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 Resumo  

 

No final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto está compreendido um estágio curricular de 6 meses. 

Este estágio foi composto por 4 meses na Farmácia Comunitária (Farmácia Agra) e 2 meses 

na Farmácia Hospitalar (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra). O seguinte relatório 

pretende expor as atividades realizadas em ambos os locais, bem como as valências 

adquiridas, através destas. 

O relatório está dividido em 2 partes, a primeiro descrevo a descrição do local, da 

equipa de cada farmácia, as tarefas realizadas e algumas das atividades realizadas ao longo 

destes 6 meses, permitindo mostrar e consolidar o conhecimento obtido durante a minha 

formação académica. Algumas das atividades que elaborei durante este o meu tempo a 

estagiar na farmácia agra foram: a elaboração de um folheto sobre a importância do uso de 

protetor solar, a oxibenzona e a sua segurança no ser humano, uma intervenção farmacêutica 

que me aconteceu, a preparação de um manipulado (Solução oral de omeprazol) e elaboração 

de uma formação interna sobre “Técnica correta de utilização de dispositivos de inalação”. 

Durante o meu estágio Hospitalar elaborei duas atividades: o cálculo da dose diária definida 

de antibióticos e controlo de qualidade do gerador de tecnécio.  

 A segunda parte é composta pela realização de 2 projetos científico. O primeiro é a 

comparação entre dois fármacos muito vendidos na farmácia para o tratamento da depressão- 

venlafaxina e a fluoxetina. Este surge de uma pergunta de uma utente que me perguntou qual 

a diferença entre cada medicamento e porque é que ela tomava um e a sua filha outro. O 

segundo tema está associado aos dispositivos inalatórios. Este tema surgiu após a equipa me 

ter pedido uma formação sobre a técnica correta do uso dos diferentes inaladores. Durante a 

minha pesquisa, surgiu a ideia de fazer uma comparação entre os diferentes tipos de 

inaladores em comparação com o mais atual – inaladores de névoa suave.  

Em suma, o objetivo deste relatório é descrever a minha experiência durante o meu 

estágio profissional e demonstrar o que aprendi durante esse tempo.  
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Parte 1- Secção A- farmácia Comunitária 

1. Introdução  

O meu estágio na farmácia comunitária teve início no dia 9 de janeiro de 2022 e 

terminou a 8 de julho de 2022, tendo ocorrido uma pausa entre março e abril, nos quais fiz 

o meu estágio na farmácia hospitalar. 

1.1  Farmácia Agra 

Tive a oportunidade de fazer o meu estágio da farmácia comunitária na “Farmácia 

Agra” (FA). Encontra se no concelho da Maia, na Rua 5 de Outubro nº 24, próximo do centro 

da freguesia de Milheirós e a setecentos metros da Unidade de Saúde Familiar. A maioria 

dos utentes da FA são moradores próximos e pessoas de passagem.  

1.2 Recursos Humanos 

A diretora técnica atual da FA é a Dra. Raquel Seco e a farmacêutica adjunta é a Dra. 

Joana Seco. A equipa ao todo é constituída por 3 farmacêutico, 2 técnicos e 1 colaborador. 

A minha orientadora durante estes 4 meses foi a Dra. Raquel Seco. 

1.3 Horário 

De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento da FA, é das 9h00 às 21h00. 

Já aos sábados, o horário habitual é das 9h00 às 20h00. O meu horário durante o meu estágio 

foi ou entre as 9 horas da manhã e as 17 horas e meia da tarde com 1 hora e meia para almoço 

ou das 10 horas da manhã e 18 horas e meia com 1 hora e meia para almoço. 

1.4 Espaço Físico da farmácia 

A FA está dividida em 5 áreas diferentes de acordo com a sua finalidade, assim esta 

é constituída pela área de atendimento ao público, o Gabinete de Atendimento Personalizado 

(GAP), a área de receção e verificação de encomendas, a área de armazenamento e o 

laboratório.  

A área de atendimento ao público apresenta três postos de atendimento. Cada posto 

encontra-se equipado com um computador com o programa 4DigitalCare ® instalado, uma 

impressora, um leitor de cartão de cidadão, um sistema de leitura de códigos de barras e um 

multibanco. Por debaixo do balcão encontram-se as caixas monetárias e gavetas onde estão 

arquivadas as receitas manuais. Noutras gavetas também estão alguns medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) com maior frequência de venda, tais como antigripais, 

preservativos, anti-herpéticos, ainda alguns produtos de cosmética como bálsamos labiais e 

cremes de hidratação e também o Paracetamol nas dosagens de 500 mg e 1000 mg.  
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O Gabinete de Atendimento Personalizado (GAP) situa-se na entrada do 

BackOffice. No GAP são realizadas as determinações de parâmetros bioquímicos, como a 

medição de pressão arterial. Neste local, também ocorre a administração de injetáveis e o 

aconselhamento personalizado a utentes, podendo assim garantir a confidencialidade e a 

privacidade. 

 No BackOffice encontra-se a área de receção e verificação de encomendas e as 

áreas de armazenamento. Estas zonas são de acesso restrito, apenas os colaboradores da 

FA estão autorizados a entrar. A área de receção e verificação de encomendas encontra-se 

equipada com um computador, um leitor ótico de códigos, uma impressora de etiquetas e 

uma mesa de apoio. Relativamente às diversas áreas de armazenamento de modo geral 

estão organizadas por ordem alfabética e por ordem crescente de dosagem.  

O laboratório tem uma sala própria com equipamento específico. Nesta zona são 

preparados todos os medicamentos manipulados e preparações extemporâneas, de acordo 

com as normas específicas em vigor. O laboratório apresenta todas as condições e 

equipamentos necessários, estando todas as matérias-primas devidamente armazenadas e 

acondicionadas.  

2. Cronograma  

Tabela 1 Cronograma do estágio curricular na farmácia comunitária  

 Janeiro Fevereiro Maio  Junho Julho 

Receção de encomendas  x x x x x 

Verificação das validades x x x x x 

Contagem do stock x x x x x 

Armazenamento das 

encomendas  
x x x x x 

Atendimento   x x x 

Apresentação do folheto sobre 

a importância do uso de 

protetor solar  

   x x 

Formação interna      x  

Projeto I x x x x x 

Projeto II x x x x x 
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Estes 4 meses de estágio na FA foram um grande complemento na minha formação como 

farmacêutica e como profissional de saúde. Durante estes meses tive a oportunidade de 

passar por todas estas atividades. Inicialmente, comecei por conhecer mais sobre a 

organização da farmácia, nomeadamente no rececionar e conferir encomendas. 

Gradualmente, comecei a observar mais os atendimentos ao balcão e no GAP, tendo a 

possibilidade de realizar atendimentos com supervisão de uma das farmacêuticas. Nesses 

tive a oportunidade de realizar a dispensa de diversos medicamentos e o aconselhamento de 

dispensa de variados produtos não sujeitos a receita médica, tais como fitoterapêuticos, 

dermocosmética, dietéticos, homeopáticos e dispositivos médicos. Além disso, no decorrer 

do estágio, tive várias oportunidades de medir a tensão arterial com um aparelho específico, 

o esfigmomanómetro. Estes momentos com os utentes, foram importantes para mim e para 

o meu crescimento. Como o utente estava mais à vontade no GAP, não só mediamos a tensão 

arterial, como eram momentos para o utente fazer perguntas sobre outras medicações que 

tomava ou sobre outras dúvidas que pudesse ter relativamente à sua saúde.  

Além do meu trabalho no BackOffice e no atendimento, também aprendi sobre a 

legislação e organização do laboratório da FA. Nesse local observei e participei em diversas 

preparações de manipulados tais como solução oral de omeprazol, leite de magnésio entre 

outros.  

3. Atividade 1: Folheto sobre a importância do uso de protetores 

solares  

3.1 Introdução  

A nível mundial, em 2020, 325 000 de pessoas foram diagnosticadas com melanoma 

(Arnold, 2022). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) os aumentos destes 

casos, durante os últimos 10 anos, estão associados a uma maior exposição solar da 

população. Com a chegada do verão senti que havia uma falta de conhecimento na população 

sobre a importância do uso de protetores solares e o seu uso correto. Durante o meu último 

mês de estágio, elaborei um folheto a explicar a importância do uso de protetor solar, as 

diferenças entre os diferentes tipos e como e quando se deve aplica (Anexo 1).   

3.2 Fatores de que influenciam a exposição solar  

O ser humano pode estar exposto à radiação solar dependendo do tempo, altitude e 

intensidade da radiação durante exposição. Num dia normal, a intensidade de luz solar 

máxima é durante as 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde do dia. Assim durante esse 

período deve-se estar menos tempo exposto ao sol ou quando exposto estar o mais protegido 
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possível. A altitude também influencia a intensidade solar, assim quanto mais baixo altitude 

maior a intensidade solar.  Como tal, deve-se usar a proteção necessária contra a radiação 

solar, como por exemplo óculos de sol, roupa apropriada, protetor solar entre outros.  

Diversos estudos também demonstram que o tipo de roupa que a pessoa usa durante a 

exposição pode afetar a quantidade de radiação solar a que estão expostas (Gies, 2007; 

Sarkar, 2004).  Em geral roupa seca, com tecido mais grosso e escuro confere maior proteção 

UV. Além disso o tipo de tecido pode afetar a absorção da radiação UV assim, com roupa 

de licra ou elastano observa-se uma maior proteção contra UV, enquanto o poliéster tem uma 

baixa proteção. (Gies, 2007; Li, 2019).  

Outro fator que influencia imenso a quantidade de exposição solar a que o ser humano 

está exposto é o uso de protetor solar. Estes produtos cosméticos são compostos por filtros 

UV que reduzem os danos causados pela radiação e podem apresentar diversas formulações 

dependendo do fabricante. De acordo com o tipo de filtro usado no protetor, esse pode ser 

físico ou químico. Os Protetores solares químicos são compostos por substâncias que 

absorvem a radiação solar. Por outro lado, os protetores solares físicos são compostos por 

substâncias que refletem a radiação solar (Mancuso, 2017). 

