoimune específica do endomísio, ou seja, uma estrutura da matriz extracelular. O 

antigénio endomisial foi identificado como transglutaminase tecidual (tTG), que é uma enzima 

secretada em pequenas quantidades por células intestinais. A gliadina proveniente da ingestão 

do glúten na dieta, atravessa a barreira epitelial e é exposta à tTG. Por sua vez, a tTG irá 

desaminar os resíduos da glutamina do glúten, tornando mais fácil o reconhecimento pelas 

moléculas HLA-DQ2 e HLA-DQ8 expressas pelas células apresentadoras de antigénios da 

lâmina própria do intestino. Como resultado, ocorre ativação dos linfócitos T CD4
+
, que 

reconhecem estes derivados da gliadina (péptidos) através dos seus recetores complementares e 

tornam possível uma resposta Th1 (T-helper tipo 1) ou Th2 (T-helper tipo 2). Esta resposta 

provocará a secreção de citoquinas pró-inflamatórias, responsáveis pela estimulação de células 

T citotóxicas, conduzindo também à libertação de metaloproteínas, e outros mediadores de 

danos nos tecidos, que lesam a matriz extracelular. Um dos mediadores crucias é a interleucina-

15 (IL-15), pois promove o desenvolvimento de linfocitose intraepitelial e destruição da 

mucosa. É ainda de salientar que algumas citoquinas estão envolvidas no processo de ativação e 

diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos produtores de IgA (imunoglobulina A) e IgG 

(imunoglobulina G). Os linfócitos intraepiteliais existem, em condições normais, na mucosa do 

intestino delgado, como parte integrante da defesa imunitária, sendo na sua maioria células T 

CD8
+
 com o recetor de superfície alfa/beta. Normalmente, apenas uma pequena quantidade de 

linfócitos apresenta o recetor gama/delta 
[63]

.  

 

3.3.  Fisiopatologia  

A DC é responsável pelo comprometimento do intestino delgado proximal, afetando 

consequentemente os locais de absorção. Para além da atrofia vilositária, há uma hipertrofia das 

criptas e aumento dos linfócitos intraepiteliais. A área do intestino atingida pela doença varia 

em cada paciente, estando este correlacionado com a gravidade dos sintomas clínicos. Ou seja, 

quanto mais grave a lesão e maior o segmento atingido, mais intensa será a má absorção e mais 

sinais e sintomas apresentará o indivíduo. A absorção é afetada uma vez que as vilosidades 

sofrem atrofia, e por conseguinte não permite a passagem efetiva dos nutrientes através da 

mucosa. O Anexo 4 mostra a mucosa do intestino com vilosidades normais e com vilosidades 

atrofiadas 
[63,65]. 

 

3.4. Quadro clínico 

O quadro clínico associado à Doença Celíaca varia muito dependendo da gravidade e extensão 

das lesões, idade, aparecimento de sinais e sintomas bem como a exposição ao glúten. Por 

conseguinte, pode desenvolver-se no latente, relacionando-se com a época do desmame e/ou 



36 
 

introdução de cereais na alimentação. A forma caraterizada como clássica tem o seu início nos 

primeiros anos de vida e são conhecidos sintomas como diarreia crónica, vómitos, irritabilidade, 

falta de apetite, atraso no crescimento, distensão abdominal, diminuição do tecido celular 

subcutâneo e atrofia da musculatura glútea. Podem verificar-se sinais e sintomas de má absorção 

de apenas um nutriente ou de vários, o que pode ameaçar a vida do paciente 
[71]

. A DC pode ser 

classificada nas seguintes formas: 

 Forma Clássica – Esta forma caracteriza-se por um predomínio de sintomas 

gastrointestinais assim como má absorção de nutrientes, com um quadro de diarreia crónica e 

subnutrição; falta de apetite; alteração de humor (irritabilidade ou apatia); atraso no 

crescimento. Encontra-se em crianças e adultos, sendo que, na criança, a distensão abdominal e 

a intensa redução da massa glútea são dados que sobressaltam. Esta forma clínica pode ter 

evolução grave, conhecida como crise celíaca, que ocorre quando há retardo no diagnóstico e na 

instituição do tratamento adequado. 

 Forma não clássica - Qualificada por um quadro mono ou oligossintomático, em 

que as manifestações digestivas estão ausentes ou se presentes, ocupam um segundo plano. 

Caracteriza-se por promover indivíduos com baixa estatura, anemia por deficiência de ferro 

refratária à reposição de ferro por via oral, anemia por deficiência de folato e vitamina B12, 

osteoporose, hipoplasia do esmalte dentário, artralgias ou artrites, obstipação intestinal refratária 

ao tratamento, irregularidade do ciclo menstrual, esterilidade e perda de peso sem causa 

aparente. 

 Forma assintomática ou silenciosa - Revela-se por um quadro de alterações 

sorológicas e histológicas da mucosa do intestino delgado compatíveis com a DC, na ausência 

de manifestações clínicas. É especialmente frequente verificar-se esta situação em grupos de 

risco para a DC, como por exemplo, parentes em primeiro grau de pacientes celíacos. Após o 

desenvolvimento dos marcadores sorológicos da doença, esta forma da DC tem sido confirmada 

com uma maior frequência nos últimos tempos. 

 Forma latente - Presente em indivíduos que apresentam testes sorológicos positivos 

e biopsia intestinal normal face ao consumo de glúten, que anteriormente ou posteriormente 

desenvolvem atrofia parcial ou total de vilosidades, retomando de novo ao normal após isenção 

do glúten da dieta. Esta forma não apresenta manifestações da doença 
[65,68]

. 

 

3.5. Diagnóstico 

A identificação de um doente com intolerância ao glúten é feita com base num diagnóstico 

clínico, apoiado nos sinais e sintomas característicos desta patologia. Uma vez considerada a 

possibilidade de se ter a doença, seguem-se os testes que confirmam o diagnóstico 
[42]

:  
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3.5.1. Testes hematológicos e bioquímicos  

Na DC encontram-se frequentemente alterações analíticas, sendo as mais usuais: anemia; 

diminuição de ferro, folato e vitamina B 12 no soro; volume corpuscular médio diminuído (por 

carência em ferro) ou aumentado (por carência em folato e vitamina B 12); hipoesplenismo 

(trombocitose, corpos de Howell-Jolly); tempo de protrombina prolongado (raro); linfocitopenia 

ocasional; hipocalcémia, hipofosfatémia e fosfatase alcalina elevada (osteomalacia); elevação 

das transaminases (ocasional); hipoalbuminémia e deficiência em IgA 
[72]

.  

3.5.2. Biópsia intestinal 

A biópsia intestinal associada à sorologia positiva representa um fator crucial para o diagnóstico 

da Doença Celíaca e deve ser realizada em todos os indivíduos onde haja suspeita de DC. 

Assim, é feita com base na colheita da segunda e terceira porções do duodeno. A endoscopia 

tornou-se o método mais conveniente para se obter biópsias da mucosa do intestino delgado. Por 

consequência, evidências endoscópicas da DC são: padrão da mucosa do tipo mosaico, com 

fissuras; pregas de Kerkring planas no duodeno descendente, pregas que diminuem de tamanho 

ou desaparecem com a insuflação máxima, vasos sanguíneos visíveis, perda de granulosidade. O 

patologista deve estar familiarizado com o espetro das alterações compatíveis com a DC. Deve 

ainda avaliar e descrever a infiltração vilositária, padrão das criptas e a atrofia vilositária. A 

classificação sugerida por Marsh em 1992 é a que mais se utiliza, sendo dividida em Marsh I, 

Marsh II e Marsh III 
[72,73]

. Concluindo, a nível europeu considera-se importante a repetição de 

biópsia um ano após a suspensão do glúten. Lepers et al., também aconselham a endoscopia de 

controlo decorridos 12-18 meses de dieta restritiva 
[72,74]

.  

3.5.3. Marcadores sorológicos 

Os testes sorológicos foram desenvolvidos com o objetivo da triagem da DC, embora nenhum 

deles seja suficientemente fiável para substituir a necessidade de biópsia do intestino delgado 

[73,75]
. Sabe-se que sorologia positiva pode ficar negativa após 6 a 12 meses de introdução de 

dieta isenta de glúten. A sensibilidade dos marcadores sorológicos está relacionada com o grau 

de dano histológico na DC, tanto no momento do diagnóstico, como no acompanhamento da 

adesão à dieta sem glúten. A sensibilidade destes testes é elevada quando existe atrofia total das 

vilosidades e diminuição progressiva desta, à medida que histologicamente se verifica menor 

alteração 
[73]

. Desta forma, a sorologia negativa não exclui o diagnóstico da DC. Os testes 

sorológicos estão especialmente indicados nas seguintes situações:  

 Se a probabilidade de Doença Celíaca é baixa. Um teste negativo evita a biópsia. 

