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Resumo 

 

O relatório de estágio encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira 

parte referente à descrição das atividades desenvolvidas no estágio em farmácia 

comunitária e a segunda refente aos “trabalhos desenvolvidos ligados à prática 

profissional”.  

O estágio curricular em farmácia comunitária constitui uma etapa importante no 

culminar de 5 anos de formação uma vez que permite ao estudante fazer a transição para 

a realidade da prática farmacêutica. Durante o estágio tive a oportunidade de contatar 

com diversas atividades que o farmacêutico realiza na sua prática diária em farmácia 

comunitária.  

Ao longo do estágio foram desenvolvidos três trabalhos práticos. O primeiro destes 

trabalhos é referente ao tema “insónia”. Este trabalho surgiu da perceção da grande 

utilização de hipnóticos de forma crónica em todas as faixas etárias, mas principalmente 

nos mais idosos. Deste trabalho resultou a elaboração de um panfleto com a descrição 

da patologia, as suas causas e consequências e a descrição de algumas terapias não 

farmacológicas que podem ser úteis em determinado tipo de pacientes. O panfleto inclui 

também um questionário simples que permite ao utente fazer um rastreio de insónia 

crónica.  

O segundo tema desenvolvido está relacionado com agentes terapêuticos 

relativamente recentes para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, as terapias 

baseadas nas incretinas, que incluem os agonistas dos recetores do polipéptido 

glucagon-like 1 e os inibidores da dipeptidil peptidase-IV. O tema surgiu do 

conhecimento da aprovação de um medicamento de administração semanal para estes 

doentes, o Albiglutido. Uma vez que a adesão à terapêutica é de extrema importância 

para a eficácia de uma terapêutica, é uma mais valia explorar o tema e dá-lo também a 

conhecer a outros profissionais de saúde que trabalham em farmácia comunitária e que 

têm o dever de se manterem atualizados em relação ao desenvolvimento científico. 

Deste trabalho resultou um resumo simples sobre o tema em formato de papel, 

disponível para os profissionais da Farmácia Rodrigues que o quisessem consultar. 

    O terceiro trabalho surge no contexto do trabalho anterior e envolveu a realização 

de um procedimento operacional normalizado para a determinação da glicemia capilar, 

com o objetivo de padronizar a determinação e permitir um controlo mais consistente 

dos valores de glicemia dos utentes da Farmácia Rodrigues. 
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Abstract 

This internship report is divided in two parts. The first one describes activities 

developed during the internship in community pharmacy while the second refers to 

works developed in association with professional practice. 

The curricular internship in community pharmacy constitutes an important step 

in the apex of 5 years of formation in the area, given that it provides the student with a 

way to ease the transition between the theoretical knowledge acquired and the reality of 

practicing pharmacy. During the internship I was provided with the opportunity of 

contacting with several activities that make up the day-to-day life of a community 

pharmacist. 

In the context of the internship, three works were developed, the first of which 

about insomnia. This work came about from the perception of widespread use of 

hypnotics chronically in all age groups but particularly in elderly. The work consisted in 

the design of a flyer describing the pathology, its etiology and consequences, along with 

inscribing some non-pharmacological therapeutics that could present benefits in certain 

patients. The flyer also includes a simple questionnaire which allows the patient to 

make a screening of chronic insomnia. 

The second work concerns a relatively recent pharmacoterapeutic classes in 

treating diabetes mellitus type 2, the incretin-based therapies, including glucagon-like 

peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. The issue arose from 

the news that a therapy based in a weekly intake, albiglutide, had recently become 

available for these patients. Given that therapeutic compliance is of utmost importance 

for a therapy to be efficacious,  is an added value to explore the topic and also make 

known to other health professionals working in community pharmacy that have the duty 

to keep up to date on the scientific development. This work took the shape of a simple 

scientific abstract, available in paper format to all the professionals working at 

Rodrigues Pharmacy that wished to update their knowledge on the subject. 

The final work derives from the second one and resulted in the conception of a 

standard operating procedure for capillary glucose levels evaluation, in an effort to 

standardize the procedure and allow a more consistent control of blood glucose levels in 

patients attending Rodrigues Pharmacy for their determination. 
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Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 
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1. Introdução 

O conhecimento adquirido na faculdade deve ser cimentado com a prática 

profissional e complementado com a formação contínua permanente. 

A atuação farmacêutica assume-se de extrema importância ao desempenhar a 

ponte entre o utente e os demais profissionais de saúde e ao promover o uso racional do 

medicamento. Em farmácia comunitária, o farmacêutico é o último a ter o contacto com 

o doente, o que confere a grande responsabilidade de prestar o aconselhamento 

adequado de acordo com as necessidades e características de cada doente, referindo a 

correta utilização do medicamento, incentivando a adesão à terapêutica e a 

monitorização dos resultados. 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária, desenvolvido no âmbito do 

percurso curricular do Mestrado em Ciências Farmacêuticas, ocorreu na Farmácia 

Rodrigues (FR) em Braga, no período compreendido entre 13 Janeiro e 12 de Julho. A 

direção técnica desta farmácia é da competência da Dra.
 
Márcia Santos, responsável 

pela orientação do meu estágio. A descrição das atividades realizadas será feita por 

ordem cronológica de modo a demonstrar o que aprendi em cada etapa do estágio. 

 

2. Descrição das atividades realizadas durante o estágio na Farmácia 

Rodrigues: 

 

13 Janeiro a 31 de Janeiro 

O contato inicial foi feito no início de Janeiro no qual me apresentei à Dra. 

Márcia Santos e lhe facultei as informações necessárias relacionadas com o estágio. 

No dia 13 de Janeiro iniciei o meu estágio. Em primeiro lugar fui apresentada a 

todos os colegas e conheci todos os espaços físicos da farmácia. Após isto fiquei 

responsável pela arrumação das encomendas nas respetivas gavetas, lineares ou 

expositores.  

 

a. Armazenamento  

Na FR os medicamentos estão organizados por ordem alfabética e encontram-se 

separados em medicamentos de marca e medicamentos genéricos. Alguns estão também 

separados por forma farmacêutica tais como os injetáveis, os produtos oftálmicos e 
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produtos para aplicação nos ouvidos, as loções, pomadas e cremes, e xaropes, e também 

por categorias tais como veterinários, puericultura, dermocosméticos, produtos 

dentífricos e medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Existem gavetas atrás do 

balcão de atendimento onde se encontram vários produtos como seringas, compressas, 

pensos, adesivos e soro fisiológico. Há ainda um frigorífico onde estão armazenados 

todos os medicamentos que requerem conservação no frio. 

Este processo inicial de arrumação de encomendas permitiu-me uma grande 

familiarização com a localização e com as marcas dos diversos produtos e 

medicamentos comercializados na farmácia e a associação dos diversos princípios 

ativos medicamentosos à marca comercial, o que se revelou extremamente útil durante 

os atendimentos ao balcão, como por exemplo, quando os utentes solicitavam o 

genérico de determinado medicamento de marca. 

 

1 de Fevereiro a 28 de Fevereiro 

Durante todo o mês de Fevereiro assumi uma nova tarefa na qual fiquei 

responsável por dar entrada de encomendas no sistema informático e de todos os 

assuntos relacionados com essa mesma tarefa.  

 

b. Pedidos e receção de encomendas 

A FR trabalha preferencialmente com 3 fornecedores: OCP Portugal, A. Sousa e 

Botelho. Ocasionalmente recorre também à Alliance ou Medicanorte quando algum 

produto/medicamento não está disponível nos fornecedores habituais.  

Os pedidos aos fornecedores são efetuados por duas vias: via modem e via 

telefone. As encomendas via modem são realizadas normalmente duas vezes por dia e 

servem para repor os medicamentos vendidos desde a encomenda anterior, para pedir 

produtos em falta para a dispensa completa de uma receita, ou produtos de venda livre 

solicitados pelo utente mas que a farmácia não dispunha no momento. O sistema 

informático utilizado (WinPhar) permite realizar reservas eletrónicas de produtos, que 

passam diretamente para a nota de encomenda, e permite ainda o registo dos dados do 

utente que efetua a reserva tal como o contato telefónico, sendo posteriormente enviada 

uma mensagem ao utente a informar que o produto já se encontra disponível. Também 

se pode optar pela via telefónica quando são solicitados medicamentos/produtos que não 

existem na farmácia e para os quais se precisa de confirmar a sua existência no 
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fornecedor ou quando se pretende que a entrega seja feita mais rapidamente, de que é 

exemplo o A. Sousa que faz entregas dentro de 30-45 minutos após o pedido de envio 

por via telefónica.    

As encomendas chegam em contentor próprio acompanhadas da respetiva fatura 

original e o duplicado. No caso dos psicotrópicos e estupefaciente e benzodiazepinas é 

também rececionada uma guia de requisição e que se destina ao controlo deste tipo de 

medicamentos. Todas as entradas e saídas são registadas e na FR as listas de entradas e 

saídas de psicotrópicos assim como o balanço das entradas e saídas são enviadas 

mensalmente ao Infarmed e arquiva-se uma cópia na farmácia.   

Durante este período rececionei encomendas e conferi se os produtos enviados 

eram os que constavam na fatura e se coincidiam com a nota de encomenda, dei entrada 

dos produtos no stock da farmácia e conferi o stock existente. Para cada encomenda é 

ainda necessário verificar o estado das embalagens, o prazo de validade, a quantidade 

encomendada e a quantidade recebida, o preço de custo e o preço de venda ao público. 

Para os medicamentos sujeitos a receita o valor é definido pelo Infarmed, já para os 

medicamentos de venda livre/produtos de saúde é aplicada uma margem pela farmácia 

que depende do IVA, aplica-se uma margem diferente para produtos com IVA=6%, 

IVA=23%, e também para outros produtos como leites/papas e produtos veterinários. 

Finalmente são impressas as etiquetas de código de barras que são colocadas nos 

produtos correspondentes, tendo o cuidado de não ocultar nenhum dado importante 

(lote, prazo de validade, composição, conselhos de utilização). Todos os produtos 

expostos nos lineares e que se encontram ao alcance dos utentes devem conter 

obrigatoriamente a etiqueta com o código de barras e o respetivo preço do produto. 

 

c. Reclamações e Devoluções 

Durante este processo tive a necessidade de contatar com os diversos 

fornecedores por questões relacionadas por exemplo com a falta na encomenda de 

algum produto faturado. Pude também identificar as várias causas de devolução de 

produtos ao fornecedor (ex.: embalagem danificada, produto não encomendado, 

desistência do utente do produto pedido) e observar a realização da guia de devolução.  

São também efetuadas devoluções de todos os produtos existentes na farmácia 

cujo prazo de validade é igual ou inferior a três meses. Durante o estágio fui também 

responsável pelo controlo dos prazos de validade. Para tal é feita a impressão a partir do 

sistema informático de uma lista com os produtos cujos prazos de validade expiram 
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dentro de 3 meses, sendo que é necessário confirmar a data de validade de todos os 

produtos da lista e os que efetivamente se encontram com a data a expirar são colocados 

em recipiente próprio para seres depois devolvidos ao armazenista. O armazenista pode 

então aceitar ou não o pedido. Se aceitar é concedida à farmácia uma nota de crédito ou 

uma troca por um produto com o mesmo valor. 

 

1 de Março a 12 de Julho 

O início do atendimento ao balcão constituiu a etapa mais marcante do estágio 

curricular. A principal responsabilidade do farmacêutico é para a saúde e o bem-estar do 

doente e do cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade, 

eficácia e segurança.
1
 

 

d. Sistema informático 

O sistema informático é uma ferramenta fundamental em todos os setores de 

gestão de uma farmácia uma vez que facilita a gestão de stocks e a administração 

financeira da farmácia, mas para mim a sua importância teve maior destaque no 

atendimento ao utente. A FR trabalha com o Sistema WinPhar que revelou ser um 

sistema bastante intuitivo e de fácil manuseio. O sistema informático permitiu-me dar 

uma resposta mais rápida e eficiente sempre que os utentes solicitavam algum tipo de 

produto pois permite a sua rápida consulta de stock e localização. É também possível ter 

a informação se o armazenista principal (OCP Portugal) dispõe no momento de 

determinado produto.  