3.3 Como e quando se deve aplicar o protetor solar  

Em teoria, o protetor solar deve ser utilizado todos os dias, com uma quantidade na pele de 2 

mg/cm2, devendo ser reaplicado de duas a três horas. No entanto, estudos concluíram que em 

condições normais, é aplicado em baixa quantidades, aproximadamente entre 0,39 e 1,0 mg/cm2, 

apenas em certas ocasiões e apenas de manhã ou antes de sair de casa (Autier, 2001; Neale, 2002). 

Também, foi demonstrado que a aplicação de protetor solar com fator de proteção solar (FPS) mais 

elevados pode compensar parcialmente a discrepância entre as quantidades de protetor solar 

aplicadas durante os testes e na realidade. Foram testadas técnicas de aplicação de protetor solar, e 

verificou-se que esfregar bruscamente o protetor  solar em vez de aplicar suavemente diminuiu o FPS 

até 20%, o que tem de ser considerado na vida real, bem como durante a investigação em laboratórios 

(Sayre, 1991). A dupla aplicação é, portanto, uma solução possível para compensar a aplicação 

inadequada de protetores solares, ou pelo menos para a melhorar. Num inquérito realizado na 

austrália a 807 pessoas, concluiu que 76% dos questionados referiram a utilização de protetor solar 

e 61% referiram a reaplicação de protetor solar durante os 3 meses anteriores (Petersen, 2014). 
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Figura 1 Esquema representativo da quantidade e local onde se deve colocar protetor solar.  

 Imagem Adaptada do artigo: Jeanmougin, 2014 

 Jeanmoungin, criou uma técnica para ajudar as pessoas a utilizar a quantidade 

correta nas diferentes zonas do corpo. De acordo com a figura 1, para termos a certeza de 

que a quantidade é suficiente no rosto, no peito, nos braços e ombros deve se usar, 

aproximadamente, uma colher de sopa. Para o torso deve-se usar duas colheres de sopa, 

usando o esquema sugerido na figura 1. Relativamente às costas, também se deve usar duas 

colheres, uma delas para a parte inferior das costas e a outra para a parte superior das costas. 

Para as pernas deve se usar uma colher e meia. Para além dessa quantidade, deve sempre 

espalhar o protetor solar uniformemente e suavemente.  

3.4 Conclusão 

Em suma é importante o uso de protetor solar como também o seu uso correto. Com a 

distribuição dos folhetos durante o meu estágio na farmácia agra, foi possível passar a 

informação á comunidade. Muitos desses utentes não utilizavam protetor solar, apenas 

quando estavam na praia. Além disso, foi possível explicar ajudar os utentes com outras 

dúvidas que pudessem ter relativamente ao protetor solar e em geral na cosmética.  
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4 Atividade 2: Oxibenzona e a sua segurança 

4.1 Introdução  

Durante os meses de maio, junho e julho houve um aumento da procura de protetores 

solares. Num dos atendimentos de uma utente, ela questionou-me sobre a segurança da 

oxibenzona e se era seguro usar protetores com essa substância. Como tal, pesquisei sobre 

mais sobre o assunto.  

4.2 Radiação Solar  

A radiação Ultravioleta (UV), compreendida entre os 200 e 400 nm, está associada aos 

eritemas, fotoenvelhecimento e ao cancro da pele. A radiação UV pode subdividir-se em 

UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) e UVC (100–280 nm) (Narayanan, 2010; 

Ultraviolet radiation, s.d.). A radiação UVA representa cerca de 90 a 99% da radiação total 

que chega à superfície da terra. Esta radiação está associada ao envelhecimento da pele e 

alteração das células. Já a radiação UVB apenas representa cerca de 1 a 10 % da radiação 

total que chega até à superfície da terra, no entanto é responsável pela indução de dano no 

ADN que pode levar a uma resposta inflamatória (Narayanan, 2010). Contudo, é necessário 

salientar que a radiação UVB, apesar de ser nociva para a saúde humana, também tem 

benefícios, tais como:  a produção de Vitamina D que é fundamental para o metabolismo do 

cálcio e do fósforo como também no processo da mineralização óssea (Saraff, 2016).  

4.3 Protetor Solar  

Como já foi referido anteriormente, na atividade 1 relativamente ao folheto sobre a 

importância do uso de protetor solar, é essencial para a proteção contra a radiação solar. Não 

só é importante uma utilização correta, como também a formulação. Também já foi 

mencionado que a principal maneira de distinguir diferentes tipos de protetores solares é 

pelo tipo de filtro UV utlizados na sua formulação. Assim podemos encontrar protetores 

solares físicos e químicos. Estes últimos absorvem a radiação UVA e UVB e podem conter 

diversas substâncias para ter essa característica, como por exemplo a oxibenzona.  

4.4 Oxibenzona 

A oxibenzona (figura 2) é um composto orgânico muito utilizado nas formulações de 

dermocosmética. Pode ser usado como filtro UV na formulação ou como estabilizador. Não 

Figura 2 estrutura da molécula oxibenzona  
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só está associada aos protetores solares como também em champôs, fragrâncias, entre outros 

(Schneider, 2019).  

4.5 Impacto no ambiente e na saúde  

De acordo com diversos estudos, já foram encontrados resíduos de oxibenzona em 

diversas fontes de água no mundo. Além disso, estes compostos não são removidos pelos 

processos comuns das estações de tratamento de águas residuais (Langford, 2015; Ramos, 

2016; Schneider,2019; Tsui, 2014). Também existem vários estudos a relacionar o 

oxibenzona como um possível fator para a diminuição no número de corais no mar (DiNardo, 

2018; Downs, 2016; Schneider, 2019; Raffa, 2019). Adicionalmente, este composto também 

foi identificado em diversas espécies de peixes (Coronado, 2008).  

Nos seres humanos, durante a aplicação tópica ocorre uma taxa de absorção sistémica de 

aproximadamente 1% a 2% (Janjua, 2008; Hayden, 1997), podendo até chegar a uma taxa 

de 10% (Jiang,1999). Também foi identificada oxibenzona no sangue (Kim, 2014) e urina 

(Calafat, 2008; DiNardo, 2018; Kim, 2014; Meeker, 2013). Num ensaio clínico elaborado 

pela Food and drugs Administration (FDA), conclui que o uso máximo de protetor solar 

pode levar ao aumento do valor de oxibenzona no sangue. Este estudo teve uma população 

de 24 pessoas, em Espanha e teve uma duração de 1 mês (Matta, 2019).  Para além disso, 

noutro estudo realizado em Espanha, com uma população de 215 estudantes universitários 

do sexo masculino analisaram as amostras do sangue, urina e esperma recolhido no mesmo 

dia. Concluíram que existe uma relação positiva entre os valores de oxibenzona na urina com 

os valores da hormona folículo estimulante (FSH) no soro do homem (Adoamnei, 2018).  

Esta hormona, no sexo masculino, está associada à regulação e produção do espermatozoide. 

Por outro lado, noutro ensaio clínico realizado a 32 pessoas saudáveis, durante 2 

semanas, concluiu que a variação dos valores de hormonas não está associada ao uso de 

protetor solar (Janjua, 2004).    

4.6 Conclusão  

Como podemos concluir pelos estudos elaborados a oxibenzona não é segura para o 

ambiente. No entanto ainda há falta de estudos mais específicos para concluir sobre a 

toxicidade no ser humano. Alguns afirmam que não há correlação entre o uso de 

oxibenzona e a desregulações hormonais outros afirmam que há. Assim, o meu conselho 

à utente é que deveria evitar o uso de protetores solares com oxibenzona e que 

preferencialmente devia usar protetores solares físicos.   
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5 Atividade 3: Intervenção farmacêutica durante atendimento  

5.1 Introdução 

Durante um atendimento na FA, uma utente perguntou se podia parar de tomar 

metformina uma vez que após a toma deste medicamento começou a ter diarreia. Pesquisei 

no RCM da metformina ToLife MG, que a utente estava a tomar e reparei que a diarreia era 

uma reação adversa ao medicamento (RAM) especialmente no início do tratamento 

5.2 Adesão terapêutica  

 Em 2018, Watanabe e colegas concluíram que, anualmente, cerca de 100 a 300 biliões 

de dólares são gastos nos Estados Unidos da América devido à má adesão da terapêutica. 

Como farmacêuticos, devemos ter a responsabilidade para com os utentes para aumentar a 

sua adesão à terapêutica. Uma das maneiras para garantir a adesão é garantir que os utentes 

não têm nenhuma dúvida sobre a terapêutica e garantir que os efeitos secundários associados 

à medicamentação sejam toleráveis pela utente (Krousel-wood, 2021). 

5.3 Metformina 

A metformina é um dos medicamentos mais vendidos em Portugal. Em janeiro de 2022 

foi a terceira substância ativa com maior venda nas farmácias portuguesas (infarmed, 2022). 

Esta substância ativa é um antidiabético oral, mais especificamente uma biguanida com 

efeito anti-hiperglicemiante. A metformina pode atuar por 3 diferente mecanismo de ação. 

No fígado, ao inibir o processo de gliconeogénese e da glicogenólise diminuindo a produção 

de glicose hepática. No músculo, aumentando a sensibilidade à insulina e melhorando a 

captação e utilização de glicose periférica. A nível intestinal, retardando a absorção de 

glicose. Assim a metformina diminuiu a glicose plasmática basal e pós-prandial. Tendo 

como vantagem não causar hipoglicemia uma vez que não estimula da secreção de insulina. 

O mecanismo pela qual a metformina pode causar diarreia ainda não é conhecido. As 

possibilidades de mecanismo podem ser o aumento de mobilidade das paredes dos intestinos 

ou é possível diminuição da absorção nos intestinos (Bonet, 2017; Foss, 2001)  

No RCM da metformina ToLife MG está descrito: “Durante o início do tratamento, as 

reações adversas mais frequentes são náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal e perda de 

apetite, que desaparecem espontaneamente na maioria dos casos”. Além disso, de acordo 

com a base de dados europeias de notificações de reações adversas medicamentosas 

suspeitas, 4433 pessoas que tomaram a metformina descreveram como reação adversa a 

diarreia.  

