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RESUMO 

O estágio curricular faz parte do plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. Assim sendo, realizei esta parte do curso na Farmácia da Estação, em 

Nine, do dia 1 de maio ao dia 31 de outubro. 

O estágio, a última unidade curricular deste mestrado integrado, tem como objetivo 

pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, bem como a aquisição de 

novos conhecimentos de natureza prática e que permitam ao estudante adquirir 

competências para o exercício da profissão farmacêutica. 

Na farmácia comunitária, é importante ter a perceção do papel relevante que o 

farmacêutico desempenha, bem como do funcionamento da farmácia e da relação 

farmacêutico-utente. Com este objetivo em vista, participei nas atividades quotidianas da 

farmácia, desde a entrada do medicamento da farmácia, com a receção de encomendas, 

até à sua dispensa e aconselhamento ao utente. 

Desenvolvi ainda dois casos de estudo relacionados com a atividade farmacêutica em 

duas áreas do meu interesse: a resistência aos antibióticos e o consumo de fármacos 

estupefacientes. 

Relativamente à resistência aos antibióticos, tentei sensibilizar a população para este 

problema emergente, que cada vez mais deve fazer parte das nossas preocupações. De 

modo a incutir uma utilização sustentável destes medicamentos, elaborei um panfleto 

informativo, onde constavam informações relevantes sobre os antibióticos e medidas a 

adotar para combater as resistências. 

O estudo do consumo de estupefacientes serviu para compreender melhor o porquê 

de estes serem sujeitos a um controlo tão apertado. Tentei ainda perceber como evoluiu 

o consumo destes nos últimos quatro anos e realizei inquéritos aos utentes para 

compreender a razão que os levou ao consumo destes fármacos, bem como se já haviam 

sofrido reações adversas. Os inquéritos com as respostas mais interessantes foram 

transformados em casos clínicos. 

O estágio curricular que desenvolvi nestes seis meses constitui uma parte muito 

importante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, em que o estudante 

contacta pela primeira vez com o mundo do trabalho e cresce não só a nível profissional, 

como também a nível pessoal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estágio em Farmácia Comunitária corresponde a uma etapa de grande importância 

na formação de futuros farmacêuticos, uma vez que permite aos estudantes o primeiro 

contacto com o público e com a realidade profissional. Com este estágio, pretende-se 

que os conhecimentos teóricos, adquiridos ao longo do curso, sejam consolidados e que 

novas valências técnicas e deontológicas sejam adquiridas, de modo a que o exercício 

futuro da atividade farmacêutica seja responsável e competente. Além do mais, o estágio 

confere ainda a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma farmácia, bem como 

de desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa e a consciencialização da 

importância de um conhecimento atual e polivalente, dotando o futuro farmacêutico de 

ferramentas técnicas e científicas para promover e defender a saúde pública nas 

diferentes áreas de intervenção. 

Assim, este capítulo descreve de forma sucinta as principais atividades desenvolvidas 

ao longo do meu estágio na Farmácia da Estação, no período de 1 de maio a 31 de 

outubro de 2014. No Anexo I encontram-se esquematizadas as atividades 

desenvolvidas. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA DA ESTAÇÃO 

2.1 LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

A Farmácia da Estação situa-se no Largo da Estação, em Nine, Vila Nova de 

Famalicão e tem como Diretor Técnico (DT) o Dr. Hélder Mesquita. Tem uma localização 

privilegiada, em frente à estação de caminhos-de-ferro, o que faz com que também 

turistas recorram ao serviço da farmácia. Esta farmácia atende não só às necessidades 

dos habitantes da freguesia de Nine, mas também das freguesias vizinhas. 

A Farmácia da Estação encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 

9h às 13h e das 14h às 21h, ao sábado das 9h às 13h e das 15h às 19h e aos domingos 

e feriados das 10h as 12h.  

 
2.2 ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

Quer a nível do espaço exterior, como a nível do espaço interior, as instalações 

obedecem às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), de acordo com o Decreto-Lei nº 

307/2007 de 31 de agosto 1. 

 

2.2.1 ESPAÇO EXTERIOR 

A fachada da farmácia (Figura 1) está devidamente identificada com a cruz verde, 

iluminada sempre que a farmácia se encontra aberta, o nome da farmácia e a 
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identificação do DT. Possui duas montras, que são alteradas periodicamente, destinadas 

à publicidade de produtos dermo-cosméticos e medicamentos não-sujeitos a receita 

médica (MNSRM), bem como promoções vigentes e alusões a festividades e produtos 

sazonais. Junto à entrada, encontra-se a informação referente ao horário de 

funcionamento e às farmácias de serviço permanente e de disponibilidade. O acesso ao 

interior da farmácia faz-se através de uma porta automática. 