 Nos rastreios de grupos de particular risco, designadamente em parentes próximos de 

doentes celíacos. 

 Na monitorização da aderência à terapêutica sem glúten. 

 No diagnóstico da doença em crianças, evitando biópsias 
[72]

. 
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Os marcadores sorológicos utilizados são:  

3.5.3.1. Anticorpos anti-gliadina (AGA) 

Anticorpo da classe IgA, avaliado por métodos ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 

tem uma sensibilidade de 75-93% e uma elevada especificidade (> 95%). Sublinha-se o facto de 

este anticorpo poder surgir positivo em várias patologias, como é o caso da gastrite e artrite 

reumatoide 
[72]

.  

3.5.3.2. Anticorpo anti-endomísio (EMA)  

Anticorpo da classe IgA dirigidos contra o endomísio, e correlacionam-se positivamente com a 

gravidade da lesão da mucosa. O método usual de deteção é a imunofluorescência indireta. É 

excelente para diagnóstico, monitorização da dieta, rastreamento de familiares de celíacos e 

deteção de DC como co-morbilidade em outras doenças autoimunes. O EMA constitui-se num 

poderoso exame específico para DC, é útil não só na deteção de DC ativa como na sua forma 

silenciosa ou potencial 
[65,72,73]

.  

3.5.3.3. Anticorpos anti-reticulina  

Anticorpo que reage com as fibrilhas (reticulina) do tecido conetivo extracelular. São detetados 

por imunofluorescência indireta
 [65]

. Estes anticorpos apresentam elevada especificidade mas a 

sensibilidade é de apenas 40-60%, de modo que atualmente se recomenda que sejam 

abandonados 
[63]

. 

3.5.3.4. Anticorpos anti-transglutaminase (anti-tTG)   

A tTG interfere na matriz extracelular e nos mecanismos de reparação tecidual, sendo que a 

gliadina do trigo, na DC, tem o papel de substrato para estas reações. Em tecidos lesados, não só 

na DC, os níveis de tTG aumentam. Estes anticorpos são detetados por ELISA, sendo uma das 

principais desvantagens o facto de poder dar níveis considerados de falsos positivos, ou seja, 

positivos noutras doenças (doença hepática crónica, insuficiência cardíaca, artrite, Diabetes e 

doença inflamatória intestinal) 
[65,73]

.  

3.5.4. Exames de imagem 

Consideram-se os seguintes exames de imagem para diagnóstico da DC: 

 

 Trânsito intestinal    

Este exame de imagem não apresenta benefícios no diagnóstico da DC, já que é semelhante aos 

visualizados noutras patologias de má absorção. Fragmentações, floculação de contraste, 

dilatações e pregas alargadas, são os achados mais comuns, sendo mais evidentes no intestino 

proximal. Cerca de 12% dos doentes celíacos apresentam Raios X de intestino sem qualquer 

alteração. 
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 Idade Óssea  

Este exame tem a sua função para o acompanhamento da Doença Celíaca em crianças no que 

respeita ao crescimento estrutural. De forma geral apresenta-se atrasada em relação à idade 

cronológica de celíacos na adolescência. 

 Densitometria óssea  

Tem a capacidade de demonstrar osteopenia ou osteoporose, controlando a necessidade e a 

eficácia de cálcio e de vitamina D. Exame obrigatório da DC em adultos e adolescentes 
[65]

.  

 

3.6. Tratamento 

O tratamento da DC é basicamente dietético e baseia-se na exclusão do glúten da dieta, durante 

toda a vida, tanto dos indivíduos sintomáticos, quanto assintomáticos, devendo atender às 

necessidades nutricionais do paciente de acordo com a idade e situação fisiopatológica 
[63,74]

. 

Assim sendo, o tratamento da Doença Celíaca baseia-se nos seguintes pontos:  

 Iniciar uma dieta sem glúten; 

 Monitorizar o progresso clínico; 

 Assegurar apoio regular com dietista; 

 Fornecer suplementos de nutrientes, se necessário - ferro, ácido fólico, cálcio; 

 Monitorizar adesão à dieta com testes seriados com anticorpos e repetir biopsia 

intestinal se a evolução clínica não for adequada 
[64]

.  

Essa dieta deve ser rigorosa, saudável e equilibrada, não devendo os alimentos que contêm 

glúten ser eliminados mas sim substituídos por outros cujas matérias-primas não o contêm 

(tabela 3). Apenas a eliminação do glúten da alimentação permite que o intestino regenere por 

completo da lesão e o organismo recupere. Contudo, se houver reintrodução do glúten, as 

inflamações regressam bem como os sintomas. Como o glúten está presente no trigo, centeio, 

cevada e aveia, a dieta para ser eficaz não poderá conter nenhum destes 4 cereais ou seus 

derivados. A fim de evitar problemas a nível da resposta intestinal, não se deve fazer qualquer 

restrição alimentar antes da confirmação do diagnóstico pela biópsia. Desta forma, evitam-se 

diagnósticos inconclusivos e grandes prejuízos para os doentes. Contudo, uma dieta 

absolutamente restrita de glúten é difícil ou mesmo impossível de manter, dada a presença de 

quantidades residuais nos alimentos disponíveis no mercado. Hoje em dia, considera-se que o 

limite de glúten residual pode ser estabelecido em 100mg/kg de produto 
[63,76]

. A dieta isenta de 

glúten (DIG) tem como objetivos o decréscimo dos sintomas gastrointestinais e os valores dos 

testes sorológicos, melhorar a mucosa intestinal e o estado nutricional do indivíduo. Nos casos 

de malnutrição evidente existe a possibilidade de carências de várias ordens, pelo que pode ser 

necessário administrar suplementos vitamínicos ou ferro no início do tratamento 
[76]

. Deste 

modo, poderá ser necessário corrigir défices específicos, com suplementos de ferro, ácido 
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fólico, cálcio, vitamina D, cobre, magnésio, zinco, albumina e vitamina B 
[63]

. Torna-se ainda 

importante proceder à reposição intravenosa de fluídos e eletrólitos tratando a possível 

desidratação e depleção de eletrólitos causada por uma diarreia severa 
[77]

. Por outro lado, a 

hipocalémia (défice de potássio) deve ser tratada rapidamente com cloreto de potássio 

parenteral, se a deficiência for grave e com suplementos orais de potássio, se leve. Torna-se 

ainda essencial a administração de vitamina D a doentes com sinais de debilidades ósseas 

essencialmente durante os primeiros meses de tratamento, vigiando-se com máximo cuidado os 

valores de cálcio e fósforo 
[78]

. Após o início da terapêutica, os marcadores sorológicos 

normalizam passado alguns meses, por este fato, estão indicados na monitorização da aderência 

do doente ao regime dietético 
[72]

. O estado nutricional e os parâmetros bioquímicos devem ser 

igualmente analisados. Assim, é recomendada a medição dos tTG seis meses após o tratamento 

com DIG, pois uma diminuição deste anticorpo é um indicador indireto da adesão à dieta e 

como consequência indicador da recuperação do indivíduo com DC 
[75]

. Os corticosteroides 

estão indicados para os casos em que se verifique diarreia intensa, desidratação, emagrecimento, 

acidose, hipocalcémia e hipoproteinémia. Após a indução de remissão com corticoterapia, a 

azatioprina deve ser a opção a ter em conta 
[63]

. 

Tabela 3: Alimentos com e sem glúten (adaptado de 
[63]

) 

Alimentos que contem 

glúten 

Alimentos que podem conter 

glúten * 
Alimentos sem glúten 

Pães, farinhas, produtos de 

pastelaria, cereais de pequeno-

almoço e massa preparados a 

partir de trigo, centeio, cevada, 

aveia; 

Qualquer alimento preparado ou 

manufaturado se o comerciante não 

específica que não tenha glúten; 

Pães, produtos de pastelaria 

e cereais preparados a partir 

de milho, batata, arroz ou 

soja; 

Milho, arroz, tapioca 

(farinha e amido) e soja; 

Produtos manufaturados em cuja 

composição entrem qualquer das 

farinhas dos cereais citados; 

Alimentos com amido modificado ou 

amidos não identificados; 

Massa preparada a partir de 

arroz ou de outros 

ingredientes permitidos; 

Chocolates, exceto se existe 

declaração expressa do 

fabricante; 

Molhos, sopas de pacote, sobremesas 

instantâneas ou produtos pré-

cozinhados, hambúrgueres, batatas 

fritas congeladas e vegetais em creme; 

Frutos, vegetais e legumes 

não processados; 

Leguminosas secas; 

Frutos secos naturais; 

Leite e alimentos com malte; 

Produtos de charcutaria e queijos 

fundidos; 

Patés e conservas; 

Carne, peixe e marisco 

frescos e ovos; 

Azeite, margarina e óleos; 

Infusões e bebidas preparadas 

com cereais como a cerveja; 

Doces e rebuçados; 

Gelados; 

Leite, manteiga, requeijão 

ou iogurtes e queijos não 
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processados; 

Whisky elaborado por destilação 

de malte. 