Uma das funções de um sistema informático é permitir guardar fichas dos 

utentes regulares da farmácia nas quais fica registado todo o tipo de medicação 

adquirida. Esta função mostrou-se extremamente útil quando os utentes regulares se 

dirigem à farmácia para aviar alguma receita pois o sistema permite saber por exemplo 

qual o genérico que o utente utiliza regularmente para determinada prescrição por DCI, 

e surpreendentemente, muitas vezes os utentes não têm conhecimento do laboratório de 

genérico que utilizam, sendo que quando não temos uma ficha de registos do utente 

frequentemente nos temos de guiar pela descrição das embalagens de medicamentos 

sendo o cliché mais comum: “se me mostrar a caixa eu conheço”. Esta resposta várias 

vezes me levou a trazer todas as caixas disponíveis na farmácia para determinada 

prescrição na tentativa de mostrar aos utentes que na farmácia existem muitos 
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laboratórios diferentes e mesmo assim nem sempre se consegue chegar à embalagem 

pretendida. Tive de lidar com utentes que não compreendiam como era possível não 

termos o medicamento do laboratório que pretendiam, talvez por contrariar o tradicional 

conceito de que na farmácia há de tudo, pelo que foi necessário explicar várias vezes 

que para determinada substância ativa podem existir vários laboratórios de genéricos 

sendo que a farmácia não é obrigada a dispor de todos (mas tem de ter pelo menos 3 dos 

5 mais baratos), o que também não seria economicamente viável. No entanto a farmácia 

tem sempre o dever de tentar arranjar o medicamento necessário de maneira mais rápida 

possível sempre que o utente assim o desejar. 

 

e. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos consiste no ato profissional no qual o 

farmacêutico, após avaliar a medicação, cede medicamento(s) ou substâncias 

medicamentosas aos utentes mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos.
1 

No processo de cedência de medicamentos é sempre importante ter facilmente 

acesso a informações sobre as indicações, contraindicações, posologia e interações, do 

medicamento. Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária 

(BPF) são consideradas fontes de acesso obrigatório aquando da dispensa o Prontuário 

Terapêutico e o RCM. Durante a dispensa tentei sempre fazer-me acompanhar pelo 

RCM dos medicamentos dispensados de modo a prestar um melhor aconselhamento 

sobre a correta utilização dos mesmos ou de modo a responder mais eficazmente às 

questões levantadas pelos utentes. 

Um bom atendimento ao utente fica melhor assegurado se foram seguidas uma 

série de etapas pré-programadas, que no meu caso passaram por, abordagem do utente, 

receção da prescrição médica e confirmação da sua validade/autenticidade, e qual a 

entidade comparticipadora. 

Se a prescrição não se encontrava em conformidade e não podia ser dispensada 

expliquei ao utente qual a causa por exemplo, validade da receita ultrapassada, falta da 

entidade comparticipadora, da assinatura do médico, entre outras.  

Estando tudo correto com a prescrição eram feitas algumas questões ao utente de 

modo a esclarecer se a medicação era habitual ou se ia ser iniciada, para que efeito se 

destinavam e se havia preferência pelos medicamentos de marca ou por algum genérico 
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em particular caso estivesse disponível. De seguida era efetuada a dispensa dos 

medicamentos acompanhada de informação verbal e escrita em relação ao modo de 

administração por exemplo, fiz a demonstração da utilização de inaladores 

pressurizados e inaladores de pó seco (principalmente Diskus e Turbohaler), posologia e 

duração do tratamento, principalmente nos antibióticos na qual reforcei sempre a 

importância de se cumprir todas as tomas. Sempre que necessário pode também ser 

estabelecido o contato com o médico prescritor de modo a esclarecer alguma questão 

relacionada com a prescrição. Durante o estágio tive a necessidade de contatar o médico 

apenas uma vez a propósito de uma prescrição de metformina 1000mg, medicamento 

que ia ser utilizado pela primeira vez pela utente, e cuja posologia que deve ser definida 

pelo médico não constava da receita nem o utente se recordava se o médico lhe tinha 

transmitido essa informação. 

Também comuniquei e pesquisei informação relativa a reações adversas, e 

contraindicações, e questões relativas à conservação dos medicamentos por exemplo, os 

xaropes de amoxicilina depois de reconstituídos devem ser conservados no frigorífico e 

rejeitados ao fim de 14 dias, ou que a maioria dos colírios depois de abertos tem apenas 

a validade de 4 semanas.    

 Após a entrega do medicamento/produto esclareci as dúvidas do doente, e 

solicitei ajuda dos colegas no esclarecimento das mesmas sempre que necessário. 

 No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes a sua dispensa requer 

uma receita médica especial e aquando da dispensa é necessário recolher um conjunto 

de informações do adquirente, do médico prescritor e do utente. Essa informação é 

impressa juntamente com a fatura/recibo e deve ser anexada à fotocópia da receita. 

Devem depois ser arquivadas e ordenadas por data de aviamento. 

 

Em relação à dispensa de xaropes achei útil a utilização de fórmulas 

matemáticas que permitissem a confirmação da posologia indicada pelo médico 

prescritor em relação ao peso da criança, principalmente para os medicamentos com 

mais saída como o Ben-u-ron® (40 mg/ml xarope) e Brufen® (20 mg/ml suspensão 

oral), pelo que adotei as seguintes fórmulas: 

 

Ben-u-ron® (40 mg/ml xarope): Quantidade (ml)/Dose = peso (kg) x 20 mg/Kg   

 

  

40 mg/ml 
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Brufen® (20 mg/ml suspensão oral): Quantidade (ml)/Dose = peso (Kg) x 7 mg/Kg 

 

 

Acho que a adoção deste tipo de estratégia principalmente em relação aos 

antibióticos permitiria um melhor controlo das doses administradas o que é crucial para 

a efetividade da terapêutica.  

 

É ainda de referir o chamado “sistema de vales” que se utiliza entre a FR e as 

farmácias adjacentes, particularmente com a Farmácia Sousa Gomes que se situa na 

mesma rua. Este sistema revelou-se útil quando algum utente necessitava com alguma 

urgência de alguma medicação ou outro produto de que a farmácia não dispunha no 

momento mas que receberia mais tarde do fornecedor. Assim, quando tal acontece 

existe a opção de contatar a farmácia vizinha e perguntar se têm o produto em questão e 

se o podem emprestar. Quando a troca é concedida a farmácia que pede o produto 

escreve um “vale” com o nome do produto, a quantidade, a data, a assinatura e carimbo 

da farmácia que entrega à outra farmácia aquando da troca. A farmácia que dá o produto 

pode escolher receber o mesmo produto ou optar por um produto diferente. 

Normalmente as trocas são saldadas no final de cada mês pela responsável em cada 

farmácia. Este sistema mostrou-se útil diversas vezes e reforça o companheirismo que 

deve existir entre farmácias que estão localizadas na mesma área. 

 

f. Indicação Farmacêutica 

Na cedência de medicamentos em indicação farmacêutica, é o farmacêutico 

quem se responsabiliza pela seleção de um MNSRM ou de um tratamento não 

farmacológico de forma a aliviar ou resolver o problema de saúde apresentado pelo 

utente, sendo este considerado um transtorno ou sintoma menor, de carácter não grave, 

auto-limitante, de curta duração e que não apresente nenhuma relação com 

manifestações clínicas com outros problemas de saúde do utente.
1
 

Durante este período diversas foram as vezes em que tive a responsabilidade de 

desempenhar esta função. Pude fazer aconselhamento nas mais diversas áreas sendo que 

as mais frequentes foram: problemas gastrointestinais nomeadamente diarreia, 

obstipação e hemorroidas, pirose e enfartamento, sintomatologia relacionada com 

estados gripais e constipação, tratamento sintomático da rinite alérgica, micoses 

interdigitais, herpes labial, dores musculares, dificuldades temporárias em adormecer, 

20 mg/ml 
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conjuntivite alérgica, contraceção de emergência, candidíase vaginal e tratamento 

sintomático da insuficiência venosa. Alguns exemplos concretos estão disponíveis em 

Anexo (ver Anexo 1). 

 

g. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

Para além de medicamentos e substâncias medicamentosas existe uma grande 

diversidade de outras categorias de produtos que podem ser fornecidos ao público, tais 

incluem: medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e produtos 

homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares e 

produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de 

higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto.
2
 

Durante o estágio pude aprofundar conhecimentos em todos estes tipos de 

produtos de saúde. 

A nível dos produtos de dermofarmácia e cosmética há necessidade de fazer um 

investimento pessoal em conhecer e estudar os produtos que existem na farmácia de 

modo a conseguir categoriza-los para determinada função, sendo no entanto esta tarefa 

bastante trabalhosa tendo em conta a grande quantidade de marcas e das gamas de 

produtos que cada marca comercializa. Assim, ao longo do estágio tive acesso a 

manuais de formação da equipa da farmácia e fui recebendo dicas sobre quais os 

produtos a aconselhar em determinada situação. Nesta área pude fazer aconselhamento 

principalmente em relação a proteção solar e a problemas capilares como caspa e 

oleosidade. 

A nível veterinário as principais solicitações são de medicamentos e produtos de 

uso veterinário destinados a cães e gatos. Entre eles os desparasitantes internos e 

externos e os contracetivos (ex.:Megecat®). O farmacêutico deve saber aconselhar o 

utente sobre o modo de utilização destes produtos, contraindicações específicas, 

reforços necessários e comportamentos/medidas de higiene a adotar para manter a boa 

saúde dos animais. Além disso, deve alertar o utente a não utilizar os seus 

medicamentos nos animais, salvo indicação pelo médico veterinário. O medicamento de 

uso humano para administração veterinária que mais frequentemente dispensei foi o 

lepicortinolo® (prednisolona), sendo que nestes caso é igualmente aconselhado o 

desmame. 

 

 



10 
 

h. Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia Rodrigues 

Na FR tive a oportunidade de seguir vários utentes regulares especialmente em 

relação à determinação da sua pressão arterial. Na FR a determinação da pressão arterial 

é feita através de um esfigmomanómetro de mercúrio e estetoscópio, pelo que tive de 

treinar e recordar a maneira correta da determinação sendo que para isso consultei as 

Guidelines da Sociedade Europeia de Hipertensão.
3
    

 Várias vezes os utentes são instruídos pelo médico a fazer a determinação deste 

parâmetro regularmente durante um período de tempo na farmácia de modo a que essa 

informação auxilie o diagnóstico ou para verificar se os medicamentos prescritos estão a 

ter o efeito desejado no controlo da hipertensão. A determinação na farmácia pode 

também ter o propósito de excluir a chamada hipertensão de bata branca cujo fenómeno 

é superior em consultório médico em comparação com a farmácia. 

Tive também a oportunidade de realizar determinações de colesterol e de 

glicemia capilar utilizando um fotómetro (Sistema CR2000, Callegari). Este analisador 

baseia-se num princípio de absorvância de luz monocromática e as determinações 

baseiam-se em reações enzimáticas. 

 

i. Verificação de receitas 

Ao longo de todo o estágio fui também conhecendo e participando no processo 

de verificação de receitas médicas. Para uma receita estar correta tem de estar dentro da 

validade, estar assinada pelo médico prescritor, a comparticipação tem de estar de 

acordo com o organismo selecionado, e os medicamentos, o tamanho da embalagem e a 

quantidade têm de estar de acordo com aquilo que foi prescrito. 

No processamento do receituário as receitas são divididas em função do 

respetivo organismo e agrupadas em lotes de 30. Posteriormente são impressos os 

verbetes de identificação dos lotes, os quais, no fim de cada mês, são enviados 

juntamente com as receitas e respetiva fatura para as entidades comparticipadoras. 

 

3. Conclusão 

  Durante 6 meses tive a oportunidade de realizar as mais diversas tarefas 

relacionadas com a atividade farmacêutica em farmácia comunitária. As tarefas 

realizadas envolveram arrumação e confirmação de stocks, entrada de encomendas e 

contato com armazenistas, atendimento ao balcão, recolha de medicamentos para o 
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Valormed, determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, controlo secundário 

das entradas de stock pelos duplicados das faturas e verificação de receitas.   

No início do atendimento ao balcão, o medo de errar ou de não providenciar ao 

utente a melhor opção terapêutica possível ditaram alguma sensação de inadequação. 

No entanto, passado período de adaptação e após revisões dos produtos disponíveis, de 

aconselhamento não farmacológico e constante observação do atendimento prestado 

pelos restantes profissionais permitiram-me uma postura mais proactiva no atendimento 

ao utente nunca descurando, obviamente, a necessidade de consulta de fontes de 

informação ou o conselho dos outros colegas.  

   Durante o estágio tive ainda a oportunidade de assistir a uma conferência sobre 

lesões músculo-esqueléticas e a outra sobre a primeira vacina contra a Zona e de realizar 

um curso online sobre psoríase no portal da ANF.  

 Considerei esta etapa de transição entre a formação académica e a realidade 

profissional muito importante na consolidação e obtenção de conhecimento, 

reconhecendo, no entanto, que há muito mais para aprender e que cada dia em farmácia 

comunitária se apresenta como um novo desafio. 