5.4 Conclusão 



Relatório de Estágio Profissional | Parte 1 – Farmácia Comunitária | Ana Figueiredo 
 

9 
 

Durante o atendimento desta utente foi lhe explicado que havia possibilidade que a 

medicação pudesse estar a dar um efeito adverso. No entanto, estava documentado que esse 

RAM era normal no início e com o tempo desaparecia e caso não acontecesse para tentar 

falar com o seu médico para diminuir a dose ou mudar de substância ativa. Também foi 

notificada a RAM no site do infarmed, com toda a informação necessária.  

6. Atividade 4: Solução oral de omeprazol- Preparação de manipulado  

6.1 Introdução  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de preparar um manipulado de uma 

solução oral de omeprazol a 2mg/ml. O manipulado foi realizado no laboratório com a 

orientação da Dra. Joana Seco. A preparação de manipulados numa farmácia tem a vantagens 

de tornar o atendimento mais específico para o utente. Quer isto dizer que o medicamento 

cedido ao utente é exclusivo para ele e com uma dosagem e quantidade própria.   

6.1.1 Omeprazol  

 Este fármaco pertence ao grupo farmacológico dos inibidores da bomba protão (IBP). Os 

IBP inibem irreversivelmente e seletivamente as H+/K+ATPase no sistema gástrico, 

bloqueando assim a última etapa da secreção de ácido no estômago (Shi, 2008). Este grupo 

de fármacos é de primeira linha para o tratamento das úlceras pépticas e possiveis 

complicações (por exemplo, hemorragia), doenças do refluxo gastroesofágico, lesões 

gastrointestinais induzidas por medicamento anti-inflamatório não esteroide (AINE), 

síndrome de Zollinger-Ellison, dispepsia e erradicação da Helicobacter pylori (H. pylori) em 

junção com outros dois antibióticos (lanssen, 2007). O omeprazol é um pró-fármaco, em 

contacto com o pH ácido do estômago transforma-se na sua forma ativa, uma sulfonamida 

cíclica (Boscolo, 2020), permitindo diminuir a secreção de ácido no estômago. 

6.2 Preparação do manipulado na FA  

Este manipulado foi elaborado na FA, após a entrega da receita médica respetiva pela 

utente. Para dispensação deste medicamento é necessário preparar o manipulado e calcular 

o preço desse mesmo. O procedimento após receção da receita é sempre semelhante. 

Primeiro é necessário preparar uma “ficha de preparação de manipulado” (Anexo 2). Além 

disso, um dos princípios de preparação de manipulados é a rastreabilidade. Neste documento 

é possível encontrar os dados do utente, do prescritor e do farmacêutico responsável; o lote 

atribuído ao manipulado; as matérias-primas com o lote e a data de validade correspondente; 

o modo de preparação; o rótulo da embalagem, e o cálculo do preço de medicamento.  
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Relativamente à preparação de manipulado, iniciamos por pesar o princípio ativo e 

transferir para um almofariz de porcelana. Em movimentos rotatórios, misturar o omeprazol 

com o minino possível de glicerol, até formação de uma pasta viscosa, uniforme e sem 

grumos. De seguida, adicionamos, a maior parte do xarope simples. Após misturar em 

movimentos rotatórios, transfere-se a suspensão do almofariz para uma proveta e com o que 

sobra de xarope simples lava-se o almofariz, para diminuir as perdas de omeprazol. 

Completar o volume da proveta com o resto de xarope simples. Agitar manualmente até 

obtenção de suspensão com aspeto homogéneo e transferir para a embalagem final.  

O cálculo do preço do manipulado tem como base a portaria número 769/2004, de 1 

de julho. É calculado tendo em conta os valores dos honorários da preparação, no valor das 

matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem. Anualmente, de acordo com a 

proporção do crescimento do índice de preços ao consumidor, é estabelecido um fator (F) 

para o valor dos honorários, sendo este calculado de acordo com a forma farmacêutica do 

produto como se encontra tabelado na Portaria previamente referida. 

 Só após a preparação e o cálculo do manipulado é que este pode ser dispensado ao 

doente com o devido aconselhamento.  

7. Atividade 5- “Técnica correta de utilização de Dispositivos de 

inalação” - Formação à equipa  
7.1 Introdução  

Durante o meu estágio, questionei a equipa da FA se tinham algum tema que 

gostariam de saber mais. Após as diversas respostas, decidi elaborar uma formação sobre as 

técnicas do uso correto dos diferentes tipos de inaladores. Assim durante o estágio pesquisei 

sobre esse tema e durante o último mês fiz uma formação interna à equipa. No anexo 3 

podemos encontrar a apresentação apresentada à equipa. 

7.2 Dispositivos de Inalação  

Para as doenças respiratórias a via de eleição para administração de fármacos é a via 

inalatória. Para tal é necessário usar dispositivos específicos para auxiliar a administração. 

Os primeiros a aparecer foram os inaladores pressurizados sem câmara expansora (pDMI). 

Estes são dispositivos multidose, que contêm o fármaco em suspensão ou dissolvido numa 

solução ou num gás. Para serem usados é necessário agitar previamente para homogeneizar 

a suspensão e penetrar no doseador onde permanece até ser disparada e inalada. Os pDMI 

são baratos, no entanto tem uma desvantagem, ocorre uma elevada deposição de fármaco na 

cavidade oral e na orofaringe que por sua vez leva a uma baixa deposição pulmonar do 
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fármaco. Além disso, é necessária coordenação entre a ativação do dispositivo e a inalação 

(Aguiar, 2016; Dahl, 2016).  

Para diminuir o erro associado à dificuldade na coordenação apareceram os 

Inaladores de pó seco (DPI).  Os DPI são dispositivos inalatórios que contêm o fármaco em 

pó. Libertação é ativada pela inspiração forçada do doente, permitindo uma melhor 

deposição do fármaco diretamente no trato respiratório inferior. Contudo a dose de fármaco 

libertada e que chega aos pulmões não é constante, uma vez que a velocidade do aerossol, a 

sua duração e o tamanho das partículas libertadas pelos inaladores dependem do utilizador 

(Aguiar, 2016; Halverson, 2021).  

Os inaladores de névoa suave (SMI) são os inaladores mais recentes. Neste momento 

no mercado só existe um inalador deste tipo, o Respimat ®. Este é um dispositivo inalatório 

multidose. O fármaco encontra-se num cartucho, que deve ser previamente introduzido no 

SMI. A partir de um sistema mecânico, o fármaco é libertado por múltiplos canais de filtro 

muito estreitos e uma mola, que ao ser acionada gera uma “nuvem” lenta e de longa duração 

(cerca de 1,5 segundos), permitindo a inalação do fármaco eficiente. Também diminui a 

dificuldade de coordenação, a deposição do fármaco na cavidade oral e garante sempre a 

dose de fármaco necessária (Aguiar, 2016; Dalby, 2011; Dahl, 2016).  

7.3. Conclusão  

Durante o estágio realizei uma formação interna a 5 farmacêuticas da FA que lhes 

permitiu relembrar certos passos durante a utilização de certos inaladores. Além da 

apresentação power point também fiz a demonstração com exemplares na farmácia. 
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Parte 1- Secção B – Farmácia Hospitalar 

1 Introdução  

Durante os meses de março e abril de 2022, decorreu o meu estágio Hospitalar 

no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Este é um dos maiores centros 

hospitalares do país, uma     referência para todas as unidades de saúde na zona centro 

de Portugal. 

O centro Hospitalar de Coimbra situa-se disperso pela cidade de Coimbra, 

sendo uma fusão de diversas unidades hospitalares: 

• Hospital de Universidade de Coimbra, incluindo a maternidade 

Daniel de Matos. 

• Centro Hospitalar de Coimbra que é composto pelo Hospital Geral, 

o Hospital Pediátrico e a Maternidade Bissaya Barreto; 

• Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra que inclui os Hospitais 

de Sobral Cid, Lorvão e o Centro de Recuperação de Arnes. 

Este centro hospitalar é responsável por aproximadamente meio milhão de 

pessoas que recorrem aos diversos departamentos que este Centro Hospitalar 

disponibiliza, tais como, departamento de Coração e Vasos, de Oncologia, de Cirurgia 

e Gastrenterologia, de Nefrologia, Urologia e Transplantação renal; de Pediatria; de 

Medicina Interna e Especialidade Médica; de Neurologia, Neurocirurgia, Ortopedia e 

Medicina Física; e o de Cabeça, Pescoço e Pele. Como tal é necessário um serviço 

farmácia Hospitalar forte para diminuir os erros associados à medicação. Este serviço 

é constituído por cerca de 56 farmacêuticos, 55 técnicos, 12 assistentes técnicos e 39 

assistentes operacionais. 

Durante o meu estágio curricular no hospital, a minha orientadora foi a Dra. 

Professora Marília Rocha. Durante os dois meses, passei pelas diversas unidades que 

o serviço farmacêutico é formado, no qual, me permitiu crescer como profissional de 

saúde e ter a possibilidade de aplicar os diversos conhecimentos que aprendi durante 

os cinco anos de faculdade. 
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2. Cronograma 

Tabela 2 cronograma do meu estágio curricular na farmácia hospitalar. 

