
Relatório de Estágio – Farmácia da Luz 

 

I 
 

uva

Colocar nome completo do Estudante

Farmácia da Luz

Dora Filipa Duarte Lopes



Relatório de Estágio – Farmácia da Luz 

 

I 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia da Luz 

 

fevereiro de 2015 a abril de 2015 

 

 

 

Dora Filipa Duarte Lopes 

 

Orientador: Drª Mª da Luz Sequeira 

_____________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Mª Irene Jesus 

_____________________________________ 

 

Setembro de 2015 



Relatório de Estágio – Farmácia da Luz 

 

II 
 

Declaração de Integridade 

 

Eu, Dora Filipa Duarte Lopes, abaixo assinado, nº 201200051, aluna do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, declaro ter actuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (acto pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado 

a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Farmácia da Luz 

 

III 
 

Agradecimentos 

 

Chegada ao fim deste percurso não posso deixar de prestar os meus agradecimentos a 

toda a equipa da Farmácia da Luz, que me acompanhou ao longo deste estágio 

curricular, e que foi incansável na função de me orientar nesta introdução à vida 

profissional. 

Foram três meses de desenvolvimento pessoal e profissional que não teria sido tão 

intenso sem a ajuda e a amizade destes profissionais. 

Aos meus professores, pelo acompanhamento ao longo destes anos, pela persistência e 

pela preocupação em ensinarem cada vez mais e melhor. À Professora Doutora Irene 

Rebelo, minha tutora de estágio, agradeço a disponibilidade mostrada. 

A todos os amigos e colegas de faculdade, o meu obrigada por todos os bons momentos 

ao longo destes cinco anos de curso. Com a vossa presença tudo se tornou mais 

simples. 

Ao Nuno, pela paciência, pelo carinho e força que me deu, em todos os momentos. 

À Stefanie e ao José, por terem sido a minha segunda família, obrigada por terem feito 

com que estes anos no Porto me deixem tantas saudades. 

E porque os últimos são os primeiros, não faria sentido ter chegado aqui sem o apoio da 

minha família, o grande alicerce da minha vida, que me tornou na pessoa que sou hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Farmácia da Luz 

 

IV 
 

Resumo 

 

O presente relatório descreve os 3 meses de estágio curricular em farmácia comunitária - 

Farmácia da Luz, bem como todas as atividades aí desenvolvidas. 

Uma primeira parte incide sobre o modo de funcionamento de uma farmácia comunitária, 

que se gere pelo cumprimento das Boas Práticas de Farmácia (BPF), bem como sobre as 

tarefas desempenhadas na farmácia, enquanto estagiária, em back office, front office e 

no laboratório de manipulados.  

A segunda parte é um desenvolvimento dos temas escolhidos para os casos de estudo. 

Estes são desenvolvidos no relatório pela mesma ordem pela qual foram apresentados 

na farmácia. Descrevo, primariamente, a prática da automedicação: benefícios, riscos, a 

realidade em Portugal e o papel dos profissionais de saúde neste nesta prática. Segue-se 

o tema da cessação tabágica com descrição das motivações e dos benefícios de deixar 

de fumar, os riscos associados ao tabagismo, e a terapêutica a utilizar nestes casos. Por 

fim, explico como o stress ocupacional pode afetar a vida dos indivíduos e da sociedade, 

e o que pode ser feito para transformar esta realidade.  

Deste modo, o relatório de estágio profissionalizante, expressa o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional, nesta fase de introdução ao mundo do trabalho, em contexto de 

farmácia. 
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Introdução 

 

Foi há quase 30 anos que Portugal aderiu à União Europeia, e a partir daí muito tem 

vindo a mudar no conceito de farmácia em Portugal. O constante progresso científico e 

tecnológico tem contribuído igualmente para que hoje em dia o nosso país conte com 

uma ótima rede de farmácias, dotada de profissionais qualificados que contribuem para a 

promoção da saúde na sociedade1. 

A farmácia é um local de prestação de serviços de saúde que está ao alcance de todos, e 

devido à sua proximidade com a população, é muitas vezes a primeira escolha dos 

doentes para tratamento de problemas de saúde.  

Deste modo, o farmacêutico é um promotor da saúde comunitária, com conhecimento 

científico e prático de qualidade, no qual a comunidade confia. Este profissional presta 

um serviço com vista à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da sociedade, no 

qual se englobam o aconselhamento, a dispensa e os cuidados farmacêuticos. Para tal, a 

formação contínua é uma obrigatoriedade desta carreira, pois é vital acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico e científico, para que cada vez mais se consiga uma 

melhoria da saúde pública2. 

O estágio curricular é a primeira experiência no mundo profissional dos alunos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), que dentro de poucos meses 

terão que enfrentar o mercado de trabalho. Esta é uma mais-valia que permite o contato 

direto com profissionais com longos anos de carreira e muita experiência, o que num 

contexto prático, é a melhor maneira de aprender. 

Este relatório de estágio profissionalizante descreve as atividades desenvolvidas durante 

os meses de Fevereiro, Março e Abril na Farmácia da Luz, em Lisboa. 
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PARTE I. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

 

1. Farmácia da Luz 

 

Tudo começou quando no ano de 1982 a Dr.ª Maria da Luz Sequeira adquiriu a até então 

Farmácia de São João e a abriu renovada com o nome que se mantém até hoje – 

Farmácia de Luz. Em 2014 a Farmácia da Luz inaugurou novas instalações nas 

proximidades das anteriores, um novo espaço onde os utentes se podem sentir ainda 

mais à vontade e que para além da área de medicamentos conta ainda com uma vasta 

oferta de dermocosmética e ortopedia3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Interior da renovada Farmácia da Luz84 

 

 

1.1. Localização 

 

A Farmácia da Luz situa-se no número 128A da Estrada da Luz, freguesia de São 

Domingos de Benfica. É uma área maioritariamente residencial que tem nas suas 

proximidades vários edifícios empresariais, comércio local e unidades de saúde, como o 

British Hospital e o Hospital de Santa Maria. 

Uma boa parte dos utentes Farmácia da Luz são habitantes locais ou pessoas que fazem 

as suas consultas nos hospitais e clínicas que nos estão mais próximos. Uma vez que a 

farmácia tem a valência de manipulação de medicamentos acabamos por receber utentes 

de todos os pontos do país que recorrem a nós pela necessidade deste serviço. 
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Figura 2 – Fachada exterior da Farmácia da Luz84 

 

 

1.2. Horário 

 

Nos dias úteis a Farmácia da Luz está aberta continuamente das 8:30h às 20:30h. Ao 

sábado funciona das 9h às 14h. Aproximadamente uma vez por mês a farmácia está de 

serviço e fica aberta toda a noite.  

 

 

1.3. Espaço físico 

 

Todas as áreas da farmácia foram projectadas de acordo com a legislação portuguesa, 

nunca esquecendo que um espaço físico deve ser harmonioso com as necessidades dos 

que lá trabalham, tendo em vista uma execução distinta das Boas Práticas da Farmácia. 

Como em todas as farmácias existe o Back Office e o Front Office. Durante os três meses 

de estágio tive oportunidade de executar tarefas em ambos. 

O Back Office engloba o gabinete das farmacêuticas, onde se faz a conferência de 

receituário, dois laboratórios de manipulação de medicamentos, dois Rombic® onde são 

armazenados todos os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) que 

dispensamos. Para armazenamento contamos também com dois frigoríficos onde estão 

armazenados por ordem alfabética os produtos que têm de estar a uma temperatura 

inferior à ambiente (2-8°C), quer sejam eles MSRM, suplementos alimentares ou 

medicamentos manipulados. É ainda no Back Office que existe a zona de conferência de 

encomendas. 

A área do Front Office reúne um gabinete polivalente, que se destina à execução de 

serviços feitos pela farmácia como a pesagem dos bebés e à administração de vacinas, 

um espaço de monitorização de parâmetros bioquímicos, a zona de atendimento ao 
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público, e ainda um vasto espaço de exposição de produtos que vai da dermocosmética 

perfumaria à ortopedia e farmácia de família. 

A zona de atendimento ao público dispõe de oito balcões, todos eles numerados. Por 

detrás dos restantes balcões dispomos dos medicamentos de venda livre, também 

designados de OTCs, medicamentos homeopáticos, produtos fitoterápicos e suplementos 

alimentares. 

O espaço de execução de testes bioquímicos está situado numa zona mais sossegada 

da farmácia o que permite ao farmacêutico a máxima concentração no trabalho que está 

a executar. Na Farmácia da Luz é possível fazer medição de tensão, bem como dos 

níveis de colesterol (total, LDL e HDL), glicémia, triglicerídeos, ácido úrico e hemoglobina. 

 

 

1.4. Recursos humanos 

 

A Farmácia da Luz conta com 15 profissionais em permanência: uma Diretora Técnica, 

Drª Maria da Luz Sequeira, três farmacêuticas adjuntas, cinco farmacêuticas, um técnico 

auxiliar de farmácia, uma técnica de ortoprotésica, uma conselheira de dermocosmética, 

uma administrativa e ainda duas pessoas responsável pelo apoio e limpeza na farmácia. 

Durante o período de estágio tive oportunidade de trabalhar com todos os elementos 

desta equipa, e todos eles me deram o apoio necessário à execução das tarefas que me 

eram delegadas, bem como se mostraram sempre disponíveis para me ajudarem no dia-

a-dia da farmácia. 

O espirito de entreajuda é muito importante nesta fase na qual o estagiário pode ainda 

não ter muita confiança no atendimento e não conhecer todos os produtos que a farmácia 

dispõe. É importante estar à vontade com todos os colegas e não ter receio em perguntar 

o que quer que seja para no fim prestar um atendimento de excelência e um trabalho 

competente. 

 

 

2. Sistema Informático 

 

Como software informático a Farmácia da Luz dispõe do Sifarma 2000®. Este é o 

sistema utilizado na maioria das farmácias do nosso país e tem a vantagem de ter 

informação científica que nos ajuda no momento do atendimento, quando os utentes têm 

dúvidas sobre a composição de determinado fármaco, sendo muito útil no caso de 

doentes polimedicados com os quais se torna especialmente necessário ter uma 

preocupação alargada no que respeitas às interacções medicamentosas. 
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3. Gestão da farmácia 

 

Uma boa gestão da farmácia é a base para o sucesso da mesma. É essencial adequar os 

stocks às necessidades dos clientes que frequentam a farmácia, tendo em conta que tem 

de haver rotatividade dos produtos. Isto é, o stock de produtos tem de ser o suficiente 

para suportar a procura dos clientes, uma vez que este é um fator crucial para os utentes 

confiarem na nossa farmácia e voltarem, mas não ultrapassar um certo nível no qual não 

há rotatividade de produtos, criando o chamado “stock parado” (produtos que ficam muito 

tempo na farmácia sem serem vendidos), e no qual os prazos de validade podem ser 

facilmente ultrapassados. 

A gestão de stocks depende de vários critérios como: as condições que determinados 

fornecedores e laboratórios oferecem na venda dos seus produtos à farmácia, a estação 

do ano e o marketing feito pelos laboratórios nos meios de comunicação social e internet. 

Para tal é fulcral estudar exaustivamente o perfil dos utentes da farmácia e as suas 

necessidades, bem como as condições de compra de modo a adaptar os stocks, 

definindo os stocks máximo e mínimo de cada produto. 

Na Farmácia da Luz existe uma farmacêutica responsável pela gestão de stocks e é ela 

que define os stocks máximos e mínimos, faz as encomendas diárias aos distribuidores 

que trabalham com a farmácia e as encomendas aos laboratórios farmacêuticos e 

cosméticos que connosco trabalham. 

 

 

3.1. Encomenda 

 

As encomendas são, de um modo geral, feitas através do sistema informático Sifarma 

2000®, quer se tratem de encomendas diárias como instantâneas. Ainda assim alguns 

produtos são requeridos aos fornecedores por via telefónica, em situações nas quais o 

sistema informático não garante a disponibilidade dos produtos na data e hora previstas, 

ou quando se trata de um produto que não costumamos ter na farmácia, em stock, mas 

que um utente nos solicita. 

As linhas telefónicas dos armazenistas para as quais ligamos destinam-se concretamente 

aos pedidos por parte das farmácias e ao esclarecimento de dúvidas que os 

farmacêuticos ou técnicos auxiliares de farmácia possam ter relativamente aos produtos 

que o fornecedor disponibiliza. 

Contudo a encomenda instantânea através do Sifarma 2000® é bem mais cómoda, e 

poupa ao farmacêutico bastante tempo no atendimento, fazendo todo o processo sem 

precisar de sair da frente do utente que está a atender. Este sistema também informa o 
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utilizador no caso de o produto não estar disponível e distingue-o como estando 

temporariamente indisponível, esgotado (a nível do laboratório que o produz), ou como 

retirado do mercado. 

MNSRM e outros produtos podem ser encomendados directamente ao laboratório que os 

produz e comercializa. Este tipo de produtos é dado a conhecer na farmácia por 

Delegados de Informação Médica (DIM) ou Delegados Comerciais (DC) que para além de 

oferecerem formação sobre os produtos que comercializam ainda podem servir de 

intermediários na encomenda de produtos pela farmácia. 

As principais vantagens desta modalidade de encomendas são as chamadas 

bonificações. As bonificações podem traduzir-se em duas coisas: produtos a preço zero 

ou produtos com desconto incluído. No primeiro caso encomendamos uma certa 

quantidade de produto e o laboratório oferece alguns produtos a custo zero (por exemplo 

2 produtos gratuitos por cada 10 pagos). No segundo caso o produto pode vir já com um 

desconto para além do Preço de Venda à Farmácia (PVF) (por exemplo 20% de 

desconto). 

Como qualquer farmacêutico tive oportunidade de fazer encomendas instantâneas pelo 

Sifarma 2000®. Trata-se de um procedimento que se faz regularmente no atendimento 

ao público. 

Em termos de empresas de distribuição, trabalhamos maioritariamente com a Plural e 

com a Alliance Healthcare. 

 

 

3.2. Recepção e Conferência 

 

A receção e conferência de encomendas é um processo que deve ser rápido, de modo a 

que os produtos sejam prontamente introduzidos no sistema quando chegam à farmácia, 

e se encontrem disponíveis para o atendimento ao público. 

No processo de conferência os produtos são verificados um a um. Para além da guia de 

transporte todas as encomendas se fazem acompanhar de uma fatura na qual constam: 

identificação da farmácia; identificação do fornecedor, número de encomenda; número, 

data e hora da fatura; as quantidades pedidas pela farmácia bem como as quantidades 

enviadas pelo fornecedor; o PVF e o Preço de Venda ao Público (PVP) de cada produto, 

bem como o IVA a ele associado; o valor total da fatura; e ainda podem constar 

bonificações ou descontos se for o caso. Esta fatura é confrontada com os produtos 

entregues.” 

Para dar entrada dos produtos no sistema, procedemos à “Receção de encomendas” no 

Sifarma 2000®. Os produtos podem ser inseridos por leitura ótica do código de barras ou 
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por inserção manual do código do produto, seja ele o código de barras ou o Código 

Nacional do Produto (CNP). No sistema cada produto tem o seu código associado, no 

entanto quando um produto tem mais do que um código inscrito na embalagem há a 

possibilidade de inserir esse(s) código(s) extra(s) no programa, em “Ficha do Produto” – 

“Códigos alternativos”. Durante este processo que na farmácia comunitário se denomina 

correntemente de “dar entrada”, quem o faz deve actualizar a validade, os códigos e 

também os preços, seja PVF, seja PVP. Quando o preço do produto não vem inscrito na 

embalagem, como nos OTCs e outros produtos, este pode ser estabelecido pela 

farmácia, segundo as normas da Direção-Geral das Atividades Económicas. 

Os produtos de conservação em frio são, imediatamente aquando da sua chegada, 

guardados num frigorífico dedicado aos produtos por recepcionar, e só no final de inserir 

todos os outros produtos da encomenda no sistema é que se procede à conferência e 

recepção dos produtos de frio, que são novamente armazenados nas condições óptimas 

de conservação. 

No final deste processo é impresso no verso das faturas um resumo da recepção da dita 

encomenda, emitido pelo sistema informático, e estes documentos são guardados para 

posteriormente serem entregues ao contabilista. O stock dos produtos é automaticamente 

actualizado e estes ficam disponíveis para venda. 

 

 

3.3. Armazenamento 

 

O armazenamento numa farmácia deve ser estratégico de modo a que o farmacêutico 

perca o menor tempo possível quando procura os medicamentos para os utentes. 

Os medicamentos devem ser armazenados segundo a norma FEFO (First Expired, First 

Out) ou FIFO (First In, First Out), isto é, as embalagens que possuem um menor prazo de 

validade devem ficar mais acessíveis de modo a serem as primeiras a serem vendidas. 

A parte inicial do estágio curricular em farmácia comunitária gere-se muito à volta deste 

processo o que facilita não só o conhecimento dos produtos que temos na farmácia, mas 

também o espaço da farmácia e a sua organização física.  

 

 

3.4. Controlo de validade e de stocks 

 

Todos os produtos que entram na farmácia têm um prazo de validade (PV) definido, 

excepto produtos de ortopedia.  
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O controlo dos PV é feito primeiramente na conferência das encomendas (atenção que 

se durante este processo se verificar um prazo de validade inferior a 6 meses, excepto 

produtos cuja rotação o justifique, os produtos devem ser imediatamente devolvidos ao 

fornecedor) e, posteriormente, através de uma lista à qual temos acesso através do 

Sifarma 2000®, faz-se uma verificação mensal de produtos que estejam com um prazo 

de validade relativamente curto.  

Também uma lista de stocks e de prazos de validade pode ser impressa através do 

sistema informático para que se confronte o estes parâmetros informatizados com o stock 

físico/real. 

 

 

3.5. Devoluções 

 

Os produtos são devolvidos: quando os PV estão caducados; quando são retirados do 

mercado; quando se verifica uma alteração das suas características organolépticas; 

quando a sua embalagem se encontra danificada; ou, ainda, quando são pedidos por 

engano. 

Durante o meu estágio na Farmácia da Luz fiz algumas devoluções de produtos. Este 

processo resulta na emissão de uma nota de devolução, que deve ser impressa três 

vezes, sendo que duas são levadas pelo transportador até ao fornecedor do produto e a 

outra é assinada pelo mesmo e fica na possa de farmácia. 

Aos fornecedores é-lhes dado o direito de não aceitarem a devolução de produtos, 

contudo, caso aceitem, emitem uma nota de crédito no valor dos mesmos á farmácia, ou 

dão outros produtos que substituam o valor dos devolvidos. 