 

O curso é a base e cada um de nós, enquanto farmacêuticos, tem de continuar a 

construir e a crescer tanto a nível científico, técnico e social. 
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4. TRABALHO 1- Insónia 

 

4.1 Enquadramento 

A insónia é a patologia do sono mais comum. Efetivamente foi esta a realidade 

com a qual pude contactar durante o estágio em farmácia comunitária. Todos os dias são 

dispensados hipnóticos ou outros compostos que se destinam a melhorar a qualidade do 

sono de muitos pacientes. Tratando-se de uma patologia tão prevalente torna-se 

importante elucidar os utentes sobre este tema. Deste modo, foi desenvolvido um 

trabalho direcionado ao público na forma de folheto (ver anexo 2) e que refere vários 

aspetos da insónia.  

 

4.2 Introdução 

Está demonstrado que o sono tem um espectro amplo de efeitos sistémicos a 

nível da cognição, emoção, desempenho e funcionamento físico e portanto as desordens 

do sono podem trazer consequências prejudiciais à qualidade de vida.  

A insónia é uma condição comum, constituindo o distúrbio de sono mais 

frequente no adulto. Os seus sintomas ocorrem em cerca de um terço da população 

adulta em geral, em 9-12% da população está relacionada com prejuízos diurnos e 

aproximadamente em 6% cumpre os critérios para diagnóstico de insónia.
4
 

No entanto, e apesar da sua elevada prevalência, continua a ser uma patologia 

sub-diagnosticada na qual muitos pacientes não recebem o tratamento adequado.
5 

No 

caso dos doentes tratados, as benzodiazepinas continuam a ser os fármacos mais 

prescritos e, apesar de apenas estarem recomendadas em tratamento de curta duração, na 

realidade clínica são utilizados de forma crónica na maioria dos casos.  

A correta identificação e tratamento adequado são extremamente importantes 

uma vez que esta patologia está associada a sérias consequências, nomeadamente, ao 

aumento da morbilidade e mortalidade causada por doenças cardiovasculares, a 

distúrbios psiquiátricos, a acidentes e ao absentismo laboral. 

 

4.3 Definição 

A insónia pode ser definida como uma experiência subjetiva de sono de má 

qualidade ou de duração insuficiente apesar de existir oportunidade adequada para 
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ocorrer o sono e que resulta em algum tipo de prejuízo nas atividades diurnas, tais como 

nas interações sociais e no desempenho ocupacional.
6,7

  

De acordo com a definição da International Classification of Sleep Disorders, 

2
nd

 edition (ISCD-2) (Tabela 1) pode ser definida como uma dificuldade em iniciar o 

sono (insónia inicial), dificuldade em manter o sono (insónia intermédia), acordar muito 

cedo (insónia terminal) ou por queixa de sono não restaurador ou de má qualidade.
8,9 

 

 

 

Etiologicamente a insónia pode ser classificada como primária quando se trata 

de um distúrbio de sono que ocorre independentemente de alguma causa médica, 

psicológica, de ritmo circadiano, comportamental, farmacológica ou decorrente de outro 

distúrbio de sono primário.
10

 Pode também ser classificada como insónia secundária ou 

comórbida quando é causada por outra doença médica ou doença psiquiátrica, abuso de 

substâncias e medicamentos,
11,6

 por stress psicossocial ou por hábitos de vida 

incompatíveis com o sono.
5
 Muitas das queixas de insónia estão relacionadas com a 

Tabela 1 

Critérios gerais para o diagnóstico de insónia (Adulto) 

A. Queixa de dificuldade em iniciar o sono, dificuldade em manter o sono ou acordar 

muito cedo ou queixa de sono cronicamente não restaurador ou de má qualidade. 

B. A dificuldade em dormir ocorre apesar de oportunidade e circunstâncias adequadas ao 

sono 

C. É referido por parte do doente pelo menos um dos seguintes prejuízos nas atividades 

diurnas relacionados com a dificuldade em dormir durante a noite: 

 Fadiga ou mal-estar 

 Diminuição na capacidade de atenção, concentração ou memória 

 Disfunção social ou ocupacional ou baixo rendimento escolar 

 Alterações de humor ou irritabilidade 

 Sonolência diurna 

 Redução da motivação, energia ou iniciativa 

 Propensão a erros ou acidentes de trabalho ou na condução 

 Tensão, cefaleia ou problemas gastrointestinais em resposta à falta de sono 

 Dúvidas ou preocupações sobre o sono 

Fonte: Adaptado de 9 
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presença de outros distúrbios primários do sono tais como distúrbios respiratórios 

associados com o sono (ex.: apneia do sono), distúrbios do movimento relacionados 

com o sono (ex.: síndrome das pernas inquietas), parassónias (ex.: terrores noturnos)
6
, 

entre outros.    

A insónia secundária é a forma mais prevalente, sendo que as comorbilidades 

mais associadas à insónia secundária são as desordens psiquiátricas e estão presentes em 

30 a 50% dos doentes com insónia.
12

 De entre as doenças psiquiátricas a mais comum é 

a depressão sendo que a probabilidade de ocorrência de um episódio major de depressão 

é 4 vezes superior em indivíduos com sintomas persistentes de insónia.
9
A maioria dos 

estudos epidemiológicos sugere que a insónia precede tipicamente outros sintomas 

psiquiátricos e que representa um fator de risco independente particularmente para a 

depressão.
13,14

  

Quanto ao critério de duração, segundo o ICSD quando a insónia está presente 

há menos de 4 semanas classifica-se em aguda, mais de 4 semanas e menos de 6 meses 

como subaguda, e quando superior a 6 meses como crónica.
15

 O tempo de duração da 

insónia pode ser indicativo da sua causa, sendo que a insónia de curta duração está 

normalmente associada a eventos da vida stressantes ou devido a outra doença que se 

manifesta de forma aguda; enquanto a insónia crónica está mais relacionada com fatores 

psicológicos apreendidos ou a comorbilidades físicas ou psicológicas.
16

  

Os parâmetros quantitativos mais utilizados para caracterizar a insónia são: mais 

de 30 minutos para a latência de sono e mais de 30 minutos acordado após início do 

sono; quanto à frequência a maioria dos estudos de investigação considera quando 

ocorre em mais de 3 noites por semana, e duração de pelo menos 6 meses (parâmetros 

quantitativos sugeridos com base na prática de ensaios clínicos publicados).
15,17

  

O sono e insônia podem ser avaliados de várias maneiras, incluindo entrevistas 

estruturadas, questionários, diários de sono, actigrafia e polissonografia que podem ser 

realizados numa instituição de saúde ou em casa. Há vantagens e desvantagens para 

cada método de avaliação e, consequentemente, vários métodos de avaliação são 

desejáveis.
17

 

 

4.4 Fatores de risco 

Existem vários fatores de risco identificados para a insónia. Os mais consistentes 

são: aumento da idade
12,18,19,20

 sexo feminino
12,18,19,20

 e a presença de 

comorbilidades.
12,18,19,20

 São ainda referidos como fatores de risco: baixos níveis de 
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atividade física
18

, escassas relações sociais
12

, baixam nível socioeconómico
12

 e trabalho 

por turnos
12,19,20

.  

Num estudo de larga escala (N=9851) levado a cabo por Li et al. (2002), as 

mulheres demonstraram ter um risco 1.6 vezes superior de sofrer de insónia em 

comparação com o sexo masculino.
21

 O mesmo estudo mostrou que o desemprego, 

situação económica inferior, o consumo de álcool, medicação regular e distúrbios 

psiquiátricos estavam associados a riscos mais elevados de insónia em ambos os sexos. 

Além disso revelou diferentes fatores de risco específicos de cada género, sendo que 

níveis de escolaridade inferiores e reforma estavam associados a maior risco de insónia 

no sexo masculino enquanto para o sexo feminino esse risco foi superior em mulheres 

que trabalham em casa e são divorciadas ou viúvas.
21

 

Nos idosos a maior prevalência da patologia está relacionada com o facto de 

estarem sujeitos a um maior número de fatores de risco simultaneamente, tais como 

maior número de fármacos prescritos, distúrbios somáticos, declínio neurológico e a 

reduzida atividade física.
10

 

 

4.5 Consequências da Insónia 

Em caso de cronicidade a insónia está associada a prejuízos substanciais na 

qualidade de vida dos indivíduos.
19

 Os indivíduos insones queixam-se normalmente de 

fadiga diurna, dificuldade na capacidade de concentração, atenção e memória e também 

referem distúrbios de humor tais como irritabilidade.
20,22

   

Vários estudos referem que os distúrbios de sono têm consequências negativas 

tanto imediatas como a longo prazo em vários domínios. A insónia está associada a 

menor capacidade de memória, atenção, alerta e desempenho e têm uma relação 

bidirecional causal com várias doenças médicas e psiquiátricas, particularmente com a 

depressão.
16

 

Um estudo epidemiológico mostrou que tanto indivíduos diagnosticados insónia 

como indivíduos com hipersónia apresentavam um risco mais elevado de apresentar 

depressão posteriormente.
23

 Estes resultados sugerem que tanto o sono em excesso 

como em falta têm consequências negativas a longo prazo. No estudo de Kripke et al. 

(2002) foram observadas “curvas em U” de relação entre duração do sono e mortalidade 

sendo que o menor risco de mortalidade estava associado a 7 horas de sono por noite.
26

 

Curvas similares de associação já foram descritas para a relação entre a duração do sono 

e o risco de problemas de saúde incluindo enfartes do miocárdio, hipertensão, diabetes, 
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obesidade, síndrome metabólico e depressão.
25

 A insónia está também associada com o 

aumento do uso de medicação psicotrópica, ao risco de abuso de outras substâncias e a 

repercussões económicas que estão relacionadas com a diminuição da produtividade, 

absentismo e maior utilização dos serviços de saúde.
25

 

 

Uma importante questão que se põe é saber qual a relação de causalidade entre a 

insónia e a depressão e vice-versa. A estreita relação entre estas duas patologias pode 

estar relacionada com a partilha de mecanismos fisiopatológicos subjacentes na 

regulação do sono e do humor e que tornam os indivíduos suscetíveis a ambas 

condições.
19

 É de salientar que a insónia associada a depressão major aumenta o risco 

de resultados negativos tais como recidiva da depressão e suicídio.
10

 

 

4.6 Patogénese da Insónia  

O chamado modelo de 3-P´s proposto por Spielman e posteriormente elaborado 

por Morin, postula que as causas mais aceites para o desenvolvimento e manutenção da 

insónia envolvem condições predisponentes, circunstâncias precipitantes e fatores de 

perpetuação ou manutenção.
16

 

Um dos fatores predisponentes mais estudados pelos investigadores é a 

predisposição para reagir com hiperativação psicofisiológica (estado de hyperarousal) e 

pensa-se que este seja o principal fator predisponente da insónia.
8
 Está demonstrado que 

pessoas com insónia apresentam níveis superiores de hiperatividade cognitiva na hora 

de deitar em comparação com pessoas sem insónia.
27 

A partir de estudos de 

neuroimagem funcional foi verificado que pessoas insones apresentam um padrão de 

ativação superior em determinadas áreas subcorticais durante o sono mas uma 

diminuição na ativação do córtex pré-frontal durante o estado de vigilia.
28

 

Existem, no entanto, outros fatores que podem atuar como fatores 

predisponentes tais como possuir história familiar de insónia ou de depressão 

recorrente, ser mulher e ter idade avançada.
8
 

Contudo, mesmo que um individuo apresente predisposição para a insónia esta 

pode nunca chegar a desenvolver-se se não houver exposição a fatores precipitantes. 