Café e chá instantâneos; 
Sal, vinagre, pimenta; 

Açúcar e mel; 

Compotas e sumos;  

Molho de soja;  

Banha. 

Café e chá naturais, cacau 

puro e sumos de fruta; 

Refrigerantes. 

* Só podem ser ingeridos os que declaradamente estão isentos de glúten 

 

3.7. Papel do Farmacêutico 

A dieta sem glúten, deve implicar o conhecimento por parte do paciente das principais fontes de 

glúten. O papel do Farmacêutico, como profissional de saúde deverá ser o de alertar as 

consequências da patologia, bem como aconselhar uma vida livre de trigo, centeio, cevada e 

aveia, indicando outros possíveis substitutos destes alimentos. Este deve ainda verificar se a 

medicação dispensada não contem glúten como excipiente, dado que este é muito usado para 

esse fim (dextrina, dextratos, dextri-maltose, maltodextrina, amido e gliconato de amido de 

sódio) 
[79]

. Aconselhar se possível, suplementos vitamínicos para compensar a fraca absorção 

intestinal e prevenir os riscos das carências vitamínicas. É de suma importância que o paciente e 

os familiares, principalmente os familiares mais próximos de crianças celíacas, sejam abordados 

e esclarecidos plenamente, através de equipa multidisciplinar, sobre o diagnóstico e o valor que 

a dieta isenta de glúten pode apresentar na qualidade de vida destes pacientes. Na área dos 

produtos farmacêuticos, as fontes potenciais de contaminação por glúten vêm principalmente a 

partir da adição de excipiente (de enchimento), que é adicionado ao princípio ativo, a fim de 

fazer uma forma de dosagem. Assim, e sendo o glúten usado em muitos medicamentos como 

excipiente, é importante verificar-se que cada medicação que o paciente toma é isenta de glúten. 

Em caso de dúvida, quando se vai levantar uma receita à Farmácia, deve pedir-se ao 

Farmacêutico para verificar a composição de cada medicamento, para segurança do celíaco. Se 

o medicamento prescrito contiver glúten, o Farmacêutico poderá contatar o médico, para 

substituir por um medicamento adequado. Desta forma, e sendo o Farmacêutico um profissional 

de saúde deve estar atento a todas as informações úteis a dar aos utentes que o questionem 

acerca desta doença. Deve estar à vontade para informar corretamente e explicar se necessário, a 

doença em si, bem como as condições para a melhorar, dieta, precauções com fármacos, e 

sempre que necessário encaminhar o paciente ao médico. Pode haver situações em que devido à 

má absorção de medicamentos por via oral (anticoncecionais, anticonvulsivantes e antibióticos) 

as doses tenham de ser ajustadas, para que o efeito seja o esperado 
[65]

. A dispensa de 

suplementos vitamínicos poderá ser necessária, e o Farmacêutico poderá fazê-lo sempre que 

possível, e tendo conhecimento da causa. É ainda importante ter em conta que a DC está 

associada a várias patologias, pois esta afeta o intestino delgado, e sendo uma desordem 
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multisistémica pode envolver outros órgãos tais como a pele, tiroide, pâncreas (DM tipo 1), 

coração, fígado, articulações, músculos, ossos, sistema reprodutivo, sistema nervoso central e 

periférico. 

 

3.8. Na prática  

O objetivo do trabalho desenvolvido acerca deste tema foi evidenciar o papel do Farmacêutico, 

como profissional de saúde, no que diz respeito à Doença Celíaca. Para isso, foram feitas 

intervenções informativas tanto ao nível da comunidade como diretamente aos profissionais de 

saúde. Deste modo, no que respeita à comunidade frequentadora da Farmácia, foi elaborado um 

panfleto (Anexo 6) com alguma informação importante sobre a Doença Celíaca. Com este 

consegui perceber, através de algumas pessoas que leram o panfleto, que esta doença não é 

muito conhecida. Realizou-se, também, uma apresentação direcionada aos profissionais de 

saúde que trabalhavam na Farmácia permitindo, de certa forma, relembrar e atualizar os colegas 

acerca da doença, assim como os tratamentos mais comuns. O mais importante, nesta profissão, 

é ter em mente os alimentos que os celíacos podem comer e os que são proibidos para estes 

indivíduos. Aquando a apresentação na Farmácia, coloquei algumas questões relacionadas com 

a doença, através de um inquérito (em PowerPoint) – Anexo 7. Neste pequeno questionário 

foram focadas questões como a prevalência, alimentos que não se podem ingerir, o elemento 

relacionado com a doença – glúten -, sintomas, tratamento, entre outras. Concluindo, com este 

trabalho consegui atualizar ou informar acerca desta doença. 

 

4. Conclusão 

A experiência totalmente nova que tive com a realização deste estágio foi muito gratificante, 

uma vez que só assim é possível aplicar todos os conhecimentos adquiridos assim como ter 

contacto com o utente. Com este foi possível perceber o papel fulcral do Farmacêutico 

comunitário em todos os aspetos no que diz respeito quer ao medicamento quer ao utente.  

A Diabetes é cada vez uma doença mais comum, não obstante, tive conhecimento, através da 

experiências de alguns dos meus colegas nesta área, que apesar da enorme quantidade de 

informação disponível sobre o tema, continua a haver algum desconhecimento em certas 

temáticas por parte da população. Por este motivo, resolvi focar a população diabética no 

relatório e decidi que a melhor maneira de lhes poder passar alguma informação importante 

seria fazê-lo diretamente ao balcão aquando da dispensa da medicação, complementando com 

um suporte informativo em papel. Apesar de não poder ter tido uma intervenção mais ampla, 

alguns doentes puderam esclarecer as suas dúvidas. Em relação à Doença Celíaca, e por ser uma 

doença ainda pouco conhecida ou divulgada, achei que o meu papel deveria abranger também 

alguns profissionais de saúde e por isso tentei esclarecer algumas dúvidas aos colegas da 

Farmácia Vitória através de uma pequena formação interna. 
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No entanto, senti determinadas dificuldades durante a elaboração deste trabalho. Uma delas foi 

a realização do panfleto e da apresentação em PowerPoint pois foi difícil escolher a informação 

mais relevante para cada grupo alvo. Por outro lado a linguagem teria de ser adequada a cada 

um pois o mais importante era que estes percebessem o que queria transmitir. 

Outra das dificuldades foi a procura de informação sobre os temas, porque esta tinha de ser o 

mais correta e cientifica possível. 

Apesar dos obstáculos referidos, os conhecimentos adquiridos foram bastantes e penso que os 

objetivos a que me propus foram atingidos. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1: Prevalência da Diabetes em Portugal – 2012 
[34]

 

 

 

 

Anexo 2: O iceberg da Doença Celíaca 
[64]
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Anexo 3: Glúten presente nos cereais 
[68]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Imagem ilustrativa de mucosa do intestino com vilosidades normais (A), e com 

vilosidades atrofiadas (B) 
[33,35]
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Anexo 5: Panfleto da Diabetes Mellitus – “Viver com a Diabetes” 
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Anexo 6: Panfleto da Doença Celíaca – “Entender a Doença Celíaca” 
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Anexo 7: Powerpoint de apresentação da Doença Celíaca 
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1. Introdução 

O Hospital é o estabelecimento de Saúde onde se presta assistência médica 

curativa e/ou de reabilitação, é constituído por diferentes serviços e provido de 

capacidade de internamento, ambulatório e meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêutica. Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são departamentos autónomos e 

por isso responsáveis pela sua própria gestão, de forma a garantir a disponibilidade de 

medicamentos e alguns dispositivos médicos para todo o hospital, bem como a sua 

qualidade e eficácia. Estes serviços são obrigatoriamente chefiados por um 

farmacêutico, orientados pela administração do hospital. Os Farmacêuticos 

Hospitalares (FH) constituem um grupo profissional de elevada qualificação técnica e 

científica, que operam na mais complexa das organizações que as sociedades 

humanas desenvolvidas já produziram – o Hospital. [1] [2] 

Neste âmbito, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, comtempla na 

unidade curricular de estágio a opção de experienciar por 2 meses o papel do 

farmacêutico a nível hospitalar. De ressalvar que este estágio tem elevada 

importância, uma vez que ao longo de todo o curso é, praticamente, a única 

oportunidade que os estudantes têm de contactar com esta prática que em muito 

difere da farmácia comunitária, nomeadamente a nível do contacto farmacêutico-

médico e na grande responsabilidade do farmacêutico enquanto validador das 

prescrições médicas. Assim, o objetivo deste estágio prende-se com a aquisição de 

competências técnicas e práticas bem como conhecimento da legislação e deontologia 

inerente à prática hospitalar, sendo a maior formação que os futuros farmacêuticos 

têm para a posterior prática profissional. 