 

 

4. Dispensa de medicamentos 

 

Em farmácia comunitária um dos principais papéis do farmacêutico é dispensar e 

aconselhar o utente. A par da dispensa do medicamento o farmacêutico deve validar a 

prescrição feita pelo médico, isto é, entender se o tratamento prescrito corresponde aos 

sintomas descritos pelo doente e despistar possíveis interacções com outra medicação 

que o doente faça e adverti-lo para reacções adversas que possam ocorrer. 

Na farmácia dispensamos medicamentos de uso veterinário e medicamentos de uso 

humano. Segundo o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto, os últimos são 

classificados como MSRM e MNSRM4. 
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Para qualquer estagiário o atendimento ao público é a parte mais importante do estágio 

em farmácia comunitária, pois é aqui que se põem em prática grande parte dos 

conhecimentos adquiridos no MICF. A dispensa pode parecer inicialmente complicada, 

principalmente quando se tratam de MNSRM que dispensamos ao utente quando este 

nos fala sobre a sua condição e nos enumera os seus sintomas, pedindo um solução. 

O farmacêutico não se deve limitar a dispensar, e um bom aconselhamento é a base de 

um bom ato farmacêutico. Como tal, o farmacêutico deve reunir o máximo de dados 

possíveis e importantes antes de sugerir qualquer MNSRM ao utente, e saber distinguir a 

gravidade da situação, para o caso de ser necessário a consulta médica. No entanto o 

aconselhamento é também importante no caso de o doente já ter sido consultado pelo 

médico e já trazer um tratamento prescrito. Medidas não farmacológicas devem ser 

sempre relembradas pelo farmacêutico no sentido de complementar o tratamento 

farmacológico prescrito. 

 

 

4.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 

Os MNSRM são aqueles que, embora tendo indicações terapêuticas, não reúnem as 

condições para que sejam considerados MSRM. Ao contrário dos MSRM, os MNSRM 

podem ser dispensados em locais de venda autorizados e não apenas nas farmácias. 

Como tal, o regime de preços não é controlado, isto é, cada entidade comercial pode 

definir o seu próprio preço de comercialização4.  

Estes medicamentos, por não serem sujeitos a prescrição médica, e pela facilidade com 

que são adquiridos, são muitas vezes dispensados sem aconselhamento, e sem a 

advertência ao utente das contra-indicações e efeitos secundários. É, portanto, dever do 

farmacêutico, aquando da dispensa de MNSRM tentar perceber a história clínica do 

utente e aconselhá-lo no melhor sentido, para que a automedicação seja feita, cada vez 

mais, de uma maneira consciente, promovendo, assim, o uso racional do medicamento. 

 

 

4.2. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

Os MSRM são classificados como tal, uma vez tratarem-se de substâncias que: 

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

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; 
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b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica4. 

 

 

4.2.1. Receita médica 

 

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados, psicotrópicos e 

estupefacientes, bem como dispositivos de autocontrolo da diabetes mellitus obedece ao 

modelo de receita médica atualmente em vigor, aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, 

de 30 de Novembro5. 

A primeira coisa a fazer quando o farmacêutico recebe a prescrição é verificar: a 

assinatura do médico prescritor; a data de prescrição; o nº da prescrição bem como os 

códigos da unidade e do médico prescritor. É obrigatório ver também o nome do utente 

bem como o nº do seu cartão de utente e depois verificar o nº de embalagens a dispensar 

e se as posologias são as corretas. Também se deve ter atenção à existência de 

Decretos-lei, por exemplo medicação para determinadas doenças crónicas, e exceções. 

Só assim se pode fazer a correta dispensa de MSRM5. 

Por vezes ainda chegam utentes à farmácia com receitas manuais, que os médicos 

podem utilizar em quatro situações específicas: falência informática; inadaptação do 

prescritor; prescrição ao domicílio; e até 40 receitas/mês. Contudo estas receitas passam 

pelo mesmo tipo de controlo que as receitas eletrónicas5. 

Comparativamente à receita manual a receita electrónica apresenta algumas vantagens, 

como é o caso de a cada principio ativo e respectiva dosagem e forma farmacêutica 

corresponder um código de barras que permite ao farmacêutico ver, imediatamente no 

sistema quais os medicamentos disponíveis que correspondem aquele código, a sua 

disponibilidade e preço. Para além disso este tipo de prescrição permite a emissão de 3 

vias com validade de 6 meses, o que permite ao utente ter a sua medicação sem ter que 

se deslocar constantemente ao médico5.  

A prescrição médica implica determinadas regras que devem ser do conhecimento 

farmacêutico: todos os medicamentos são prescritos por DCI (Denominação comum 

internacional), acompanhados da dosagem, forma farmacêutica, apresentação, tamanho 

da embalagem e posologia. Numa receita o número máximo de embalagens passíveis de 

ser prescritas são 4, num máximo de 2 embalagens de cada medicamento., contudo 
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existe uma exceção à regra anterior: no caso de um medicamento ser comercializado 

numa forma farmacêutica cuja dose corresponda a apenas uma administração, neste 

caso podem ser prescritos, numa só receita, 4 embalagens do mesmo medicamento, da 

qual temos como exemplo o medicamento Bonviva® (ácido ibandrónico), comprimido 

revestido por película. Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus são 

prescritos em receitas que não podem incluir outros medicamentos. O mesmo acontece 

com prescrições de medicamentos manipulados sujeitos a comparticipação5. 

 

 

4.2.2. Comparticipação de medicamentos 

 

O estado português comparticipa os medicamentos prescritos segundo um sistema de 

escalões, pagando uma percentagem dos mesmos, conforme a sua classificação 

farmacoterapêutica. No caso dos pensionistas com regime especial, estes ainda têm uma 

percentagem de comparticipação acrescida ao valor normal7.  

Existem algumas patologias ou grupos especiais de utentes que são alvo de uma 

comparticipação especial, ditada por portarias específicas. Para tal o médico prescritor 

deve sempre mencionar na receita qual o diploma que se aplica7. 

Os medicamentos manipulados sujeitos a comparticipação são pagos em 30% pelo 

Estado7.  

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus têm duas comparticipações 

diferentes: as tiras-testes são comparticipadas a 85% do seu valor total; já as agulhas, 

lancetas e seringas são totalmente pagas pelo Estado português7.  

Para além das comparticipações feitas pelo Estado, no qual se incluem SNS (Serviço 

Nacional de Saúde) e ADSE (Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado), 

enquanto sistemas de saúde, podem existir comparticipações complementares, por 

subsistemas de saúde, cujos valores variam em função da entidade. 

Durante o meu estágio dispensei várias prescrições que compreendiam um subsistema 

de saúde. Entre os mais frequentes estão: Multicare, SAMS, ADM e Sãvida. Para que 

seja feita a comparticipação complementar o farmacêutico tem de fotocopiar a prescrição 

e, no seu verso, o cartão do subsistema de saúde do qual o utente beneficia. 

 

 

4.2.3. Faturação de receituário  
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Depois das prescrições médicas serem processadas e conferidas, existe alguém 

responsável por separá-las de acordo com o organismo comparticipante e, 

posteriormente, organizá-las por lote (de 30 receitas) e, neste, por ordem crescente de 

numeração. 

A conferência do receituário é um trabalho necessariamente contínuo e que deve ser feito 

todos os dias, para no caso de serem detectados erros, estes possam ser resolvidos 

atempadamente.  

Durante o estágio curricular assisti ao processo de conferência do receituário e foi-me 

explicado tudo o que os farmacêuticos responsáveis por este processo devem fazer. Os 

campos obrigatórios da prescrição têm de estar todos preenchidos, a data em que a 

receita foi dispensada estar de acordo o prazo de validade da mesma, e os 

medicamentos dispensados têm de corresponder ao que está prescrito. Se alguma 

destas condições não estiver conforme é necessário corrigir o erro, situação na qual por 

vezes se torna necessário contactar o utente ou o médico prescritor. 

No início do mês seguinte é necessário enviar o receituário, agrupado em lotes, para o 

Centro de Conferência das Farmácias (CCF), assim como “Relação Resumo de Lotes” e 

o “Verbete de identificação de lote”, para todos os lotes do mês, onde consta a 

identificação da farmácia e do organismo a que corresponde o lote, o número de receitas 

que dele fazem parte, e as importâncias relativas ao valor de PVP dos medicamentos, ao 

valor pago pelos utentes e ao valor comparticipado pelo organismo comparticipador em 

questão8. 

Sendo assim, os lotes correspondentes ao SNS são recolhidos na farmácia no dia 5 de 

cada mês (excepto no caso do dia 5 for ocorrer a um fim-de-semana ou feriado, sendo a 

recolha feita no dia seguinte ou no dia anterior), e os lotes correspondentes às outras 

entidades comparticipadoras são enviados pela farmácia à ANF até ao dia 10 de mês 

seguinte. Juntamente com os lotes segue a seguinte lista de documentos: fatura (em 

duplicado); notas de débito/crédito (em duplicado); relação resumo de lotes; verbetes de 

identificação de lotes; e receitas médicas. A equipa do CCF vai analisar o processo e 

conferir tudo novamente e no dia 25 de cada mês envia para a farmácia o resultado da 

conferência da faturação do mês anterior8. 

 

 

4.2.4. Medicamentos sujeitos a legislação especial: Psicotrópicos e 

Estupefacientes 

 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos regidos por legislação especial - 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, que visa acabar com o tráfico de estupefacientes 
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e controlar todo o ciclo desta classe de medicamentos, desde os precursores que lhe dão 

origem, até ao produto final9. 

Como tal estes medicamentos estão sujeitos a um controlo muito apertado, quer na 

aquisição, quer na dispensa. Embora a aquisição seja feita de igual modo à dos outros 

medicamentos, os fornecedores devem enviar à farmácia, regularmente, os documentos 

referentes à compra destes produtos, os quais são conferidos pelo farmacêutico 

responsável, bem como assinados e carimbados pelo mesmo9. 

A dispensa é também ela controlada. O utente que vem comprar o medicamento pode 

não ser o que consta na prescrição, no entanto têm que apresentar a identificação deste, 

bem como a sua própria identificação. No sistema informático o farmacêutico tem que 

preencher a informação referente ao médico prescritor, utente e adquirente, e só assim o 

sistema deixa finalizar a venda. Por fim, é emitido o documento de psicotrópicos que é 

arquivado junto com um duplicado da receita, durante pelo menos 3 anos9.  

Mensalmente o farmacêutico responsável envia ao INFARMED o registo das saídas dos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e as cópias das receitas manuscritas, e 

trimestralmente o registo das entradas. Anualmente, até dia 31 de Janeiro do ano 

seguinte, é possível obter o balanço dos psicotrópicos e benzodiazepinas através do 

Sifarma 2000®, que fica disponível na farmácia para consulta da entidade reguladora9.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de dispensar este tipo de medicação e também 

de acompanhar a farmacêutica responsável no processo de reunir os registos a enviar ao 

INFARMED mensalmente. 

 

 

5. Dispensa de outros produtos farmacêuticos  
 
 
5.1. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 

O Decreto-Lei n.º 198/2008, de 24 de Setembro, define Produtos Cosméticos e de 

Higiene Corporal como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em 

contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais” 10. 

Com o avançar dos tempos verifica-se uma preocupação crescente com o corpo, o sentir-

se bem consigo mesmo é cada vez mais uma premissa da actualidade. De uma maneira 

geral os produtos cosméticos que se vendem em farmácia têm qualidade cientificamente 

comprovada e isso traz uma segurança acrescida ao cliente na hora de investir num 
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produto. Os produtos mais procurados são os cremes faciais e corporais, bem como 

produtos de lavagem (corporal, cabelo e higiene intima). No Verão há também uma 

procura acrescida por produtos de protecção solar. Nota-se que os utentes estão mais 

atentos aos perigos da exposição solar desprotegida e mesmo no dia-a-dia tendem a 

usar um creme hidratante facial com protecção solar.  

Durante o meu estágio na Farmácia da Luz tive oportunidade de receber formação de 

diversas marcas cosméticas. Foram elas: Mustela®, Barral®, Bioderma® e Isdin®. As 

formações são, sem dúvida, uma mais-valia para o farmacêutico, permitindo actualizá-lo 

sobre novos produtos e os seus efeitos, o que permite um aconselhamento ao utente 

cada vez melhor e mais completo. 

 

 

5.2. Produtos Homeopáticos, Fitoterápicos e Suplementos alimentares 

 

Os produtos homeopáticos, fitoterápicos e suplementos alimentares são uma área em 

grande expansão. Para além de terem a vantagem de serem produtos não sujeitos e 

receita médica, apresentam poucos efeitos adversos e bons resultados, o que leva a uma 

adesão crescente por parte dos utentes. 

A homeopatia é uma medicina alternativa criada no século XVIII pelo médico alemão 

Samuel Hahnemann. Os princípios pelos quais a homeopatia clássica se gere são: 

“similar cura similar”, “dose mínima” e “um único remédio” 11. 

A fitoterapia é também uma medicina complementar, que utiliza uma ou várias plantas, 

ou seus fragmentos, para chegar a um produto com efeitos terapêuticos. Na rotulagem 

destes produtos deve constar informação como a dosagem e respetiva posologia12. 

Relativamente aos suplementos alimentares, a adesão é incrivelmente elevada. Apesar 

de estes produtos não substituírem um estilo de vida e uma alimentação saudáveis, têm-

se vindo a mostrar um complemento com grande eficácia. Laboratórios como Solgar® e 

Pharma Nord® são líderes no que toca aos suplementos alimentares e entre os produtos 

mais frequentemente requisitados estão os à base de glucosamina e condroitina, alho, 

caroteno, ginkgo biloba e CLA (ácido linoleico conjugado). 

Como durante o MICF frequentei as unidades curriculares de “Homeopatia e 

medicamentos homeopáticos” e “Fitoterapia” estas áreas eram já do meu conhecimento, 

o que facilitou o aconselhamento na farmácia. Durante o estágio na Farmácia da Luz 

recebi formação por parte dos laboratórios Boiron® e Heel® o que ajudou a desmitificar 

ainda mais o conceito de medicinas alternativas e as suas vantagens na sua associação 

à medicina tradicional ou alopatia. Tive ainda oportunidade de assistir à formação da 

Pharma Nord® e ficar a saber muito mais sobre suplementos, mitos e verdades e o que 
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devemos aconselhar ao doente em casos tão frequentes como mialgias, prevenção de 

doenças coronárias, má circulação, fadiga, entre outros. 

 

 

5.3.  Produtos dietéticos, alimentação especial e nutrição clínica 

 

Os produtos de nutrição clínica e afins são regulamentados pelo Decreto-lei nº227/99, de 

21 de junho, que os distingue assim como sendo géneros alimentícios destinados a 

alimentação especial os produtos que decorrerem de um processo de fabrico ou 

composição especial e, portanto, se diferenciam facilmente dos alimentos comuns. Estes 

são géneros alimentícios com um objectivo nutricional claro, o qual deve estar indicado 

no produto aquando da sua comercialização. 

Os principais consumidores deste tipo de produtos dietéticos são pessoas cujas 

necessidades nutricionais se encontram alteradas. É o caso de doentes oncológicos, 

diabéticos, desportistas, crianças, idosos, e outros, cujo processo de assimilação ou 

metabolismo se encontram alterados, e que, como tal, necessitam de um regime 

alimentar especial. 

A Farmácia da Luz tem à disposição dos seus utentes uma série de géneros alimentícios 

com características hiper ou hipoproteícos, calóricos e glicídicos, hipoalergénicos e ainda 

produtos isentos de determinadas substâncias (é o caso dos alimentos isentos de 

fenilalanina, adaptados a portadores da fenilcetonúria). Durante o meu estágio foi-me 

pedido aconselhamento neste sentido e tive oportunidade de dispensar produtos 

dietéticos e aconselhar os utentes qual o mais indicado à sua condição. 

 

 

5.4. Produtos de puericultura, obstetrícia e nutrição infantil 

 

A farmácia e o farmacêutico são duas ajudas preciosas aos futuros e aos novos pais. 

Existe um sem-número de produtos dedicados à puericultura e obstetrícia, e o 

aconselhamento aos pais é muito importante, uma vez que estes querem ter tudo 

preparado para o nascimento do filho. 

Dedicados ao bebé temos produtos para higiene (fraldas, águas de lavagem, cremes 

hidratantes, óleos de banho, soro fisiológico, entre outros) e alimentação (biberões, 

chupetas e tetinas) bem como produtos que aliviam as cólicas e permitem o relaxamento 

do bebé. 
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A farmácia têm sempre uma área reservada às mães (obstetrícia) e na qual estas podem 

encontrar cremes e óleos anti-estrias, e produtos de pós-parto como cintas e soutiens de 

amamentação. Durante o estágio curricular assisti a formações das marcas Mustela® e 

Barral® e, ainda, de um produto recente, o Bio-Oil®, o que me permitiu apresentar às 

mães uma vasta oferta produtos anti-estrias, que são cada vez mais requisitados devido 

à atual preocupação com o aspeto físico e recuperação após a gravidez. 

A alimentação pediátrica não está esquecida e os produtos disponíveis são leites para 

lactentes, leites de transição, leites de crescimentos, cereais e farinhas lácteas, boiões, 

sumos e chás.  

 

 

5.5. Medicamentos Veterinários 

 

O tratamento veterinário atempadamente para além de garantir a manutenção do bem-

estar animal pode prevenir possíveis problemas de saúde pública visto que os animais de 

estimação estão em contacto direto com os humanos e com o meio ambiente14. 

Os medicamentos de uso veterinário disponíveis em farmácia dividem-se em: 

medicamentos não sujeitos a receita médico-veterinária (MNSRMV) e medicamentos 

sujeitos a receita médico-veterinária (MSRMV).  

Os MNSRMV mais dispensados em farmácia comunitária são os antiparasitários 

(Frontline®, Advantix®, Drontal®), geralmente em forma de solução. 

Ao grupo dos MSRMV destacam-se anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios, 

enfim todos os que justifiquem a adopção pelo médico veterinário de precauções 

particulares de utilização. A prescrição deve ser emitida em triplicado (o original fica na 

farmácia; o duplicado com o adquirente; e o triplicado com o médico veterinário 

prescritor) e esta tem uma validade de apenas 10 dias a contar da sua emissão. O 

farmacêutico deve ter em atenção que o receituário veterinário deve ser arquivado 

durante um período de 5 anos, para o caso de ser pedido pela autoridade oficial em caso 

de fiscalização14.  