Estes fatores incluem determinadas circunstâncias ambientais ou psicológicas que 

atuam como fatores de stress que podem influenciar negativamente o sono em 

determinadas pessoas, como por exemplo um problema profissional ou a morte de um 

familiar. Na maioria das pessoas estes episódios agudos de insónia provocados por 
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agentes stressores tendem a desaparecer após a eliminação do fator de stress ou após a 

adaptação do indivíduo a essa nova condição.
14

 No entanto, se a resposta inicial de um 

individuo à dificuldade em dormir devido a determinado problema evolui para uma 

atitude de preocupação e ruminação sobre o facto de não conseguir dormir e as suas 

consequências isto pode determinar a transformação de um problema agudo numa 

condição crónica.
14

  

A cronicidade é mantida pela atuação de fatores –, os fatores de manutenção, 

que não estão presentes no inicio da insónia e que surgem como consequência da forma 

de lidar com o problema.
8 

Deste fatores fazem parte os hábitos mal-adaptativos, como 

por exemplo passar mais tempo na cama na esperança de tentar dormir e fazer sestas a 

meio do dia para recuperar o tempo de sono perdido, que tendem a desregular o ciclo 

sono-vigília. Para além disso, a monitorização do sono e das consequências diurnas da 

insónia e a preocupação excessiva sobre o assunto mantêm o arousal autonómico. A 

manutenção do ciclo vicioso produz um estado de hyperarousal (fisiológico e 

emocional) que é incompatível com o estado de relaxamento necessário para iniciar o 

sono.
14 

Existem vários estudos que tentam explorar a teoria da hiperativação através da 

comparação de determinados parâmetros em indivíduos insones e em indivíduos com 

um padrão normal de sono. Estas investigações incluem normalmente a avaliação de 

parâmetros cardíacos, temperatura corporal, parâmetros metabólicos, determinações 

hormonais, atividade EEG, entre outros.
29  

 

4.7 Tratamento 

Independentemente do tipo de terapia os principais objetivos são: melhorar a 

qualidade e a quantidade de sono e melhorar as complicações diurnas relacionadas com 

a insónia.
7
 

Em estudos comparativos entre placebo e terapia cognitivo-comportamental com 

ou sem combinação de terapia farmacológica verificou-se que a abordagem combinada 

obteve melhores resultados.
20,30

 Dados de seguimento a longo prazo mostraram que em 

sujeitos tratados com terapia cognitiva-comportamental as melhorias conseguidas se 

mantinham por mais tempo do que em pacientes tratados unicamente com recurso a 

fármacos.
20,31

  

 

 



20 
 

4.7.1 Tratamento não farmacológico- Terapia Cognitivo-Comportamental 

De acordo com a American Academy of Sleep Medicine (AASM), as 

intervenções psicológicas e comportamentais são efetivas e recomendadas tanto no 

tratamento da insónia primária crónica como para o tratamento da insónia secundária 

(nível de recomendação Standard).
11

 Fortes evidências suportam a eficácia e a 

durabilidade dos tratamentos psicológicos e comportamentais tendo várias revisões e 

meta-análises contribuído para o conhecimento atual neste campo (ex.: referências 20, 

11, 32). 

A terapia cognitivo-Comportamental inclui a combinação de terapia cognitiva 

com terapias comportamentais. Estas terapias têm como objetivo modificar os fatores de 

manutenção da insónia, em que se destacam as apresentadas seguidamente (Tabela 2). 

 

a. Terapia de controlo de estímulos 

 A terapia de controlo de estímulos foi o primeiro tratamento não farmacológico 

a ser desenvolvido especificamente para o tratamento da insónia
16

 sendo uma das 

terapias comportamentais mais efetivas.
9
 

 Esta terapia baseia-se na premissa de que em indivíduos insones o quarto ou a 

cama deixaram de funcionar como estímulo discriminativo para o sono.
16

 Deste modo, o 

objetivo desta terapia é fazer a reassociação da cama apenas ao sono através do reforço 

da associação entre comportamentos de dormir e estímulos temporais e ambientais, 

eliminando comportamentos incompatíveis com o sono.
20 

Nestes pacientes há o 

condicionamento entre o ambiente de dormir e a ativação provocada por determinados 

comportamentos tais como ver televisão na cama ou o condicionamento entre a cama e 

emoções negativas como frustração, preocupação e alerta que podem ter resultado dos 

esforços em adormecer e do tempo despendido na cama sem adormecer. Esta terapia 

tem como objetivo a reposição dessas associações negativas por associações positivas 

entre a cama e o sono.
9
 

 

b. Terapia de restrição do sono 

Este tratamento comportamental foi desenvolvido por Spielman e colegas e tem 

como base teórica a aceitação de que os indivíduos com insónia despendem muito 

tempo na cama a tentar adormecer. Assim o objetivo desta terapia é estabelecer um 

horário de sono-vigília constante e a consolidação do sono através da limitação do 

tempo passado na cama, ocorrendo a indução temporária de privação de sono, para 
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maximizar a sua eficiência.
9
 É efetuado um “diário de sono” durante 7 dias e é calculada 

a média de horas de sono por noite, sendo esse o número de horas pelo qual o paciente 

deve iniciar a terapia, não devendo no entanto ser inferior a 5 horas.
33

  

Há medida que a qualidade do sono melhora o tempo na cama é gradualmente 

aumentado.
33 

 

c. Terapias de relaxamento 

Estas terapias têm como objetivo reduzir o estado de hiperativação responsável 

pelo desencadeamento e manutenção da insónia. O tipo de técnicas aplicadas depende 

se o tipo de hiperativação é maioritariamente autonómica ou cognitiva. No primeiro 

caso pode ser utilizado o treino neuromuscular progressivo, treino autogénico e 

biofeedback e no segundo caso imaginação guiada e meditação.
34

 Esta terapia requer 

uma prática diária e os resultados desejados não são imediatos.
33

 

 

d. Educação e higiene do sono 

A educação do sono engloba o acesso do utente a noções corretas sobre o sono 

tais como conhecimento sobre os processos do sono e sua função, ritmo circadiano e 

necessidades individuais de sono, reforçando a noção de que as características do sono 

vão sofrendo alterações com o aumento da idade durante a vida adulta.
16

 Já a higiene do 

sono está relacionada com um conjunto de recomendações que promovem o padrão 

normal de sono ao tentar reduzir os fatores extrínsecos que prejudicam o sono (tais 

como luz, barulho e temperatura), ao evitar os comportamentos (ver televisão ou 

trabalhar no computador na cama) e substâncias (álcool, tabaco e cafeína) que 

aumentam a ativação pré-sono e ao favorecer os fatores que promovem o sono (ex.: 

horários regulares de deitar e acordar).
12

 

Neste campo existe, contudo, uma falta de concordância entre os especialistas a 

respeito das regras que definem a higiene do sono sendo que os diversos estudos 

existentes incluem diferentes instruções de higiene do sono. Algumas das instruções 

utilizadas estão listadas no Tabela 2. 

Apesar de mais de 30% das pessoas avaliadas com insónia terem higiene do 

sono inadequada, e apesar de esta terapia ser muito utilizada como uma das opções de 

tratamento, não existem evidências conclusivas de que esta terapia quando aplicada 

isoladamente tenha resultados efetivos,
9 

devendo ser utilizada em conjunto com outras 

terapias.
7
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Tabela 2 

Terapia Cognitivo-Comportamental 

Terapia de controlo de estímulos (nível de recomendação Standard)
7
 

• Usar a cama apenas para dormir  

• Evitar atividades que provoquem ativação psicofisológica antes de ir dormir  

• Ir para a cama apenas quando sentir sono 

• Se não for capaz de adormecer após quinze a vinte minutos, deve-se levantar e ir para outra parte da 

casa e realizar tarefas calmas, voltando para a cama só quando sentir sono 

• Manter um horário regular de deitar e acordar  

 

Terapias de relaxamento (nível de recomendação Standard)
7
 

• Relaxamento muscular progressivo 

• Imaginação guiada 

• Treino autogénico 

• Técnicas de respiração, etc. 

 

Terapia de restrição do sono (nível de recomendação Guideline)
7
 

• Reduzir o tempo na cama à média da quantidade total de sono atual, não devendo no entanto ser 

inferior a 5 horas 

• Aumentar quinze minutos o tempo na cama, todas as semanas, quando a eficiência do sono for, pelo 

menos 85%  

 

Educação e Higiene do Sono (sem recomendação)
7
 

• Informar o paciente sobre o sono normal (cada paciente tem o seu sono particular): tipos de sono, 

funções, duração e variação ao longo do ciclo da vida. 

• Ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico regularmente 

• Evitar excesso de líquidos ou refeições pesadas à noite 

• Evitar cafeína, nicotina e álcool quatro a seis horas antes de ir para a cama, e minimizar o seu uso 

diário 

• Manter um ambiente calmo, escuro, seguro e confortável no quarto quando se for deitar. 

 Evitar um ambiente ruidoso, com luz e temperatura adequada durante o sono 

• Deitar e acordar todos os dias à mesma hora (± 30 min), incluindo fins-de-semana 

• Evitar exercício vigoroso três a quatro horas antes de se deitar 

• Evitar fazer sestas durante o dia 

 

Terapia Cognitiva 

• Desmistificar as crenças irrealistas sobre o sono (ex.: “preciso de nove horas de sono por noite”) 

• Diminuir a perceção das consequências negativas relacionadas com a insónia (ex.: “Não vou 

conseguir fazer nada no dia seguinte se não descansar o suficiente”) 

• Eliminar comportamentos que mantêm a insónia (ex.: “preciso de passar mais horas na cama para 

compensar o tempo de sono perdido”) 

 

Fonte: adaptado de 20, 7, 9, 12 
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e. Terapia cognitiva  

A terapia cognitiva envolve técnicas de restruturação cognitiva que permitem a 

identificação, o debate e a correção de cognições distorcidas sobre as causas e 

consequências da insónia, de expectativas irrealistas sobre o sono, e a correção de 

comportamentos que perpetuam a insónia.
34  

 

 

4.7.2. Tratamento farmacológico  

a. Princípios de farmacologia 

Existe uma grande variedade de fármacos que são sedativos. Os mais 

comummente prescritos vão afetar à ação do ácido gama-aminobutírico (GABA), que é 

o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Os efeitos inibitórios 

do GABA são mediados pelo recetor GABAA (Figura 1) que é um complexo de 

proteínas associado a um canal de cloreto (Cl
-
), localizado na membrana celular. A 

ligação do GABA ao recetor GABAA permite a passagem de iões cloreto levando à 

hiperpolarização da membrana e consequentemente à redução da atividade neuronal. 

Para além do seu ligando endógeno, o recetor GABAA possui locais de ligação para 

vários fármacos hipnóticos incluindo benzodiazepinas, os chamados “fármacos z” (z-

drugs) e barbitúricos. Quando esses locais de ligação são ativados ocorre uma alteração 

de conformação no recetor do GABAA que aumenta a capacidade de a ligação do 

GABA abrir o canal de cloreto (aumento da frequência), ou seja, têm a capacidade de 

aumentar as ações do GABA ao nível do recetor GABAA.
 9,13

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. À esquerda: Representação esquemática do recetor GABAA. À direita: Visão 

superior que mostra a localização do local de ligação do GABA na junção das subunidades 

α1 e β2, e o local de ligação das benzodiazepinas localizado na junção das subunidades α1 e 

γ2. (adaptado de 9) 
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Terapêutica hipnótica 

Os riscos de não tratar um doente com insónia devem ser ponderados contra os 

benefícios esperados e os riscos do tratamento.
35

 

 

Benzodiazepinas 

As benzodiazepinas são a classe terapêutica mais comummente prescrita para o 

tratamento da insónia e há evidência científica da sua eficácia no tratamento de curta 

duração.
 
Contudo, não existem dados suficientes que permitam avaliar a sua eficácia a 

longo prazo,
31 

apesar de se tratar de uma questão importante a ser explorada devido à 

natureza crónica desta patologia. 

O tempo de semi-vida é um dos parâmetros clínicos mais relevantes na escolha 

do fármaco mais adequado uma vez que irá afetar o tempo de atuação do fármaco e 

determinar se o seu efeito permite ao paciente manter o sono contínuo durante a noite 

sem trazer consequência diurnas da sonolência excessiva provocada pelo tratamento.
35

 

Apesar de eficazes estes fármacos apresentam alguns problemas tais como 

desenvolvimento de dependência e tolerância, sintomas de privação após remoção 

abrupta do fármaco, perturbações de memória, nomeadamente amnésia anterógrada, 

sedação residual diurna e menor coordenação motora.
33,9

 Se houver necessidade de 

administração por longos períodos de tempo o tratamento intermitente pode reduzir o 

risco de tolerância e dependência.
13

 

 

Agonistas dos recetores das benzodiazepinas 

Também conhecidos por z-drugs este grupo inclui fármacos como o zolpidem, 

zaleplon e eszopiclone (não comercializados em Portugal).  