 

2.1 Unidade de Farmacotecnia e controlo analítico 

Como podemos verificar pela tabela 2 as três primeiras semanas do estágio hospitalar 

foram todas relacionadas com a farmacotecnia e controlo analítico. Este setor da farmácia 

hospitalar é constituído por 3 unidades distintas: unidade de preparações citotóxicas (UPC), 

unidade de radiofarmácia e unidade de misturas intravenosas (UMIV). Apesar de estarem 

associadas a diferentes fármacos, estas unidades tem todas o objetivo de produzir o que a 

indústria farmacêutica não produz.  
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Na UPC ocorre a validação e preparação de todos os citotóxicos para o hospital de 

dia de oncologia (São Jerónimo). Já na radiofarmácia existe a validação e produção dos 

compostos radiativos, os radiofármacos, que são utilizados na medicina nuclear. Por último, 

na UMIV existe a validação e preparação dos compostos intravenosos como os colírios, 

intravítreos entre outros… Durante estas três semanas foi possível adquirir conhecimentos 

relativamente à elaboração de formas farmacêuticas estéreis e não estéreis, o seu suporte 

legal e a organização geral destes sectores. No final de cada semana, houve a oportunidade, 

com supervisão do meu orientador no setor, validar uma prescrição e ceder a medicação. 

2.2 Unidade de Ensaios Clínicos 

Durante uma semana, tive a possibilidade de aprofundar os meus conhecimentos 

sobre a área dos ensaios clínicos. Nesta unidade adquiri o conhecimento sobre o circuito do 

medicamento experimental no hospital e toda a sua legislação associada. Tive a oportunidade 

de estar presente na reunião inicial de um ensaio clínico, para um novo medicamento. 

Também tive a possibilidade de observar a monitorização de um fármaco por um 

representante da empresa, que está atualmente em ensaio clínico no hospital, como também 

elaborei a cedência do medicamento para um doente. 

2.3 Unidades de Cuidados Farmacêuticos 

Durante duas semanas, observei e participei ativamente nas atividades dos cuidados 

farmacêuticos, elaborei um caso clínico, fiz a avaliação da prescrição terapêutica de 6 doentes, 

tendo a oportunidade de utilizar as tabelas STOP/START, Beers entre outros critérios. 

Também observei a validação da medicação para os diversos serviços do hospital, bem como 

assisti a uma reunião com médicos de um serviço e o farmacêutico responsável por esse 

serviço, sobre possíveis medicações para os doentes. 

2.4 Unidade de Distribuição 

Nas duas últimas semanas do estágio, aprendi sobre a organização da distribuição 

dos diferentes tipos de medicamentos no hospital. Do mesmo modo, tive a oportunidade de 

conhecer o programa Premproxi, no qual, o farmacêutico envia para a farmácia comunitária 

mais próxima do doente, os seus medicamentos para um período máximo e dois meses, 

tornando mais fácil ao utente das aldeias mais longínquas obter a medicação entre as suas 

consultas. 
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3. Atividade 1: Cálculo da dose diária definida de antibióticos 

3.1 Introdução  

No primeiro dia do estágio hospitalar, a Prof Doutora Marília João Rocha, 

distribui tarefas para serem realizadas durante o estágio hospitalar. Durante os 2 meses, 

fui responsável por calcular a dose diária definida (DDD) dos antibióticos do ano 2021 

no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

A resistência aos antibióticos é um problema muito atual. Em 2018, num 

estudo realizado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças conclui 

que todos os anos morrem 33000 pessoas por infeções devido a bactérias resistentes a 

antibióticos. Estas resistências estão associadas ao aumento do abuso de antibióticos 

nos hospitais e nas comunidades. Há diversos fatores associados ao aumento da 

resistência, tais como, a automedicação das populações que obtêm os antibióticos de 

amigos e familiares, mesmo que não seja necessário à sua utilização. Também pode 

haver a prescrição inadequada pelos médicos, que apesar de não ter conhecimento do 

organismo que está a causar a infeção prescrevem um antibiótico. Além disso, ocorre 

a baixa adesão à terapêutica pelos utentes.  Estes param a terapêutica quando notam 

uma melhoria dos sintomas, sem terminarem a terapia, podendo levar a um 

agravamento da infeção e uso desnecessário de mais antibióticos para combater a 

infeção. Outro fator relevante no aumento das resistências aos antibióticos é o seu uso 

na veterinária, nomeadamente nos animais utilizados para a alimentação humana. 

Apesar de ter havido esforços pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e por 

diversos outros órgãos, ainda é necessário haver mais partilha de informação como 

também um maior controlo nos hospitais e farmácias dos antibióticos (Bogaard, 2000; 

Ramalhinho, 2012; WHO,2021). 

3.2 Sistema ATC/DDD 

O sistema de classificação dos fármacos “Anatomical Therapeutic Chemical” 

(ATC) foi criado com base no sistema de classificação “European Pharmaceutical 

Market Research Association “(EphMRA), na Noruega. Com este sistema, os 

fármacos são divididos de acordo com 5 níveis de critérios por hierarquia. Na tabela 

3 podemos observar um exemplo da classificação de um antibiótico, a amoxicilina, 

usando o sistema de classificação ATC. 
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Tabela 3 Exemplo da classificação da amoxicilina usando o sistema ATC. Tabela 

adaptada de: https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/ 

 

De acordo com as regras de inclusão e exclusão do sistema ATC, as 

classificações para as substâncias ativas são adicionadas, removidas ou alteradas, mas 

geralmente não são incluídas porque não houve o pedido ao “WHO collborating Centre 

for Drug Statistics Methodology”. 

A DDD representa a dose diária definida para a sua principal indicação num 

adulto. Mesmo que a medicação seja usada em crianças, assume-se o peso de 70 kg, 

exceto nos fármacos com utilização apenas para este grupo etário, como por exemplo, 

hormonas de crescimento. Um dos principais fundamentos para estabelecer a DDD de 

um fármaco é ter uma classificação ATC estabelecida e ter conhecimento relativo à 

sua via de administração. Esta dose não é obrigatoriamente, a dose prescrita. A dose 

de DDD pode ser a média entre as duas doses mais prescritas. Como tal, esta 

classificação no sistema ATC/DDD não deve ser aplicada para estudar a eficácia ou 

segurança dos fármacos ou grupo de fármacos. 

Este sistema apresenta, certas desvantagens pois os resultados obtidos do 

consumo de antibióticos apenas dão uma estimativa e não o consumo real de 

antibióticos. No entanto, esta unidade ignora o custo da medicação, as diferentes 

moedas de cada país, o tamanho de embalagem, permitindo assim estudar melhor as 

tendências de consumo de fármacos entre diferentes populações. Também, para existir 

melhor comparação podemos calcular o DDD por cada 1000 habitantes ou o DDD por 

100 camas por dia, como podemos observar na figura 3. 

J Anti infeciosos para uso sistémico  

1º nível, grupo principal anatómico 

J01 Antibacterianos para uso sistémico 

2º nível, subgrupo terapêutico 

J01C Antibacterianos Beta-Lactâmicos, penicilinas 

3º nível, subgrupo farmacológico 

J01CA Penicilinas de largo espetro 

4º subgrupo químico 

J01CA04 Amoxicilina 

5º substância ativa 

https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/
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Figura 3 Fórmulas de DDD por cada 1000 habitantes e DDD por 100 camas por 

dia. 

3.3 Conclusão 

Como podemos observar pelo gráfico da figura 4 os grupos de ATC de antibióticos mais 

utilizados por DDD por cama são “Outros antibióticos” onde podem estar incluídos os 

antibióticos glicopeptídeos, polimixinas, antibióticos esteroides entre outro. Em segundo 

lugar estão os “Antibiótica beta- lactâmicos, penicilina” que inclui as penicilinas de largo 

espetro, as beta-lactamases sensíveis e resistentes às penicilinas e os inibidores das beta-

lactamases. 

 

 

Figura 4 gráfico que representa os DDD por cama dos diferentes grupos de ATC 
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4. Atividade 2: Controlo de qualidade do gerador de tecnécio (99mTc) 

 

4.1 Introdução  

Radiofármacos são fundamentais na área da medicina nuclear. Atualmente, 

90% destes fármacos são usados no diagnóstico de diversas patologias (de Vries, 2010; 

Gupta, 2021; Oliveira, 2006). Do mesmo modo, podem ser usados no tratamento de 

variadas doenças como o cancro (Artiga, 2021) ou hipertiroidismo (Reid, 2005). 

As preparações radiofarmacêuticas são constituídas por radioisótopos que 

emitem radiação. De acordo com a farmacopeia portuguesa 9.0 para serem 

consideradas preparações radiofarmacêuticas é necessário o medicamento conter 

isótopo radioativo (radionuclídeos) incorporados, ou ser um “kit” pré-preparado (não 

radioativo) destinado a ser reconstituído/combinado num laboratório de medicina 

nuclear com radionuclídeos. 

No caso de diagnóstico, as preparações radiofarmacêuticas devem emitir 

radiação eletromagnética penetrante como por exemplo a radiação gama (γ) ou 

posítron (β+) que permite ser detetada externamente por Tomografia Computorizada 

de Emissão de Fóton  Único (SPECT) ou Tomografia por Emissão de Posítron (PET) 

(Rahmim, 2008; Oliveira, 2006). No caso destas preparações serem usadas na terapia 

é necessário usar radioisótopos que emitam radiação ionizante como alfa (α) ou 

beta(β-). Estas radiações são capazes de atuar nas células, podendo levar à sua 

destruição (Artiga, 2021, Oliveira, 2006). 

A produção dos radioisótopos pode estar associada a três métodos distintos: 

reatores nucleares, ciclotrão ou geradores (Gupta, 2021; Oliveira, 2006). Os dois 

primeiros métodos são muito dispendiosos e difíceis de trabalhar em comparação com 

os geradores (Gupta, 2021). No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no 

laboratório de medicina nuclear, utiliza-se um gerador de molibdenum 99 (99Mo) para 

tecnécio (99Tc). O composto utilizado para os diagnósticos é o tecnécio meta estável 

(99mTc), pois comparado com o composto pai tem um tempo de semivida de 6 horas e 

passado esse tempo, decai para 99Tc. O gerador é constituído por uma coluna 

cromatográfica de hidróxido de alumínio com 99Mo na forma de molibdato que decai 

para 99mTc, formando-se pertecnetato. Quando é necessário 99mTc, elui-se cloreto de 

sódio pela coluna cromatográfica, e como o pertecnetato tem menos afinidade para o 

hidróxido de alumínio vai formar pertecnetato de sódio. A coluna deve estar protegida 

com chumbo e ter apenas duas aberturas: a primeira que permite a entrada de 



Relatório de Estágio Profissional | Parte 1- Farmácia Hospitalar | Ana Luísa Figueiredo 
 

19 
 

cloreto de sódio no gerador e uma segunda que permita a saída de eluato de tecnécio 

99, como podemos ver pela figura 5 (Gilmore, 2019; “RCM” do gerador). 