 

 

5.6. Medicamentos Manipulados 

 

Os medicamentos manipulados, quer sejam fórmulas magistrais - medicamentos 

preparados segundo uma prescrição médica, ou preparados oficinais – preparados 

segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário galénico, devem ser 

preparados e dispensados sob a responsabilidade do farmacêutico15,16.  
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A Farmácia da Luz tem dois laboratórios equipados, a funcionar diariamente na 

preparação de medicamentos manipulados e ambos obedecem às “Boas práticas a 

observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e 

hospitalar” aprovadas pelo Decreto-lei n.º 95/2004, de 22 de Abril17. 

 

 

 

Figura 3 – Perspetiva dos laboratórios da farmácia84 

 

Enquanto estagiária preparei várias fórmulas magistrais e oficinais, entre elas a 

Suspensão de Trimetoprim a 1% (m/v). O Trimetoprim é um antibiótico com espetro para 

Gram-negativo e Gram-positivo, utilizado no tratamento de infecções, nomeadamente 

respiratórias e urinárias e, ainda, na profilaxia de infeções recorrentes do trato 

urinário.18,19. 

Paralelamente calculei o preço destes manipulados de acordo com a portaria n.º 

769/2004, de 1 de Julho. Este valor é a soma de outros três: o valor dos honorários, o 

valor das matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem, multiplicado por 1,3, e 

ainda acrescido do valor da taxa de IVA atual20. 

A ficha de preparação deste manipulado encontra-se em anexo (anexo 1). 

 

 

5.7. Dispositivos Médicos 

 

Os dispositivos médicos (DM) são produtos criados a fim de prevenir, diagnosticar ou 

tratar doenças, alterar um processo fisiológico e até mesmo como controlo da concepção, 

e distinguem-se dos medicamentos por não aturem farmacológica, metabólica ou 

imunologicamente21,22. 
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Uma vez que os DM contactam diretamente com o corpo humano existe um risco 

associado à sua utilização, que permite classifica-los assim em 3 classes: os DM de 

classe I são de baixo risco; os de classe IIa de baixo médio risco, enquanto os de classe 

IIb de alto médio riscam; e, por fim, os de classe III são dispositivos de alto risco. 

Entre os DM mais vendidos na Farmácia da Luz encontram-se compressas e material de 

penso, recipientes para colheita de amostras biológicas, material de ortopedia (meias 

elásticas), luvas, fraldas e tiras para medição de glicémia. 

 

 

6. Cuidados Farmacêuticos 

 

6.1. Medição da pressão arterial 

 

De todos os cuidados farmacêuticos que o farmacêutico presta em farmácia comunitária 

a medição da pressão arterial é sem dúvida o que mais frequentemente é requisitado 

pelos utentes. Para tal existem alguns requisitos que devem ser cumpridos: o utente deve 

estar sentado e relaxado, idealmente por um período de 5 minutos; o mesmo não deve 

ter fumado nem ingerido estimulantes na hora anterior; e a medição deve ser feita 

calmamente, com a braçadeira adaptada ao perímetro do braço previamente despido do 

utente, que está posicionado à altura do peito23.  

Os valores ideias para a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) são, 120 

mmHg e 180mmHg respectivamente. Quando estes valores são iguais ou superiores a 

140mmHg de PAS e 90mmHg de PAD, em várias medições, em diferentes ocasiões, 

considera-se que o doente sofre de hipertensão arterial (HTA) 23.  

A HTA é o principal fator de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(DCV), estando na origem de duas graves complicações e, possíveis causas de morte: o 

enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Dados mostram que a 

prevalência desta condição, a nível mundial, em adultos de idade superior a 25 anos, é 

de cerca de 40%. Como tal o aconselhamento ao doente hipertenso é da máxima 

importância. Medidas simples como melhorar a alimentação e começar uma prática 

frequente de exercício físico podem ajudar e muito a diminuir os valores da pressão 

arterial (PA). Diminuir a quantidade de sal ingerido e deixar de fumar são também mais-

valias no combate à HTA24.  

Na Farmácia da Luz fiz muitas vezes a medição da pressão arterial, com o 

esfigmomanómetro, e consequente aconselhamento conforme os valores obtidos. O 

utente deve sempre fazer-se acompanhar do boletim que a farmácia oferece 
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gratuitamente, no qual o farmacêutico anota os valores da PA que poderão 

posteriormente ser consultados pelo médico de família ou cardiologista. 

 

6.2. Determinação dos valores de Colesterol (total, LDL e HDL), Glicémia, 

Triglicerídeos, Ácido úrico e Hemoglobina 

 

A determinação de parâmetros bioquímicos é uma prática corrente na farmácia, como 

alternativa aos laboratórios de análises que acabam por ser mais dispendiosos e que 

requerem um ou mais dias de espera pelos resultados. A determinação analítica dos 

valores de colesterol (total, LDL e HDL), glicémia, triglicerídeos e ácido úrico pode ser 

feita na Farmácia da Luz. 

Pela sua simplicidade, a determinação da glicémia distingue-se das outras 

determinações: por punção capilar, uma pequena gota de sangue (1µL) do utente é 

colocada na fita previamente introduzida no aparelho medidor de glicémia e bastam 5 

segundos até o resultado estar disponível no visor. Idealmente a determinação deve ser 

feita em jejum, e se assim for, o utente deve apresentar, idealmente, um valor de glicémia 

compreendido entre 70-110mg/dL. No caso de ser após as refeições considera-se que 

este valor possa subir até aos 140mg/dL25.  

As determinações dos valores de colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e hemoglobina são 

feitas por espectrofotometria e o método é bastante idêntico para todas elas. O sangue 

obtido por punção capilar é diluído numa cuvete contendo o meio correspondente a cada 

determinação e a cuvete é calibrada. Uma enzima específica é adicionada à cuvete, e 

procede-se à sua agitação. Após 2 minutos, o tempo suficiente para que se dê a reação, 

o aparelho lê a absorvância da solução e mostra o valor do parâmetro determinado, em 

mg/dL. 

O despiste de valores elevados de colesterol é da máxima importância, uma vez que esta 

condição pode levar ao desenvolvimento de DCV. Utentes com colesterol total superiores 

a 190 mg/dL e de c-LDL superiores a 115mg/dL, bem como c-HDL inferior a 40mg/dL 

(considera-se este valor para indivíduos do sexo masculino, nas mulheres este valor deve 

ser superior a 45mg/dL) devem considerar, para além de alterações do estilo de vida, a 

possível introdução de medicação antidislipidémica, se o médico assim o indicar26.  

Os triglicerídeos são também marcadores de dislipidémias e o seu valor não deve 

ultrapassar os 150mg/dL26.  

Os valores de referência do ácido úrico situam-se entre 2 e o 7 mg/dL nos homens, e 

entre 2 e 6 mg/dL nas mulheres, e é importante saber que estes valores têm tendência a 

aumentar com a idade. Quando os valores determinados em análise são superiores 

estamos na presença de uma hiperuricemia, que pode ter origem num excesso de 
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produção endógena ou na diminuição da excreção urinária dos uratos, e está associada a 

hipertensão e doenças renais27.  

A determinação dos valores de Hemoglobina é importante no sentido de despistar uma 

possível anemia. A Hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigénio no 

nosso organismo e, na mulher o seu valor deve estar entre os 12-16g/dL, enquanto no 

homem os valores de referência são entre os 14-18g/dL28. 

O farmacêutico é um profissional responsável pela promoção da saúde na comunidade, 

e, como tal, deve aconselhar o utente, após a determinação dos parâmetros bioquímicos, 

de acordo com os valores obtidos. Por vezes, a implementação de medidas não 

farmacológicas pode ser o suficiente para regularizar parâmetros, e, portanto, incentivar o 

utente a mudar hábitos prejudiciais para a sua saúde é a prioridade do farmacêutico. No 

entanto também pode acontecer o caso de os valores estarem substancialmente fora dos 

limites de referência, o que torna a ida ao médico de carácter quase obrigatório, devendo 

o farmacêutico advertir o doente para a importância de o fazer o mais rapidamente 

possível.  

 

 

6.3.  Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

 

A administração de vacinas e medicamentos injetáveis em farmácia comunitária é uma 

prática reservada a farmacêuticos com formação em administração de injectáveis. O 

farmacêutico deve frequentar a formação dada por uma das entidades formadoras 

creditadas pela ordem dos farmacêuticos e, no final, recebe um diploma com validade de 

5 anos. Após este período o farmacêutico deve fazer uma formação de actualização. 

 

 

6.4.  VALORMED 

 

O VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos criada pela associação de indústrias 

farmacêuticas, distribuidores e associados, com o objetivo de proteger o meio ambiente 

dos resíduos dos medicamentos. O que acontece na prática é que, através de estratégias 

de marketing, a população em geral está advertida para a importância de deixar os 

medicamentos que já não vão ser utilizados na farmácia para que estes tenham um 

destino diferente dos restantes dos resíduos do dia-a-dia. Na farmácia o farmacêutico ou 

técnico de farmácia fica incumbido de receber os medicamentos e embalagens, e 

depositá-los no contentor do VALORMED disponível. Quando o contentor se encontra 
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cheio, é pesado e enviado para a VALORMED que procede à triagem dos resíduos e à 

sua eliminação responsável29. 

 

 

6.5.  Recolha de Radiografias 

 

A partir do ano de 1996 as farmácias passaram a recolher radiografias com um objectivo 

humanitário: ajudar a AMI (Assistência Médica Internacional). As radiografias que já não 

têm utilidade para o utente podem valer muito a quem mais precisa. Estas são recicladas 

e origina-se prata que é vendida e cujo lucro é utilizado pela AMI em missões 

humanitárias. Para além disto o meio ambiente também ganha. Por isso sempre que 

possível o farmacêutico pode informar os utentes sobre este tipo de ação, e sensibilizá-

los para esta causa que toca a todos30. 
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Parte II – Casos de Estudo 

 

1. Automedicação 

 

Com o passar do tempo, houve uma evolução no sentido de a população ter uma maior 

preocupação com o seu bem-estar, tanto no que toca ao aspeto físico, como à saúde em 

geral. 

Hábitos como uma higiene diária cuidada, um regime alimentar saudável, a prática de 

exercício físico e a automedicação, fazem parte do que a OMS define como 

autocuidados, os quais devem ser promovidos na sociedade, como parte de um estilo de 

vida saudável, prevenindo e tratando a doença, ou mesmo restaurando o estado de 

saúde normal após uma lesão31. 

A automedicação, é definida pela OMS, como o uso de medicação, pela população, no 

sentido de tratar doenças ou sintomas reconhecidos. Já o Despacho nº17690/2007, de 

23 de Julho, define esta prática como a utilização de MNSRM de forma responsável, 

sempre que este se destine ao tratamento de condições passageiras e sem gravidade 

reportada, complementada pelo aconselhamento de um profissional de saúde, e anexa 

uma lista de situações onde é possível aplicar a automedicação31,32. 

Contudo há uma realidade que não pode ser escondida: os medicamentos que na 

verdade são utilizados em automedicação não são apenas os MNSRM. O uso de 

prescrições médicas anteriores (que o utente não chegou a utilizar) e a partilha de 

medicamentos com familiares e amigos – que restam de tratamentos não finalizados, e 

outros MSRM ou MNSRM que as pessoas guardam nas suas casas e utilizam quando 

julgam necessário, é muito comum33,34.  

Ao longo das últimas décadas têm havido uma reclassificação contínua de muitos MSRM 

em MNSRM, com vantagens para os governos de todo o mundo. Uma grande fatia dos 

orçamentos de estado está destinada à saúde, e todos os anos, governos mundiais 

tentam gerir de uma melhor forma os gastos dos seus sistemas de saúde. A 

automedicação está a ser um grande contributo neste processo, responsabilizando os 

utentes com os custos dos seus próprios cuidados de saúde, uma vez que sem receita 

médica o custo total do medicamento é suportado pelo próprio consumidor. Para além 

disto verifica-se um alívio sobre o SNS que liberta recursos para situações de verdadeira 

necessidade35,36.  

 

 

1.1. Automedicação responsável vs. Automedicação não responsável 
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Existe uma imensidão de razões que leva os utentes a recorrer à automedicação. Tempo 

de espera por uma consulta e o seu custo, a falta de tempo para o fazer, a falta de apoio 

social e familiar, entre outras34,41,43.  

Para que a automedicação seja uma prática segura e responsável, deve ser promovido o 

uso racional do medicamento, ou seja, quando o utente recorre a esta prática, este deve 

basear a sua escolha nas suas necessidades clínicas e individuais, fazendo uso de uma 

dosagem correta, por um período de tempo de tratamento determinado32.  

A população em geral deve estar advertida que a automedicação não é recomendada em 

bebés, bem como em mulheres grávidas ou em período de aleitamento. Não obstante a 

esta prática, é necessário haver limites e saber quando se deve recorrer ao médico, o 

que acontece no caso de sintomatologia persistente (febre por um período superior a 3 

dias), agravamento ou recaída, dor agudas, ou ausência de resultados terapêuticos, e 

assumir a responsabilidade de seguir as instruções dadas pelo profissional de saúde, 

bem como as contidas no folheto informativo36.  

Para além das autoridades de saúde (SNS, INFARMED), responsáveis por garantir no 

mercado medicamentos com eficácia, qualidade e segurança cientificamente 

comprovada, existem ainda várias entidades que são especialmente importantes na 

promoção da saúde e da automedicação responsável: profissionais de saúde, 

nomeadamente médicos e farmacêuticos, e a indústria farmacêutica. Só com um trabalho 

em equipa é possível garantir o correto sistema de informação ao utente36. 

Os profissionais de medicina têm o dever de advertir os pacientes para os riscos da 

automedicação, e indicar-lhes o que fazer nas condições mais comuns (estados gripais, 

mialgias, cefaleias, etc.) e quais os medicamentos a tomar nestas situações. A indústria 

farmacêutica deve igualmente garantir a constante qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos por si comercializados, para os fins legalmente autorizados36. 

No entanto a indústria mantém objetivos económicos inegáveis e utiliza estratégias de 

marketing para os concretizar. Todos os dias somos atingidos por publicidade a 

medicamentos, quer seja por meio dos media, nas montras das farmácias, ou mesmo 

num painel da paragem do autocarro. Estes são meios de propaganda que facilmente 

atingem o consumidor, mas que frequentemente pecam por falta de informação 

específica sobre a sua utilização37. 

Após uma primeira experiência positiva, o consumidor vai continuar a utilizar o 

medicamento em questão quando sentir os mesmos sintomas, bem como o vai 

recomendar aos familiares e conhecidos, criando um ciclo vicioso baseado no marketing 

farmacêutico e na sua própria experiência38. 
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Quando esta prática é baseada em estratégias de marketing, na experiência do vizinho 

ou amigo, sem fundamentação e conhecimento suficiente e sem o aconselhamento 

necessário surge o que podemos chamar de automedicação não responsável. 

Esta prática não responsável é, anualmente, a razão de mais de 10% das hospitalizações 

em países desenvolvidos37,39.  

 

 

1.2. Vantagens e desvantagens da Automedicação 

 

Sharif et al. concluiu que a maioria das pessoas que se automedicam fazem-no porque 

reconhecem que o seu problema de saúde não é grave e porque necessitam de um alívio 

rápido dos sintomas34. 

A automedicação quando praticada de uma maneira consciente tem claros benefícios, 

quer para o consumidor em, quer para a sociedade. Em primeiro lugar o utente que 

reconhece claramente os seus sintomas e que sabe exactamente o que fazer, ou que 

pede aconselhamento na farmácia está a evitar a ida desnecessária ao médico, 

poupando tempo e dinheiro, e tendo um papel ativo na gestão da sua saúde. O facto de 

se ter preocupado em saber o que tem, quer seja por pesquisa na internet (em fontes 

fidedignas como DGS e INFARMED) quer seja pela procura de apoio na farmácia faz 

com que o utente fique ele próprio mais educado nas questões de saúde que lhe 

concernem. Para a sociedade as vantagens também são evidentes: se todas as 

condições de saúde de fácil resolução abdicarem de consulta médica os sistemas de 

saúde não estarão tão congestionados, permitindo um alívio em termos de agenda e 

também em termos financeiros. Para além disso pode reduzir-se o absentismo laboral por 

não ser necessária a deslocação ao médico e por se tratar de situações ligeiras que não 

justifiquem a falta ao trabalho31,32,36,37,40. 

Contudo nem tudo são benefícios nesta prática, pois paralelamente à liberdade de gestão 

da própria saúde, existe o perigo dos doentes aplicarem esta prática a todos os episódios 

de doença e se acharem capazes de diagnosticar e tratar qualquer situação, de maneira 

eficaz. Sendo assim, as desvantagens deste tipo de prática podem até ser chamadas de 

riscos, uma vez que nenhum medicamento é inócuo no organismo. Quando a 

automedicação não é feita conscientemente torna-se potencialmente prejudicial ao 

consumidor e à sociedade40,45.  

O consumidor pouco ou nada informado apresenta um risco elevado de se 

autodiagnosticar incorretamente, e consequentemente de escolher a terapêutica errada, 

não tratando a patologia em causa. Por outro lado existem os doentes que têm 

capacidade de se autodiagnosticar, no entanto não têm conhecimento dos efeitos 
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adversos, interações e precauções da medicação que decidem tomar. Quando não há 

um aconselhamento profissional o doente pode ter tendência a utilizar incorretamente o 

medicamento. Nestes casos verificam-se situações de sobredosagem (toxicidade), 

dosagem subterapêutica (ausência de efeito clínico) e utilização excessivamente 

prolongada da medicação. A longo prazo, com a facilidade com que estes fármacos são 

obtidos, desenvolve-se um risco de dependência e abuso dos mesmos34,37,40,42. 

Mas esta lista de riscos não fica por aqui. O uso de MSRM, nomeadamente antibióticos, 

sem prescrição médica tem vindo a aumentar a resistência bacteriana, e é esta uma das 

principais inquietações de hoje na comunidade médica. Resta ainda salientar que o alívio 

momentâneo dos sintomas pode dissimular uma patologia mais grave, que passa 

despercebida e se agrava no tempo42.  

 

 

1.3. Automedicação e o Farmacêutico 

 

O farmacêutico é a entidade mais próxima do doente no processo de autodiagnóstico e 

automedicação, assumindo um papel preponderante na prevenção de situações de risco. 