 

Figura 1 Fachada principal da Farmácia da Estação. 

 

2.2.2 ESPAÇO INTERIOR 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de agosto, e de modo a 

garantir que os utentes dispõem da comodidade e privacidade inerentes a um 

atendimento de qualidade e que os medicamentos são armazenados e preparados de 

forma adequada, as farmácias devem dispor, no mínimo, de cinco divisões, sendo elas a 

sala de atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado, armazém, 

laboratório e instalações sanitárias 2. 

A atividade da farmácia desenvolve-se em dois pisos. O rés-do-chão constitui a 

principal área da farmácia, que inclui a área de atendimento ao público, a zona de 

armazenamento dos medicamentos, o gabinete de atendimento personalizado (check-up 

saúde), o gabinete da direção técnica, a zona de receção de encomendas, o laboratório 

destinado à preparação de manipulados, a sala de reuniões e instalações sanitárias. 

O piso menos um (Figura 2) funciona como armazém secundário e destina-se 

essencialmente ao armazenamento de excedentes dos MNSRM e dos medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM), dos produtos cosméticos e de higiene corporal 

(PCHC) e dispositivos médicos (DM) de maior volume. 
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Figura 2 Armazém secundário. 

 

Algumas destas áreas merecem uma atenção especial, devido à importância que 

ocupam no dia-a-dia da farmácia: 

 A área de atendimento ao público (Figura 3) é a mais importante da farmácia, 

pensada para proporcionar ao utente uma experiência agradável. Possui quatro balcões 

de atendimento separados fisicamente, de modo a permitir a privacidade dos utentes, 

cada um munido de um computador. Atrás destes balcões, existem expositores com 

produtos de rotação sazonal. Ainda nesta zona, está disponível um medidor de pressão 

arterial automático e uma balança automática. 

 

Figura 3 Área de atendimento ao público.  

 

 A zona de armazenamento de medicamentos é constituída por duas áreas de 

gavetas, sendo que uma destas áreas compreende os comprimidos/cápsulas éticos, 

ampolas, pomadas/cremes e pós, e a outra os comprimidos/cápsulas genéricos, 

injetáveis, colírios, xaropes, soluções cutâneas e auriculares, psicotrópicos e 

estupefacientes, produtos destinados a asmáticos e produtos destinados à mulher, tais 

como pomadas, cremes e comprimidos vaginais e medicação de terapêutica de 

substituição hormonal. Em ambas as secções, os medicamentos encontram-se 

ordenados por ordem alfabética do nome comercial ou da denominação comum 
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internacional (DCI), no caso dos medicamentos genéricos. Existe ainda um frigorífico, 

destinado ao armazenamento de produtos termolábeis.  

 O gabinete de atendimento personalizado é a área na qual se faz a determinação 

de parâmetros bioquímicos e da pressão arterial. Por trás desta área, existe outra sala 

onde, além de se armazenar toda a documentação técnico-científica da farmácia e se 

conferir as receitas antes de serem enviadas para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF), se procede à administração de medicamentos injetáveis.  

 O laboratório destina-se principalmente à reconstituição de preparações 

extemporâneas e à preparação de manipulados. Encontra-se munido com o material de 

laboratório necessário.  

 

2.3 RECURSOS HUMANOS 

A equipa técnica da Farmácia da Estação engloba seis profissionais, com diferentes 

funções, indispensáveis ao bom funcionamento da farmácia: 

 Dr. Hélder Mesquita – Diretor Técnico; 

 Dra. Fátima Ferreira – Farmacêutica Adjunta; 

 Dr. Paulo Fernandes – Técnico de Farmácia; 

 Dr. Jorge Carvalho – Técnico de Farmácia; 

 Dra. Alexandra Pereira – Técnica de Farmácia; 

 D. Carminda Campos – Técnica Auxiliar de Farmácia. 

A farmácia recorre ainda a uma empresa responsável pela manutenção da limpeza e 

a outra para a verificação do receituário. 

 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 

3.1 SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático usado na Farmácia da Estação é o Sifarma 2000, desenvolvido 

pela Glintt ®, sistema este que é indispensável para a realização das tarefas quotidianas 

e para a gestão de uma farmácia. 