 

Figura 5 Esquema que representa um gerador de molibdenum 99 (99Mo) para 

tecnécio (99Tc). Figura adaptado de Oliveira, 2006 

4.2 Controlo de Qualidade 

Todas as semanas, o hospital recebe 2 novos geradores, como tal é necessário 

fazer um controlo da qualidade de ambos, seguindo os critérios da farmacopeia 

portuguesa 9.0. Assim, são feitos 4 testes a cada gerador: 

• Características físico-químicas: as características observadas são semelhantes 

a outros fármacos. Neste caso, observamos a aparência e o pH. Este último ensaio 

é elaborado a partir do uso de tiras medidoras de pH, em que o valor de pH tem 

de estar entre 4,0 e 8,0. 

• Pureza radionuclídica: de acordo com farmacopeia portuguesa, esta é a 

“relação, expressa em percentagem, entre a radioatividade do radionuclídeo 

considerado e a radioatividade total da preparação radio farmacêutica”. 

• Pureza química: na farmacopeia portuguesa, na monografia da solução 

injetável de pertecnetato (99mTc) de sódio salienta como impureza química o 

alumínio. Este deve se encontrar com valores inferiores a 5μg/ml para ser 

considerado pureza química. 

• Pureza radioquímica: relação entre a radioatividade do radionuclídeo 

considerado, presente na forma química indicada, e a radioatividade total 
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atribuída a esse radionuclídeo na preparação radio farmacêutica. A lista das 

impurezas radioquímicas a considerar é fornecida em cada monografia específica 

juntamente com os limites correspondentes. 

 

 

Figura 6 formulas matemáticas para o cálculo da pureza radionuclídica e pureza 

radioquímica 

Na tabela 4 podemos observar os resultados do controlo de qualidade do dia 

14 de março de 2022. 

Tabela 4 Resultados do controlo de qualidade realizados no dia 14 de março de 

2022. 

reatores 1 2 

Características F/Q pH=7; sol. Límpida e 

incolor 

pH=7; sol. Límpida e 

incolor 

 

Pureza radionuclídica 

Branco= -0.1 Branco= -0.1 

99Mo= 0.38 99Mo= 0.9 

99mTc=784 99mTc=627 

Pureza radioquímica Branco=0.67 Branco= 0.67 

 Inicial=0.7 Inicial=0.67 

 Final =370 Final =261 

Pureza quimica Al3 < 5μg/ml Al3 < 5μg/ml 

 

 



Relatório de Estágio Profissional | Parte 1- Farmácia Hospitalar | Ana Luísa Figueiredo 
 

21 
 

 

4.3 Discussão e conclusão dos resultados 

Como podemos observar pelos resultados obtidos os valores estão 

conforme o  esperado.

Figura 7 Cálculo da pureza radionuclídica e radioquímica do gerador 1 e 2, respetivamente. 
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Parte 2  

Projeto I – Comparação entre o medicamento venlafaxina e fluoxetina na 

depressão major 
1. Introdução  

Em Portugal, um dos grupos de medicamentos com mais vendas nas farmácias 

comunitárias são os antidepressivos. No mês de janeiro de 2022 o número de embalagens 

vendidas nas farmácias portuguesas foi de 901 486, tendo um peso no mercado de 6,3% e 

apenas ultrapassado pelos antidislipidémicos, modificadores do eixo renina angiotensina e 

dos antidiabéticos (Meio Ambulatório – Monitorização Do Consumo De Medicamentos, 

2022).  Além disso, a concentração destes fármacos no oceano tem vindo a aumentar com o 

maior uso (Melnyk-lamont, 2014; Paíga, 2016).   

Durante um atendimento, na FA uma utente questionou-me sobre a diferença entre a 

fluoxetina e a venlafaxina em termos de eficácia. Mencionou tambem que a sua amiga 

tomava a venlafaxina e ela a fluoxetina e ela gostaria de saber o porquê, uma vez que estes 

dois medicamentos estão indicados para a depressão major. Este projeto tem como objetivo 

a comparação de dois fármacos do grupo dos antidepressivos com indicação para a depressão 

major (DM)- um da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (fluoxetina) 

e outro da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina 

(venlafaxina). 

2. Depressão major 

De acordo com a organização mundial da saúde, 280 milhões de pessoas são afetadas 

por esta patologia. Todos os anos 700 000 pessoas morrem por suicido (Depression. s.d.). 

Durante um episódio de DM a pessoa pode sentir tristeza, irritação, apatia, cansada, distraída 

e ansiosa. Deste modo, os sintomas comportamentais da DM podem abranger o domínio 

emocionais, motivacionais, cognitivos e fisiológicos (Depression. s.d.; Filatova, 2021; 

Schmidt, 2011).  

A DM pode ter diversas causas e pode ser estimulada por diversos fatores. No entanto 

ainda não se conhece o mecanismo de desenvolvimento desta patologia. Ao longos dos anos 

tem aparecido variadas teorias para explicar os diversos mecanismos da DM e que partilham 

algumas vias em comum. Na tabela 5, podemos observar as teorias mais aceites, as suas 

causas prováveis, neurotransmissores e substâncias biológicas envolvidas e as suas falhas.  
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Tabela 5 Exemplos de diferentes teorias para possível aparecimento de DM, a sua causa provável, os 

neurotransmissores e substâncias biológicas e as falhas de cada teoria. (Gráfico baseado do artigo filatova, 2021) 

 

Teoria Causa provável  Neurotransmissores e 

substâncias biológicas 

Falhas na teoria  

Teoria da 

monoamina  

Vulnerabilidade genética  

Stress  

Vulnerabilidade ambiental  

Noradrenalina,  

serotonina;  

corticoliberina 

Nem todas as causas e 

sintomas estão 

explicados  

Teoria do 

stress induz a 

depressão  

Stress 

Vulnerabilidade genética  

corticoliberina;  

cortisol;  

vasopressina  

hormona adrenocorticotropina; 

hipocretina;  

Não explica todos os 

casos; não há um 

único mecanismo que 

explica todas as 

alterações no eixo 

HPA 

Teoria da 

inflamação 

ou das 

citoquinas  

Stress 

Inflamação  

Vulnerabilidade genética  

Pro-inflamatórias citoquinas,   

corticoliberina;  

cortisol;  

vasopressina; 

hormona adrenocorticotropina; 

 serotonina;   

Noradrenalina;  

Não explica todos os 

casos 

Teoria 

neurotrófica  

Stress 

Inflamação  

Vulnerabilidade genética  

Pró-inflamatória  

citoquinas,  

glutamato; GABA;  

corticoliberina;  

cortisol;  

vasopressina;  

hormona adrenocorticotropina; 

 Noradrenalina;  

serotonina;  

Não explica todos os 

casos; não fornece um 

mecanismo adequado 

para o 

desenvolvimento da 

patologia  

Teoria 

circadiana  

Stress; Ciclo circadinao 

continuamente 

alterado/irregular;  

vulnerabilidade genética 

Hipocretina  

possivelemente melatonina;  

corticoliberina;  

cortisol;  

vasopressina;  

hormona adrenocorticotropina;  

seratonina;  

noraadrenalina 

Não explica todos os 

casos; a causa 

primária não está 

explicita  
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Contudo, ainda não existe uma que consiga associar todos os sintomas. A mais aceite 

atualmente é que existe uma interdependência entre todas as estruturas cerebrais e as diversas 

substâncias para o seu funcionamento, A DM poderá afetar a maioria das regiões cerebrais, 

e dependendo do fator estimulante ou o grau poderia desenvolver diferentes subtipos de DM 

como por exemplo, melancólica, atípica ou psicótica (Beck, 2008; Braga, 2014; Disner, 

2011; Filatova, 2021; Huys, 2015; Mello, 2007; Shadrina, 2018). O Hipocampus e o córtex 

pré-frontal são fundamentais para a explicação de fisiológica do transtorno de humor 

(Banasr, 2007). 

A teoria da monoamina afirma que os sintomas das DM estão relacionados com os 

valores baixos de serotonina, adrenalina e de noradrenalina no cérebro. As catecolaminas e 

a serotonina são cruciais para funcionamento do cérebro num indivíduo adulto saudável, tais 

como a aprendizagem, a memória, o controlo do humor, a ansiedade, o medo, o 

comportamento social e reprodutivo (Dubovicky, 2017). Esta teoria apareceu com a 

observação que muitos dos fármacos para o tratamento da DM tem como objetivo o aumento 

destes neurotransmissores. Em 1950 apareceu o primeiro antidepressivo iproniazida que 

inibe a enzima monoamina oxidase. Investigadores observaram que com este fármaco havia 

um aumento de serotonina e de noradrenalina. (Filatova, 2021; Hamon, 2013; Mongeau, 

1997). No entanto, esta teoria não explica a causa de todos os sintomas associados à DM, 

nem o periodo entre o início do tratamento e a diminuição dos sintomas.  

A teoria que o stress induz a depressão tenta responder ao que a teoria das monoaminas 

não conseguiu. Tem como princípio de que uma das causas da DM pode ser o stress crónico 

que por sua vez leva à desregulação do eixo hipotálamo- pituária- adrenal (HPA) (de Kloet, 

2005). Durante uma situação de stress o eixo HPA é ativado aumento da concentração de 

corticotropina que por sua vez leva ao aumento de cortisol. Os corticosteroides atuam em 

conjunto com os neuropeptídeos para facilitar a adaptação ao stress (de Kloet, 2005). O 

aumento excessivo da atividade do eixo HPA devido a stress continuo vai levar ao aumento 

das glândulas da pituária e adrenal, à elevada secreção cortisol e agentes inflamatórios. Este 

aumento pode levar à neurogénese do hipocampus e do córtex pré-frontal, diminuindo assim 

a libertação de glutamato e GABA (Filatova, 2021, Holsboer, 2000; Wilkinson, 2007).  