Em tempos o farmacêutico foi visto apenas como produtor e provedor do medicamento à 

sociedade, mas hoje em dia, este é visto como parte integrante de uma equipa 

multidisciplinar, quer seja na farmácia comunitária, como em hospital ou, mesmo, na 

indústria farmacêutica, focada na saúde da população. O facto de ter conhecimento 

suficiente e fundamentado para promover a resolução de problemas de saúde minor, 

complementado pelos factos de não ser necessária qualquer marcação prévia e pela 

facilidade com que transmite a informação ao utente, tornou-o um profissional confiável e 

a quem as pessoas recorrem com muita frequência44.  

Atualmente, com mais de metade dos consumidores de MNSRM a admitir não ter 

conhecimento sobre os seus efeitos adversos, torna-se imperativa a atuação desta classe 

profissional40.  

Esta especialista do medicamento é quem comunica directamente com o doente, e 

enquanto comunicador deve obter informação detalhada sobre a sua história clínica, 

fazendo perguntas-chave (por exemplo: desde quando sente os sintomas descritos; se 

toma algum tipo de medicação; se tem histórico familiar de doença; se se conhece algum 

tipo de alergia.), e quando não o conseguir pode contactar o seu médico. De modo a 

proporcionar o tratamento farmacológico adequado à condição previamente despistada o 

farmacêutico deve esclarecer todas as questões importantes ao utente e dar informação 

objetiva – o que tomar, com que frequência tomar e durante que período, possíveis 

interações e efeitos secundários. Quando não bastar a informação dita, pode completar-
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se com informação escrita, que ajuda à adesão à terapêutica. Por fim, deve advertir o 

doente para a necessidade de consultar o médico no caso de a situação não estar 

resolvida num determinado período de tempo (o necessário ao tratamento imposto)  31, 45.  

 

 

1.4. A realidade em Portugal 

 

Em Portugal, tal como noutros países, a prática da automedicação é bastante comum, e 

incentivada pelas autoridades de saúde, no sentido da responsabilização do indivíduo 

pela gestão da sua saúde31,34,37,40,44. 

Apesar da automedicação não ser um assunto recente, até há alguns anos a venda de 

medicamentos, quer MSRM, quer MNSRM, em Portugal era exclusiva a farmácias. A 

introdução, em 2005, da autorização de venda de MNSRM fora das farmácias, pelo 

Decreto-lei nº134/2005, de 16 de Agosto, veio facilitar ainda mais o recurso à 

automedicação. A questão que se coloca é de que forma é esta prática sustentada e 

responsável nestes estabelecimentos. De acordo com esta lei existe a obrigatoriedade da 

existência nestes espaços comerciais, de um responsável técnico (farmacêutico ou 

técnico de farmácia), que pode acumular a posição de responsável em, até, 5 

estabelecimentos do género, e que deve supervisionar as ações dos restantes 

elementos, bem como implementar um sistema de farmacovigilância46.  

Como tal, o restante pessoal integrante na equipa destes estabelecimentos não é 

obrigatoriamente formado na área de farmácia ou em áreas científicas que lhes permitam 

ter conhecimentos bastantes sobre medicação. Assim sendo como podem estes 

profissionais promover o uso racional do medicamento? E até que ponto é que os 

interesses comerciais não são a prioridade destes estabelecimentos, quem deviam ter a 

saúde comunitária como seu principal objetivo? Estas são questões que têm vindo a 

preocupar a comunidade farmacêutica, e que podem estar a contribuir para uma prática 

desmedida e irresponsável da automedicação. 

Atualmente no nosso país estão reguladas 66 situações passíveis de serem tratadas com 

medicamentos disponíveis sem necessidade de prescrição médica Esta lista é 

disponibilizada pelo INFARMED e faz parte do Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho. 

Nela constam, por exemplo, problemas do foro digestivo, como diarreia e obstipação; 

problemas ao nível do sistema respiratório – tosse, rouquidão e estados gripais; e 

afeções cutâneas, tais que herpes labial, feridas superficiais e acne ligeiro a 

moderado31,32.  
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O Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006, promovido pelo Ministério da Saúde em 

cooperação com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge permite-nos ter 

acesso a alguns números da realidade da automedicação em Portugal47. 

Neste estudo, os portugueses apontaram como principais motivos de toma as dores, a 

constipação/gripe e ainda a necessidade de vitaminas e sais minerais. Foi ainda possível 

aferir que são predominantemente as mulheres que recorrer a esta prática47.  

 

 

1.5.  Inquérito aos utentes da Farmácia da Luz 

 

Como parte integrante do estágio curricular na Farmácia da Luz realizei um inquérito 

(anexo 3), relativo à prática da automedicação, a um total de 50 utentes, durante o mês 

de Março de 2015. O objetivo foi perceber qual a perceção que os utentes têm desta 

prática, se esta faz parte do seu dia-a-dia, qual a medicação mais frequentemente 

adquirida neste sentido, e qual a razão pela qual o fazem. Paralelamente este inquérito 

tornou-se uma óptima maneira de esclarecer os utentes, deixando-os mais à vontade 

nesta questão, bem como promover esta prática de uma maneira consciente e 

responsável. 

O inquérito foi elaborado com linguagem acessível, para permitir a resposta por parte de 

todos os utentes, independentemente do grau de escolaridade. 

A este inquérito responderam indivíduos do sexo feminino, e do sexo masculino, numa 

proporção de 3:1, respetivamente, na sua maioria trabalhadores do sector terciário. A 

média de idades da amostragem é de 46,3 anos. 

Os restantes resultados são mostrados, na forma de percentagem, na tabela seguinte: 

 

 

Tabela 1 – Resultados do inquérito realizado aos utentes da Farmácia da Luz. 

 

 Resultados 
(expressos em %) 

 

Considera a automedicação, uma prática:  

Nada segura 
32 

 

Pouco segura 
54 

 

Segura 
14 

 

Muito segura 
0 

 

Já se automedicou a si e/ou à sua família?  

Sim 
84 
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Não 
16 

 

Quais os medicamentos em causa?  

Paracetamol (Ben-U-Ron®) 
81,0 

 

Ibuprofeno (Brufen®) 
50,0 

 

Anti-histamínicos 
45,2 

 

Descongestionantes nasais 
38,1 

 

Contracetivos orais (pílula) 
0,0 

 

Reguladores da flora intestinal 
21,4 

 

Outros 
0,0 

 

Alguma vez sentiu efeitos adversos severos na sequência de uma 

automedicação? 

 

Sim 
0 

 

Não 
100 

 

Qual a principal razão pela qual recorre à automedicação?  

Não tem médico de família 
0 

 

Tempo de espera por uma consulta 
7,1 

 

Impossibilidade de se deslocar ao médico 
4,8 

 

Já tomou a medicação em causa e prevê os mesmos efeitos 
88,1 

 

Qual a principal razão pela qual recorre à automedicação?  

Um amigo/familiar aconselhou-me determinado medicamento 
35,7 

 

Vi o anúncio nos media 
16,7 

 

Fiz uma pesquisa, com base nos meus sintomas, na internet 
7,1 

 

 

 

1.5.1. Discussão dos resultados 

 

Apesar da maioria dos utentes inquiridos considerar a automedicação pouco ou nada 

segura, a verdade é que 84% recorre a esta prática. Isto vai de encontro a estudos 

portugueses nos quais também se verificam prevalências desta prática na ordem dos 

90%. No entanto um estudo feito em 2011, na Universidade de Aveiro, mostra uma 

prevalência de metade (cerca de 44%)38,40,48,51.  

Vários estudos corroboram os resultados obtidos no inquérito realizado por mim aos 

utentes da Farmácia da Luz, no que diz respeito às classes de medicamentos mais 

comummente usadas em automedicação. Em primeiro lugar surgem os 

analgésicos/antipiréticos (Paracetamol), logo seguidos dos anti-inflamatórios (Ibuprofeno) 

34,40,41,43,48-51.  
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Felizmente nenhum dos inquiridos teve más experiências com a prática da 

automedicação. Todos revelam que nunca tiveram qualquer reação adversa severa na 

sequência da automedicação. Pelo contrário, os resultados das terapêuticas feitas 

mostram-se seguros e os utentes têm tendência a repetir tratamentos baseados em 

experiências anteriores positivas. 

Quando confrontados com algumas situações que podem ser a base da automedicação 

muitos dos utentes admitem que já recorreram a esta prática pelo aconselhamento de um 

familiar ou amigo, o que está de acordo com a bibliografia. Uma percentagem bem 

menor, mas ainda significativa, viu o anúncio do medicamento antes de o comprar40,43, 

50,52.  

Este estudo feito com base no inquérito realizado em farmácia comunitária tem várias 

limitações. Em primeiro lugar a amostragem é muito pequena, no entanto o processo de 

o utente responder ao questionário, conversar um pouco acerca da prática da 

automedicação e ouvir os esclarecimentos necessários requere algum tempo, e nem 

todos os utentes estão dispostos a isso. Quando a farmácia se encontra com muito 

movimento também se torna difícil de o fazer. Como tal optei por me limitar a uma 

amostragem de 50 utentes. Em segundo lugar, quando questiono sobre os 

medicamentos em causa, coloco alguns isoladamente e outros por classes terapêuticas, 

o que se pode tornar um pouco confuso para quem responde. 

Em jeito de conclusão, a automedicação enquanto prática comunitária tem sérias 

implicações clínicas, económicas e socioculturais e está na base de verdadeiras 

discussões no que concerne ao uso racional dos medicamentos e à educação para a 

saúde40.  

A inclusão no currículo dos farmacêuticos de aulas sobre a automedicação, bem como 

sobre o uso racional do medicamento pode ser uma medida que a longo prazo traga 

resultados efetivos no combate a uma prática irresponsável e não segura. A 

consciencialização do especialista do medicamento é, a meu ver, o primeiro grande 

passo a dar no sentido de, consequentemente, consciencializar o consumidor, e poder 

dar continuidade a uma prática social e economicamente sustentável. 

 

 

 

2. Cessação tabágica 

 

Os perigos do consumo tabágico são do conhecimento geral, no entanto, anualmente, o 

tabaco é, ainda, responsável por cerca de 6 milhões de mortes no mundo inteiro53. 
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Em tempos, o tabagismo foi um hábito associado a classes sociais altas, e 

predominantemente um comportamento típico dos indivíduos do sexo masculino. Hoje 

em dia, a prevalência nas mulheres já é superior, ainda que não tão alta como nos 

homens. Ainda assim, os níveis de consumo de tabaco têm vindo a diminuir muito 

ligeiramente, e agora são as classes mais desfavorecidas e com menor grau de 

escolaridade aquelas nas quais que o hábito de fumar está mais instalado54,55. 

O cigarro é composto de substâncias químicas extremamente nocivas para o ser humano 

e para o ambiente, das quais 69 estão na origem de cancros no homem. Compostos que 

conhecemos como fazendo parte de tintas, alcatrão, baterias de automóveis e 

detergentes, são alguns dos que o organismo pode inalar quando o individuo fuma. Falo 

da nicotina, conhecida pela maioria, mas também do cádmio, metanol, tolueno, arsénio, 

monóxido de carbono (CO), e muitos outros56. 

O tabagismo ativo contribui para 6 das 8 principais causas de morte no mundo, diminui a 

qualidade de vida e a sua longevidade, o que significa que, em média, um fumador vive 

menos 10 anos que um não fumador. Condições como cancro, hipertensão, bronquite e 

enfisema pulmonar são algumas das que contribuem para este mau prognóstico54,57-59.  

Vários programas do controlo desta problemática têm vindo a ser implementados em 

Portugal e no mundo, mas ainda há um longo caminho a percorrer no sentido de alertar 

os fumadores para o perigo do tabagismo, para si, para as pessoas que lhe são mais 

próximas, bem como para a sociedade em geral. 

A cessação tabágica é, portanto, o objetivo número um quando falamos em tabagismo. 

Alguns estudos mostram que é possível melhorar e muito a saúde após alguns anos sem 

fumar60. 

 

 

2.1. Riscos associados ao tabagismo 

 

Um dos riscos mais frequentemente associado ao tabagismo é o desenvolvimento de 

doenças oncológicas. O tabaco pode provocar vários tipos de cancro – leucemia, cancro 

do colon, cancro do fígado, cancro da laringe, entre outros, sendo o mais comum o 

cancro do pulmão, uma vez que danifica o DNA das células, responsável pelo 

desenvolvimento e função das células. Todas as substâncias químicas nocivas presentes 

no tabaco enfraquecem o sistema imunitário do fumador que deixa de ter capacidade 

para combater as células cancerígenas, formando-se metástases, para além do órgão 

primariamente afectado. Atualmente 9 em cada 10 casos de cancro do pulmão são 

causados pelo consumo de tabaco71. 
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É sabido que o risco de DCV e doenças respiratórias é duas a quatro vezes maior em 

fumadores do que em não-fumadores. Um fumador tem tendência a ter uma pressão 

arterial superior, porque os seus vasos sanguíneos são mais estreitos e há uma grande 

probabilidade de se formarem trombos. Os trombos podem se transportados na corrente 

sanguínea até ao coração, bloqueando o acesso de oxigénio a este órgão. Quando isso 

acontece o músculo cardíaco é danificado e, em parte, pode ocorrer necrose- enfarte 

agudo do miocárdio. Se, ao invés desta situação, os trombos forem transportados para o 

cérebro, o vaso sanguíneo em questão pode colapsar – acidente vascular cerebral. Em 

termos respiratórios o fumador é muito propenso ao desenvolvimento de doenças 

respiratórias crónicas, como DPOC e asma57,71.  

De uma maneira geral as mulheres são mais afectadas pelos malefícios do tabaco do 

que os homens. No que trata à reprodução, é indubitável que a mulher tem um papel 

bastante mais preponderante do que o homem, contudo o ato tabágico durante a 

gravidez pode ter consequências nefastas no bebé. Quando a mãe fuma, durante a 

gravidez, está a expor o feto à nicotina, o que limita o crescimento do feto no útero. 

Consequentemente, vários estudos referem uma taxa elevada de defeitos congénitos 

(Tetralogia de Fallot; Fenda palatina), malformações ao nível do sistema nervoso central 

e anormalidades esqueléticas dos membros72,73.  

Os efeitos nocivos do hábito tabágico não se limitam ao fumador. Os fumadores passivos 

podem desenvolver graves condições em consequência à exposição ambiental ao fumo 

do tabaco. Em 2010, 8 em cada 1000 mortes registadas em Portugal foram resultado da 

exposição ao fumo ambiental do tabaco57.  

As crianças são um grupo especialmente afectado. Sabe-se que a exposição ao fumo do 

tabaco na infância aumenta consideravelmente o risco da criança desenvolver graves 

patologias respiratórias como asma e DPOC73. 

 

 

2.2. Benefícios da cessação tabágica 

 

O facto muitos dos fumadores não considerarem o tabagismo um fator de risco para o 

desenvolvimento de uma série de doenças faz com que ainda sejam poucos os que têm 

realmente vontade de deixar de fumar. Como resultados de várias campanhas de 

controlo desta problemática têm vindo a verificar-se um aumento da consciencialização 

dos perigos associados ao ato de fumar57. 

A condição de ex-fumador não pode ser equiparada à do individuo nunca fumador, pois 

existem sempre riscos associados ao primeiro pelo consumo passado de tabaco. 

Contudo isto não deve ser um argumento contra a cessação tabágica. O deixar de fumar 
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traz melhorias na saúde logo a partir dos primeiros 20 minutos, e a longo prazo os 

benefícios são mais que muitos60. 

O médico, farmacêutico, ou mesmo familiar não deve utilizar aspectos pejorativos no ato 

tabágico para incentivar o fumador a deixar este hábito. O objetivo é que o fumador adira 

à cessação tabágica de uma forma consciente. Para tal, é importante explicar-lhe de que 

maneira a sua vida pode melhorar com essa decisão. 

Tal como referi no folheto informativo referente à cessação tabágica (anexo 4) algumas 

das motivações para deixar de fumar, que se podem indicar ao fumador, são: 

 O hálito melhora e os dentes não escurecem tanto; 

 A pele fica com um aspeto mais saudável; 

 As roupas e o cabelo não ficam com cheiro a tabaco; 

 Vai sentir-se mais apto para a prática de exercício físico;  

 O cabelo e a roupa deixam de cheirar mal; 

 A família e os amigos ficam orgulhosos com essa resolução; 

 Vai poupar o ambiente e o seu dinheiro60.  

Isto trata-se de uma lista simples e que vai fazer com que o fumador pense que não será 

um processo assim tão difícil, e ao qual pode estar disposto a aderir. Para além dos 

benefícios estéticos e familiares, os benefícios na saúde são evidentes. Pardal descreve-

os, cronologicamente:  

 20 Minutos depois de ter fumado o último cigarro, a pressão arterial desce; 

 8h após, verifica-se uma normalização dos níveis de CO; 

 Em 24h de cessação tabágica consegue diminuir o risco de enfarte agudo do 

miocárdio; 

 Num período de 2 a 12 semanas, há uma melhoria da função respiratória, daí o 

ex-fumador se sentir com mais aptidão para a prática desportiva, bem como uma 

melhoria ao nível do sistema circulatório; 

 Entre o 1º mês e o 9º a tosse e o cansaço diminuem 

 Ao fim de um ano sem fumar o ex-fumador já conseguiu reduzir para metade o 

risco de desenvolver doenças cardíacas 

  5 Anos depois já só tem metade do risco de vir a ter um acidente vascular 

cerebral; 

 Finalmente, 15 anos após a cessação tabágica, o risco de doença cardíaca é 

idêntico ao de um indivíduo não fumador60. 

É certo de que algumas mazelas do hábito tabágico ficam para sempre, como seja o risco 

aumentado de desenvolver cancro, nomeadamente do pulmão, ou o risco de doença 
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respiratória, contudo o importante é somar os benefícios e ver que nem tudo está 

perdido, o importante é tomar a decisão de deixar de fumar o quanto antes. 

 

 

2.3. Medicação na cessação tabágica 

 

A cessação tabágica revela-se um processo difícil e moroso, para o qual é preciso, em 

primeiro lugar, muita força de vontade da parte do fumador. No entanto hoje em dia existe 

já bastante apoio médico nesse sentido, e medicação utilizada para o efeito. Estas duas 

medidas combinadas levam a uma grande taxa de sucesso neste processo64.  

A terapêutica de apoio à cessação tabágica ainda não é comparticipada pelo SNS, 

embora muitas notícias já tenham dado a entender que esse assunto está a ser 

ponderado pelo governo. Apesar disso, os medicamentos utilizados neste sentido são 

sujeitos a receita médica, exceto os substitutos da nicotina, que estão disponíveis em 

regime de venda livre.  