Em revisões sistemáticas, Buscemi et al. (2007) refere que comparações 

indiretas sugerem que estes fármacos são mais seguros que as benzodiazepinas.
36

 Estão 

também associados a menor insónia rebound assim como a menor desenvolvimento de 

tolerância.
9 

Em relação a estes fármacos começam a existir alguns estudos que tentam 

avaliar a manutenção da sua eficácia e segurança a longo prazo. Um deles é um ensaio 

clinico randomizado com dupla ocultação de duração de um ano com o fármaco 

zaleplon, e o outro é um estudo controlado por placebo com o fármaco eszopiclone com 

duração de 6 meses. Ambos os resultados dos estudos são promissores e sugerem que o 

uso destes hipnóticos pode conferir efeitos estáveis por períodos até 12 meses.
31
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Antidepressivos 

Os antidepressivos sedativos, particularmente a trazodona vêm sendo cada vez 

mais utilizados no tratamento da insónia crónica e são uma opção eficaz em doentes 

com insónia e depressão. No entanto e apesar de largamente utilizados não existe 

evidência suficiente para determinar a sua eficiência na insónia crónica que não está 

relacionada com a depressão.
33

 No entanto, as doses que são utilizadas na insónia são 

inferiores às utilizadas no tratamento da depressão (doses sub-terapêuticas para a 

depressão).
9 

Outros antidepressivos comummente utilizados incluem a mirtazepina, 

amitriptilina e doxepina.
9
 

 

Outros fármacos  

Um dos fármacos de venda livre mais utilizados no tratamento da insónia 

incluem anti-histamínicos como a difenidramida, apesar de haver evidência limitada 

para a sua eficácia;
13

 Nos EUA existe também o ramelteon o primeiro agonista seletivo 

dos recetores da melatonina (recetores MT1 e MT2) a ser aprovado pela FDA para o 

tratamento da insónia. O ramelteon não parece ter potencial de abuso ou dependência e 

não há evidências de que provoque comprometimento cognitivo, insónia rebound e 

síndrome de abstinência.
37

  

 

4.7.3. Medicina alternativa e complementar 

A farmacoterapia e as intervenções psicológicas constituem os pilares do 

tratamento convencional, no entanto, o interesse no uso de terapias e produtos 

alternativos/ complementares para a insónia tem crescido ao longo das últimas duas 

décadas.
38

 

Segundo o National Center for Complementary and Alternative Medicine 

referem-se a terapias que não são consideradas parte da medicina convencional. Sendo 

que terapia complementar refere-se a terapias utilizadas em conjunto com terapias 

convencionais e terapia alternativa quando a mesma é utilizada em substituição de uma 

terapia convencional.
39 

No entanto o conceito de medicina alternativa e complementar 

(CAM) é um conceito em constante mudança pois o que é hoje considerado como CAM 

pode tornar-se uma forma de tratamento convencional no futuro.
39

 

Uma análise da National Health Interview Survey Data de 2002 realizada por 

Pearson et al. (2006) revelou que dos 17,4% de pessoas (N=93 386) que reportaram 

insónia 4,5% dessa população já tinha utilizado algum tipo de CAM para melhorar o seu 
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sono durante o ano anterior. Mostrou também que as pessoas mais propensas a utilizar 

este tipo de terapias são as mais jovens e com nível de formação superior e que entre as 

terapias mais utilizadas encontraram-se a fitoterapia com valeriana e as terapias corpo-

mente como o yoga e tai chi.
40 

Na revisão sistemática realizada por Sarris e Byrne (2011) das intervenções de 

CAM hipnóticas que incluiu produtos fitoterapêuticos (ex.:valeriana) e nutricionais (L-

triptofano), acupressão, acupuntura, yoga, tai chi, massagem, aromoterapia e 

homeopatia, os estudos selecionados que cumpriam os critérios de inclusão revelaram 

evidências de suporte científico no tratamento da insónia crónica para a acupressão, tai 

chi e yoga; evidências mistas para a acupuntura e para o L-triptofano e evidências fracas 

ou insuficientes para produtos fitoterapêuticos como a valeriana. Os autores referem, 

contudo, que são necessários mais estudos com metodologia rigorosa incluindo tamanho 

de amostra e controlos apropriados para que as terapias complementares e alternativas 

possam ser consideradas como tratamentos viáveis nos distúrbios do sono.
38

       

 

4.8. Resultados da Intervenção na FR 

Figura 2. Folheto da Insónia exposto na Farmácia Rodrigues. 

 

O folheto esteve exposto num suporte de cartolina desenhado e construído para o 

efeito e colocado na zona do balcão de atendimento de modo a facilitar o seu acesso e 

visualização. O folheto pode ser consultado no anexo 2. 
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4.8. Discussão e Conclusões 

Tendo em conta os dados documentados acerca da prevalência da insónia não foi 

de estranhar que no contexto de farmácia comunitária a disponibilização de folhetos 

com informação sobre o tema tivesse uma aderência tão forte por parte dos utentes da 

farmácia. Realmente a velocidade com que os folhetos foram “consumidos” ultrapassou 

ainda assim as expectativas e percebe-se uma grande vontade por parte das pessoas de 

tentar compreender ou controlar esta patologia. No dia-a-dia pude observar pessoas que 

constatavam audivelmente o seu interesse: “olha eu sofro disto” e se apressavam a pegar 

num folheto que liam enquanto esperavam por ser atendidos, sendo que outras pessoas 

pegavam no folheto e o guardavam, seguramente com o objetivo de o ler 

posteriormente. Apesar de o interesse no tema ser facilmente constatável, aquilo que 

cada pessoa aproveitava em relação à informação transmitida torna-se mais difícil de 

avaliar. Contudo, penso que o objetivo de informar as pessoas sobre aspetos básicos da 

patologia tais como definição, causas e consequências ficou concretizado. Foi ainda 

transmitida informação acerca de terapias não farmacológicas, que os utentes muitas 

vezes desconhecem, nomeadamente higiene do sono, terapias de relaxamento e terapia 

de controlo de estímulos.  

O folheto incluiu também um questionário adaptado do Pittsburgh Sleep 

Symptom Questionnaire-Insomnia
41 e que apresentava questões relacionadas com os 

critérios de diagnóstico utilizados para a insónia e que permitia informar o utente da 

possibilidade de sofrer de insónia crónica, alertar para a necessidade de valorizar essa 

patologia e de procurar o devido auxílio médico quando necessário. 

Por fim, pude também constatar que apesar de a terapia cognitivo-

comportamental constituir uma opção terapêutica eficaz na insónia primária crónica e 

na insónia secundária, estando os resultados amplamente comprovados cientificamente, 

continua a ser subutilizada na prática clínica, não tendo tido conhecimento, durante o 

estágio, de nenhum caso em que o utente tivesse acesso a esse tipo de tratamento.  
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5. TRABALHO 2- O sistema das incretinas e o potencial terapêutico de prolongar a 

sua ação no tratamento da diabetes mellitus tipo 2 

 

5.1. Enquadramento 

O segundo trabalho realizado durante o estágio surgiu da necessidade de 

formação e atualização científica constante por parte dos profissionais de saúde que 

trabalham em farmácia comunitária. Segundo as BPF, “a formação continuada é uma 

obrigação profissional”, sendo que o farmacêutico deve manter-se informado a nível 

científico de modo a garantir uma atuação com a competência adequada. 

O conhecimento dos mecanismos biológicos inerentes ao organismo humano e o 

conhecimento químico da atuação dos fármacos nos órgãos alvo permite mais 

facilmente ao farmacêutico compreender a farmacoterapia utilizada para determinada 

patologia, conseguindo, consequentemente, prestar um maior esclarecimento ao utente 

quer seja do mecanismo de ação do fármaco, o que pode aumentar a adesão à 

terapêutica, quer seja dos possíveis efeitos secundários e interações com outras 

moléculas. A questão da adesão à terapêutica tem grande relevância em doenças 

crónicas como a diabetes mellitus. Assim, o tema surgiu do conhecimento de um novo 

fármaco aprovado para administração semanal no tratamento da diabetes mellitus tipo 2, 

o qual suscitou a curiosidade sobre o grupo farmacoterapêutico do fármaco em questão 

e a vontade de querer explorar o tema.  

Depois de indagado junto dos colegas a pertinência do tema, foi de 

consentimento geral que seria útil a elaboração de um resumo simples que descreve-se o 

sistema biológico envolvido e os fármacos desenvolvidos de acordo com esse sistema. 

O resumo foi disponibilizado em papel. O resumo pode ser consultado em anexo (anexo 

3).  

  

5.2 Introdução 

A diabetes é um problema crescente da saúde mundial e representa, em muitos 

países desenvolvidos, uma das principais causas de morte. A descrição da diabetes 

como uma epidemia é suportada por previsões que indicam que no ano de 2013 382 

milhões de pessoas teriam a doença, com um aumento estimado para 592 milhões no 

ano de 2035.
42
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A diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) é caracterizada por insulinorresistência e 

secreção diminuída de insulina em resultado da perda progressiva das células β, levando 

a hiperglicemia crónica.
43

 

Manter o controlo glicémico é crucial para minimizar os riscos de complicações. 

A redução de 1% na hemogliobina glicosilada (HbAc1) pode levar a uma redução 

significativa de complicações microvasculares e a mortalidade relacionada com a 

Diabetes (37 e 21%, respetivamente).
44

 

Deste modo é importante incentivar o controlo glicémico em pacientes 

diabéticos através de intervenções educacionais nas quais se aborda a natureza da 

doença, reiterando a importância da adesão à terapêutica e do controlo regular de 

complicações.
45

 

 No entanto e devido à natureza progressiva da patologia e às limitações 

associadas às terapias convencionais é normalmente difícil aos pacientes alcançar e 

manter o controlo glicémico adequado.
46

 

 

5.3. O SISTEMA DAS INCRETINAS 

  

5.3.1. O efeito incretina 

O conceito “incretina” surgiu da observação de que a administração de glucose 

por via oral está associada a uma maior concentração de insulina plasmática do que a 

administração de quantidades equivalentes de glucose por via intravenosa (Figura 3).
47

 

O termo incretina foi utilizado pela primeira vez por La Barre em 1932, 

referindo-se a hormonas derivadas do trato gastrointestinal que estimulam a secreção de 

insulina após ingestão de nutrientes.
48,49

 No entanto, a demonstração deste efeito só foi 

possível com o desenvolvimento dos radioimunoensaios que permitiram a quantificação 

das respostas da insulina após administração de glucose em indivíduos saudáveis.
49

 

O efeito incretina designa a amplificação da secreção de insulina provocada por 

essas mesmas hormonas.
50,51

 

A secreção de insulina em resposta a estas hormonas é estritamente dependente 

da glucose 
51

 e o efeito é claramente dependente da quantidade de glucose ingerida.
49,52
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Figura 3. Ilustração do efeito incretina. (a) O gráfico mostra os níveis de glucose em função do 

tempo em indivíduos saudáveis sujeitos à administração, em dias separados, de glucose por via oral 

(amarelo) e infusão intravenosa de quantidades equivalentes de glucose (azul). (b) Concentração de 

insulina em resposta à glucose. A resposta à glucose oral é muito superior do que a resposta após 

administração intravenosa. A diferença entre as duas respostas é conhecida como o efeito incretina, isto é, 

a amplificação da secreção da insulina é exercida por hormonas insulinotrópicas gastrointestinais. 

(adaptado de 52) 

 

5.3.2 As Incretinas 

 As incretinas são secretadas a partir de células enteroendócrinas em resposta à 

ingestão de nutrientes.
49

  

Até à data os únicos compostos que encaixam na definição de incretinas nos 

humanos são o polipéptido insulinotrópico dependente da glicose (GIP) e o polipéptido 

glucagon-like 1 (GLP-1).
49,52

 Combinadas, estas duas hormonas são responsáveis por 

até 70% da resposta da insulina à glucose.
53

 

O GLP-1 é um polipéptido de 30 aminoácidos produzido pelas células L 

endócrinas do epitélio intestinal como um produto da expressão do gene do 

proglucagon.
49

 As células L são encontradas ao longo do trato gastrointestinal mas a sua 

densidade é superior no íleo distal e colon.
52,54,51

  



31 
 

O GIP é um péptido de 42 aminoácidos produzido principalmente nas células 

enteroendocrinas K encontradas em maior abundância no duodeno e jejuno.
48,55

 

Em jejum as concentrações de ambas as incretinas são baixas (GLP-1: 5-10 

pmol/L) sendo que sobem após 5-15 minutos de uma refeição (GLP-1: 15-50 pmol/L).
56

 

Segundo alguns autores
54,52,56

 o rápido aumento dos níveis plasmáticos de GLP-

1 após a ingestão de alimentos sugere a implicação de mecanismos adicionais à 

estimulação direta das células L pelos nutrientes, envolvendo possivelmente sinais 

endócrinos ou neuronais que acontecem bem antes de os nutrientes que transitam no 

trato gastrointestinal poderem ativar diretamente a libertação de GLP-1 pelas células L. 