A hipótese neurotrófica da depressão tem como princípio de que a desregulação do 

sistema neurotrófico do cérebro pode causar DM.  Uma vez que, os medicamentos 

antidepressivos auxiliam na reversão da desregulação e leva a uma diminuição dos sintomas 

depressivos. De acordo com esta teoria, a diminuição da brain-derived neurotrophic factor 
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(BDNF) que está associado à neurogénese e diferenciação dos neurónios, vai levar à 

diminuição do feedback negativo mediado pelo glicocorticoides no eixo HPA e irá haver 

maior produção de cortisol (Egland, 2015). Assim, a diminuição de produção de neurónios 

pode levar ao desenvolvimento de DM ou patologias semelhantes (Kojima, 2019).  

 No geral, como já tinha afirmado no início, a depressão é uma doença que pode ter 

diversas origens e subtipos, podendo variar os sintomas de individuo para individuo.  

3. Fluoxetina  

A fluoxetina foi o primeiro inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Apareceu no 

ano 1974 nos Estados Unidos da América, tendo sido aprovado pela FDA em 1987. Foi 

colocado no mercado com a indicação para a DM, com o nome Prozac ® (Wong, 1995; 

Wong, 2005).  Em Portugal este medicamento está aprovado para episódios de DM, 

perturbações obsessivo-compulsiva e bulimia nervosa (RCM- Prozac; s.d.). Não existe 

muitas descrições de off-label deste fármaco, mas em 2022 houve um estudo com 2216 

pessoas no qual concluiu que este fármaco pode ajudar a diminuir o peso dos indivíduos. Em 

comparação com o grupo placebo, o grupo que tomou a fluoxetina diminuiu em média o 

peso 2,7 kg (Serralde-Zuñiga, 2022). A fluoxetina está no mercado na forma de cápsulas 

com dose de 20 mg. Para a DM a dose diária mínima que está indicada é 20 mg/ dia. Contudo 

após 3 a 4 semanas, se o clínico considerar que não está a haver efeito terapêutico pode 

aumentar para 40 mg/dia, podendo atingir a dose máxima de 60mg /dia (RCM- Prozac; s.d.). 

Este fármaco pertence à classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. O 

seu mecanismo de ação está associado principalmente à inibição dos transportadores pré-

sinápticos nos neurónios serotoninérgicos, aumentando assim a concentração de 

neurotransmissores na sinapse. Além disso, também ocorre a dessensibilização dos recetores 

pré -sinápticos, facilitando a libertação de serotonina para a sinapse (Calvi, 2021). Este 

fármaco, não interage com os recetores noradrenérgico, dopamínicos, histamínicos, 

colinérgico e adrenérgico (RCM- Prozac; s.d.). 

Efeitos adversos mais frequentes com a administração deste fármaco são a insónia, 

cefaleias, diarreia, náuseas, fadiga. Strick e colaboradores, em 2000 concluíram que este 

fármaco não afeta a hipertensão arterial (Calvi, 2021; Strik, 2000). No entanto, deve haver 

sempre cuidado, caso o paciente tome a medicação em elevadas doses ou concomitante com 

outros fármacos que influenciam o sistema serotoninérgicos pode sofrer da síndrome 

serotoninérgicos (Calvi, 2021; RCM- Prozac; s.d.).  Este é uma condição possivelmente fatal 

associada ao aumento significativo de serotonina no sistema que irá estimular a 
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hiperatividade neuromuscular, a disfunção cognitiva e os sintomas autonómicos como a crise 

hipertensiva e a taquicardia (Calvi,2021; watts, 2012).  

 

4. Venlafaxina 

A Venlafaxina foi sintetizada pela primeira vez no início da década de 80, nos Estados 

Unidos da América. Apenas em 1994 foi colocada no mercado para o tratamento da 

depressão com o nome Effexor ® (Venlafaxine (Effexor), s.d.). Em Portugal este fármaco 

está indicado para o tratamento e prevenção de recorrência de episódios depressivos major, 

para o tratamento da perturbação de ansiedade generalizada e social e para o tratamento da 

perturbação de pânico, com ou sem agorafobia. Também pode ser usado em indicações off-

label como distúrbios de défice de atenção, fibromialgia, neuropatia diabética, prevenção de 

enxaquecas, distúrbio de stress pós-traumático, distúrbio obsessivo-compulsivo, e distúrbio 

disfórico pré-menstrual (Singh, 2022). Este fármaco está no mercado na forma de cápsulas 

de libertação prolongada com variadas doses – 37.5mg, 75 mg e 150 mg e 225 mg. Para o 

tratamento da depressão a dose inicial recomendada é de 75 mg podendo ser necessário 

aumentar até à dose diária máxima de 375 mg (RCM- Effexor XR, s.d.; Singh, 2022).   

Este fármaco pertence à classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da 

noradrenalina. O seu mecanismo de ação está associado principalmente à inibição dos 

transportadores pré-sinápticos nos neurónios serotoninérgicos e noradrenérgico, 

aumentando assim a concentração de neurotransmissores na sinapse.  A doses baixas a 

inibição da recaptação de 5-HT é o principal efeito farmacológico da venlafaxina, enquanto 

em doses elevadas (mais de 225 mg) a venlafaxina atua principalmente como um inibidor 

da recaptação da noradrenalina (Debonnel, 2007). Além disso, este fármaco, em doses 

elevadas pode interagir com os recetores dopaminérgico e não interage com os recetores 

histamínicos, colinérgico e adrenérgico (Feighner, 1999; RCM- Effexor XR, s.d.; Singh, 

2022).  

Efeitos adversos mais frequentes com a administração deste fármaco são a insónia, 

cefaleias, tonturas, sedação, náusea, obstipação, hiper-hidrose, hipotensão, perda de peso. 

Além destes efeitos adversos, como todos os fármacos que afetam o neurónio 

serotoninérgicos, pode aparecer a síndrome serotoninérgicos. Esta síndrome pode ser fatal, 

nomeadamente com a administração concomitante de outros fármacos que influenciam o 

sistema serotoninérgicos (RCM- Effexor XR, s.d.; Singh, 2022). Feighner e colaboradores, 

num estudo observou que 5,5 % dos doentes que faziam um tratamento com uma dose 
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superior a 200 mg/ dia de venlafaxina, demonstravam um aumento significativo da pressão 

arterial (Feighner, 1995). 

5. Comparação  

Estes dois fármacos são dos mais usados atualmente para o tratamento da DM. Atuam 

em locais semelhantes, no entanto a venlafaxina atua tambem no recetor noradrenérgico, 

como podemos observar na tabela 6. Ao longo dos anos foram realizados diversos estudos 

sobre os diferentes antidepressivos. Cada fármaco tem as suas próprias características e 

mesmo sendo da mesma classe, antidepressivos, podem ser indicados para terapêuticas 

diferentes conforme onde atuam.  

Tabela 6 Comparação entre os efeitos dos dois fármacos nos diferentes neurotransmissores (adaptado de Feighner, 

1999) 

Antidepressivo Serotonina Noradrenalina dopamina 

Fluoxetina Alto 0 0 

Venlafaxina Alto Baixo 0/muito baixo 

 

Dierick e colaboradores em 1996, fizeram um ensaio clínico, randomizado e duplo-cego 

com 314 indivíduos diagnosticados com DM na Inglaterra. Durante 8 semanas, metade dos 

pacientes (153 pacientes) fizeram um tratamento com venlafaxina com uma dose máxima 

de 75 mg /dia e a outra metade fez um tratamento com fluoxetina (121pacientes) numa dose 

de 20 mg/ dia. No primeiro grupo, caso passasse duas semanas e os doentes não sentissem 

mudanças podia haver a subida da dose para 150 mg de venlafaxina. Os efeitos terapêuticos 

foram medidos usando a pontuação de Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D). 

Para comparar entre os diferentes fármacos calculava-se a diferente entre o início do ensaio 

clínico (baseline) e no final. 72 e 60% dos grupos da venlafaxina e fluoxetina respetivamente 

registaram resultados significativos. Isto quer dizer, que o HAM-D diminuiu 50% durante o 

estudo. Dos pacientes que passado as duas semanas aumentaram a dose de venlafaxina, 

durante a terceira semana até ao final do ensaio houve uma diminuição mais acentuada do 

HAM-D (Figura 7).  Os investigadores concluíram que o grupo que foi tratado com 

Figura 7 gráfico que compara os efeitos terapêuticos da venlafaxina e fluoxetina durante 8 semana 
(Dierick, 1996).  
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venlafaxina obteve melhores resultados do que o que foi tratado com fluoxetina (Dierick, 

1996).  

 Noutro ensaio clínico realizado na França e Bélgica, também randomizado e duplo-

cego., composto por 68 pacientes diagnostico com DM, há pelo menos 1 mês. Um grupo de 

34 pacientes receberam durante 42 dias 200 mg/dia de venlafaxina enquanto o outro grupo 

do estudo (34 pacientes) recebeu 20 mg/dia de fluoxetina. Foram usados os mesmos 

parâmetros do estudo de Dierick et al. para calcular o efeito terapêutico dos pacientes. E 

chegaram a resultados semelhantes (Clerc, 1994).  