Desta forma, surge um relatório onde é descrito o serviço onde o estágio foi 

efetuado e os recursos humanos disponíveis, bem como todas as aprendizagens 

adquiridas no que respeita ao papel do farmacêutico hospitalar. 

De notar, que este estágio foi realizado nos meses de fevereiro e março e teve a 

seguinte organização: 

 

 
DMRA 

Preparação de medicamentos estéreis 

DIDDU, Distribuição tradicional, Estupefacientes 

e Hemoderivados, Preparação de manipulados 

Entrada na CFLH 

Entrada na CFLV 

Fig.1: Organização temporal do estágio 
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2. Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 

 O Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA), EPE localiza-se na Rua dos Cutileiros – 

Guimarães. As instalações encontram-se distribuídas por três edifícios. No edifício 

principal, localizam-se os serviços de internamento, serviço de urgência, consulta 

externa I e diversos serviços de apoio. Numa área adjacente ao edifício principal 

localizam-se os serviços de consulta externa II, Fisiatria e Psiquiatria. Um terceiro 

edifício, mais novo, abrange o Hospital de Dia e Consultas Externas. O CHAA presta 

serviços, prioritariamente, aos concelhos de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 

Fafe, Felgueiras, Guimarães e Vizela. Está dotado de praticamente todos os serviços 

de prestação de cuidados, completados por serviços de suporte, assim como de 

serviços de gestão e logística. Os serviços farmacêuticos do hospital estão 

organizados de acordo com a figura 2. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Organização dos Serviços Farmacêuticos 
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2.1. Horário de funcionamento e localização dos Serviços Farmacêuticos 

(SF) 

O Horário de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos (SF) é de segunda a 

sexta-feira entre as 9:00h e as 20:00h e aos sábados das 9:00h às 13:00h. Após este 

horário, encontra-se um farmacêutico de prevenção, o qual é chamado aos SF se 

algum Serviço Clínico (SC) necessitar de algum produto farmacêutico não existente 

em stock e distribuição de hemoderivados. Os SF do CHAA situam-se no piso 1 do 

edifício central, permitindo o fácil acesso externo e interno.  

 

2.2. Recursos humanos 

Os Recursos Humanos são a base fundamental dos SF hospitalares, pelo que a 

qualidade e o número dos meios humanos neste Serviço assume especial relevo no 

contexto da reorganização da Farmácia Hospitalar. O funcionamento dos SF, bem 

como a garantia da qualidade dos serviços prestados, são assegurados por uma 

equipa de profissionais de saúde que inclui Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos. A equipa 

de trabalho dos SF do CHAA é composta por: 

 9 Farmacêuticos 

 7 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

 4 Auxiliares Operacionais 

 2 Assistentes Técnicos 

 

2.3. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pelos SF é o GHAF (Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia). Entre as várias funcionalidades deste sistema informático, 

destaca-se a possibilidade de gestão de encomendas, armazenamento, prescrição e 

distribuição aos diversos SC (Anexo A). 

3. Produção e Controlo de Medicamentos 

Com o desenvolvimento técnico e científico observado nas últimas décadas e o 

consequente alargamento do arsenal terapêutico existente, os hospitais deixaram de 

ter a capacidade de produção de toda a terapêutica hospitalar necessária. A 

investigação, o desenvolvimento e a produção foram assumidas por uma indústria 

farmacêutica em crescimento exponencial e com capacidade de resposta às amplas 

necessidades do mercado. Não obstante, muitos dos medicamentos comercializados 

encontram-se inadequados às características fisiopatológicas de determinados grupos 
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de doentes com necessidades específicas, requerem condições especiais de 

manipulação ou terão de ser sujeitos a operações de reembalagem que garantam a 

sua correta utilização. Com o objetivo de responder às exigências colocadas, os SF 

hospitalares têm necessidade de desenvolver múltiplas atividades em áreas bastante 

diversas, abrangendo preparação de formas farmacêuticas estéreis e não estéreis. [3] 

Desta forma, no CHAA, a produção de medicamentos está dividida em duas áreas: 

 Área de Produção de Estéreis (Unidade de Preparação de Medicamentos 

Citotóxicos e Unidade de Preparação de Misturas Para Nutrição Parentérica); 

 Área de Produção de Não Estéreis.  

 

3.1. Preparação de medicamentos estéreis 

O fabrico de preparações estéreis deve ser feito em áreas limpas, em que a 

entrada de pessoal e dos materiais é feita por antecâmaras. As áreas limpas devem 

ser mantidas num estado de limpeza convencionado e alimentadas com ar 

devidamente filtrado, como vem descrito na Portaria n.º 42/92 de 23 de Janeiro. As 

operações para a preparação dos componentes, preparação do produto, enchimento e 

esterilização têm de ser feitas em áreas limpas e separadas. [4] 

No CHAA, são realizadas misturas para as preparações estéreis para nutrição 

parentérica e citotóxicos. Deste modo, esta área de produção de medicamentos 

estéreis é composta por duas unidades: 

 Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos 

 Unidade de Preparação de Misturas Para Nutrição Parentérica. 

Ambas são compostas por: zona negra, antecâmara e sala de preparação. Na zona 

negra, comum a ambas as unidades de preparação, encontram-se os armários de 

armazenamento e frigorífico, lavatório, lava - olhos, bancada de aço inox onde se 

coloca todo o material e medicamentos citotóxicos a utilizar, bem como os 

medicamentos já reconstituídos, secretária com computador e máquina de selar. É 

nesta zona que se encontra o armário de arquivo (com os manuais, arquivo de 

prescrição e de documentação de registo). Na antecâmara existe um lavatório dotado 

de torneira acionada por pé, onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos e, 

onde se encontra o material de proteção individual dos operadores. Existe ainda um 

banco corrido que separa fisicamente esta zona da zona limpa. As salas de 

preparação são ambas compostas por uma câmara de fluxo laminar adequadas à 

respetiva unidade de produção, ou seja, a sala de preparação de citotóxicos está 

equipada com uma câmara de fluxo laminar vertical (classe II, tipo B, onde são 

realizadas todas as reconstituições em condições de assepsia e com o mínimo de 

risco de contaminação e segurança para o operador), enquanto que a sala de 
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preparação de misturas para a nutrição parentérica tem uma câmara de fluxo laminar 

horizontal (classe 100, onde o mais importante é a proteção da preparação). A 

comunicação física entre a zona negra e a câmara efetua-se através de adufa, e a 

comunicação verbal através de intercomunicador. [5] 

 

3.1.1. Preparação de nutrição parentérica 

Nos indivíduos saudáveis e, na maioria dos doentes, os nutrientes são veiculados 

pelos alimentos correntes. Cada indivíduo, saudável ou doente, tem necessidades 

individuais em macro e micronutrientes que devem ser adquiridas de forma equilibrada 

de modo a manter a homeostasia ou a corrigir desequilíbrios nutricionais por défice ou 

excesso. No indivíduo saudável, para além de condições fisiológicas, os fatores mais 

importantes na definição das necessidades energéticas totais diárias são o grau de 

metabolismo basal acrescida pela ação dinâmica específica dos alimentos ingeridos e 

pelos gastos de energia resultantes das atividades física e intelectual. Nos doentes, 

estes dois últimos fatores são menos relevantes e o metabolismo basal é aumentado 

ou diminuído pela doença subjacente e disfunção de órgão(s).  