A estimulação da secreção do GLP-1 provavelmente envolve vias vagais.
48

 

Após a sua libertação, até 80% das incretinas são inativadas dentro de 2 minutos 

pela enzima dipeptidil peptidase-IV (DPP-IV) 
58,54

 ou sofrem clearance renal.
56

 A DPP-

IV reconhece a alanina ou prolina na segunda posição de um péptido e remove o 

dipéptido do terminal amina.
49

 Tanto o GIP como o GLP-1 possuem uma alanina na 

posição 2 a partir do terminal amina, o que os torna excelentes substratos desta 

enzima.
56

 

 A DPP-IV é uma aminopeptidase amplamente expressa em vários tecidos 

incluindo fígado, rins, pulmões, endotélio e linfócitos.
58

 Possui vários outros substratos, 

tais como outras hormonas gastrointestinais, neuropéptidos, citocinas e quimiocinas.
58

 

O GLP-1 bioativo é degradado a compostos não insulinotrópicos, o GLP-1(9-

36)amina e o GLP-1(9-37), sendo que apenas 10 a 15% do GLP-1 em circulação 

permanece bioativo no momento em que chega às ilhotas.
49

 

Após a sua libertação no intestino o GIP e GLP-1 entram na corrente sanguínea 

até alcançarem as suas células alvo e ligam-se aos respetivos recetores acoplados à 

proteína G ativando vias de sinalização.
59,56

 O recetor GIP é expresso 

predominantemente nas células B das ilhotas de Langerhans e em menor extensão no 

tecido adiposo, osso e cérebro.
53,56,59

 Em contraste, o recetor GLP-1 é expresso nas 

células alfa e beta pancreáticas, coração, rins, pulmões, cérebro e trato 

gastrointestinal.
49,56,58 
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5.3.3. Efeitos biológicos 

Os recetores do GLP-1 possuem uma ampla distribuição o que contribui para 

uma vasta gama de efeitos a nível biológico (Figura 4). Estes efeitos incluem, para além 

da estimulação da secreção de insulina e inibição da secreção do glucagon de maneira 

dependente da glucose, regulação do apetite, inibição do esvaziamento gástrico e da 

secreção ácida, regulação da produção hepática de glucose, regulação da função 

cardíaca e reabsorção óssea e efeitos cardiovasculares.
49

  

 

Figura 4. As múltiplas ações do GLP-1 e GIP. O GLP-1 atua nas células pancreáticas 

aumentando a secreção de insulina e suprimindo a secreção de glucagon. Consequentemente a produção 

de glucose hepática é reduzida e aumenta o uptake de glucose no músculo e tecido adiposo, levando à 

diminuição das concentrações plasmáticas de glucose. A inibição do esvaziamento gástrico contribui 

também para a redução das concentrações pós-prandiais de glucose. O apetite e a ingestão calórica são 

diminuídos. Adicionalmente, o GLP-1 parece ter efeitos benéficos no sistema cardiovascular. O GIP tem 

a sua função predominante nas células β mas parece também atuar no tecido adiposo aumentando o 

uptake de lípidos e a lipogénese. (Adaptado de 52)    
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a. Efeitos pancreáticos  

A ativação de ambos os recetores das incretinas nas células β levam à produção 

de AMPc pela adenilciclase (AC) (Figura 5). O AMPc ativa quer a proteina cinase A 

(PKA) quer o  Epac2 (cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor), que por 

sua vez aumentam os níveis de cálcio intracelular levando à exocitose dos grânulos de 

insulina.
49 

O aumento do cálcio intracelular deve-se à estimulação dos recetores do IP3 

(inositol trifosfato) e RyR (recetor de rianodina) e devido à despolarização da membrana 

plasmática pela inibição dos canais KATP e Kv e consequente abertura dos canais de 

cálcio dependentes da voltagem do tipo L.
55

 

O GLP-1 aumenta ainda a biossíntese de outros produtos das células β tais como 

a glucocinase e GLUT2 (transportadores de glucose).
48

 

 

 

Figura 5. Mecanismos de regulação das ilhotas pelo GLP-1. (Adaptado de 49) 

 

O GLP-1 tem também a capacidade de inibir a secreção do glucagon a partir das 

células β. Essa inibição pode dever-se a inibição direta através da ligação a recetores do 

GLP-1 nas células α, ou indiretamente através da estimulação da secreção de insulina e 

somatostatina.
57 

A supressão da secreção do glucagon deixa de ocorrer quando ocorrem níveis de 

glucose de jejum,
54

 uma vez que a secreção da insulina ocorre de forma dependente da 
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glucose o que impede excesso de produção de insulina e o risco de hipoglicemia.
49

 Ou 

seja, mesmo quando são administrados níveis farmacológicos de GLP-1 as respostas 

contrarreguladoras à hipoglicemia estão preservadas.
60 

  

b. Efeito das incretinas na diabetes mellitus tipo 2 

Sabe-se que em pacientes com DMT2 o efeito incretina está severamente 

reduzido,
49,54 

e os resultados do estudo de Knop et al. (2007) sugerem que este facto não 

é uma das causas que leva ao desenvolvimento da DMT2 mas sim uma consequência do 

estado diabético.
61

   

Segundo Nauck (2010), a preponderância dos estudos reportam secreções de 

GLP-1 semelhantes em pacientes com DMT2 e indivíduos normais. Deste modo declara 

que a ausência ou diminuição do efeito incretina é consequência de a resposta da célula 

β ao GIP estar severamente reduzida, e que apesar de a secreção de GLP-1 se manter 

intacta e funcional, esta por si só, em níveis fisiológicos, é incapaz de compensar o dano 

na função do GIP.
54

 No entanto, vários outros autores referem que apesar de o efeito 

insulinotrópico do GLP-1 se manter intacto a sua secreção em resposta à ingestão de 

nutrientes encontra-se diminuída em pacientes com DMT2.
56,58,62 

Assim, as 

concentrações de GLP-1 parecem ser largamente variáveis entre indivíduos, com e sem 

DMT2, o que sugere que o dano na secreção do GLP-1 não é um pré-requisito para o 

desenvolvimento da doença.
62

 Estudos recentes sugerem que a diminuição da resposta 

das células β ao GIP parece estar relacionada com o facto de o estado de hiperglicemia 

provocar down-regulation da expressão/atividade do recetor do GIP.
55

 

Deste modo, e uma vez que as ações do GLP-1, mas não do GIP, em resposta à 

ingestão de glucose se mantêm intactas em pacientes com DMT2, a terapia corrente 

baseada nas incretinas está focada no GLP-1. As ações antidiabéticas do GLP-1 

encontram-se sumarizadas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Ações antidiabéticas do GLP-1 (adaptado do 52)
  

a 
Demonstrado in vitro e em modelos animais 

b
 Provavelmente secundária a todas as melhorias no controlo metabólico 

 

Em pacientes com DMT2, a administração intravenosa de GLP-1 normaliza ou 

melhora substancialmente a glicemia.
 
Infusões de GLP-1 demonstraram normalizar a 

resposta das células β à glucose e restaurar a primeira e a segunda fase da secreção de 

insulina independentemente da severidade da doença. Este efeito é observado mesmo 

em pacientes com doença há vários anos que não respondem a outros tratamentos.
54 

São 

também descritos efeitos positivos ao nível das células β (estudos em animais e in vitro) 

incluindo inibição da apoptose especialmente quando causada por glucotoxicidade e 

lipotoxicidade, proliferação das células β e diferenciação das células pancreáticas 

ductais em células produtoras de insulina.
54

   

O GLP-1 tem também a capacidade de inibir a ingestão de alimentos. Estudos 

mostraram que os níveis circulantes de GLP-1 estão inversamente relacionados com o 

IMC.
63

 E que apesar dos níveis reduzidos de GLP-1 em pacientes obesos, estes mantêm-

se sensíveis às ações anorexigénias do GLP-1.
63

 Naslund E. e colaboradores
 
(2004) 

demonstraram que a injeção pré-prandial subcutânea de GLP-1 em pacientes obesos 

reduziu a ingestão calórica em 15 % e resultou na perda de 0,5kg após 5 dias. Deste 

modo, os baixos níveis circulantes de GLP-1 podem contribuir para a patogénese e 

manutenção da obesidade, sendo que a reposição dos níveis de GLP-1 pode restaurar a 

saciedade.
64

 

Fenótipo Ações do GLP-1 

Disfunção das células β 

  Secreção de insulina (dependente de glucose) e 

biossíntese 

 Melhora a função das céulas β (sensibilidade à glucose) 

 Upregulação de genes essenciais para a função das 

células β ( ex: GLUT 2 e glucocinase) 

Redução da massa de células β 
   Proliferação e diferenciação células β a 

   Massa células β a 

   Apoptose células β a 

Hipersecreção de glucagon   Secreção de glucagon (dependente de glucose) 

Obesidade, excesso de ingestão calórica 
  Do esvaziamento gástrico,    da saciedade,    do apetite, 

o que leva à    da ingestão calórica e do peso corporal. 

Complicações macrovasculares  Efeitos cardiovasculares benéficos  

Insulinoresistência   Aumento da sensibilidade à insulina b 
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A nível do trato gastrointestinal a infusão intravenosa de GLP-1 demonstrou 

diminuir o esvaziamento gástrico em pacientes com DMT2 de forma dependente da 

dose administrada.
65 

 

   

5.4. Terapêutica baseada nas Incretinas 

O conhecimento do potencial antidiabético do GLP-1 evocou um grande 

entusiamo científico. No entanto, o potencial do GLP-1 é prejudicado pelo seu curto 

tempo de semivida plasmática devido à sua rápida inativação pela DPP-IV e eliminação 

renal.
49

 Este facto levou ao desenvolvimento de estratégias terapêuticas que objetivam a 

ampliação da ação do GLP-1 (Figura 6).  

Assim, existem atualmente duas classes terapêuticas baseadas nas incretinas: os 

agonistas dos recetores do GLP-1 (ex: exenatido, liraglutido, albiglutido) e os inibidores 

da DDP-IV (ex: sitagliptina e vildagliptina). 

A primeira classe terapêutica inclui o uso de compostos naturalmente resistentes 

à DPP-IV, como é o caso do exendin-4, um péptido descoberto na saliva do monstro de 

Gila, Heloderma suspectum, o qual partilha uma sequência de aminoácidos de 53% com 

GLP-1 humano, e que deu origem à sua versão sintética, o exenatido
58

 (Figura 7). O 

exenatido tem um tempo de semi-vida de 60-90 min.
56

 O exenatido é administrado 

subcutaneamente duas vezes por dia com uma dose inicial de 5µg, que pode ser 

aumentada para 10µg após 1 mês se houver boa tolerância por parte do paciente. A 

administração deve ocorrer 60 minutos antes das duas principais refeições desde que 

sejam administradas com pelo menos 6 horas de intervalo.
66

 

Esta classe terapêutica inclui também o desenvolvimento de análogos do GLP-1 

com substituições do resíduo de alanina na segunda posição da cadeia peptídica de 

modo a evitar a degradação pela DPP-IV. O albiglutido contém uma substituição 

alanina-glicina enquanto o taspoglutido tem um ácido aminoisobutírico.
49 

 

Outra estratégia evolve a proteção do sítio de clivagem da DPP-IV por ligação 

não covalente à albumina. O liraglutido contém uma cadeia de ácidos gordos de 16 

carbonos ligada à lisina via ácido glutâmico (Figura 7). A cadeia de ácidos gordos 

forma uma ligação não covalente com a albumina após injeção subcutânea e possibilita 

uma bioatividade de longa duração. O liraglutido tem um tempo de semivida de 

aproximadamente 13 horas, o que permite uma única injeção diária.
67

 

Estão também a ser desenvolvidos análogos do GLP-1 de libertação sustentada. 

Está disponível uma preparação de libertação prolongada do exenatido de administração 
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semanal. E estão também a ser exploradas estratégias de libertação contínua com a 

utilização de bombas osmóticas implantáveis.
49

  

Figura 6. Estratégias de aproveitamento da atividade do GLP-1. O tempo de semivida plasmática 

do GLP-1 é muito curta (< 2 min.) devido tanto à degradação enzimática pela DPP-IV como à eliminação 

renal devido ao seu reduzido tamanho molecular (~3.4 kDa). A degradação pela DPP-IV pode ser 

prevenida usando análogos do GLP-1 naturalmente resistentes à DPP-IV, análogos com modificações no 

terminal-N, ou protegendo o local de clivagem da DPP-IV. Por outro lado, a conjugação do GLP-1 e dos 

seus análogos resistentes à DPP-IV a proteínas transportadoras de elevado peso molecular possibilita o 

escape à filtração glomerular. Outra estratégia inclui o desenvolvimento de análogos de libertação 

prolongada através da sua incorporação em microesferas biodegradáveis ou em bombas osmóticas 

implantáveis. (Adaptado de 49) 

 

A segunda classe terapêutica inclui os inibidores da DPP-IV que aumentam os 

níveis endógenos de GLP-1 pela inativação das enzimas responsáveis pela sua 

degradação.
58

 Desta forma, os inibidores da DPP-IV incluindo a sitagliptina, 

vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, ao aumentar as formas bioativas de GLP-1 e 

GIP, estimulam a secreção de insulina e a inibição da secreção de glucagon.
49

 

Os inibidores da DPP-IV são bem tolerados na maioria dos pacientes. Para os 

análogos do GLP-1 os efeitos adversos mais comuns são sintomas gastrintestinais, tais 

como náusea, vómitos e diarreia, mas que tendem a diminuir ao longo do tempo.
49
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Figura 7. Estrutura molecular do GLP-1, dos seus análogos exenatido e liraglutido e dos 

inibidores da DPP-IV sitagliptina e vildagliptina. (adaptado de 56)  

 

5.5. Resultados da intervenção 

O resumo desenvolvido e disponibilizado aos profissionais da Farmácia 

Rodrigues pode ser consultado no anexo 3. 