Alguns investigadores concluíram que os fármacos da classe dos inibidores seletivos de 

recaptação de serotonina tendem a perder eficácia ao longo do tempo. Byrne e colaboradores 

numa revisão da literatura, descobriram que durante o tratamento de manutenção os sintomas 

da DM voltavam a aparecer entre 9% a 57% dos pacientes, a maioria dos quais tinham sido 

tratados com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina como a fluoxetina (Byrne, 

1998). Também Fava e colaboradores durante um ensaio clínico concluíram que dos 77 

pacientes que tomaram uma dose de 20 mg/dia de fluoxetina, 26 reportaram reincidência dos 

sintomas de DM. No mesmo estudo, concluiu que se os pacientes tivessem uma dose 

superior (40 mg/dia de fluoxetina) a probabilidade de haver uma reincidência era menor 

(Fava, 1995; Feighner, 1999).  

6. Conclusão  

A DM é uma patologia muito prevalente atualmente. Milhões de pessoas são afetadas 

todos os anos. Ainda não se conhece ao certo a mecanismo de como aparece, existem 

diversas teorias que se podem associar e permite perceber melhor como podemos tratar. A 

terapêutica está muito relacionada com aumentar a produção de neurónios e regular as 

substâncias que possam causas stress, ou que alterem o domínio emocional, motivacional, 

cognitivo e fisiológico.  

Os fármacos fluoxetina e venlafaxina apesar de serem de classes diferentes de fármacos, 

tem algumas indicações terapêuticas semelhantes, como a DM e ansiedade geral. Como 

também tem locais de ação em comum como os neurónios serotoninérgicos. A venlafaxina, 

também atua na nos neurónios noradrenérgico. Como ambos os fármacos têm como objetivo 

aumentar os neurotransmissores respetivos na sinapse para aumentar a estimulação dos 

neurónios.  
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Relativamente à dose, como podemos observar durante este trabalho, a venlafaxina, tem 

um maior efeito na diminuição dos sintomas de DM em maiores concentrações uma vez que 

nessas doses atua mais nos recetores noradrenérgico, já em doses semelhantes a fluoxetina 

atua nos mesmo locais logo tem uma atividade terapêutica muito semelhante.  

Projeto II – Estudo comparativo dos inaladores de névoa suave em 

comparação com os diversos inaladores  

1.  Introdução 

Todos os anos, milhões de pessoas são afetadas por diversas patologias respiratórias. No 

ano 2018, as doenças respiratórias foram responsáveis por 11,7% dos óbitos em Portugal 

(ONDR 2020, s.d.). Em 2019, WHO reportou que a terceira maior causa de morte no mundo 

era a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) (The top 10 cause of death, s.d.). De 

acordo com o “observatório Nacional de Doenças respiratórias 2020”, em média 8 pessoas 

morrem todos os dias em Portugal devido à DPOC (ONDR 2020, s.d.).  

2. Doenças respiratórias mais comuns 

2.1 Asma  

 

A asma é uma doença inflamatória crónica que afeta principalmente as vias 

respiratórias. Os sintomas associados a esta patologia são falta de ar, tosse, sibilância, 

podendo variar de intensidade de pessoa para pessoa. Esta patologia está associada à hiper-

reactividade dos brônquios que leva ao estreitamento dos brônquios não só pela contração 

dos músculos, como também pelo aumento das paredes e o aumento da secreção do muco 

dos brônquios e do edema da inflamação da mucosa (2022 Gina Main Report, 2022; Asma, 

s.d.; Côté, 2020; George, 1991). Esta inflamação nos pulmões envolve a formação de 

eosinófilos, neutrófilos, linfócitos e pela produção de citoquinas específicas como IL-4, IL-

5 e IL-13 e produção de IgE a partir dos linfócitos B (Cisneros, 2015; Murdoch, 2010; 

Zeidler, 2010). Os principais fatores para desencadear a inflamação podem ser os alergénios, 

as infeções virais, o frio, os aditivos alimentares, alguns fármacos, histórico de alergias, o 

stress e a história familiar de atopias (George, 1991). 

2.2Doença pulmonar obstrutiva Crónica  

A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) também é uma doença inflamatória 

crónica, no entanto ao contrário da asma pode ser evitada e irreversível. 90% dos doentes 

que têm DPOC são fumadores. Fumar causa a inflamação das vias aéreas, que se traduz em 

sintomas como tosse e expetoração crónicas, e enfisema que por sua vez origina hipoxemia 
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crónica (diminuição da oxigenação do sangue) que é responsável pelo cansaço e dispneia 

progressiva, para esforços cada vez menores. Nas fases finais o doente acaba por não ter 

capacidade respiratória para suportar as atividades de vida diárias. Esta é uma patologia 

multissistémica. Como consequência do sedentarismo forçado (pela incapacidade 

respiratória) e a hipoxemia crónica, o doente tem maior probabilidade de sofrer de   

obesidade, diabetes, osteoporose, doenças intestinais crónicas, hipertensão arterial ou 

doença cardiovascular (Cisnero, 2015; Domínguez-Ortega, 2020; ONDR 2020, 2020).  

3. Vias Inalatórias e Tipos de Inaladores  

A abordagem terapêutica no tratamento da asma e da DPOC tem como objetivo aliviar 

os sintomas, diminuindo o declínio da função respiratória e reduzir a mortalidade. No 

entanto, este tratamento é incapaz de travar a evolução da patologia.  

A abordagem terapêutica está muita associada à inalação de corticosteroides e 

broncodilatadores como agonistas β2 adrenérgico de curta e longa duração; e os 

anticolinérgicos de longa duração (Côté, 2020; Tamm, 2012). Em geral o uso deste fármaco 

tem como objetivo melhorar a função pulmonar, reduzir os sintomas e exacerbações e no 

caso dos corticosteroides a inflamação (Côté, 2020; Tamm, 2012). Em casos de asma severa 

existe a possibilidade de corticosteroides orais ou agonistas β2 adrenérgico de longa duração 

(Côté, 2020).  Para diminuir as excarcerações, estes doentes também podem auxiliar a 

terapêutica com a vacinação antigripal e antipneumocócica.  

Para diminuir as consequências cardiovasculares e sistémicas e aumentar a qualidade de 

vida dos doentes hipoxémicos crónicos devem fazer a administração de oxigénio (ONDR 

2020, 2020).   

O dispositivo inalatório ideal deve ser eficaz, que isto dizer, permite a inalação suficiente 

do fármaco com umas dimensões inferiores a 6 μ, independentemente do fluxo inspiratório 

do paciente. Deve ser reprodutível, o doente deve administrar em todas inalações a mesma 

quantidade de fármaco. Deve ser preciso, ou seja, a qualquer momento o doente deve saber 

quantas doses ainda tem e se já fez a sua inalação. Também deve ser estável, deve ter a 

capacidade de manter a qualidade do fármaco até ao momento de uso.  Confortável e fácil de 

usar mesmo em situações severas. Deve ser compatível com o ambiente para diminuir a 

poluição atmosférica e deve ser acessível para toda a população.  

4. Comparação dos diferentes tipos de dispositivos inalatórios 

 

4.1 Técnica Inalatórias  
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O farmacêutico deve informar o doente sobre a técnica de utilização do inalador pois como 

já concluímos na atividade 5 da parte 1- secção A deste relatório, é fundamental o uso 

correto.   

4.1.1. Inaladores pressurizados sem câmara expansora (pDMI) 

Para utilizar este inalador o doente deve estar de pé ou sentado.  Deve remover a 

tampa, segurar como está indicado na figura 8. Com o inalador afastado da boca, o doente 

deve expirar fundo. De seguida deve colocar o bocal do inalador nos lábios e pressionar o 

dispositivo ao mesmo tempo que inspira lentamente durante 3 a 5 segundos. Depois deve 

remover o inalador e reter a respiração durante 10 segundos. Se for necessário fazer duas 

vezes esta técnica deve se esperar 30 segundos. O aparelho deve ser lavado 2 a 3 vezes por 

semana com um pano húmido (Aguiar, 2016; Dahl, 2016). 

4.1.2. Inaladores de pó seco (DPI) 

Os DPI podem ser unidose ou multidose. Os primeiros é necessário colocar no local 

correto uma cápsula com o medicamento antes de cada utilização. Já os de multidose, durante 

a utilização o inalador disponibiliza o fármaco para ser inalado. Existem diversos inaladores 

do tipo DPI, e apesar de terem todos um processo muito semelhante, cada um tem o seu 

próprio método. No anexo 2 podemos observar diferentes técnicas de DPI. Um dos aspetos 

mais importantes na técnica dos DPI é a inspiração. Esta deve ser uma inspiração profunda, 

rápida, forçada e constante.  Uma vez que, para obter partículas respiráveis é necessário que 

ocorra a desagregação do pó. Estes inaladores são de utilização individual e não devem ser 

lavados com o recurso a água (Aguiar, 2016; Halverson, 2021). 

4.1.3. Inaladores de névoa suave (SMI) 

Ao contrário dos PMDI este dispositivo não necessita de propelente nem necessita de 

elevada força de inspiração como PDI.  O dispositivo liberta uma nuvem com o fármaco a 

partir da energia mecânica gerada através de um sistema de molas. Antes da primeira 

utilização é necessário colocar o cartucho com o fármaco. Com o inalador, numa posição 

Figura 8 exemplo de um PMDI 
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vertical, deve rodar a base na direção das setas até ouvir um click, como está demonstrado 

na figura 9 e de seguida remover a tampa, direcionar o inalador para o chão e pressionar o 

botão para ativar a libertação de fármaco. Deve se repetir este passo até aparecer uma nuvem 

de aerossol (Aguiar, 2016; Dalby, 2011; Dahl, 2016).  

 

4.2 Velocidade do aerossol  

A primeira geração de pDMI usavam como propelente o clorofluorcarbonetos (CFC) 

misturados com os fármacos. Já na segunda esse propelente foi alterado por halofluoralcanos 

(HFA).  Esta alteração levou a uma diminuição da velocidade de aerossol e com um diâmetro 

aerodinâmico médio de massa (DAMM) otimizado (Aguiar, 2016; Ahookhosh, 2021; 

Cheng, 2001).  