Qualidade em saúde exige a prescrição de nutrição (nutrientes) conforme as 

necessidades individuais calculadas. Deste modo, são prescritas soluções ou 

emulsões (hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, vitaminas e minerais) 

administradas por via intravenosa a doentes em regime hospitalar, ambulatório ou 

domiciliário, visando a síntese ou manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas. Esta 

nutrição pode ser usada como a única fonte de nutrientes ou em complemento da via 

entérica. O aporte nutricional deve ser feito de uma forma equilibrada, de modo a 

manter a homeostasia ou a corrigir desequilíbrios nutricionais. Visto que cada doente 

tem necessidades diferentes de macro e micronutrientes, é cada vez mais 

fundamental que os SF desempenhem um papel fulcral na preparação de fórmulas 

personalizadas. [6] 

No que diz respeito ao CHAA, a preparação de bolsas para Nutrição Parentérica 

(NP) destina-se, essencialmente, ao Serviço de Neonatologia, nomeadamente 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). Assim, os SF dispõem de uma 

Unidade de Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica (UMNNP) que participa no 

apoio técnico e clínico que de forma continuada requer a Nutrição Parentérica e na 

dinâmica de ações a tomar na instituição de um suporte nutricional em todas as fases 

do seu circuito – prescrição, preparação, administração e acompanhamento ao 

doente. A função da UMNNP é dispensar misturas nutritivas, seguras e eficazes, onde 

a garantia de estabilidade e compatibilidade é assegurada, para serem administradas 

ao doente, com um mínimo de manipulações. [5] 
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Receção prescrição médica e validação 

Primariamente é feita uma avaliação nutricional ao doente e a partir daí é 

instituída a terapêutica nutricional adequada, que será posteriormente enviada para os 

SF (Anexo B). De seguida o Farmacêutico valida a prescrição, confirmando fármacos 

e doses, estabilidade, incompatibilidades, volume prescrito e ainda idade e peso do 

doente. Posteriormente, é preparado o tabuleiro com todo o material e constituintes 

necessários e é debitado informaticamente ao serviço os consumos. Finalmente, o 

preparador inicia a preparação da mistura fazendo-se sempre acompanhar pelas 

ordens de preparação e pelos rótulos para a identificação da bolsa de NP (Anexo C). 

Neste caso, as misturas são preparadas numa sala assética com câmara de fluxo 

laminar horizontal, pois o objetivo é proteger preferencialmente a preparação. [5] 

 

Preparação 

Primeiramente, o operador liga a câmara 30 minutos antes de iniciar a preparação 

e desinfeta a câmara com álcool a 70º, assim como os frascos e todo o material a 

utilizar posteriormente. Antes de começar a preparação propriamente dita, deve 

ordenar os componentes que entram na composição da mistura nutritiva e refazer o 

liofilizado de vitaminas hidrossolúveis. De seguida deve preparar-se a solução de 

heparina. Ter em atenção a ordem de adição dos componentes, sabendo que 

primeiramente são adicionados os maiores volumes (glucose a 5% e 10% e solução 

de aminoácidos), e só depois se adiciona os eletrólitos monovalentes, eletrólitos 

bivalentes (sendo o cálcio o último constituinte a ser adicionado). Aqui deverá 

inspecionar-se a possível formação de precipitado. A heparina e as vitaminas 

hidrossolúveis dissolvidas em água destilada são as últimas a ser adicionadas à 

preparação, pois conferem cor, podendo impedir a visualização de possível formação 

de precipitado. A solução na bolsa é homogeneizada, por dupla inversão, de forma a 

evitar fenómenos de floculação localizada. Por fim, comprime-se ligeiramente a bolsa 

para eliminar todo o ar e fecha-se hermeticamente. 

Após a preparação da bolsa, inicia-se a preparação da solução lipídica em seringa 

opaca negra permitindo a sua proteção contra a luz. Depois da preparação das duas 

fases, a seringa opaca com a emulsão lipídica é acoplada ao sistema para 

administração parentérica. Finalmente, depois de preparada, a bolsa é rotulada, 

embalada e enviada ao serviço requisitante. Muito importante de referir ainda que são 

retirados da bolsa 5 ml da mistura e introduzidos no meio de cultura, para controlo 

microbiológico (Anexo D). [5] 
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Registos 

Para realizar o registo da preparação de nutrição parentérica efetuada é feita uma 

transcrição da prescrição médica para uma ficha de produção. Nesta ficha é 

identificado o doente e a composição qualitativa e quantitativa da mistura nutritiva. [5] 

 

3.1.2. Preparação de citotóxicos 

A quimioterapia consiste na utilização de fármacos, para destruir as células 

cancerígenas, podendo ser usado apenas um fármaco, ou uma associação de 

fármacos, sendo estes administrados oralmente ou através de administração 

intravenosa. Deste modo, fármacos citotóxicos ou citostáticos, também conhecidos 

como antineoplásicos, são usados no tratamento de neoplasias malignas isolados ou 

em associação com cirurgia ou a radioterapia. Estes fármacos podem ser utilizados 

com sucesso no tratamento de alguns tipos de neoplasias ou, noutros casos, como 

paliativo dos sintomas. Um dos maiores problemas importante deste tipo de fármacos 

é o desenvolvimento de resistência à quimioterapia. Na maioria das situações, a 

quimioterapia das neoplasias é realizada recorrendo à combinação de fármacos. [7] 

No CHAA, a preparação de medicamentos citotóxicos é efetuada na Unidade de 

Preparação de Medicamentos Citotóxicos (UPMC) localizada nos SF. A preparação é 

efetuada de acordo com a prescrição médica e de forma a garantir a assepsia e a 

estabilidade do medicamento, a segurança do operador e de modo a evitar a 

contaminação ambiental. [8] 

 

Recepção prescrição médica e validação 

A prescrição é feita de acordo com os protocolos de terapêutica antineoplásica, 

aprovados a nível nacional. Cada prescrição corresponde a um ciclo de tratamento e 

inclui os medicamentos para a terapêutica pré-quimioterapia, necessária à profilaxia 

dos efeitos adversos causados pela quimioterapia (ex. ondasetron, dexametasona, 

atropina), fármacos citotóxicos e medicação para o doente fazer em regime de 

ambulatório. A prescrição é enviada aos SF com antecedência, sendo o Farmacêutico 

responsável por receber e validar as mesmas. A validação consiste na verificação de 

dados como a posologia prescrita para cada citotóxico em função da superfície 

corporal do doente, cálculo do volume de citotóxico a usar para obter a dose indicada, 

volume final, ritmo de perfusão, tipo de solução a utilizar na diluição, a estabilidade, 

condições de administração e duração do tratamento (Anexo E). No entanto, por vezes 

a quantidade do fármaco pode ser em função do peso, ou da clearance da creatinina 
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(carboplatina). A validação é dupla, ou seja, é efetuada por dois Farmacêuticos 

diferentes. [8] 

 

Preparação 

A cópia da prescrição é enviada aos SF no dia anterior ao tratamento, no caso do 

Hospital de Dia de Oncologia. As prescrições do Hospital de Dia Polivalente são 

enviadas com dois dias de antecedência, pois este envia juntamente com o plano de 

agendamento. No dia anterior à preparação dos citotóxicos, o Farmacêutico procede 

ao débito dos fármacos a ser utilizados posteriormente e elabora as listas de 

medicamentos (uma lista com medicação pré e pós tratamento e outra com os 

medicamentos citotóxicos necessários para as preparações do dia seguinte). O TDT 

destacado, mediante as listas, retira os medicamentos do stock. A medicação, pré e 

pós tratamento, é levada ao Hospital de Dia de forma individualizada para cada 

doente. A medicação para as preparações é colocada em tabuleiros próprios para o 

dia seguinte. Além da preparação da medicação, é também feita a impressão dos 

rótulos identificativos correspondentes a cada um dos citotóxicos. No dia da 

preparação, e antes de proceder à mesma, o Farmacêutico deve aguardar o “ok” do 

Enfermeiro do Hospital de Dia de Oncologia que é dado quando os resultados 

analíticos do respetivo doente permitem avançar na preparação dos citotóxicos e após 

a verificação do estado geral do doente. Dada a confirmação procede-se à preparação 

do tabuleiro com os medicamentos citotóxicos, solventes e outros materiais 

necessários, pulverizando anteriormente tudo com álcool a 70º para reduzir o risco de 

contaminação. Na sala de preparação existe uma janela dupla com ligação para a 

zona negra que permite a troca de tabuleiros com medicação a preparar e os que 

estão preparados (Anexo F). [8] 

 

Manipulação 

Antes de iniciar a preparação, o Farmacêutico deve, cuidadosamente, analisar a 

ordem dos fármacos a usar, colocando os frascos/ampolas e todo o material 

necessário à preparação (seringas, conetor, filtro, saco, solvente) dentro da Câmara 

de Fluxo Laminar Vertical (CFLV) do lado direito do operador, de modo a que a zona 

central fique livre para a execução do trabalho e de forma a não interromper o fluxo. A 

escolha do material a utilizar é feita individualmente e é condicionada pelo tipo de 

citotóxico, e pelo volume de solução do mesmo a diluir (caso seja necessário). Durante 

a manipulação deve-se proceder segundo técnica asséptica. A preparação deve ser 
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sempre acompanhada pelo rótulo identificativo. [8] É ainda importante fazer-se a 

preparação de um doente de cada vez. 