 

5.6. Discussão e Conclusões  

O GLP-1 desempenha um rol de ações que permitem manter a homeostasia da 

glucose, sendo que quando esse equilíbrio se perde devido à diabetes a administração de 

GLP-1 exógeno pode restaurar o controlo metabólico, e ainda atuar contra vários fatores 

que são relevantes em pacientes diabéticos tais como obesidade e problemas 

cardiovasculares. Adicionalmente, vários estudos em modelos animais e in vitro 

mostram que este tipo de terapia tem efeitos benéficos ao nível das células β 

nomeadamente na inibição da apoptose e na proliferação das células, apresentando-se 

assim esta terapia baseada nas incretinas como uma alternativa farmacológica com 

potencial de serem fármacos modificadores da evolução da doença, algo que não é 

conseguido através das outras terapias utilizadas. Por outro lado, estão associados a 

alguns efeitos adversos raros mas graves tais como risco de desenvolvimento de 

pancreatite aguda e alterações da função renal.
68

 Já os inibidores da DPP-IV, apesar de 



39 
 

terem um efeito menos potente, estão associados a menores efeitos adversos e a uma 

maior comodidade de administração por via oral. 

A nível nacional, apesar de haver autorização de introdução no mercado através 

de um processo de introdução centralizado de vários agonistas do GLP-1, apenas se 

encontra comercializado e comparticipado a 90% o Liraglutido na dosagem de 6mg/ml 

(desde 01/02/2014). Deste modo apesar de estas terapias serem mais uma opção eficaz 

na luta contra a diabetes não estão disponíveis para a grande maioria dos doentes em 

Portugal.  

 Em relação aos inibidores das DPP-IV existem comercializadas a vildagliptina, 

a sitagliptina e a saxagliptina isoladamente ou em formulações com associação a 

metformina, e também a linagliptina muito recentemente.  

Nota-se portanto uma maior disponibilidade comercial dos inibidores da DPP-IV 

comparativamente aos agonistas do GLP-1, que poderá dever-se a uma melhor relação 

custo-efetividade e a uma via de administração preferencial. 

Concluindo, os inibidores da DPP-IV e os agonistas do recetor do GLP-1 

estimulam a secreção de insulina e inibem a secreção de glucagon de maneira 

dependente da glucose, oferecendo aos pacientes com DMT2 uma alternativa eficaz, 

com risco de hipoglicemias muito baixo e associado a neutralidade no peso (inibidores 

DDP-IV) ou perda de peso (minéticos GLP-1).
69
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6. TRABALHO 3- Elaboração de um Procedimento Operacional Normalizado para a 

determinação da glicemia capilar 

 

6.1. Enquadramento 

No seguimento do trabalho anterior foi também desenvolvido um Procedimento 

Operacional Normalizado (PON) para a determinação da glicemia capilar.  

Tendo em conta que a manutenção de um adequado controlo glicémico é de 

extrema importância para evitar as complicações da diabetes mellitus faz sentido a 

padronização das técnicas de determinação de glicemia de modo a obter resultados 

corretos e coerentes. 

Assim, o objetivo foi elaborar um procedimento a ser seguido pelos profissionais 

da farmácia na medição da glicemia capilar, de modo a padronizar a determinação e a 

eliminar possíveis erros de variação interindividual.  

 

6.2. Contextualização 

A qualidade não se relaciona apenas com os produtos e serviços que uma 

instituição proporciona mas também com a forma como os seus funcionários realizam o 

seu trabalho e os procedimentos que seguem para produzir produtos ou serviços.
70

 

Um PON é um conjunto de instruções escritas que documentam uma rotina ou 

atividade repetitiva realizada em determinada instituição. O desenvolvimento e uso de 

PON´s é parte integrante de um sistema de qualidade de sucesso, uma vez que 

proporcionam aos indivíduos a informação para realizar um trabalho corretamente, 

facilitando a consistência na qualidade e integridade de um produto ou resultado final.
71

 

A guideline ICH GCP (Good Clinical Practice) define um PON como 

“instruções escritas detalhadas para alcançar a uniformidade do desempenho de uma 

função específica.”
70

 

O objetivo final é a criação de um documento que pode ser lido, útil para aqueles 

que realizam o trabalho e compatível com todo o sistema de Gestão da Qualidade da 

instituição em causa.
72

 

O desenvolvimento e uso de PON´s minimiza variação e promove a qualidade 

através da implementação consistente de um processo ou procedimento dentro da 

organização, mesmo que haja mudanças de pessoal temporário ou permanente.
72

 Assim, 
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os PON´s podem servir também como programa de treino padrão para novos 

funcionários. 

Os PON´s devem ser escritos em formato passo-a-passo, ser fáceis de ler e 

concisos. As informações apresentadas devem ser inequívocas e não excessivamente 

complicadas.
71

 

Os PON´s devem ser validados por um ou mais indivíduos com formação e 

experiência adequadas sobre o processo.
71

 Devem ser também revistos periodicamente, 

por exemplo, a cada 1-2 anos, para garantir que as políticas e procedimentos continuam 

válidos e atuais, ou para determinar se os mesmos continuam a ser necessários. A data 

de revisão deve ser adicionada a cada PON que foi revisto.
72

 As alterações feitas devem 

ser reaprovadas.
70

 

 

6.3. Resultados da intervenção  

O PON desenvolvido e implementado na Farmácia Rodrigues pode ser 

consultado no Anexo 4. 

 

6.4. Discussão e Conclusões 

Segundo o regime jurídico das farmácias de oficina a implementação de um 

Sistema de Gestão de Qualidade é um requisito legal (Decreto-lei nº 307/2007, de 31 de 

Agosto). As farmácias comunitárias podem obter certificações no âmbito do seu 

Sistema de Gestão da Qualidade tendo para tal de cumprir os requisitos da norma ISO 

9001:2008 e do Manual de Boas Práticas de farmácia. Os PON´s devem fazer parte de 

esse Sistema de Qualidade e cobrir todas as áreas de serviços prestados pela farmácia. 

 

Após a sua elaboração, o PON para a determinação da glicemia capilar foi 

aprovado pela direção técnica e a sua implementação passa pelo estudo e aplicação do 

procedimento por todos os colaboradores que possam desempenhar a função focada. A 

utilização deste PON pode também ser particularmente útil na formação de novos 

funcionários temporários ou permanentes permitindo uma “poupança” de tempo no seu 

treino no desempenho desta tarefa. 

Uma das limitações deste PON é o facto de não ter sido elaborado “em equipa”. 

Alguns documentos consultados relativos à elaboração de PON´s referem que o 

envolvimento dos colaboradores na construção de um PON permite que as opiniões de 
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todos sejam ouvidas e consideradas possibilitando uma maior satisfação de todos em 

relação ao documento redigido e diminuiu a resistência em aderir ao mesmo. 

 No entanto o objetivo de contribuir para o Sistema de Gestão de Qualidade da 

Farmácia Rodrigues foi atingido. 
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Caso 1 
Utente, sexo masculino, cerca de 30 anos dirige-se à farmácia com queixas de alteração 

de pigmentação cutânea, agravamento na altura de verão na zona da face e pescoço com 

progressivo alastramento e ligeiro prurido. 

 

Resolução: 

Pela observação das manchas verificou-se que se tratavam de manchas hipocrómicas 

com zonas de descamação. Observou-se também que o utente apresentava fatores de 

risco para proliferação fúngica devido à sudorese abundante (excesso de peso).  

 

Por todos os dados e após pedido de auxílio a um colega concluiu-se que provavelmente 

se tratava de Pitiríase Versicolor. A Pitiríase versicolor é uma infeção fúngica 

provocada por Malassezia furfur, fungo esse que faz parte da flora normal da pele. 

Fatores que predispõem à sua proliferação incluem calor, humidade e imunossupressão. 

Esta condição é frequentemente diagnosticada nos meses de verão uma vez que as zonas 

afetadas não ficam bronzeadas (inibição da tirosinase pela M.furfur) tornando-se 

evidentes. 

 

Posto isto, o utente foi elucidado sobre a situação e aconselhado a fazer hidratação da 

pele após banho diário com um creme gordo para aliviar a descamação e o prurido, e foi 

dispensado um creme antifúngico (Micolysin®- 10mg/g de Clotrimazol) para ser 

aplicado duas vezes por dia nas zonas afetadas durante pelo menos 3 semanas.   
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Caso 2 

Utente, sexo feminino, solicita aconselhamento sobre contraceção de emergência. 

Descreve que faz contraceção hormonal combinada por via oral (pílula) e que se 

esqueceu de tomar o último comprimido do blister (3º semana) e que teve relações 

sexuais nesse mesmo dia (dia 1). Tomou o comprimido esquecido no dia seguinte (dia 

2), no entanto, já ultrapassava as 12 horas em relação à hora da toma habitual. Dirige-se 

à farmácia no dia 3. 

 

Resolução:  

Quando há o esquecimento de um comprimido na 3º semana deve optar-se entre duas 

possibilidades: 

1. A utilizadora deverá tomar o último comprimido esquecido logo que se lembre, 

mesmo que isso signifique tomar dois comprimidos ao mesmo tempo. Os 

restantes comprimidos serão tomados à hora habitual. A embalagem seguinte 

deverá ser iniciada logo que a atual termine, isto é, sem intervalo entre as duas.  

2. Também pode parar de tomar os comprimidos da carteira e passar 

imediatamente para o período de 7 dias sem comprimidos. 

 

No entanto a utente não seguiu corretamente nenhuma destas vias (não iniciou a 

embalagem seguinte no dia 2) sendo que foi dispensada a contraceção de emergência de 

modo a evitar uma possível gravidez. 

 

A contraceção de emergência com recurso a progestativo isolado- levonorgestrel 1,5 mg 

(Norlevo® e Postinor ®) está indicada até 72 horas após uma relação sexual 

desprotegida ou em caso de falha de um método contracetivo. No entanto, a eficácia 

deste método é tanto maior quanto mais rápida for a toma. 

 

A utente foi esclarecida sobre o modo de administração (tomou o comprimido na 

farmácia) e também dada a informação sobre os possíveis efeitos adversos tais como 

náuseas, vómitos e hemorragia irregular e alertada para o facto de que caso ocorre-se 

vómito nas 3 primeiras horas após a toma do comprimido, deveria tomar imediatamente 

outro comprimido. Foi ainda aconselhada a utilizar um método contracetivo local (ex.: 
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preservativo, espermicida) até ao aparecimento da menstruação seguinte e à realização 

de um teste de gravidez caso não ocorresse hemorragia de privação.  

 

A principal preocupação da utente prendia-se na questão sobre se a sua fertilidade seria 

afetada pelo que foi prontamente esclarecida com base no RCM de que a toma de 

Norlevo® não demonstrou efeitos na fertilidade humana. No entanto foi referido à 

utente que a contraceção de emergência não deve ser um método contracetivo de uso 

regular mas sim um recurso.  
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Caso 3  

Utente, sexo feminino, de meia-idade, apresenta-se na farmácia com queixas de insónia. 

Refere que demora muito a tempo a adormecer e que quando acorda a meio da noite não 

consegue voltar a adormecer rapidamente. 

 

A utente foi questionada: 

Toma alguma medicação para o problema? Sim, Xanax® 1mg. 

Mesmo com a toma do Xanax® não obtém os resultados que pretende? Não, já não faz 

efeito nenhum em mim. 

É uma pessoa ansiosa, “leva os seus problemas para a cama”? Sim, fico a pensar nas 

coisas que tenho para fazer/resolver na hora de dormir.  

 

Após isto seguiu-se uma conversa com a utente em que se sugeriu a adoção de medidas 

não farmacológicas nomeadamente conceitos de higiene do sono, e a sugestão de que se 

mantivesse na cama apenas nas horas em que efetivamente estivesse a dormir 

explicando-lhe que isso podia permitir estabelecer um padrão de sono mais consistente. 

Pretendeu-se também explicar à utente que o ato de “ruminação” à hora de deitar 

aumenta o nosso estado de ativação cognitiva o que pode prejudicar o sono. Para além 

disso a paciente foi a aconselhada a falar com o seu médico sobre o assunto uma vez 

que pode ser necessária a revisão da medicação e foi-lhe entregue informação escrita 

sobre o assunto (folheto da insónia). 
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Folheto insónia 
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Folheto insonia
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Tabela de apoio ao Questionário Insónia, que foi anexada ao folheto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de Apoio ao Questionário Insónia Sim Não 
Critério Sintomas   
     É a resposta a pelo menos uma das Questões A,B ou C 
“Frequentemente” ou “Sempre”? 