Sujeitos a receita médica estão disponíveis, no mercado português, dois fármacos que 

aliviam os sintomas de dependência e abstinência do tabaco, o buproprion e a 

vareniclina57. 

O bupropion é um fármaco antidepressor cujo principal mecanismo de ação é inibir 

selectivamente a recaptação neuronal da norepinefrina e da dopamina. No tratamento da 

cessação tabágica sabe-se que o bupropion tem um efeito antagonista do recetor 

nicotínico ß2 da acetilcolina (ß2 nAChR). Embora em Portugal existam vários 

medicamentos cujo príncipio ativo é o bupropion, Zyban® é o único comercializado com a 

indicação da cessação tabágica64,65.  

A vareniclina é um fármaco que, tal como o anterior, tem afinidade para os receptores 

nicotínicos ß2 da acetilcolina O que acontece no organismo é que a nicotina e a 

vareniclina competem pelo mesmo local de ligação aos receptores, no entanto a 

vareniclina tem mais afinidade que a primeira e liga-se a estes mais facilmente, o que faz 

com que o organismo tenha a mesma sensação que teria se a pessoa estivesse a fumar. 

Na prática foi também provado que este fármaco tem uma associação à diminuição dos 

sintomas negativos associados à cessação tabágica, como depressão, ansiedade e 

irritabilidade64.  

A terapia de substituição da nicotina (TSN) – substância responsável pela dependência 

física e psicológica do tabaco- é a mais comum no tratamento da cessação tabágica. 

Existem várias formas farmacêuticas dentro deste grupo, desde comprimidos sublinguais, 

pastilhas, gomas, spray nasal e pensos com libertação transdérmica, todos com eficácia 
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comprovada. O penso é a forma mais prática desta terapêutica, uma vez que não é 

incomodativo e faz uma libertação prolongada da nicotina ao longo do tempo. Estes 

podem ser utilizados durante um dia inteiro (24h) ou apenas no período em que a pessoa 

está acordada e faz as suas actividades diárias (em média, 16h), e estudos mostraram 

que a eficácia é igual qualquer que seja a opção escolhida. Por outro lado, o penso não é 

a melhor opção para quando a pessoa sente uma vontade aguda de fumar, e aí melhor 

se aplicam as outras formas farmacêuticas que vão ter uma ação mais imediata. Assim, 

torna-se vantajoso a associação do dispositivo transdérmico com uma das formas 

orais66,70.  

Atualmente, no nosso país, o bupropion é o fármaco mais vendido, seguido das formas 

de TSN e, por fim, a vareniclina. Importa salientar que nem todas as formas de bupropion 

têm indicação tabágica, ainda assim, o médico pode prescrever ao utente com essa 

finalidade, pois o medicamento acaba por ser o mesmo. No entanto, isto é uma limitação 

desta estatística, que não faz a distinção entre as embalagens de bupropion que são 

vendidas para fins de cessação tabágica, e as que são vendidas como antidepressivo57. 

Naturalmente, o acesso á TSN é bastante mais fácil que o acesso às outras terapias 

consideradas, uma vez tratar-se de uma terapêutica de venda livre, ao passo que as 

restantes implicam uma consulta médica.  

Outra das razões que pode influenciar a compra deste tipo de medicação é o preço. 

Dados do INFARMED permitem verificar que uma embalagem de 30 comprimidos de 

Veraniclina 0,5 mg (CHAMPIX®) têm o preço fixo de 46,34€. Tendo em conta que a 

dosagem terapêutica é de 1 mg, duas vezes ao dia, mensalmente, o tratamento custa 

aproximadamente 100€. Já a terapia com bupropion (Zyban®) fica em cerca de 68€ por 

mês. Estas são terapias caras e sem comparticipação pelo SNS, o que prevê uma 

adesão menor do que à TSN que, comparativamente, se mostra muito mais em conta67,68.  

Vários estudos mostram que a vareniclina e o buproprion são mais efetivos no processo 

de cessação tabágica do que a TSN. Quando comparados, isoladamente, os MSRM com 

indicação para a cessação tabágica, conclui-se que a vareniclina é o tratamento mais 

eficaz atualmente no mercado64,65,69.  

 

 

2.4. A realidade em Portugal 

 

Em Portugal a prevalência do tabagismo é de cerca de 20%, 90% dos quais fuma 

diariamente. Os ex-fumadores representam 15% da população portuguesa, e as 

estatísticas mais recentes apontam para uma ligeira descida no número de consumidores 
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diários. Estes números são, ainda assim, menores do que a realidade verificada noutros 

países da Europa Ocidental57,64. 

O início do hábito tabágico dá-se predominantemente entre os 12 e os 20 anos de idade 

no nosso país, e os jovens indicam como principais razões a influência de amigos, as 

festas e a vontade de experimentar. Aos 15 anos, já 10% da população jovem admite 

fumar pelo menos uma vez por semana. É por isto que se torna tão emergente a 

necessidade de prevenir a iniciação tabágica nos jovens, por medidas de educação para 

a saúde e alertas sérios sobre a realidade do tabagismo ativo57.  

Em média, ao longo da vida, aproximadamente 46,2% dos portugueses revela atos 

tabágicos. Este é um número que muito preocupa a comunidade médica, que todos os 

anos se depara com milhares de pacientes com problemas de saúde consequentes deste 

hábito. Dados de 2010, permitem concluir que cerca de 10% dos óbitos registados no 

nosso país foram consequência do consumo de tabaco, onde se incluem fumadores e ex-

fumadores. As principais causas de morte verificadas foram por cancro, doenças 

cardiovasculares e doenças respiratórias crónicas61. 

Os fumadores, na sua generalidade, consideram que existe algum risco associado ao ato 

tabágico, e por isso são muitos os que fazem tentativas para parar de fumar. Com base 

num inquérito conseguiram-se apurar as principais razões pelas quais os portugueses 

querem deixar este hábito: quase metade dos inquiridos diz ter ganho consciencialização 

dos riscos; uma grande parte reconhece ainda que este hábito estava a afetar o seu 

estado de saúde; outros motivos indicados foram o preço elevado dos cigarros, a 

indicação médica, o pedido da família e a gravidez57. 

O Despacho n.º 404/2012 de 13 de Janeiro de 2012 veio promover a criação de planos 

de promoção da saúde, entre os quais o “Plano para a Prevenção e Controlo do 

Tabagismo”. Este plano, publicado pela primeira vez em 2013, está em andamento no 

nosso país, e sofre uma utilização anualmente. O objetivo é que até 2016 se reduza a 

prevalência do tabagismo, no mínimo em 2% até 201657,62. 

Em Portugal, estão disponíveis, nos hospitais públicos e privados, consultas de apoio à 

cessação tabágica, com especialistas dispostos a ajudar os fumadores, durante esta 

etapa complicada. Embora os registos destas consultas não sejam claro, estima-se que, 

através do SNS sejam atendidos perto de 7000 utentes, anualmente57.  

 

 

2.5. Aconselhamento na cessação tabágica 
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Aconselhar bem significa saber aconselhar em qualquer situação e a cessação tabágica 

não é exceção. Embora os pedidos de ajuda e aconselhamento nesta temática não sejam 

muito frequentes, o farmacêutico deve estar preparado para tal. 

A DGS criou uma lista de dicas muito úteis para quem queira deixar de ser fumador: 

 Fazer uma lista com as principais motivações para parar com o hábito tabágico. 

Esta lista pode funcionar como uma motivação-extra quando o ex-fumador estiver 

perante uma recaída; 

 Reconhecer os próprios hábitos tabágicos, ou seja, saber quando e onde fuma, 

em que situações concretas; 

 Determinar o dia no qual vai deixar definitivamente de fumar. Pode ser uma 

segunda-feira, ou o primeiro dia do mês. Datas que correspondem a inícios (início 

da semana; início do mês; início do ano) são sempre boas hipóteses para deixar 

maus hábitos e, quiçá, adquirir outros mais saudáveis; 

 Contar às pessoas mais próximas a decisão tomada. Assim, o ex-fumador 

assume um compromisso e pode contar com o apoio do seu círculo de amigos e 

familiares; 

 Várias semanas antes de parar de definitivamente de fumar, deve haver uma 

preparação: reduzir o número de cigarros fumados diariamente e começar um 

novo hobby no qual não seja permitido fumar são boas opções; 

 Na data marcada para deixar de fumar, é simples, é imperativo que se cumpra a 

premissa, e não se toque é mais um cigarro que seja; 

 Quando o ex-fumador resolve largar o hábito deve esconder todos os objetos com 

ele relacionados (cigarros, cinzeiros e isqueiros); 

 Este é um processo muito complicado, por isso é natural que o ex-fumador, nos 

primeiros tempos, tenha vontade de voltar a fumar. Quando isso acontecer, o 

melhor é respirar fundo e esperar que essa vontade passe, sem resistir à 

tentação; 

 O ex-fumador não precisa de pensar que nunca mais vai fumar, pois isso pode 

fazê-lo desistir. A solução é pensar nos benefícios que a cessação tabágica lhe 

está a trazer, e nos que, a longo prazo, virão; 

 Praticar exercício físico regularmente, vai melhorar a disposição e afastar a 

ansiedade; 

 Aliar uma alimentação saudável é essencial no processo, uma vez que no geral, 

os ex-fumadores têm tendência a engordar, pois compensam a falta do tabaco 

com comida; 
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 Tentar reduzir ao máximo a ingestão de bebidas alcoólicas e com cafeína. Está 

cientificamente provado que o consumo destas bebidas está associado ao ato de 

fumar; 

 A normal que a vontade de fumar aumente quando o ex-fumador está junto de 

pessoas que mantém hábitos tabágicos. A solução é afastar-se destas ou pedir-

lhes para que não fumem junto de si; 

 Nos momentos em que o ex-fumador, habitualmente, fumava, é aconselhável que 

adquira outros hábitos de substituição. Por exemplo, ao fazer uma pausa no 

trabalho, em vez de fumar um cigarro, pode beber uma água ou um chá, ou 

mascar uma pastilha elástica; 

 Fazer uma poupança com o dinheiro que gastava em tabaco, mensalmente. 

Feitas as contas, um ex-fumador, que fumasse um maço de cigarros por dia, pode 

poupar, em média, 1600€ por ano63.  

Esta é uma lista bastante elaborada, mas dar algumas destas dicas ao utente que vem à 

farmácia pedir ajuda para deixar de fumar, pode ser-lhe uma grande ajuda. À parte disso, 

podem recomendar-se as opções de terapia de substituição da nicotina disponíveis na 

farmácia, em regime de venda livre, como as pastilhas, as gomas e os sistemas 

transdérmicos. 

 

 

 

3. Stress ocupacional 

 

Com a globalização e o desenvolvimento dos métodos de trabalho e das tecnologias, o 

ambiente laboral é cada vez mais exigente, e as entidades patronais procuram 

funcionários com melhores conhecimentos, maior rapidez de raciocínio e de trabalho em 

geral, ou seja, mais produtivos. Isto leva a que as pessoas sintam mais pressão no 

trabalho, o que se pode tornar prejudicial à saúde74. 

O stress ocupacional, ou stress no trabalho, resulta de um desequilíbrio entre as 

exigências e a pressão que um individuo enfrenta no seu local de trabalho, e as suas 

capacidades e recursos para desempenhar determinadas tarefas75,76.  

Como consequência do stress ocupacional, ocorrem uma série de reacções negativas 

aos níveis físico, psicológico, cognitivo e comportamental que a longo prazo podem levar 

ao desenvolvimento de patologias como depressão, diabetes ou hipertensão. Este é um 

problema que tem consequências não só a nível individual mas também ao nível da 

sociedade75.  
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3.1. Etiologia do stress ocupacional 

 

As causas do stress no trabalho são uma combinação de dois fatores: as características 

do trabalhador e as condições de trabalho. 

Em relação às características do trabalhador, muitas vezes o que acontece é que a 

pessoa tem tendência a procurar um trabalho que está para além das suas capacidades, 

quer seja porque ainda tem pouca experiência no mercado de trabalho, ou naquela 

posição em específico, quer seja pelo simples facto de as suas capacidades pessoas e 

laborais não serem suficientes para ocupar aquela posição. 

É do conhecimento geral que não existem trabalhos perfeitos, e existe uma diversidade 

de fatores que contribuem para que assim o seja, e para que alguns trabalhadores 

venham a desenvolver stress ocupacional: 

 Tema e conteúdo do trabalho: tarefas monótonas ou pouco interessantes; 

 Carga e ritmo do trabalho: demasiadas tarefas a executar num curto espaço de 

tempo, trabalhar em contra-relógio; 

 Horário: horários pouco flexíveis, trabalhar por turnos, trabalhar muitas horas 

seguidas sem pausas; 

 Controlo sobre as tarefas: não participação sobre as decisões tomadas no local 

de trabalho; 

 Carreira: falta de certezas quanto à manutenção do posto de trabalho, poucas 

perspetivas de promoção, salários abaixo da média, trabalho subvalorizado pela 

sociedade e pela entidade patronal; 

 Papel na empresa: responsabilidade sobre outros indivíduos, ter a mesma função 

que outros indivíduos; 

 Relações Interpessoais: falta de suporte por parte dos supervisores, má relação 

com colegas, trabalho solitário; 

 Organização da empresa/entidade patronal: falta de comunicação, fraca liderança 

por parte da direção e dos chefes de cada departamento77. 

Estas são as razões, também referidas por mim no folheto informativo referente ao stress 

ocupacional (anexo 5), que mais frequentemente causam o stress no trabalho e que 

devem ser melhoradas nas empresas para que estas possam, enfim, oferecer condições 

de trabalho dignas, com qualidade e com respeitos pelos seus trabalhadores e pela 

sociedade. 
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3.2. Consequências do stress ocupacional 

 

Os trabalhadores que trabalham sobre stress desenvolvem, a curto prazo, insónias, 

ansiedade, irritabilidade, falta de concentração e motivação, e até a problemas de auto-

estima. Para além disso estes têm mais dificuldade em tomar decisões no trabalho, e 

pensar logicamente77.  

Contudo, a longo prazo, as consequências podem ser bem mais danosas. Krajnak 

conclui que o aumento dos níveis de stress laboral coincide com um aumento da 

frequência cardíaca. Aumentos sucessivos deste parâmetro resultam num aumento da 

pressão arterial, o qual, por sua vez, aumenta o risco de desenvolvimento de doenças 

coronárias. Este estudo conclui ainda que o nível de exigência do trabalho e a falta de 

poder de decisão neste contexto, são proporcionais ao risco de desenvolvimento de DCV 

e AVC, em ambos os sexos, ainda que esta propensão seja mais notória nas mulheres78-

80. 

Para além destes riscos, o aumento da pressão arterial é indicativo de síndrome 

metabólico, uma condição que co-ocorre frequentemente com Diabetes mellitus tipo II78.  

É possível chegar a estas conclusões através da análise de biomarcadores. Existem 

vários biomarcadores utilizados na avaliação dos níveis de stress dos quais se destacam 

o cortisol e a Ig A78. 

O stress e o padrão do sono alteram os níveis de cortisol, que em situações normais têm 

o seu pico ao final da tarde, e valores basais durante o sono. Os níveis desta hormona 

têm tendência a aumentar em reposta ao stress e ao medo, daí se fazerem estudos de 

avaliação dos padrões de cortisol por análise do cortisol salivar ao longo do dia. Quando 

os valores deste glucocorticóide se encontram constantemente elevados há um risco 

aumentado de desenvolver hipertensão, obesidade visceral, dislipidémia e obesidade 

visceral81-83.  

A Ig A tem um papel igualmente importante no estudo desta problemática, já que níveis 

diminuídos desta imunoglobulina representam uma diminuição da actividade do sistema 

imunitário, daí as pessoas se sentirem mais cansadas no final de um dia em que 

estiveram submetidas a ambientes stressantes78.  

As consequências deste problema não são apenas para o indivíduo mas também para a 

entidade patronal, uma vez que consequentemente aumenta o absentismo ao trabalhado, 

o desempenho e a produtividade são afectados, há maior probabilidade de ocorrerem 

acidentes de trabalho, e a imagem da empresa pode ser denegrida, pelos trabalhadores 

e pelos clientes. Ou seja, também a sociedade acaba por perder com este problema de 

saúde tão comum nos dias de hoje. 
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3.3. Como tratar o stress ocupacional 

 

Não existe propriamente um tratamento para esta condição, mas sim várias medidas não-

farmacológicas que podem ser tidas em conta para aliviar este problema e poder 

erradica-lo.  

Em primeiro lugar as medidas devem ser tomadas pela empresa/entidade patronal, de 

modo a beneficiarem o maior número de trabalhadores possível. A OMS sugere que se 

crie um ciclo de gestão de risco com 5 etapas: 

1) Avaliar o risco associado ao stress no trabalho, analisando o problema em si e 

questionando os trabalhadores sobre a sua opinião sobre as condições de 

trabalho e o que podia ser alterado em benefício de todos; 

2) Definir um plano de ação com vista a reduzir esta problemática no local de 

trabalho; 

3) Implementar o plano de ação, com conhecimento por parte de toda a equipa 

de trabalho; 

4) Avaliar o plano, e perceber até que ponto está a trazer resultados positivos ou 

se tudo continua igual; 

5) Aprendizagem e possíveis novas medidas, que serão aplicadas conforme o 

resultado da avaliação do plano inicial77. 

Relativamente ao trabalhar que sofre de stress ocupacional, ele pode fazer algumas 

alterações no estilo de vida de modo a aliviar o peso deste problema na sua vida. Uma 

alteração de local de trabalho ou de função pode ser benéfica, uma vez que o cargo 

exercido atualmente pode ser demasiado exaustivo para ele. Por outro lado, existem 

várias estratégias de bem-estar que vão ajudar a aliviar a pessoa e fazê-la sentir mais 

satisfeita com a vida e com o trabalho. Em primeiro lugar a pessoa deve saber fazer uma 

gestão própria do seu stress, podendo para isso contar com a ajuda de um psicólogo e 

de terapia cognitiva. Sabe-se que a prática de exercício físico ajuda a aliviar a tensão 

física e a pressão psicológica, contudo para quem não se sente preparado para começar 

uma prática física regular e intensa, existe a possibilidade de recorrer a técnicas de 

relaxamento, nomeadamente ao Yoga. Por último, mas não menos importante, o 

indivíduo a passar por uma situação de stress profissional, deve esforçar-se por 

conheces novas pessoas e conviver. Fazer novas amizades e partilhar experiências faz 

com a pessoa não reflicta tanto sobre os problemas no trabalho e se sinta mais feliz e 

apoiada79.  
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Conclusão 

 

Durante 3 meses tive a oportunidade de experimentar o dia-a-dia de uma farmácia 

comunitária e dos profissionais que lá trabalham, nomeadamente o quotidiano 

profissional de um farmacêutico. 