 

Pós-manipulação 

A medicação preparada é rotulada e fechada em saco plástico (selado). No caso 

de se tratarem de soluções fotossensíveis (necessitam de proteção da luz), como o 5-

Fluorouracilo e o Levofolinato de Sódio, deverá utilizar-se um saco opaco, e identificar 

com etiqueta do doente. De seguida, as preparações são transportadas em mala 

própria para o Hospital de Dia pelo AO, devendo ser anotadas a hora de saída da 

medicação da sala de preparação e a hora de envio ao serviço, numa folha definida 

para tal. Esta ficha tem ainda de ser assinada pelo AO que faz o transporte e pelo 

Enfermeiro que receciona a medicação.  

Semanalmente, é efetuado um controlo microbiológico por amostragem, 

utilizando- se um meio liquido para pesquisa de aeróbios e anaeróbios. O controlo 

microbiológico da CFLV é realizado mensalmente. Este controlo consiste na utilização 

de 5 placas de gelose por contacto em pontos previamente definidos por um período 

de 10 segundos, antes e durante a preparação. As placas são identificadas com data e 

localização e enviadas para o laboratório de microbiologia. [8] 

 

3.2. Preparação de medicamentos não estéreis 

 

3.2.1. Preparação de manipulados 

A necessidade de preparação de fórmulas magistrais advém de surgirem 

situações específicas para as quais a oferta do mercado não consegue responder de 

forma eficiente. Estas advêm de uma prescrição médica que é validada pelo 

farmacêutico e registada em folha própria para posterior preparação. 

Desta forma no CHAA existe uma área destinada a este fim composta por uma 

zona de lavagem de material, bancada de pesagens e bancada de manipulação 

propriamente dita. No procedimento de preparação começa-se pelo equipamento com 

bata, luvas, máscara e gorro de forma a salvaguardar a higiene e segurança do 

produto e desinfecção da área de trabalho com álcool a 70º (Anexo G). Para a 

manipulação propriamente dita à uma ficha técnica que contem a informação 

necessária para o processo de fabrico (Anexo H). Finda a preparação a formulação é 

acondicionada em recipiente próprio e devidamente rotulada (Anexo I) e regista-se na 

ficha de produção (Anexo J). 



   Relatório Estágio Hospitalar 

Paula Cunha  10 

 

As fórmulas magistrais nem sempre são supervisionadas por farmacêuticos, pois 

estes desempenham um papel importante no controlo de qualidade da fórmula final. 

 

3.3. Reembalagem, fracionamento e reetiquetagem 

A reembalagem em ambiente hospitalar corresponde ao acondicionamento e 

identificação da dose unitária de um medicamento para que este seja integrado no 

circuito do medicamento relativamente à prescrição médica, aviamento e posterior 

administração ao doente. A reembalagem e rotulagem de medicamento unidose deve 

ser efetuada de maneira a assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Deste 

modo os objetivos são: 

 Garantir identidade do medicamento reembalado; 

 Proteger medicamentos dos agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado é utilizado com segurança, rapidez 

e comodidade. 

É necessário garantir que cada unidade contenha uma quantidade de 

medicamento destinado a uma só toma, que seja de abertura fácil e segura, que 

permita uma fácil identificação e que proporcione uma adequada proteção do 

conteúdo a agentes ambientais (Anexo K). [1] O procedimento é sempre feito no 

mesmo tipo de manga, contudo aos que necessitavam de proteção da luz é atribuído 

um prazo de validade mais curto. De referir ainda que é indispensável fazer o registo 

na ficha de produção, onde deve conter o nome do medicamento, o número de fabrico, 

data de preparação, quantidade, nome comercial do medicamento, o lote real, nome 

do laboratório, o lote atribuído e o prazo validade atribuído (Anexo L). Assim sendo, 

para que seja necessário recorrer ao processo de reembalagem, o medicamento tem 

de obedecer a um dos seguintes critérios: 

 Unidose do medicamento sem embalagem primária; 

 Ausência de pelo menos um dos elementos de identificação do medicamento: 

Laboratório; Nome comercial; DCI; Dose; Lote; Prazo de validade; 

 Medicamento que necessita ser fracionado para proporcionar uma dose em 

unidose de interesse clínico; 

 Medicamento sem risco físico-químico e/ou biológico na reembalagem [4]. 

Quando não é necessário reembalar a medicação, realiza-se apenas a reetiquetagem 

da mesma para que depois possa ser distribuída de forma individualizada. O papel do 

farmacêutico tanto na reembalagem como na reetiquetagem passa por fazer a 

validação, sendo este muito importante uma vez que funciona como um filtro 

diminuindo os erros associados a estes processos. 
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4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 
 

A distribuição do medicamento é a atividade farmacêutica hospitalar com mais 

visibilidade e que implica maior frequência de contacto com os Serviços Clínicos do 

Hospital. Para assegurar as condições essenciais de uma distribuição qualificada é 

importante ter em consideração aspetos como segurança, eficácia, rapidez e controlo 

do processo em geral. [1] 

No CHAA estão em utilização os seguintes sistemas: 

 Distribuição a doentes internados:  

o Tradicional/Clássica: - Reposição de stocks nivelados 

- Reposição de stocks por troca de módulos 

- Distribuição individualizada 

o DIDDU (Distribuição individual diária em dose unitária) 

 Distribuição em Regime de Ambulatório 

 

4.1. Distribuição tradicional/clássica 

No CHAA existem serviços que, devido à curta duração de permanência dos 

doentes nos mesmos ou pela variabilidade do estado clínico dos doentes internados, 

não tem DIDDU, e como tal possuem um stock mínimo de medicação que resulta de 

um acordo entre o enfermeiro chefe do respectivo SC e o farmacêutico, de acordo com 

as necessidades do serviço. [10] Neste caso, os serviços que dependem da distribuição 

tradicional são a OBS, UCIN, UCIP, Hospital de dia polivalente, consultas externas e 

obstetrícia. 

Por outro lado a distribuição tradicional é que assegura o envio de soros, 

injectáveis de grande volume, antissépticos, meios de diagnóstico, pensos e insulina 

para todos os SC. 

Neste caso o papel do farmacêutico torna-se menos interventivo, sendo 

importante na racionalização dos stocks para evitar perda de medicamentos, quer por 

desvio, quer por fim do prazo de validade. 

Na distribuição clássica, por vezes, também é feita distribuição individualizada, 

nomeadamente quando um doente pertencente a um destes serviços necessita de 

medicação que não consta nos stocks. [10] 

 

4.1.1. Reposição de stocks nivelados 

O enfermeiro-chefe de cada SC em conjunto com o FH elaboram uma lista fixa, 

com os produtos e a respectiva quantidade que tem necessidade de encomendar, 

sendo também definido para cada SC o dia para fazer a encomenda. Desta forma, a 
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encomenda é feita através do GHAF, recepcionada, analisada e validada pelo FH que 

debita os produtos e emite a requisição e disponibiliza para o TDT preparar e 

posteriormente os AO transportam até ao SC. [1] 

No que diz respeito à distribuição tradicional, ainda faz parte a reposição do stock 

do Armazém Avançado de Antibióticos e Eletrólitos (figura 3). Este armazém é usado 

como recurso quando os serviços farmacêuticos estão encerrados. Neste caso, é 

efectuado um registo de uso dos mesmos e, posteriormente, o FH faz o débito ao 

doente. Semanalmente, um TDT contabiliza a medicação existente no armazém e o 

farmacêutico confere de acordo com o stock nivelado estabelecido e se necessário 

debita as respectivas diferenças para posteriormente o técnico repor. Existe também 

um stock de antibióticos no bloco operatório para utilizar na profilaxia à cirurgia. 

A distribuição tradicional é, também, responsável por repor os stocks nivelados de 

misoprostol e mifepristone (abortivos), cujo uso, tal como dos antibióticos, deve ser 

registado e enviado aos serviços farmacêuticos para débito ao doente e ao SC. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Reposição de stocks por troca de módulos 

Cada SC, mesmo os que dispõem de DIDDU, possui um stock específico e fixo, 

previamente definido entre o farmacêutico e o enfermeiro-chefe, que se apresenta na 

fórmula de módulos (conjunto de gavetas, cada uma destinada a um fármaco), 

trocados periodicamente (em dias definidos), conforme as necessidades dos serviços 

(Anexo M). 

O FH é responsável pela contabilização e verificação (PV, estado de 

conservação) dos medicamentos de cada módulo, debitando ao SC as quantidades 

necessárias para perfazer os stocks mínimos, sendo o módulo reposto por um TDT e 

posteriormente trocado por um novo módulo para reposição pelo AO de cada SC. 