  

Critério de Duração   
     É a resposta a pelo menos uma das Questões A,B ou C 
“duração superior a 4 semanas”? 

  

Critério Consequências Diurnas   
    É a resposta a pelo menos umas das questões de D a I 
“Bastante” ou “Extremamente”? 

  

   
Se a resposta a cada pergunta anterior é “Sim” assinale o 
diagnóstico de Insónia  

Desordem de Insónia 

Se a resposta a uma ou mais das perguntas anteriores é 
“Não”, não assinale o diagnóstico Insónia 

Sem Insónia 
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O sistema das Incretinas 

Esta ficha técnica sumariza a ação fisiológica das incretinas e o potencial terapêutico de 

prolongar a sua ação no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. 

 

O que são incretinas? 

O conceito incretina surgiu da observação de que a administração de glucose por 

via oral está associada a uma maior concentração de insulina plasmática do que a 

administração de quantidades equivalentes de glucose por via intravenosa.  

As incretinas são péptidos produzidos no trato gastrintestinal e que são libertados 

em resposta à ingestão de nutrientes. 

Até à data os únicos compostos que encaixam na definição de incretinas nos 

humanos são o polipéptido insulinotrópico dependente de glicose (GIP) e o polipéptido 

glucagon-like 1 (GLP-1). 

O GIP é uma hormona de 42 aminoácidos sintetizada nas células k 

enteroendócrinas do duodeno e jejuno, enquanto que o GLP-1 é sintetizado nas células L 

enteroendócrinas do íleo distal e colón.  

 

Mecanismo de ação 

Em jejum as concentrações de ambas as incretinas são baixas sendo que sobem 

após 5-15 minutos de uma refeição. 

O rápido aumento dos níveis plasmáticos de GLP-1 implica a combinação de sinais 

endócrinos e neuronais que acontecem bem antes de os nutrientes que transitam no trato 

gastrointestinal poderem ativar diretamente a libertação de GLP-1 pelas células L (íleo 

distal e colon). A estimulação da secreção envolve provavelmente vias vagais. 

Após a sua libertação no intestino o GIP e GLP1 entram na corrente sanguínea até 

alcançarem as suas células alvo e ligam-se a recetores acoplados à proteína G ativando vias 

de sinalização. O recetor GIP é expresso predominantemente nas células B das ilhotas de 

Langerhans e em menor extensão no tecido adiposo, osso e cérebro. Em contraste, o 

recetor GLP1 é expresso nas células alfa e beta e em tecidos periféricos incluindo o sistema 

nervoso central e periférico, o coração, rins, pulmões e trato gastrointestinal.  

 

Os níveis circulantes de GIP e GLP-1 decrescem rapidamente uma vez que são 

ambos facilmente inativados no plasma pela enzima dipeptidil peptidase IV (DPP-IV) e 

por clearance renal. 
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Quais os seus efeitos biológicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Ações das hormonas gastrointestinais em órgãos chave da homeostasia da glucose 
(adaptado de Girard, 2008). 
 

 

É de realçar que, in vivo, a diminuição da secreção de glucagon provocada pelo 

GLP-1 deixa de ocorrer quando ocorrem níveis glicémicos baixos o que permite que a ação 

contrarreguladora do glucagon se mantenha em estados hipoglicémicos, ou seja, os efeitos 

do GLP-1 acontecem de uma forma dependente da glucose. 

 

 

Disfunção do Efeito das Incretinas na Diabetes Mellitus Tipo 2 

Sabe-se que em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 o efeito incretina está 

severamente reduzido. A secreção de GIP está normal mas o seu efeito na secreção de 

insulina está afetado. Por outro lado, o efeito insulinotrópico e supressor do glucagon do 

GLP-1 mantem-se intacto. 

 

O conhecimento da biologia das incretinas levou ao desenvolvimento de 

estratégias terapêuticas que objetivam a ampliação da ação do GLP-1. Assim, surgiram os 
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análogos do GLP-1 (exenatido, liraglutido, albiglutido) e os inibidores da DPP-IV 

(sitagliptina e vildagliptina): 

 

Exenatido (nome comercial BYETTA®): indicado em terapia de combinação para 

melhorar o controlo glicémico de pacientes com DMT2 que já estão medicados com 

metformina, sulfunilureia ou ambas mas continuam a ter um controlo glicémico subótimo. 

A dose inicial é de 5 µg administrada duas vezes por dia durante pelo menos um mês de 

modo a melhorar a tolerabilidade, sendo que pode ser aumentada para 10 µg duas vezes 

por dia. As reações adversas mais frequentes estão relacionadas com o aparelho 

gastrointestinal (náuseas, vómitos e diarreia).  

 

Liraglutido (nome comercial Victoza®): Após a administração subcutânea, o perfil de 

ação prolongada baseia-se em três mecanismos: autoassociação, que resulta numa 

absorção lenta, ligação à albumina e maior estabilidade enzimática relativamente às 

enzimas DPP-IV, resultando numa longa semivida plasmática, o que permite apenas uma 

injeção diária.  

 

Abiglutido (nome comercial Eperzan®): Este medicamento recebeu este ano de 2014 

autorização para introdução no mercado tanto na Europa como nos EUA. É um mimético 

do GLP-1 de longa duração de ação gerado pela fusão genética de um dímero de GLP-1 

resistente à DPP-IV com a albumina humana. A estrutura molecular do albiglutido permite 

um tempo de semi-vida extenso (~ 5 dias), o que permite a sua administração semanal. 

Pode ser utilizado em monoterapia ou em terapia adjuvante de associação, incluindo a 

insulina.  

 

Sitagliptina e Vildagliptina: Podem ser utilizadas em monoterapia ou em terapêutica 

oral de associação dupla ou associação tripla. São também indicadas em associação com a 

insulina quando a dieta e exercício físico associados a insulina numa dose estável não 

proporcionam controlo glicémico adequado. 
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Tabela 1 

Comparação entre Análogos do GLP-1 e inibidores da DPP-IV (adaptado de Verspohl, 
2009). 
 

Agonistas recetores GLP-1  Inibidores da DPP-IV  

Administração subcutânea  Administração oral 

Efeito potente  
Efeito menos potente comparado com os 
miméticos GLP-1 (exceto na diminuição da 
HbA1c) 

Alvo seletivo (recetor GLP-1) Não seletivo 

Usados em terapia de combinação Monoterapia ou em combinação 

Aumento dos níveis de GLP-1 exógeno (níveis 
suprafisiológicos) 

Aumento da concentração de GLP-1 endógeno 
e do GIP (níveis fisiológicos) 

Estimulam a secreção de insulina Estimulam a secreção de insulina 

Inibem a secreção de glucagon Inibem a secreção de glucagon 

Redução marcada da glucose prandial Redução leve da glucose prandial 

Diminuição da HbAc1 (~ -0.8 %) Diminuição da HbAc1 (~ -0.7%) 

Inibição do esvaziamento gástrico  Sem efeito no esvaziamento gástrico  

Sobredosagem é problemática Sobredosagem é não tóxica 

Potencial de efeitos adversos no SNC 
Sem efeitos adversos no SNC (não atravessam 
a BHE) 

Perda de peso Sem efeito no peso 

Possibilidade de ocorrência de hipoglicemias 
(especialmente em combinação com as 
sulfonilureias) 

Baixa ou nenhuma incidência de 
hipoglicemias  

Não recomendado na insuficiência renal severa 
Ajustamento da dose na insuficiência renal 
severa 

 
 
 

É de fazer notar que as terapias convencionais não interferem na destruição e falha 

progressiva das células β e a maioria dos tratamentos está associada a aumento de peso 

corporal. Deste modo, as terapêuticas baseadas nas incretinas podem apresentar-se como 

alternativa com potencial de serem fármacos modificadores da evolução da doença. No 

entanto, o custo da terapia baseada nas incretinas é um fator limitante major da sua 

utilização, especialmente no clima económico atual. 
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Determinação da glicemia capilar utilizando o Sistema CR2000, Callegari 
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Determinação da glicemia capilar utilizando o Sistema CR2000, Callegari 

Procedimento Operacional Normalizado  
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Determinação da glicemia capilar utilizando o Sistema CR2000, Callegari 

Procedimento Operacional Normalizado 

 

 

A. INTRODUÇÃO 

A prevalência da Diabetes Mellitus continua a alastrar de forma alarmante por 

todo o Mundo. Um controlo adequado dos níveis de glucose sanguínea é 

fundamental para prevenir as complicações da Diabetes, e este controlo é 

verificado pela medida adequada da glicemia. 

 

B. PRINCÍPIO 

O CR 2000 R é um fotómetro para a determinação rápida de testes primários 

usando sangue e urina. O analisador baseia-se num princípio de absorvância 

de luz monocromática, que mede o conteúdo das cuvetes colocadas nas 

células de leitura. 

A determinação da glucose baseia-se numa reação enzimática: a glucose é 

oxidada em ácido glucónico pela enzima glucose-oxidase. O peróxido de 

hidrogénio reage, então, com a 4-aminofenazona na presença da peroxidase, 

produzindo uma substância vermelha, cuja intensidade da cor é diretamente 

proporcional à concentração de glucose na amostra analisada. 

 

C. OBJETIVOS 

O propósito deste PON é estabelecer um procedimento uniforme a ser seguido 

na medição da glicemia capilar num doente em farmácia comunitária 

 

D. INDICAÇÃO 

Controlar a glicemia de portadores da Diabetes Mellitus, pacientes a realizar 

insulinoterapia ou outras terapêuticas que interfiram no metabolismo da glicose 

no organismo. 

E. AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PACIENTE: 

Elucidar o paciente sobre o teste que será feito, lembrando que apesar de 

baixo risco que ele oferece, há sempre o desconforto decorrente da perfuração 

necessária para obter a gota de sangue. 
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Perguntar em que mão e dedo prefere que a punção seja realizada e onde foi 

realizada a última punção. 

Observar a necessidade de alternar o local de punção, evitando trauma e dor. 

 

F. MATERIAL PARA MEDIÇÃO 

 Luvas descartáveis  

 Algodão 

 Álcool etílico a 70º 

 Lancetas para punção 

 Contentor de material biológico 

 Aparelho medidor de glicemia (Sistema CR 2000, Calegari) 

 Capilares  

 Cuvetes no suporte próprio 

 Reagente (enzima) 

 

G. PROCEDIMENTO 

1. Lavar as mãos com água e sabão e secar 

2. Calçar as luvas descartáveis 

3. Pedir ao paciente para fazer pender o braço (~ 1 minuto) 

4. Verificar se está presente todo o material necessário  

5. Iniciar o Sistema CR 2000  

6. Massajar ligeiramente o dedo do qual se pretende retirar a amostra de 

sangue, para melhorar o fluxo sanguíneo 

7. Desinfetar o dedo a ser puncionado com álcool e deixar secar 

8. Realizar a punção no bordo lateral da polpa do dedo 

9. Descartar a lanceta no contentor apropriado 

10. Remover levemente a primeira gota de sangue produzida, usando um 

pedaço de algodão; este passo é necessário porque a primeira gota de 

sangue pode conter grandes quantidades de líquido celular 

11. Apertar ligeiramente o dedo, afastado da zona da punção (para não 

ocorrer hemólise), de modo a produzir uma segunda gota e recolher o 

sangue usando o capilar fornecido (verificar se é usado o capilar correto 

para o teste pretendido), enchendo completamente o tubo. 

12. Pressionar a zona picada com algodão e levantar a mão  

13. Colocar o tubo capilar na cuvete para o teste e fechar a tampa firmemente 
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14. Agitar suavemente até todo o sangue ser removido do capilar. Verificar se 

o tubo capilar está situado contra um dos lados rugosos da cuvete, de 

forma a não obstruir a emissão de luz do aparelho 

15. Selecionar a opção “Menu Teste” (tecla 1) no Sistema CR 2000 

16. Colocar a cuvete na célula de leitura pré-selecionada alinhada 

corretamente com o feixe e deixar o aparelho fazer a determinação do 

branco (limpar as cuvetes, com um tecido sem pêlos, para retirar quaisquer 

impressões digitais) 

17. Após isto, pegar na cuvete e colocar duas gotas de enzima e agitar 

suavemente 

18. Voltar a colocar a cuvete corretamente alinhada na célula de leitura. Neste 

momento, aparece no monitor o menu teste para que se possa realizar 

outro teste  

19. Aguardar pelo resultado da determinação. O resultado do teste é 

automaticamente impresso após 120 segundos 

20. Descartar o material usado no contentor: luvas e algodão usado 

 

 

H. EQUIPAMENTO 

A determinação deve ser sempre realizada em aparelhos validados e 

calibrados. A calibração dos aparelhos deve seguir as orientações do 

fabricante. 
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