Hochrainer e os seus colaboradores, em 2005, compararam a velocidade e duração 

de PMDI com os diferentes propelentes com o SMI. Nesse estudo, concluíram que o 

dispositivo SMI tem a menor velocidade aerossol (0.8 m/s), seguido por PMDI com o 

propelente HFA (2 m/s) e do PMDI com o propelente CFC (8.4 m/s).  Adicionalmente, nesse 

estudo quantificaram a duração do aerossol. O PMID- HFA teve uma duração de 0.15 

segundos, o PMDI-CFC teve uma duração de 0.36 e o SMI teve uma duração de 1.5 

segundos. 

4.3 Deposição pulmonar do fármaco 

4.3.1. Inaladores pressurizados (pDMI) 

Os dispositivos PMDI – HFA devido à menor velocidade de aerossol tem uma maior 

deposição pulmonar, entre 55 e 60% do fármaco chega aos pulmões. Já os PMDI-CFC têm 

uma deposição pulmonar entre 20 e 24%, sendo que mais de 80% da dose do fármaco 

deposita-se na orofaringe (Aguiar, 2016; Cheng, 2001). Dalby e colaboradores investigaram 

a deposição do fármaco flunisolida nos pulmões e na orofaringe de doze voluntários 

saudáveis. Os dispositivos inalatórios usados foram um SMI e um PMDI. Como uso de SMI 

Figura 9 exemplo de um SMI 
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a deposição pulmonar de fármaco no pulmão foi de 39,7%. Já com o PMDI a deposição 

pulmonar foi de 15,3 Na figura 10, podemos observar uma cintilografia de um indivíduo 

após a administração única de 250 μg de flunisolida marcada 99mTc (Dalby, 2011). 

 

 

Figura 10 Cintilografia do tronco de indivíduos após inalação de flunisolida usando respetivamente o dispositivo inalatório 

o SMI e PMDI (Dalby, 2011). 

 

4.3.2. Inaladores de pó seco (DPI) 

A taxa de deposição pulmonar dos DPI é cerca de 20% (Taburet, 1994). Noutro 

estudo realizado por Pitcairn e colaboradores em 2005 chegaram a valores semelhantes. Com 

o uso de SMI a deposição pulmonar do fármaco foi 51,6 %. Dependendo do DPI a deposição 

pulmonar pode variar entre 17,0 e 29 % (Pitcairn, 2005). 

  Este dispositivo inalatório tem como base o uso de substância ativa com um 

tamanho entre que varia entre 1 e 5 µm num dispositivo que é ativado por uma inspiração 

forte e rápida que permita a desaglomeração das partículas e que essas sejam transportadas 

para os pulmões. No entanto, as partículas com esses tamanhos a têm tendência para se 

agregar e impedir a formação do aerossol (Peng, 2016; Scherließ, 2018; Steckel, 2003). 

Para diminuir a agregação deve-se usar uma mistura do fármaco com um excipiente 

que permita a estabilidade da formulação como a possibilidade de desagregação durante a 

inalação (Scherließ, 2018; Steckel, 2003). As propriedades físicas dos excipientes utilizados 

nos DPIs, nomeadamente o seu tamanho, morfologia, e rugosidade são cruciais na 

determinação do desempenho dos DPIs, influenciando a adesão e desprendimento das 

misturas adesivas portadoras dos fármacos. Como são interdependentes é complicado 



Relatório de Estágio Profissional |Projetos | Ana Luísa Figueiredo 
 

34 
 

compreender completamente como influenciam o desempenho dos DPI. É necessário que os 

excipientes para transportarem o fármaco até aos pulmões sejam partículas com dimensões 

entre 50-200 µm. Estas após inalação são absorvidas para a circulação sistémica.  O 

excipiente mais comum nas formulações é a lactose, devido à falta de estudos toxicológicos 

de outros possíveis excipientes (Peng, 2016; Steckel, 2003).  Durante a inspiração é crucial 

a força da inspiração do doente. No entanto, entre diferentes doentes essa força varia. 

Depende da idade do doente e estado de doença, bem como as condições de humidade e 

temperatura do pó dentro do inalador (Taburet, 1994). Mesmo quando é usado o mesmo 

DPI, pode haver variações significativas na uniformidade da dose (Ibrahim, 2015; taburet, 

1994).   

5. Discussão e Conclusão  

A administração de fármacos pela via inalatória pode ajudar no tratamento de doenças 

respiratórias. Em comparação com as outras potenciais vias de administração de substância 

ativas, esta tem a vantagem de atingir nos pulmões a concentração ideal para a sua atividade. 

Adicionalmente, diminui a concentração de substância ativa que passa na circulação 

sistémica, diminuindo, assim, a possibilidade de toxicidade no sistema.  

Relativamente à técnica de inalação o SMI tem certas características que permite uma 

utilização mais fácil em comparação com os PMDI e PDI. O PMDI para ser ativado é 

necessário que o doente tenha coordenação entre a inspiração e a ativação do dispositivo. Já 

o PDI é necessário que o doente tenha a capacidade de fazer uma inspiração forte e rápida 

para permitir a inalação. Assim, para os doentes pediátricos, idosos, ou com baixa atividade 

pulmonar o SMI é o indicado para eles, uma vez que não tem nenhum desses problemas. No 

entanto pode haver alguma dificuldade na primeira utilização em que é necessário inserir o 

cartucho e formar a névoa suave.  

A velocidade do aerossol aquando da inalação é importante para a efetividade do 

dispositivo inalatório. Quanto maior a velocidade, maior será a possível perda de fármaco 

como também maior será a sua deposição na orofaringe. A partir dos estudos que vimos 

anteriormente, podemos concluir que o SMI em comparação com o PMDI tem uma menor 

velocidade de aerossol durante a inalação. Relativamente à velocidade do PDI, essa é 

dependente da força de inspiração do doente durante o uso do inalador. Assim os SMI 

emitem uma névoa mais lenta que os restantes inaladores, permitindo ter maior efetividade 

sem ser necessário ter doses mais elevadas do fármaco.  

O dispositivo inalatório tem de garantir que há uma baixa deposição de fármaco na 

orofaringe e se possível que haja o máximo possível de deposição nos pulmões. A deposição 
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na orofaringe pode levar ao aumento da absorção sistémica do fármaco, aumentando a sua 

toxicidade sistémica. Nos dispositivos PMDI conforme o propelente pode haver uma maior 

deposição do fármaco na orofaringe. Na figura 11 podemos observar que existe uma maior 

quantidade de radiofármaco quando o doente usa o SMI.  Também podemos observar que 

quando o doente utiliza o PMDI existe uma maior deposição de fármaco na orofaringe. 

Assim existe uma maior deposição de fármaco nos pulmões do doente quando esse utiliza 

SMI. Os DPI também têm uma deposição pulmonar semelhante aos PMDI. Contudo estão 

associados a uma elevada deposição na orofaringe.   

O SMI tem a vantagem de ser um dispositivo portátil, inovador, de multidose sem o uso 

de propelente. Ao contrário do PMDI este dispositivo não necessita de coordenação entre a 

inspiração e a ativação. Também como tem partículas de menor dimensão em comparação 

com os outros dispositivos não necessita de doses maiores de fármaco e permite uma grande 

percentagem fármaco chegue aos pulmões sem haver deposição na orofaringe. São fáceis de 

utilizar, exceto na primeira utilização, que é necessário fazer o processo anteriormente 

referido, no qual o farmaceutico pode intervir e ajudar o doente a utilizar o dispositivo. Em 

geral, a sua utilização é acessível a todas as faixas de idade.  

Em suma, o SMI dos 3 tipos de inaladores que existe é o que se aproxima mais do ideal. 

Ao contrário do PMDI o SMI é preciso, o doente conhece sempre quantas doses ainda tem 

no inalador. Não é necessária coordenação entre a inspiração e ativação, logo pode ser usado 

em casos de emergência e não liberta para a atmosfera nenhum contaminante atmosférico.  

Em relação ao PDI, apesar de ser preciso, confortável de usar e é compatível com o ambiente, 

não é estável nem reprodutível. A dose de fármaco inalada em cada uso varia.  

Como farmacêutica, é crucial transmitir corretamente a informação ao doente. O uso 

correto de inaladores é um aspeto muito importante para que o tratamento seja eficaz. Este 

projeto, permitiu-me estudar os diferentes dispositivos no mercado e as suas diferentes 

técnicas e princípios de utilização. Alguns passos são comuns a todos, como por exemplo 

antes da inalação deve sempre expirar fundo, e depois da inalação deve se manter em apneia 

durante 10 segundos e bochechar a boca com água. Todavia existe algumas diferenças, como 

nos PMDI deve-se agitar antes de utilização, já nos PDI não se deve. 

 



Relatório de Estágio Profissional |Conclusão global| Ana Luísa Figueiredo 
 

36 
 

Conclusão global  
 

Ao fim de seis meses de estágio curricular, tenho a noção o quanto foi importante 

para o meu crescimento profissional esta componente prática. Permitiu-me adquirir mais 

experiência e conhecimento como farmacêutica, para exercer esta nobre profissão. A função 

de um farmacêutico além de ser um profissional de saúde também tem de ser uma pessoa 

que saiba ouvir e aconselhar os doentes nas suas necessidades.  

Durante o meu estágio na farmácia comunitária, gostei muito de estar em contacto 

com as pessoas e ver o seu funcionamento porque ser farmacêutica também temos de ter 

outros conhecimentos como a organização e logística dos medicamentos.  

No estágio hospitalar aprendi as diferentes vertentes de um farmacêutico. Descobri 

que como farmacêutico podemos trabalhar em diversas áreas. Durante o meu tempo no 

hospital tive a oportunidade de envolver-me em diferentes áreas e diferentes conhecimentos.  

Em suma, ao fim destes cinco anos de curso considero-me uma profissional 

preparada para o mercado de trabalho.  
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Anexo 1 – Folheto sobre a importância do uso de protetor solar 

corretamente 
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Anexo 2- Ficha de preparação de manipulado  
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Anexo 3 – Power Point da apresentação sobre o uso correto de inaladores 
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