Fig. 3: Armazém avançado de antibióticos e 

eletrólitos 
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De forma semelhante se processa para a reposição de stock da urgência, para a 

qual existe um “carro” com diversa medicação indicada para uso em situações de 

emergência. No CHAA a reposição deste stock é feita à segunda e quinta feira, sendo 

primeiramente feito o debito dos produtos e verificação dos PV (mensalmente) pelo FH 

e seguidamente reposição pelo TDT e aviamento para o respetivo SC. [10] 

 

4.1.3. Distribuição individualizada 

Este tipo de distribuição é aplicado a medicamentos que necessitam de requisição 

específica e individualizada para cada doente, nomeadamente hemoderivados, 

estupefacientes, psicotrópicos, medicamentos extra-formulário (necessitam de 

justificação), produtos de nutrição clínica e citotóxicos. Este tipo de distribuição é muito 

usado para o fornecimento de medicamentos ao HDP, cujo agendamento é enviado 

com antecedência aos SF, para preparação da medicação, permitindo ao farmacêutico 

verificar se o espaçamento entre tomas está a ser cumprido bem como dosagens. [10] 

 Existem ainda serviços com funcionamento específico como a Unidade de 

Cirurgia de Ambulatório, em que é fornecido aos doentes um kit de medicação para 3 

dias de acordo com a necessidade. Por conseguinte, existem 3 kits distintos de adulto, 

3 de pediatria e o kit da cirurgia de ambulatório vascular (Anexo N), que são debitados 

informaticamente aos doentes. Neste caso, cabe ao FH preparar os kits, garantindo a 

uniformidade de lote dos medicamentos usados em cada um e a sua correspondência 

com a rotulagem efectuada. 

 

4.2. DIDDU - Distribuição individual diária em dose unitária 

O sistema DIDDU deve ser seguro, eficaz e controlado para que seja possível 

diminuir os erros inerentes à prescrição, administração, preenchimento de justificações 

e extra-formulários, transferência de utentes e reposição de armário de recurso. Aqui, 

o Farmacêutico tem um papel ativo, pois intervém com o objetivo de melhorar a 

qualidade de serviço prestado ao doente, obtendo-se assim uma maior eficácia e 

segurança visto que, situações onde existam contra-indicações, interacções 

medicamentosas ou posologias inadequadas são detetadas precocemente. Através 

deste circuito, é possível racionalizar o uso de medicamentos e dos stocks nos 

serviços hospitalares, reduzindo os desperdícios e reaproveitando os medicamentos 

que não são administrados ao doente, sendo estes devolvidos à farmácia. A DIDDU 

consiste na dispensa a partir da validação da prescrição por parte do Farmacêutico, 

das doses de medicação necessárias para cada doente no período de 24h. Este 

processo abrange serviços de neurologia, pneumologia, medicinas, ortopedias, 

psiquiatria, pediatria, gastrenterologia, cardiologia, cirurgia vascular, Unidade de 
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Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP), ginecologia e cirurgias. Atualmente a 

prescrição é feita eletronicamente. Ou seja, na prescrição eletrónica o Médico 

prescreve eletronicamente utilizando o GAHF, ficando a prescrição imediatamente 

disponível nos SF, sendo posteriormente validada pelo Farmacêutico e imprime o perfil 

farmacoterapêutico do Doente. Se existir questões a serem colocadas ao Médico 

acerca da prescrição, o Farmacêutico envia um alerta e em caso de deteção de erros, 

deve ser preenchido um Formulário de Justificação de erros de Medicação. [9] 

 

 

 

*1 Se o medicamento prescrito for para administração imediata, ou seja, se é necessário ir 

nesse dia para o SC, a prescrição refere a sigla “DU” – Dose Unitária. Caso o medicamento 

tenha sido suspenso, então colocamos a data desse dia, para não ser colocado nas gavetas. 

No caso de insulinas, estupefacientes e psicotrópicos, a prescrição deve referir a sigla “DN” – 

Dose Não Unitária. 

*
2 

Durante o dia existem horários definidos para a emissão das listagens e respetivas 

alterações, por doente ou por medicamento. 

*
3 

Cada serviço tem uma mala (ou mais, dependendo do número de camas), que contém um 

determinado número de gavetas, devidamente identificadas com o nome do doente, cama e 

• Nome do doente; Nº da cama e Serviço; 

• Nome do médico prescritor; 

• Medicamentos prescritos e posologia. 

Chegada da prescrição 

eletrónica 

• Validação do perfil farmacoterapêutico do doente;  

• Possível correção de erros de prescrição (dose, 

posologia, interações medicamentosas); 

• Comunicação ao Médico ou Enfermeiro. 

Validação da prescrição pelo 

Farmacêutico *1 

• Ordem de impressão de mapas de preparação da 

terapêutica ( nome do doente, cama dose e quantidade 

dos medicamentos); 

Elaboração do mapa de 

preparação *2 

• Preparação da terapêutica em gavetas individuais*3; 

• Preparação manual ou sistema semi automático. 
Preparação da terapûtica 

pelo Técnico de Diagnóstico 

e Terapêutica 
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serviço a que se destinam. Os medicamentos que devido ao tamanho não possam ser 

incluídos nas gavetas serão transportados numa cesta identificada com o SC ao qual se 

destinam, que é transportada juntamente com a “mala” de medicação pelos AO dos SF. 

 

Fig. 4: Organização de DIDDU 

 

4.3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório (DMRA)\ 

A DMRA consiste no fornecimento de medicação de patologias legisladas ou 

autorizadas pelo conselho administrativo e surge com o objetivo de permitir que os 

doentes possam continuar determinados tratamentos em casa, tendo acesso aos 

medicamentos de forma gratuita, já que certos fármacos só são comparticipados a 

100% a nível hospitalar e por outro lado para garantir e vigiar a adesão à terapêutica, 

assim como possíveis efeitos secundários que surjam. De forma a ter este controlo e 

para contornar a escassez de alguns medicamentos no CHAA é fornecida medicação 

para um mês, “obrigando” o doente a voltar à farmácia passado esse tempo. 

Segundo as boas práticas de farmácia hospitalar o atendimento deve ser feito por 

um farmacêutico e a zona destinada a este deve ter 3 zonas: uma sala de espera, sala 

de atendimento reservado e sala de trabalho. Aquando da dispensa dos 

medicamentos pela primeira vez, além da explicação do farmacêutico, deve ser 

fornecido ao doente um folheto com informações pertinentes expostas de forma clara 

para garantir a correta utilização do medicamento. [1] 

Neste âmbito, o CHAA já possui alguns folhetos internos, mas faltavam para 

grande partes dos medicamentos, pelo que procedeu-se à elaboração de novos 

(Anexo O) forma a cobrir toda a extensão de medicamentos passiveis de serem 

fornecidos em regime de ambulatório neste hospital.  

Nos SF do CHAA são dispensados medicamentos para patologias específicas, 

nomeadamente, SIDA, Hepatite B e C, Esclerose múltipla, Esclerose lateral 

amiotrófica, patologias reumatológicas, Lúpus, Cancros, doença de Crohn, entre 

outras. Dada a má aceitação da sociedade para algumas destas doenças, o papel do 

farmacêutico é ainda mais preponderante, nomeadamente a transmissão de confiança 

ao utente para que este exponha eventuais dúvidas ou problemas que surjam, sendo o 

profissional de saúde responsável pela confidencialidade de todos os assuntos. Isto 

vai permitir ao farmacêutico intervir positivamente para uma melhor adesão à 

terapêutica, que é impreterível já que se tratam de fármacos dispendiosos para o 

hospital.  

O fornecimento da medicação segue várias regras, sendo uma das principais a 

posse de receita médica devidamente assinada e com validade para ser possível dar a 
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medicação, para além disto, a primeira visita à farmácia deve ser feita pelo próprio 

doente para assinar um termo de responsabilidade (Anexo P) que garante o bom uso 

da medicação e para permitir que outros levantem a sua medicação. 