A Farmácia da Luz é uma farmácia com muitos anos de história, e por lá passam 

centenas de utentes por dia. Por isso, esta primeira experiência profissional acabou por 

ser um verdadeiro desafio. Felizmente, sempre tive o apoio de toda a equipa, o que me 

permitiu uma rápida integração neste mundo da farmácia de oficina. 

O atendimento ao público é uma vertente muito importante neste trabalho, e é aqui que 

se aplica muito do conhecimento adquirido ao longo dos 5 anos de curso. No entanto, 

isso não é o bastante. O farmacêutico para prestar um serviço de excelência deve ter 

conhecimento sobre tudo o que a farmácia dispõe, falo não só de medicamentos, mas 

também de produtos de cosmética, puericultura, ortopedia, higiene oral, farmácia de 

farmácia de família, enfim, de tudo um pouco. E, portanto, continuar sempre a aprender e 

a investir na formação é a melhor maneira de se ser um bom profissional.   

Contudo, o funcionamento de uma farmácia vai para além do atendimento ao público e as 

funções do farmacêutico na farmácia comunitária também. Manipulação, receituário e 

gestão são outros papéis que este profissional deve estar apto a assumir. 

Os temas desenvolvidos nos casos de estudo foram escolhidos por uma razão muito 

simples: serem temas muito atuais. Com o ritmo frenético do século XXI, as pessoas 

acabam por ter pouco tempo livre, deixam de ter tanta disponibilidade para ir ao médico, 

daí a prevalência tão grande da automedicação. O mesmo ritmo acaba por fazer com que 

os indivíduos queiram ter algum meio de escape, como alguns momentos no dia em que 

possam relaxar, e por isso tanta gente acaba por ser vítima do tabagismo, logo a 

importância dos profissionais de saúde na educação para a cessação tabágica. Por fim, 

as exigências laborais são cada vez maiores, o que leva ao stress ocupacional. 

Estes trabalhos permitiram-me contactar de uma maneira mais próxima com alguns 

utentes, ter uma percepção ainda mais nítida sobre estas realidades, e aconselhar mais e 

melhor. 
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Anexos 

Anexo 1 – Ficha de Preparação da Suspensão de Trimetoprim a 1% (m/v) 
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Anexo 2 – Inquérito sobre automedicação 

  

Este questionário decorre no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. É completamente anónimo e 

pede-se a máxima assertividade na sua resposta. 

 

Sexo 

Feminino Masculino
 

Idade ________ 

Profissão _______________________________________________________ 

 

Considera a automedicação uma prática: 

Nada segura 

Segura 

Muito segura 

 

Já se automedicou a si e/ou à sua família? 

Sim  Não 

 

Se respondeu afirmativamente à pergunta anterior: 

Com que frequência o faz? 

Raramente Frequentemente

 

Quais são os medicamentos em causa? (pode assinalar mais do que uma opção de resposta) 

Paracetamol (ben-u-ron®) 

Ibuprofeno (Brufen®) 

Anti-histamínicos 

Descongestionantes nasais 

Contracetivos orais (pílula)  

Reguladores da Farmácia da flora intestinal 

Outros. 

Quais?_______________________________

_________________________________
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Alguma vez sentiu efeitos adversos severos na sequência de uma automedicação? 

Sim Não 

 

Qual a principal razão pela qual recorre à automedicação? 

Não tem médico de família 

Tempo de espera para uma consulta 

Impossibilidade de se deslocar ao médico 

Já tomou a medicação em causa e prevê os 

mesmos efeitos 

 

Se alguma vez recorreu à automedicação com base nas seguintes situações, por favor indique-

as: (pode assinalar mais do que uma opção de resposta) 

Um amigo/familiar aconselhou-me determinado medicamento  

Vi o anúncio na televisão  

Fiz uma pesquisa, com base nos meus sintomas, na internet  

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração.
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Anexo 3 – Folheto informativo: Cessação Tabágica  
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Anexo 4 – Folheto informativo: Stress Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Relatório de Estágio – Deutsches Herzzentrum München 

 

Dora Filipa Duarte Lopes  I 
 

Colocar nome completo do Estudante

Deutsches Herzzentrum München

Dora Filipa Duarte Lopes



Relatório de Estágio – Deutsches Herzzentrum München 

 

Dora Filipa Duarte Lopes  I 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Deutsches Herzzentrum München 

 

maio de 2015 a agosto de 2015 

 

 

 

 

Dora Filipa Duarte Lopes 

 

Orientador : Drª Isolde Graf 

_____________________________________ 

 

 

 

Setembro de 2015 



Relatório de Estágio – Deutsches Herzzentrum München 

 

Dora Filipa Duarte Lopes  II 
 

Declaração de Integridade 

 

Eu, Dora Filipa Duarte Lopes, abaixo assinado, nº 201200051, aluna do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, declaro ter actuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (acto pelo qual um indivíduo, mesmo 

por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado 

a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Estágio – Deutsches Herzzentrum München 

 

Dora Filipa Duarte Lopes  III 
 

Agradecimentos 

 

Em primeiro lugar, agradeço à Dina, minha irmã, que me recebeu em Munique, partilhou 

o seu espaço comigo e me ajudou em tudo, não só neste período, mas sempre. 

Aos meus pais, que mesmo longe me apoiaram, e me deram a oportunidade de viver 

esta experiência maravilhosa. 

A todos os amigos que fiz no Funkerbunker, obrigada pelos momentos bem passados, 

pelas viagens de fim-de-semana e por me terem feito parte desta família portuguesa, com 

certeza. 

A toda a equipa da farmácia do Deutsches Herzzentrum München, pelo 

acompanhamento, e por terem contribuído para o início da minha vida profissional. Um 

agradecimento especial à Diretora Técnica, e minha orientadora, Drª Isolde Graf, por ter 

sido incansável durante estes meses, pela paciência a responder a todas as minhas 

dúvidas, e também pelo gosto em aprender um pouco do que tenho para ensinar. 

Agradeço aos meus professores, por tudo o que me ensinaram longo destes anos, e pela 

preparação para esta etapa, especialmente à Professora Doutora Irene Rebelo e à 

Professora Doutora Marcela Segundo, pelo acompanhamento nesta última fase do curso.  

Não posso esquecer todos os amigos que fiz durante os dois anos em que aprendi 

alemão. Todos eles me ajudaram a crescer como pessoa, e fizeram com que aprender 

esta língua não fosse uma dificuldade mas sim um prazer. Nuno, Cláudia, Rui, Filipa, 

Sara e Susana: obrigada pelos bons momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Deutsches Herzzentrum München 

 

Dora Filipa Duarte Lopes  IV 
 

Resumo 

O relatório que aqui apresento descreve os 3 meses de estágio curricular, em regime de 

ERASMUS+, na farmácia hospitalar do Deutsches Herzzentrum München, o quotidiano 

neste ambiente e os trabalhos aí desenvolvidos. 

Numa primeira parte estão descritos os campos de actividade da farmácia hospitalar, 

assim como a descrição do que aprendi em cada um deles. É ainda abordada a 

legislação alemã na perspetiva da farmácia hospitalar, bem como as guidelines regentes 

da produção no meio hospitalar, nomeadamente as boas práticas de fabrico. 

Em segundo lugar apresentam-se dois trabalhos desenvolvidos por mim, enquanto 

estagiária, no contexto da relação médico-farmacêutico e farmacêutico-equipa de 

enfermagem. O primeiro projeto que comecei por desenvolver no Deutsches Herzzentrum 

München foi a elaboração de um sistema de incompatibilidades nos regimes de infusão 

de uma unidade de cuidados intensivos pediátricos. Trata-se de um trabalho de 

investigação literária exaustiva, e da melhoria da comunicação entre a farmácia do 

hospital e a equipa de enfermagem deste serviço, permitindo a melhoria dos cuidados de 

saúde prestados aos pacientes. O segundo projeto no qual trabalhei foi sobre o papel do 

Azul de Metileno em doentes que desenvolvem Vasoplegia, após cirurgia cardíaca. Este 

projeto foi-me proposto pelo médico-chefe dos serviços de cirurgia cardíaca de adultos e 

foi feito de modo a esclarecer de que maneira o uso off-label do Azul de Metileno nesta 

situação é vantajoso. 

Assim, o relatório de estágio profissionalizante, relata o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional, enquanto farmacêutica estagiária na farmácia de um Centro Cardíaco 

Alemão. 
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Introdução 

O hospital é uma unidade de saúde constituída por uma equipa multidisciplinar, da qual 

os farmacêuticos fazem parte, sendo responsáveis pela aquisição e gestão do 

medicamento, assim como pela sua distribuição. O farmacêutico hospitalar é ainda 

responsável pela informação aos serviços, sobre a medicação utilizada no hospital, bem 

como esclarecer questões relativas à mesma, à equipa médica e de enfermagem.  

Em ambiente hospitalar o farmacêutico acaba por não ter o contacto direto com o 

paciente como em farmácia comunitária, no entanto o seu papel é tão ou mais 

importante. O contacto ativo com a equipa médica é uma mais-valia no sucesso 

terapêutico, o qual deve ser um dos objetivos primordiais do tratamento hospitalar. 

A Alemanha é um país com uma forte indústria farmacêutica e com um desenvolvimento 

de fármacos acima da média, o que se constitui um entusiasmo para qualquer 

profissional farmacêutico. 

Naturalmente, a actividade farmacêutica na Alemanha tem diferenças da mesma 

actividade em Portugal, e este relatório resume algumas das grandes distinções. 

Este relatório de estágio profissionalizante descreve as atividades desenvolvidas entre os 

meses de Maio e Agosto na farmácia hospitalar do centro cardíaco Deutsches 

Herzzentrum München, na Alemanha, quer as tarefas do dia-a-dia, quer os projectos 

desenvolvidos no decorrer deste período, a pedido dos médicos-chefes de estações de 

cirurgia cardiovascular e de cuidados intensivos pediátricos. 
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PARTE I. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

1. Deutsches Herzzentrum München 

O Deutsches Herzzentrum München (DHM) é um hospital especializado em cardiologia e 

cirurgia cardíaca, composto por três clínicas no mesmo espaço - a “Clínica da Cirurgia 

Cardiovascular”; a “Clínica do Coração e das Doenças Cardiovasculares”; e a “Clínica de 

Cardiologia Pediátrica e de Cardiopatias Congénitas”, que preenchem o primeiro, 

segundo e terceiro pisos do hospital, respectivamente, e que integram, cada uma delas, a 

sua própria unidade de cuidados intensivos. O hospital acolhe ainda três institutos – 

“Instituto de Anestesiologia”; “Instituto de Medicina Laboratorial” e “Instituto de Radiologia 

e Medicina Nuclear”. No seu todo, hospital contabiliza 171 camas e cerca de 1000 

funcionários distribuídos pelas várias estações1. 

 

 

Imagem 1 – Entrada principal do Deutsches Herzzentrum München 

 

 

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

2.1. Gestão de Recursos Humanos 

A farmácia do Deutsches Herzzentrum München conta com um quadro de doze 

profissionais, uma Diretora Técnica (DT), uma farmacêutica adjunta, 3 farmacêuticas, 2 

comerciais de farmácia (PKA - Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte), uma 

comercial (Kauffrau), 2 técnicas auxiliares de farmácia (PTA - Pharmazeutisch-

technischen Assistenten), uma assistente de laboratório (Laborantin) e uma funcionária 

indiferenciada. 
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Aqui apenas uma funcionária trabalha tem um horário completo de 40h, todas as 

restantes trabalham só alguns dias por semana e outras completam apenas o horário da 

manhã.  

As farmacêuticas, incluindo a DT, tratam da validação da distribuição, bem como da 

dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, fazem controlos internos, fazem as 

encomendas para a farmácia, cuidam também da aprovação dos medicamentos 

produzidos na própria farmácia, bem como do controlo de qualidade e da garantia de 

qualidade, e participam da gestão dos ensaios clínicos. Paralelamente estão em 

permanente contacto com o pessoal médico e de enfermagem, para esclarecer dúvidas, 

ou enviar medicação extra à distribuição normal. 

As PKAs ocupam-se da facturação para os serviços, atualizam os stocks na farmácia, e 

tratam de toda a facturação relativa às encomendas. 

As PTAs e a assistente de laboratório preparam todos os manipulados, estéreis e não-

estéreis que dispomos na farmácia hospitalar, fazem análise das matérias-primas, bem 

como controlo periódico dos medicamentos armazenados. 

A funcionária indiferenciada trata da organização do espaço da farmácia e da recepção e 

conferência de encomendas. 

De Maio a Agosto trabalhei em equipa com todas as funcionárias, o que foi uma mais-

valia para ultrapassar a barreira linguística no local de trabalho. Todas elas me apoiaram 

no trabalho a nível da farmácia, assim como com outros esclarecimentos relativos ao 

hospital e à relação farmácia-hospital.  

A cooperação de toda a equipa permitiu-me evoluir enquanto farmacêutica no ambiente 

hospitalar bem como na minha formação internacional. 

 
 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêutico 

 

3.1. Sistema e critério de aquisição 

Ao contrário da farmácia comunitária, numa farmácia hospitalar quase todos os 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos são encomendados em grandes 

quantidades. De acordo com os balanços mensais e anuais dos produtos dispensados é 

possível saber quais os produtos que são pedidos pelos serviços com mais frequência e 

a que quantidade corresponde essa procura. Todas estas estatísticas são obtidas do 

sistema informático Amor® e partir do mesmo é emitida uma tabela no final de cada dia 

de distribuição na qual listam os produtos cujo stock atingiu os níveis mínimos e, como 

tal, que necessitam de ser encomendados novamente. A farmacêutica responsável 

atualiza esta lista de acordo com as estatísticas anteriormente mencionadas e faz a 
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encomenda dos produtos. Deste processo resultam guias de encomenda que são 

guardados em pasta própria até ao momento em que a encomenda chega à farmácia e é 

conferida. As encomendas no DHM são feitas por via telefónica às empresas 

farmacêuticas, uma vez que este é o modo mais fiável de o fazer.   

Tal como em Portugal o diretor técnico da farmácia faz-se visitar por delegados de 

informação médica e comercias das principais empresas farmacêuticas os quais lhe 

apresentam os seus produtos e lhes fazem propostas comerciais. À parte disto existem, 

na Alemanha, várias empresas especializadas que preparam, a partir da lista de 

medicamentos que o hospital utiliza, uma ficheiro Excel mensal, de onde constam os 

nomes das empresas farmacêuticas que, naquele mês, fornecem determinado 

medicamento ao preço mais baixo. Isto é possível porque estas empresas juntam um 

grupo de hospitais (aproximadamente 50) e acordam com as indústrias farmacêuticas 

preços competitivos para esse grupo de hospitais. A empresa que presta serviços ao 

DHM é a SANA. Certos medicamentos que são precisos com urgência são 

encomendados a grossitas/empresas de distribuição e chegam à farmácia no próprio dia. 

 

3.2. Receção e conferência de produtos adquiridos 

Desde que as encomendas são processadas até à chegada dos produtos à farmácia do 

DHM decorrem no máximo 2 ou 3 dias, sendo que muitas encomendas chegam logo no 

dia seguinte. O facto de quase todas as empresas fornecedoras terem produção no 

próprio país é uma grande vantagem e que evita atrasos na receção dos produtos. 

A primeira coisa a fazer quando as encomendas chegam à farmácia é verificar se vêm de 

facto endereçadas ao DHM para evitar que fiquemos com encomendas que não nos 

pertencem. De seguida procede-se à conferência dos produtos: em primeiro lugar os 

produtos de frio (2-8°C) e, posteriormente, os restantes. A conferência é feita com base 

na guia de remessa e na nota de encomenda. O produto e a sua quantidade devem 

corresponder nestes dois documentos e na encomenda, assim como o lote e a validade 

dos produtos. Quando a validade não vem explicita na guia de remessa o responsável 

pela conferência deve registá-la manualmente neste documento. No final de conferida a 

encomenda basta carimbar e assinar ambos os documentos, que posteriormente serão 

tratados por uma das PKA que actualizará o stock do produto informaticamente.  

De salientar que quando se tratam de hemoderivados é feita uma cópia da guia de 

remessa que deve ser guardada por um período de 3 anos, por questões de segurança. 
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3.3. Armazenamento dos produtos / prazos de validade  

O armazenamento de todos os produtos farmacêutico num hospital obedece a 

determinados requisitos de espaço, condições de temperatura e humidade, luminosidade 

e segurança. A temperatura nunca pode ser superior a 25º C, e a humidade nunca acima 

do 60%, sendo que os medicamentos devem estar protegidos de luz solar direta. 

Após a conferência todos os produtos são imediatamente arrumados. Existem várias 

zonas de armazenamento na farmácia do DHM: 3 salas com medicação; 4 salas com 

infusões; 2 câmaras frigoríficas com medicação e uma câmara frigorífica com 

hemoderivados. Existem ainda dois cofres onde é guardada a medicação estupefaciente 

(ex: fentanilo; morfina). Em todos estes espaços os produtos são organizados por ordem 

alfabética, e cada produto é organizado segundo a normas FEFO (First Expired, First 

Out) ou FIFO (First In, First Out), ou seja, os lotes que possuem um prazo de validade 

mais curto devem ficar mais acessíveis de modo a serem as primeiras a serem vendidas. 

Em termos práticos, no DHM a primeira medicação a sair está do lado direito da 

prateleira, e os lotes com mais validade encontram-se do lado esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Armazém – Lagerraum 20 Imagem 3 – Armazém – Lagerraum 21 

 

 

4. Sistema de distribuição de medicamentos 

 

4.1. Distribuição clássica 

Em Portugal o processo de distribuição só ocorre quando existe uma prescrição que feita 

pelo médico e que é enviada à farmácia, em formato de papel ou online, para ser 

validada pelo farmacêutico. Na Alemanha não existe o processo de validação 

farmacêutica como o temos em Portugal. Aqui o farmacêutico não tem acesso ao 

processo clínico dos doentes nem sabe qual a medicação que lhes corresponde. No caso 

de se notar algum problema a nível de interacções medicamentosas o médico entra em 
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contacto com o farmacêutico para este tentar resolver o problema. No DHM não existe 

distribuição unidose (SDIDUU), nem distribuição em ambulatório. 