Desta forma, na realização do ato farmacêutico propriamente dito há um conjunto 

de procedimentos a seguir, começando pela verificação da receita, preenchimento dos 

vários pontos no GHAF, indicando a patologia, o nome do médico e o numero da 

ordem, a medicação fornecida, o lote e a quantidade (Anexo Q); posto isto, a receita é 

carimbada no verso e assinada pelo doente. Para patologias especificas há ainda 

outros passos a seguir como sejam o registo na plataforma TARV no caso de 

medicamentos para o HIV e associar a um episódio Sonho (consulta da especialidade) 

para a Esclerose múltipla, Hepatite C e Doença de Crohn. [11] 

Por outro lado, na farmácia de ambulatório também são esporadicamente 

venddos medicamentos que não tem uso exclusivo hospitalar e neste caso, segundo o 

Decreto-Lei n.º44 204 de 2 de fevereiro de 1962 e o Decreto-Lei n.º206/2000 de 1 de 

setembro só é permitida a venda ao preço de custo e em situações particulares como 

sejam a inexistência de farmácia particular na localidade ou quando se prova (com 

carimbo da farmácia particular) que não existe nas farmácias da localidade. Por outro 

lado há a situação específica das farmácias pertencentes às Santas Casas da 

Misericórdia, que dispensam medicamentos de uso exclusivo hospitalar mas também 

possuem alvará de venda ao público. [1] 

Assim, o farmacêutico deve desempenhar um papel ativo e não passivo aquando 

da dispensa da medicação, garantindo que é fornecido o fármaco na dose e 

quantidade correta e alertando, não só, para a forma correta de os doentes 

administrarem a medicação, a vigilância da adesão à terapêutica, nomeadamente com 

o apoio do GHAF que permite verificar a periocidade com que a medicação é 

levantada, a ocorrência de possíveis reações adversas. 

 

5. Medicamentos sujeitos a legislação restritiva 

 Determinados medicamentos, devido às suas especificidades estão 

regulamentados de forma específica, como sejam os hemoderivados e os 

estupefacientes e psicotrópicos. Estes, devido ao desvio para venda ilícita, ou outros 

fins encontram-se armazenados numa sala própria de acesso acondicionado, onde só 

entram farmacêuticos Existem ainda alguns fármacos que não pertencem ao 

formulário do CHAA e como tal necessitam de autorização específica para a dispensa. 
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5.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

 Este tipo de fármacos tem que ser armazenados num cofre metálico devidamente 

fechado e para serem dispensados aos SC tem que ser registados em impresso 

próprio do INFARMED – Anexo X (Anexo S). Desta forma, cada SC possui um stock 

mínimo previamente acordado entre o enfermeiro chefe e o FH responsável, aquando 

da necessidade de administração o enfermeiro recorre ao stock e requisita à farmácia, 

através do anexo X, identificando devidamente cada doente, a quantidade 

administrada, o fármaco (DCI), a dose, a forma farmacêutica e a assinatura do 

enfermeiro responsável pela administração, sendo que cada folha pertence a um 

princípio ativo e a uma dosagem, para a qual podem vir enumerados até dez 

pacientes. Para além disto, a requisição deve ainda conter a identificação do SC e 

médico responsável. O FH ao receber a requisição, numera-a, assina e data, faz o 

débito informático ao SC correspondente e os fármacos são enviados para o SC para 

repor o stock, sendo que o enfermeiro que recebe deve conferir e assinar, juntamente 

com o AO que faz a entrega. [12] 

 Estes formulários ficam arquivados na farmácia, bem como os duplicados nos SC 

respetivos. 

 De ressalvar que no CHAA as benzodiazepinas são o grupo de estupefacientes 

mais requisitado. 

 

5.2. Hemoderivados 

Neste grupo estão incluídos os produtos derivados do plasma humano como a 

albumina, imunoglobulinas, factores de coagulação, entre outros. São produtos 

sujeitos a um controlo rigoroso por parte do INFARMED e como tal, cada lote é sujeito 

a um controlo e vem acompanhado de um certificado de libertação do lote emitido pelo 

INFARMED. Por isto, na receção deste tipo de produtos é feito um registo próprio 

onde se indica o nome do produto, o laboratório responsável pelo fornecimento, nº do 

lote do produto e nº do certificado de aprovação do INFARMED. 

 Para a dispensa de hemoderivados a requisição aos SF deve ser feita em modelo 

próprio (Anexo S) que é constituído por duas vias ficando a original na farmácia e o 

duplicado no SC. Este documento está organizado em 3 quadros (A, B e C) 

respeitantes à via farmácia, sendo que os 2 primeiros são preenchidos pelo médico, e 

o quadro C da responsabilidade do FH, onde é atribuído um número sequencial e 

especificado o hemoderivado fornecido, a quantidade, lote, identificação do 

Laboratório de origem e n.º de certificado do INFARMED, posto isto o FH data e 

assina. Neste seguimento é feito o débito informático ao doente, registando também o 

lote fornecido.  
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Neste tipo de produtos, todas as embalagens fornecidas são identificadas com o 

nome do doente e processo de forma a permitir um maior controlo, quer na 

administração, quer em caso de devolução. Os enfermeiros devem registar as 

administrações no duplicado, ficando o mesmo arquivado no processo do doente e os 

produtos devolvidos também devem vir devidamente acompanhados pelo impresso 

onde constam a quantidade devolvida e a data para que o farmacêutico confira e faça 

o respetivo acerto a nível informático.[13]
  

 

5.3. Medicamentos Extra-Formulário 

Os medicamentos extra-formulário são, como o nome indica, aqueles que não 

estão contemplados no formulário do CHAA e como tal, a sua dispensa está 

dependente de uma justificação (Anexo T) pelo médico para posterior análise e 

autorização pela direção dos SF e  administração do hospital. 

Há ainda medicamentos, que pertencem ao formulário do CHAA, mas cuja 

dispensa carece de justificação clínica obrigatória. Nestes casos, no momento da 

prescrição os médico devem enviar a justificação para assim os FH poderem validar e 

dispensar. 

 

6. Conclusão 

Findo estágio, é de realçar a importância que teve na aquisição de novos 

conhecimentos e na sedimentação de outros já adquiridos, nos ensinamentos de 

trabalho em equipa, de organização e cooperação. 

Nestas considerações finais é de realçar a importância do farmacêutico em toda a 

dinâmica hospitalar, já que os medicamentos são uma peça chave nestes serviços e 

os farmacêuticos são, sem dúvida, o grupo de profissionais que mais estão aptos a 

trabalhar com eles, garantindo a eficácia e segurança caso a caso, salvaguardando 

sempre o bem estar do doente, não esquecendo porém o impacto económico que 

cada decisão terá para o hospital. Por isto mesmo os FH são hoje em dia uma peça 

chave num ambiente hospitalar, podendo tornar o seu papel ainda mais preponderante 

se pudesse acompanhar de perto o estado dos doentes, as reações adversas, a visita 

médica, etc. 
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8. Anexos 

ANEXO A  

Sistema informático dos SF do CHAA -  GHAF 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Relatório Estágio Hospitalar 

Paula Cunha  21 

 

ANEXO B 

Prescrição médica para a nutrição parentérica 
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Anexo C 

Rotulagem da bolsa de nutrição parentérica e da seringa lipídica 

  



   Relatório Estágio Hospitalar 

Paula Cunha  23 

 

ANEXO D  

Preparação de bolsa de nutrição parentérica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de lavagem CFLH 

Material para a preparação 

Bolsa de nutrição parentérica preparada 
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ANEXO E  

Prescrição médica para terapêutica antineoplásica 

 

 

 

 

 
 

 

Identificação do doente 
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ANEXO F 

Preparação de citotóxicos 

  

Sala de lavagem 

Área de preparação do material para 

entrar na câmara 
Armazém de citotóxicos 

CFLV 

Mala de transporte das preparações 

para o hospital de dia de oncologia 

Rótulo das preparações 
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ANEXO G 

Preparação de manipulados não estéreis 

  
Área de manipulação Área de pesagem 

Matérias primas pesadas Manipulação - Espatulação  

Acondicionamento do manipulado Rotulagem 
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ANEXO H 

Ficha Técnica 

  



   Relatório Estágio Hospitalar 

Paula Cunha  28 

 

ANEXO I 

Rotulagem manipulados 
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ANEXO J 

Ficha de produção manipulados 
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ANEXO K 

Produto reembalado 
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ANEXO L 

Ficha de produção de reembalagem ou reetiquetagem 
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ANEXO M  

Módulos de stocks dos SC 

  

Módulo dos SC 

Módulo das urgências 
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ANEXO N 

Requisição dos kit’s de medicação domiciliária pós-cirurgia de ambulatório 
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ANEXO O  

Folhetos dos fármacos de ambulatório 
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ANEXO P 

Termo de responsabilidade para levantamento de medicação em regime de 

ambulatório 

 

 

Termo de Responsabilidade 
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ANEXO Q 

 

Procedimentos Gerais de atendimento em ambulatório 
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ANEXO R 

Modelo de requisição de estupefacientes 
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ANEXO S 

Modelo de requisição de hemoderivados 
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ANEXO T  

Modelo de justificação de medicamentos extra-formulário 

 

 