 

4.2. Reposição de Stock por níveis 

Ao contrário de muitos hospitais portugueses aqui a distribuição nunca é unidose, mas 

sim por reposição de stocks nivelados. As enfermeiras-chefes encomendam as 

embalagens necessárias dos medicamentos usualmente em stock e de outros 

medicamentos que possam estar a ser necessários naquela altura, e são as enfermeiras 

que, a partir do stock existente no serviço, preparam a medicação para os doentes pelos 

quais estão responsáveis. 

Com este sistema de distribuição parte-se de stocks previamente definidos em conjunto 

por médicos, farmacêuticos e enfermeiros. A lista de pedidos a ser enviada à farmácia é 

feita pela enfermeira-chefe de cada estação, e é posteriormente verificada e assinada 

pelo médico-chefe. 

Isto torna-se vantajoso no sentido em que na farmácia dispensamos menos tempo a 

fazer uma distribuição por reposição de stocks, do que a fazer uma distribuição unidose 

que implica dividir os blisters e, por vezes, proceder à reembalagem de formas 

farmacêuticas, bem como atribuir a cada paciente os fármacos correspondentes. No 

entanto pode estar na origem de erros por troca de medicação ou de dosagens, de um 

uso não racional do medicamento e, este processo, acaba por tirar tempo à equipa de 

enfermagem, que seria normalmente utilizado no cuidado ao doente. 

Assim a distribuição é feita três vezes por semana, todas as segundas, quartas e sextas-

feiras de manhã. Durante o fim-de-semana ou à noite, quando a farmácia se encontra 

fechada, existe uma chave entregue a um médico-chefe que tem acesso a medicação de 

emergência.

 

4.3. Distribuição personalizada 

O DHM está equipado por um sistema de transporte pneumático (Rohrpost), que liga os 

serviços hospitalares à farmácia. Este sistema é constituído por uma rede de tubos 

(semelhante a uma conduta de gás) que suportam no seu interior a passagem de 

recipientes cilíndricos que aí circulam pela força de ar comprimido. 

Em cada serviço, e também na farmácia existe uma máquina que permite comandar este 

sistema de transporte pneumático. Quando um serviço necessita de um medicamento 

urgente o médico-chefe deve enviar a prescrição, constituída por três folhas – uma 

primeira volta para o serviço junto com o medicamento, e a segunda fica na farmácia 

para efeitos de contabilidade, e a terceira é arquivada nos serviços farmacêuticos durante 

3 anos – e assinada pelo próprio. O farmacêutico dispensa o medicamento, assinando a 
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prescrição e envia o medicamento novamente no recipiente cilíndrico para o serviço 

requerente. 

Este método é bastante prático uma vez que este aparelho permite uma entrega rápida e 

evita a deslocação de um enfermeiro ou médico à farmácia. 

 

4.4. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

 

4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos altamente controlados e que 

obedecem a legislação própria – “Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln”, de 20 

de Maio de 2015. 

A prescrição destes medicamentos é feita à parte de outros grupos terapêuticos. Esta é 

feita em formulário próprio de onde consta o nome do medicamento, a quantidade, por 

extenso e em número, qual o serviço e o médico responsável e respetiva assinatura. O 

formulário é composto por 2 folhas: a primeira é arquivada na farmácia por um período de 

3 anos, por questões legais, e a segunda é utilizada na farmácia para efeitos de 

facturação ao serviço. À parte disso existe um manual de controlo do qual constam todos 

os psicotrópicos e estupefacientes existentes na farmácia do DHM, no qual, sempre que 

haja dispensa, é registada a estação para a qual a medicação é dispensada, bem como o 

médico prescritor, a quantidade dispensada e a quantidade que resta em stock2. 

Todos os meses uma farmacêutica responsável faz a conferência das quantidades em 

stock com os registos deste manual, porque estes valores não podem estar errados. 

Ao contrário do que acontece em Portugal não é necessário enviar estes registos a 

qualquer entidade regulamentar. Os registos são obrigatoriamente guardados na 

farmácia durante 3 anos e podem ser inspeccionados quando a entidade assim o 

entender. 

 

4.4.2. Hemoderivados 

A distribuição de hemoderivados é feita à parte da restante medicação uma vez que para 

os serviços são enviados os comprovativos do lote e da validade dos hemoderivados 

enviados, que são arquivados no serviço junto com a documentação do paciente que 

recebe estes produtos. Contudo, nem todos os hemoderivados estão no espaço da 

farmácia, sendo que a maior parte se encontram no “Depósito de Sangue” que é gerido 

por outra entidade, pelo que a maioria dos registos são guardados por essa entidade e 

não pela farmácia. 

 

 



Relatório de Estágio – Deutsches Herzzentrum München 

 

Dora Filipa Duarte Lopes  8 
 

5. Produção e controlo de medicamentos 

 

5.1. Conceito integrado de garantia de qualidade 

Na farmácia hospitalar existe um sistema integrado de garantia de qualidade que deve 

ser assegurado. Deste sistema fazem parte: a higiene no laboratório de produção; a 

monitorização de higiene; os ensaios às matérias-primas utilizadas na produção em 

farmácia hospitalar; e os ensaios de estabilidade referentes aos medicamentos aqui 

preparados.  

A garantia de qualidade na produção deve começar pelas matérias-primas (MP), e por 

isso aquando da receção de uma nova MP esta deve ser testada. Se a origem for alemã, 

e se se fizer acompanhar de um certificado de qualidade, realiza-se apenas o ensaio de 

identidade redigido na monografia integrante na Farmacopeia Europeia, e, 

eventualmente, podem realizar-se os ensaios de identidade alternativos que estão 

descritos na monografia da MP no Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC). 

Se a MP for requerida a outro país, ainda que traga certificado de qualidade, torna-se 

necessário executar todos os ensaios constantes da monografia presente na 

Farmacopeia Europeia. Quando uma MP não tem monografia nem na Farmacopeia 

Europeira, nem no DAC, o farmacêutico responsável deve elaborar ele próprio, uma série 

de ensaios que comprove a entidade da MP adquirida. No final deste processo, deve ser 

impresso o protocolo de controlo (anexo 1) e arquivado durante 5 anos juntamente com a 

fatura e o certificado de qualidade enviado pelo fornecedor. 

A higiene em produção é uma das primeiras preocupações e existe uma série de regras a 

obedecer antes, durante e após as produções nos laboratórios da farmácia do DHM. 

Obviamente estas medidas são mais rigorosas na produção de formas farmacêuticas 

estéreis (FFE), por onde se passa por duas câmaras e se vestem fardas devidamente 

esterilizadas antes de chegar à câmara de fluxo laminar, no entanto também existe farda 

própria e procedimentos a cumprir no que toca à produção de formas farmacêuticas não-

estéreis (FFNE).  

De modo a comprovar que as medidas de higiene são cumpridas e que as formas 

farmacêuticas aqui produzidas são seguras, faz-se o “Monitoring”. Esta monitorização é 

feita mensalmente no laboratório de produção de FFE e trimestralmente nos dois 

laboratórios de produção de FFNE. No primeiro faz-se monitorização dos seguintes 

parâmetros: contagem do nº de partículas/m3 dentro da câmara de fluxo laminar e fora 

desta; contagem de colónias no ar (prova de sedimentação em agar); controlo de 

superfícies (placas de agar em contacto com partes da superfície); controlo de 

impressões digitais (controlar a higiene da luvas); e, por fim, monitorização do pessoal de 

trabalho (pelo contacto de placas de agar em dois locais específicos da farda de 
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laboratório). Uma vez que este tipo de produção é bastante controlado em cada lote 

produzido são feitos também alguns destes testes. Nos laboratórios de produção de 

FFNE o controlo trimestral inclui os testes referidos anteriormente, no entanto os valores 

esperados diferem, por ser um ambiente menos controlado. Em todos os laboratórios é 

feito um controlo diário da pressão de ar e da temperatura. 

Os ensaios de estabilidade são feitos, de acordo com as ICH guidelines sempre que se 

quer produzir pela primeira vez no hospital um medicamento estéril: fazem-se 3 

produções em pequena escala, que devem simular o processo de produção a aplicar 

futuramente, as quais são analisadas por laboratórios externos competentes (também 

poderiam ser feitas na própria farmácia, mas implicava ter equipamentos como por 

exemplo HPLC, do qual a farmácia não dispõe), ensaiando as propriedades físicas, 

químicas, biológicas e microbiológicas dos lotes. Se o novo medicamento for aprovado, 

passa a realizar-se o ensaio de estabilidade num lote por ano3. 

 

5.2. Preparações de formas farmacêuticas estéreis 

As FFE preparadas no DHM são produzidas num laboratório para efeitos de produção 

estéril, que obedece às GMP. Os medicamentos preparados são: Heparina 100IE, 

Adrenalina 1:100000 e Noradrenalina 1:200000. 

Este tipo de produção é muito regrado e controlado, tanto em termos de espaço e método 

de trabalho, como no pessoal que aqui trabalha. Tudo tem de ser absolutamente estéril, e 

com o mínimo de partículas possível na câmara de fluxo laminar onde estes 

medicamentos são feitos, de modo a evitar uma contaminação. Em cada produção são 

feitos ensaios de controlo integrados no sistema de garantia de qualidade. 

No final da preparação estas formas farmacêuticas armazenadas em pequenos frascos 

de vidro (embalagem primária) são autoclavadas para ficarem realmente estéreis e 

segue-se o controlo de partículas, por parte de um farmacêutico ou técnico de farmácia. 

Em seguida uma amostra de 10 frascos de cada lote é enviada para um laboratório 

externo especializado que fará os testes microbiológicos necessários, processo que 

demora cerca de 2 semanas. Se tudo estive dentro dos valores recomendados o lote 

pode ser libertado para utilização no hospital. Uma amostra do lote deve ser guardada na 

farmácia até ao mínimo de 6 meses depois do final do prazo de validade, para efeitos de 

controlo. 

 

5.3. Preparações de formas farmacêuticas não estéreis 

A preparação de FFNE faz-se no Ganelik Raum. Aqui encontra-se uma antecâmara de 

para desinfecção e equipamento do pessoal, como consta no regulamento da higiene em 
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produção, e dois laboratórios destinados à preparação de formas farmacêuticas não-

estéreis.  

Todo o material necessário foi previamente desinfetado e colocado numa câmara que dá 

acesso ao laboratório. Depois do utilizador proceder à desinfeção das bancadas pode 

começar a produzir os manipulados. 

A maioria dos manipulados não-estéreis feitos no DHM são cápsulas, isto porque grande 

parte dos pacientes deste centro cardíaco são crianças ou bebés, o que implica um 

ajuste de doses que muitas vezes não estão disponíveis comercialmente. Contudo 

produz-se ainda algumas formas farmacêuticas líquidas como xaropes e soluções de 

aplicação retal. Estas formas farmacêuticas são preparadas no Galenik 1, equipado com 

câmara de fluxo laminar, e balanças analítica e semi-analítica. 

No final da preparação do manipulado, desinfetam-se novamente as bancadas de 

trabalho, e o manipulado vai ser submetido ao controlo de qualidade no laboratório de 

analítica. 

No final de controlado o produto analiticamente preenche-se um protocolo de prova 

(anexo 1) que fica anexado ao protocolo de execução e estes manipulados ficam 

disponíveis para distribuição no hospital. 

 

 

6. Informação sobre medicamentos e outras actividades de Farmácia 

Clínica 

 

6.1. Bibliografia utilizada em farmácia hospitalar 

Em farmácia hospitalar utilizam-se vários meios de busca de informação médica e 

terapêutica. A Rote Liste é um livro do qual constam todos os medicamentos 

comercializados na Alemanha, bem como as suas formas farmacêuticas e dosagens, 

divididos pelos grupos terapêuticos correspondentes. O Fachinfo, é uma página de 

internet a partir da qual é possível aceder aos resumos das características dos 

medicamentos. LauerTaxe é uma base de dados, onde o farmacêutico e o pessoal 

médico podem ter acesso aos medicamentos existentes na Alemanha com o príncipio 

ativo pretendido, produzidos em território nacional ou internacional, quer sejam genéricos 

ou medicamentos de origem. Na farmácia hospitalar, o LauerTaxe torna-se muito útil na 

hora de fazer encomendas, esclarecendo o farmacêutico quanto ao medicamento que 

deve encomendar com a substância ativa requerida pelo médico. A ADKA 

(Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker) possui um banco de dados a pensar 

nos farmacêuticos hospitalares, com guidelines a ser adoptadas na farmácia hospitalar e 
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informações gerais sobre medicamentos. Para pesquisas mais concretas e elaboradas, 

deve recorrer-se ao Medline (Pubmed), onde é possível ter acesso a estudos científicos 

elaborados por profissionais qualificados, com base em ensaios feitos in vitro ou in vivo. 

 

6.2. Apoio informativo a outros profissionais de saúde e comissões 

técnicas 

No DHM não existe a vertente de farmácia clínica, e os farmacêuticos não fazem visitas 

aos serviços com os outros profissionais de saúde, a não ser no controlo bienal durante o 

qual a farmacêutica verifica se os medicamentos e dispositivos médicos estão conforme 

as regras, isto é, se estão bem armazenados, segundo as normas FIFO/FEFO, se estão 

organizados alfabeticamente pelo nome da substância ativa, e a nível de psicotrópicos e 

estupefacientes se o manual de controlo é preenchido correctamente e se as quantidades 

neste inscritas correspondem à realidade. Nesta visita há uma pequena discussão sobre 

o que não estava conforme na última visita farmacêutica, se agora já está, e o que não 

esteja, como pode ser melhorado. As farmacêuticas do DHM estão disponíveis para 

qualquer contacto com o pessoal médico ou de enfermagem, no sentido de 

esclarecimento de dúvidas relativas à farmacoterapia e farmacocinética. Muitas são as 

vezes que são contactadas principalmente por médicos. O que acontece é que muitas 

vezes os médicos lêem novos artigos sobre morbilidades associadas a determinados 

medicamentos e ligam para a farmácia para serem esclarecidos sobre a veracidade 

destes factos. As farmacêuticas quando não têm uma resposta imediata para os médicos, 

fazem pesquisa e no mínimo espaço de tempo possível enviam informação credível aos 

médicos. Outra situação que acontece com frequência é as enfermeiras terem dúvidas 

sobre como administrar alguns medicamentos, se existem incompatibilidades e em que 

soluções podem diluir os medicamentos que vêm na forma de pó. 

 

6.3. Farmacovigilância 

Na Alemanha a entidade responsável pela coordenação e diligência do sistema de 

vigilância é o Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BAM).O farmacêutico 

hospitalar tem um papel de máxima importância na manutenção de um sistema de 

farmacovigilância no seu local de trabalho, devendo promovê-lo perante os outros 

profissionais de saúde do seu hospital e assegurar-se de que o mesmo está a ser 

cumprido. O BAM criou um formulário próprio a preencher pelos profissionais de saúde 

quando é detetada alguma reação adversa a um medicamento, e este deve ser enviado 

logo que possível para que a entidade defina um procedimento de segurança, o que pode 

levar à retiração temporária do medicamento do mercado. Para além disso também deve 
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ser enviado um aviso à empresa responsável pela produção do produto a informar que tal 

situação ocorreu4. 

Integrado no processo de farmacovigilância, todas as semanas os farmacêuticos 

recebem o “Jornal Farmacêutico” no qual para além de notícias do mundo da farmácia, 

traz um suplemento com artigos que devem ser retirados do mercado (temporária ou 

permanentemente). O farmacêutico responsável deve enviar os medicamentos em causa 

existentes em stock de volta ao fornecedor e destacar esse suplemento, enviando-o ao 

BAM como prova de retirada do produto do hospital. 

 

6.4. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos 

Os ensaios clínicos na Alemanha obedecem ao regulamento "Verordnung über klinische 

Prüfungen von Medizinprodukten“ de 25 de julho de 20145. 

O farmacêutico tem um papel fundamental nos ensaios clínicos que decorrem no 

hospital. Este é responsável pelo correto armazenamento e dispensa da medicação 

utilizada nos estudos. 

Os ensaios clínicos realizados no DHM podem ser promovidos por indústrias 

farmacêuticas ou por investigadores do próprio hospital. E são feitos essencialmente 

para: testar um novo medicamento (estes são sempre promovidos pela indústria); testar 

uma nova dosagem; ou, testar uma nova indicação para um medicamento já existente. 

Há alguns anos era produzida, no DHM, medicação para ensaios clínicos decorridos no 

mesmo, nomeadamente placebo. No entanto, durante o período em que fiz o meu 

estágio, estava a decorrer apenas um ensaio clínico, cuja forma farmacêutica 

(comprimidos) não era produzida pelo hospital. Para que haja produção de medicação de 

estudo numa farmácia hospitalar é necessário uma autorização especial, que comprova 

que a farmácia atua por meio de processo validados de acordo com as Boas Práticas de 

Fabrico (GMP – Good Manufacture Practice).  

Antes de se iniciar um ensaio é atribuído um número a cada paciente, e os pacientes são 

distribuídos, normalmente por 2 grupos – randomização. Este é um processo 

automatizado que o próprio computador faz por si. No DHM todos os ensaios clínicos são 

feitos em dupla ocultação, ou seja, nem os pacientes que participam no estudo, nem os 

médicos responsáveis sabem o que cada paciente toma, isto permite que não se tirem 

conclusões precipitadas e que o comportamento dos pacientes não se altere por saberem 

o que estão a tomar. 
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6.5. Comissões técnicas existentes no hospital e as suas atividades 

No DHM existe a comissão do medicamento – Arzneimittelkommission, da qual fazem 

parte os médicos-chefes dos serviços do hospital, a DT da farmácia e a 2ª farmacêutica. 

Fazem-se reuniões bianuais, nas quais são discutidos quais os medicamentos que 

devem fazer parte do stock da farmácia hospitalar – Arzneimittelliste, quais os que devem 

ser retirados ou substituídos, e quais os que devem fazer parte dos medicamentos de 

requisição especial – Sonderanforderung, isto é, os medicamentos que necessitam de 

uma prescrição especial e justificada, para serem dispensados. Nestas reuniões são 

discutidos ainda fatores económicos da farmacoterapia: quais os serviços que 

apresentam consumos farmacoterapêuticos e, consequentemente, gastos mais elevados, 

e quais os medicamentos que representam grandes fatias do orçamento da farmácia 

hospitalar, como o caso de novos antibióticos. Com base nestes conteúdos faz-se uma 

discussão sobre como manter a eficácia terapêutica, diminuindo os gastos. No fundo, 

procuram-se alternativas que possam vir a aliviar o orçamento hospitalar, conservando a 

qualidade dos tratamentos prestados. 

Uma segunda comissão da qual a farmácia faz parte, representada pela DT, é a 

Comissão de Higiene (Hygienekommission), constituída ainda pelos médicos-chefes de 

cada serviço, o gestor de compras, e o diretor clínico do hospital. Esta comissão reúne-se 

duas vezes por ano e discute temas como doenças infecciosas, infecções nosocomiais, 

estirpes multirresistentes, o estado de limpeza dos serviços, os resultados de análises à 

água do hospital e a vigilância em antibioterapia. 

Por fim, também bianualmente reúne-se ainda a Comissão de Infusões 

(Infusionenkommission) composta pela ela pela DT da farmácia, médicos-chefes, e ainda 

pelo médico responsável pelo serviço de sangue do DHM. Esta comissão serve para 

explorar todos os temas relacionados com os produtos hemoderivados tais que a sua 

gestão e o controlo das condições de armazenamento. 

 

 

PARTE II. INVESTIGAÇÃO EM MEIO HOSPITALAR 

 

1. Vasoplegia e o tratamento com Azul de Metileno 

 

1.1. Noção de Vasoplegia 

A Vasoplegia ou Síndrome Vasoplégico (SV) é uma condição que ocorre frequentemente 

após cirurgias cardíacas. Embora seja mais comumente associado a cirurgia cardíaca on-

pump, também se registam casos associados a cirurgia cardíaca off-pump8,9. 

Apesar de se um estado não concretamente definido, há alguns sintomas que o 

caracaterizam, como: 
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 Vasodilatação difusa e persistente; 

 Hipotensão (Pressão Arterial Diastólica <50mmHg); 

 Elevado índice cardíaco (> 2,5L/min/m2); 

 Pressão atrial direita <5mmHg; 

 Pressão atrial esquerda <10mmHg; 

 Fraca resistência vascular; 

 Necessidade de recurso a medicação vasopressora; 

 Manutenção de hipotensão mesmo após o uso de aminas 

vasoconstritoras6,7,10,11,13,15. 

Esta sintomatologia leva o organismo a desenvolver falência respiratória e circulatória6. 

Os fatores de risco que contribuem para o SV podem ser de etiologia cirúrgica como: 

uma cirurgia na sequência de uma falência cardíaca; a longa duração de um bypass 

cardiopulmonar (CPB - Cardiopulmonary bypass); ou a instabilidade hemodinâmica que 

se verifica imediatamente antes ou no ínicio do CPB. Outras, comumente verificadas são: 

a utilização de fármacos como heparina, β-bloqueadores, bloqueadores dos canais de 

cálcio e antagonistas da angiotensina; a depleção dos níveis de catecolaminas durante 

condições de stress (enfarte agudo do miocárdio – EAM e angina); a presença de 

diabetes; e o uso de protamina7,8,9,11,13,15,19. 

O que mecanismo de desenvolvimento desta condição ainda não está completamente 

esclarecido, no entanto alguns autores crêem que a vasoplegia resulta de uma 

desregulação na síntese e libertação de óxido nítrico (NO), paralelamente, com a 

activação da enzima guanilato ciclase (GC) nas células do músculo liso. O NO é 

produzido, no organismo humano, pelas enzimas NO sintetase induzível (iNOS) e NO 

sintetase endotelial (eNOS). A iNOS é produzida pelos mióctios vasculares, 

cardiomióctios, fator de necrose tumoral e interferão-4,10. 

A suprarregulação da iNOS resulta num aumento da produção de NO, o qual ativa a GC 

a gerar guanosina monofostato cíclica (cGMP). Este processo leva à diminuição da 

resposta dos vasoconstritores, perda do tónus vascular, aumento da permeabilidade 

vascular e depressão do músculo cardíaco4,10. 

A descoberta do NO como mediador da resposta inflamatória sistémica após CPB sugere 

que o SV pós-operatório possa ser limitado pela inibição deste composto. 

Em primeiro lugar o tratamento deve ser assegurado por fármacos vasopressores como 

noradrenalina, adrenalina, dopamina e vasopressina7,8.  

Outra hipótese colocada é a descontinuação, no dia anterior à cirurgia, de inibidores da 

enzima conversora da angiotensina, visto que estes agentes constituem um risco 

considerável no desenvolvimento do SV. Sugere-se ainda que a infusão de uma pequena 
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dose de vasopressina pode ser uma boa medida profilática, uma vez que esta hormona 

atua na manutenção da resistência vascular sistémica9,15. 

No entanto, a eficácia de vasopressores como primeira linha de tratamento da vasoplegia 

é limitado pela resistência às catecolaminas e pela toxicidade significativa que estes 

fármacos representam15.  

Como tal, uma terapia de recurso é necessária, para solucionar os casos de vasoplegia 

refratária ao tratamento de primeira linha. É aqui que entra o azul de metileno (AM) como 

agente terapêutico. 

 

1.2.  O tratamento com Azul de Metileno 

O AM, também conhecido como cloreto de metiltionínio, começou a ser estudado como 

possível tratamento para o SV. Segundo Evora et al., o autor que tem vindo a estudar 

exaustivamente a relação entre a vasoplegia e o uso do AM, este composto representa o 

melhor, mais seguro e mais económico, tratamento no SV7. 

O mesmo autor que clarifica o mecanismo pelo qual a vasoplegia se desenvolve, explica 

também como o AM atua. Segundo ele, este composto liga-se ao grupo heme da GC 

solúvel, inibindo a ação desta enzima, o que, por sua vez, vai levar à inibição do NO. 

Assim, os níveis de GMPc diminuiem, minimizando a resposta dos vasodilatadores do 

GMPc no endotélio e no músculo liso vascular8,9,12,18. 
 

 

Imagem 4 - Esquema representativo do papel do Azul de Metileno no tratamento do 

Síndrome Vasoplégico10 
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Apesar de ainda não existir nenhum protocolo terapêutico definido, geralmente as doses 

administradas são de 1 a 2 mg/Kg, até a um máximo de 7mg/Kg. A dose letal é de 40 

mg/Kg7,8,9,19. 

No tratamento da vasoplegia refratária à terapia com noradrenalina, a infusão de AM, é, 

geralmente, iniciada quando se atinge uma dose de noradrenalina de pelo menos 

0,5µg/Kg.min17. 

 

As vantagens da utilização do AM como terapêutica do SV foram já descritas em vários 

estudos: 

 Özal et al. compilou informação de várias investigações que mostraram que um 

administração pós-operativa única de AM em resposta à sintomatologia de vasoplegia 

pode facilmente restaurar a resistência vascular sistémica. Foi ainda possível concluir 

que a endocardite intraoperativa infeciosa pode ser tratada com sucesso  pela adição 

de AM em infusão durante o CPB ou, pós-operativamente11. 

 Levin at al. descreveu um estudo composto por 56 pacientes randomizados em dois 

grupos: um primeiro grupo com 28 pacientes a receber AM – 1,5mg/Kg, infundidos 

durante 1h, e um segundo grupo com 28 pacientes a receber placebo. Os pacientes 

do primeiro grupo mostraram diminuição de parâmetros como: mortalidade, eventos 

cardiovasculares, falência renal, falência respiratória, falência hepática, neuropatia e 

arritmia ventricular e supraventricular. Nos pacientes tratados com AM, houve uma 

menor necessidade do recurso a vasopressores e a diálise, bem como uma duração 

menor da sintomatologia. É de notar que uma não utilização de vasopressores, 

previne os efeitos secundários causados pelos mesmos como isquémia e arritmias. 

Ainda neste estudo, não se verificaram mortes no grupo tratado com AM, contra 6 

mortes (21%) registadas entre os pacientes do segundo grupo10. 

 Um estudo turco analizou os benefícios da administração profiláctica de AM em 50 

pacientes, que receberam 2,0mg/Kg, infundidos durante 30 minutos, em relação a 

outros 50 pacientes a receberem placebo. Mais uma vez verificaram-se as vantagens 

do tratamento com AM, com uma resistência vascular sistémica (RVS) 

significativamente superior à que se verificou nos pacientes do 2º grupo, assim como 

menor administração de vasopressores e menor necessidade de transfusões e de 

recurso a suporte colóide e cristalóide. O mais interessante foi que nenhum dos 

paciente que fez o tratamento profiláctico com AM desenvolveu vasoplegia, ao 

contrário de 26% dos pacientes a receber placebo que acabaram por desenvolver 

esta condição11. 

 Um 4º estudo levado a cabo com 30 pacientes – 15 pacientes a receber AM, 3mg/Kg 

(duração da infusão não definida) e 15 pacientes a receber placebo concluiu que: os 
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pacientes a receber AM apresentaram um aumento significativo da pressão arterial 

média imediatamente após a administração do composto, menos carência de 

fármacos vasopressores, níveis séricos de lactato mais baixos e melhoria do 

processo de pós-carga cardíaca12. 

Contudo o tratamento com AM apresenta uma série de efeitos adversos: 

 Arritmias cardíacas; vasoconstrição coronária; diminuição no output cardíaco, bem 

como no fluxo sanguíneo renal e na resistência mesentérica; aumento da pressão 

da artéria pulmonar com deterioração das trocas gasosas; angina; cefaleias; 

confusão; febre; diaforese; náuseas e vómitos; dor abdominal; dor precordial; 

anemia hemolítica; hiperbilirrubinémia; aparecimento de corpos de Heinz; 

metahemoglobinémia; alteração das enzimas hepáticas (reportada do uso 

combinado com adrenalina); coloração verde-azulada da urina; coloração azulada 

da superfície corporal7,8,9,11,15,17. 

O AM é contra-indicado nas seguintes situações: hipersensibilidade ao composto, 

insuficiência renal crónica, síndrome hepatopulmonar, deficiência em G-6-P-D e, em 

pediatria - doses superiores a 2mg/Kg são desaconselhadas15. 

Relativamente a interações medicamentosas sabe-se que o dapsone, um antibiótico 

utilizado no tratamento e prevenção da lepra, e alguma medicação antidepressiva e 

ansiolóticos, como os inibidores selectivos da recaptação de serotonina, podem interferir 

com a ação terapêutica do AM7,15. 

A farmacocinética deste composto tem vindo a ser avaliada ao longo dos últimos anos e 

sabe-se já que o AM penetra no eritrócito e é metabolizado pela NADPH redutase a azul 

de leucometileno, o qual, por sua vez, reduz não enzimaticamente a meta-hemoglobina. 

A sua excreção é feita pela urina, bílis e fezes, na forma própria de AM, e na forma de 

azul de leucometileno7,8,9,16. 

 

1.3. Conclusão 

O SV surge em quase um quarto dos doentes submetidos a cirurgia cardíaca e está 

associada a um aumento significativo de morbilidade e mortalidade. 

Aparentemente, esta condição surge de uma desregulação na síntese e libertação de NO 

e na ativação da GC no músculo liso vascular. A produção de NO pela expressão da 

enzima iNOS na vasculatura é responsável pela excessiva vasodilatação e pela redução 

da resposta contráctil a agentes vasopressores. Consequentemente o NO ativa a enzima 

GC, e o que leva à vasodilatação generalizada.  
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O AM liga-se á iNOS, ação que diminui a produção de NO, melhorando o tónus vascular. 

Vários estudos comprovaram que o uso deste composto na terapêutica do SV pode 

bloquear a constante depressão da RVS em pacientes que não respondem ao tratamento 

com vasopressores. 

No entanto as indicações, assim como as doses e esquemas de administração continuam 

incertos. 

Pode concluir-se que o uso off-label do AM no tratamento da vasoplegia tem tido bons 

resultados práticos, ainda que se devam fazer estudos mais concretos no sentido de 

alcançar a um esquema terapêutico comprovado. 

 

 

2. Regime de Incompatibilidades em Unidade de Cuidados Intensivos 

Pediátricos 

Um dos desafios que me foi colocado enquanto estagiária na farmácia do DHM foi criar 

um regime de incompatibilidades para a unidade de cuidados intensivos pediátricos 

(UCIP), a estação 3.3 do DHM. Esta estação acolhe recém-nascidos e crianças com 

graves problemas cardíacos, e que são submetidos a cirurgia cardiovascular neste 

hospital.  

Os fármacos são administrados intravenosamente, através de um cateter venoso central 

(y-site), ou através de cateteres periféricos. Isto torna-se vantajoso uma vez que, por esta 

via, os efeitos da terapêutica surgem rapidamente. Contudo, a administração intravenosa 

(IV) tem algum perigo associado, devido à dificuldade no acesso venoso, à polimedicação 

e à baixa taxa de infusão20.21.22. 

As incompatibilidades entre os fármacos resultam de reações físicas ou químicas. As 

primeiras conseguem ver-se a olho nu, uma vez que, no geral, são partículas 

precipitadas, alterações de coloração, ou aparecimento de turvação. Por outro lado, as 

reacções químicas de incompatibilidade só se detetam por métodos analíticos, como o 

HPLC, que permite detetar a perda de atividade das substâncias testadas21. 

Os médicos prescrevem toda a medicação, no entanto, são as enfermeiras que deliberam 

sobre os acessos venosos, e como distribuir os fármacos pelos diferentes lumens. Este 

processo decorre muito da experiência do pessoal de enfermagem, no entanto alguns 

erros ocorrem, devido à falta de informação sobre incompatibilidades de fármacos em 

administração y-site, e neste campo é fundamental a intervenção da equipa da farmácia 

no sentido de solucionar esta questão. 
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A frequência de ocorrência de incompatibilidades em regime IV é semelhante, em adultos 

e em pediatria, no entanto, quando esta ocorre nos segundos existe um risco três vezes 

superior de causar danos no paciente20. 

Neste sentido, as incompatibilidades podem dar origem a privação do efeito terapêutico, 

obstrução do cateter, irritação da vasculatura e, até mesmo, embolismo20,22,23. 

Depois de me ter sido proposto este trabalho, conclui que uma maneira de as 

enfermeiras terem um acesso rápido às incompatibilidades e precauções relativas aos 

fármacos mais frequentemente usados no serviço era ser construir uma tabela ordenada 

alfabeticamente (anexo 2), com informação essencial e de fácil consulta. Nesta constam, 

para cada substância ativa: o intervalo de pH a que o composto é estável, a possibilidade 

de ser filtrado e de ser administrado através de um cateter venoso central (ZVK – 

Zentralvenöser Katheter), as soluções em pode ser reconstituída, as incompatibilidades 

conhecidas e algumas notas que pudessem ser importantes no momento da 

administração. 

A maior parte das informações foram retiradas da principal e bibliografia, o Handbook on 

injectable Drugs 18ª Edição. Para cada substância ativa presente na tabela foram 

procurados artigos através do Medline (Pubmed), e cruzou-se a informação com o 

Trissel. Um terceiro meio informativo foi o Neofax 2006, um manual utilizado pelas 

enfermeiras, na UCIP, no qual existe informação sobre a substância ativa no geral, e 

sobre fármacos compatíveis e incompatíveis. Tabelas de incompatibilidades criadas em 

vários hospitais europeus e americanos foram também referências, e, por fim, recorreu-

se ao KIK (Kompatibilität im Katheter), um programa desenvolvido pela Braun, para testar 

incompatibilidades. 

Os fármacos utilizados neste trabalho foram escolhidos através do cruzamento de vários 

planos de recém-nascidos e crianças internadas nesta estação (um plano exemplo 

encontra-se no anexo 3). Apesar de ter tido acesso à lista de todos as soluções de 

administração parental utilizados na UCIP, o tempo disponível para elaborar esta tabela 

acabou por ser pouco e daí ter escolhido apenas 30 das mais frequentemente utilizadas 

nesta estação. 

De modo a diminuir a ocorrência de incompatibilidades é necessário que a equipa de 

farmacêuticas do DHM se debruce sobre este problema e continue este projeto, 

aplicando-o a todos os fármacos utilizados e dando formação à equipa médica e de 

enfermagem sobre a gestão correta de fármacos em administração do tipo y-site 
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Conclusão 

 

A Farmácia Hospitalar na Alemanha difere em alguns aspetos da realidade portuguesa. 

No fundo conseguimos ter nos hospitais de Portugal alguns conceitos mais bem 

trabalhados do que na farmácia hospitalar alemã, por outro lado, também eles 

conseguem ter outros aspetos mais bem definidos, mas no fundo todos caminhamos no 

sentido da concordância regulamentar a nível europeu, e nos guiamos por normas que 

são iguais para todos os países do velho continente. 

Tive oportunidade de fazer um pouco de tudo neste contexto hospitalar: participar na 

distribuição, produzir formas farmacêuticas estéreis e não-estéreis, fazer controlo de 

qualidade, conhecer o conceito de garantia de qualidade e os ensaios clínicos que se 

realizam no hospital, visitar os serviços e esclarecer os profissionais de saúde. 

No período no qual estagiei foram-me feitas algumas questões e propostos alguns temas 

de investigação bibliográfica com relevância na prática clínica em cardiologia. Desenvolvi-

os durante o estágio, e acabei por transpô-los também para o relatório. Afinal, estes 

temas acabaram por constituir uma boa parte dos 3 meses, e com eles consegui 

compreender um dos grandes papéis do farmacêutico em contexto hospitalar: o de 

investigador. Como parte de uma equipa multidisciplinar o farmacêutico deve estar 

sempre ao dispor da equipa médica e de enfermagem e saber esclarecer as suas 

dúvidas, daí a necessidade de ter um bom raciocínio e de saber onde encontrar e e como 

trabalhar a informação. 

O Deutsches Herzzentrum München é um hospital universitário, e, para mim, acabou por 

se tornar numa verdadeira escola, em vários aspetos. A farmácia do hospital é 

constituída por profissionais, na sua maioria, bastante experientes, e foram eles os 

últimos professores que tive, agora, prestes a acabar o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. 

Toda a equipa esteve envolvida no meu plano de formação, e pude contar com a ajuda 

de todos durantes estes 3 meses, num novo país, com uma nova língua, e com uma 

realidade em farmácia hospitalar bem diferente. O que para mim era um desafio, acabou 

por ser também para toda a equipa que me acompanhou. 

O balanço que faço é, de todo, positivo. Experiências como esta oferecem-nos, a nós 

futuros farmacêuticos, novas perspectivas e permitem-nos desenvolver um espírito crítico 

fundamentado, que nos deve acompanhar toda a vida. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Protocolo de prova de cápsulas de Ácido acetilsalicílico 1mg 
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Anexo 2 – Tabela de incompatibilidades em regime y-site de fármacos utilizados na 

estação 3.3 – UCIP 
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Anexo 3 – Plano da prescrição de um recém-nascido internado na UCIP 

 