Durante o meu período de estágio, utilizei esta ferramenta para os mais diversos fins, 

tais como a realização e receção de encomendas, gestão de stocks, atendimento ao 

utente, atualização de preços, consulta do histórico de vendas e de informação técnica e 

científica de medicamentos, gestão de devoluções, correção de receituário, entre outros. 

 

3.2 APROVISIONAMENTO 

O aprovisionamento consiste num conjunto de operações que constituem o sistema 

de suporte ao fornecimento de medicamentos e outros produtos de venda na farmácia de 
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modo contínuo e em tempo oportuno, garantindo assim os níveis de stock designados 

pela farmácia. 

 

3.2.1 GESTÃO DE STOCKS 

A gestão eficiente de stocks constitui um fator fulcral não só para a viabilidade 

financeira da farmácia, como também para a satisfação do utente. São vários os fatores a 

ter em conta aquando da definição de um stock, tendo estas que ser adaptadas aos 

níveis diários de consumo, de modo a evitar quer stocks muito elevados, quer ruptura de 

um produto. As condições de negociação e as margens de lucro para a farmácia são 

fatores que também são tidos em conta na gestão de stocks. 

Assim, e através do Sifarma 2000, esta tarefa encontra-se bastante facilitada, pois 

possibilita a consulta do histórico de vendas de forma gráfica e a definição de 

quantidades máximas e mínimas dos produtos, gerando diariamente e automaticamente 

encomendas para fornecedores pré-estabelecidos. 

 

3.2.2 ENCOMENDAS 

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser feita de duas 

formas: através de distribuidores grossistas, que funcionam como intermediários entre a 

farmácia e os laboratórios, e/ou diretamente aos laboratórios de indústria farmacêutica, 

quando as quantidades e vantagens económicas assim o justificam. As encomendas aos 

armazenistas são efectuadas diariamente, enquanto as encomendas diretas se realizam 

de uma forma mais pontual. Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de participar 

nas diversas etapas que constituem uma encomenda. 

A escolha dos distribuidores é feita através de uma análise criteriosa de diversos 

parâmetros, entre os quais a rapidez e eficácia na entrega, a qualidade do serviço 

prestado, as facilidades de pagamento, a possibilidade de devoluções e a bonificação de 

produtos. No entanto, torna-se necessário recorrer a mais do que um armazenista em 

simultâneo, de modo a ter acesso aos produtos em falta no menor tempo possível e a 

beneficiar de melhores ofertas em termos económicos. Deste modo, a Farmácia da 

Estação trabalha diariamente com três distribuidores, que são a Cooperativa de 

Proprietários de Farmácia (COOPROFAR), a Alliance Healthcare e o Botelho & 

Rodrigues, Lda. Trabalha ainda pontualmente com a Medicanorte, sendo feita uma 

encomenda uma vez por semana, geralmente à quarta-feira.  

 A realização da encomenda é feita duas vezes por dia a cada um dos 

fornecedores principais, uma até às 13h e outra até às 21h. Tendo em conta os stocks 

mínimos, o Sifarma 2000 gera uma proposta de encomenda, sendo que o operador 
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define a quantidade a encomendar tendo em conta o número médio de vendas e o 

número médio de vendas do mês em curso. Por fim, esta encomenda é transmitida ao 

armazenista. 

Ao longo do dia, pode surgir a necessidade de encomendar algum produto não 

constante nas encomendas diárias. Esta encomenda pode ser efectuada por contacto 

telefónico com o armazenista, através da opção “Encomendas Instantâneas” no Sifarma 

2000 e através do gadget da COOPROFAR, que consiste numa barra lateral no ambiente 

de trabalho dos computadores que permite consultar a disponibilidade dos produtos e 

fazer encomendas instantâneas. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar encomendas diárias, algo que 

se revelou bastante complexo, visto ser necessário um conhecimento muito aprofundado 

sobre os produtos existentes na farmácia e sobre as necessidades diárias dos mesmos. 

Realizei também inúmeras encomendas instantâneas e por telefone, a maior parte delas 

no momento do atendimento, de modo a satisfazer pedidos dos utentes. 

 A receção de encomendas é feita no momento em que estas chegam à farmácia. 

A encomenda é sempre acompanhada pela fatura e/ou guia de remessa (Anexo II), 

constituindo a base para o processo de conferência. Esta foi a primeira tarefa que 

desempenhei no meu estágio, que me permitiu a familiarização com o sistema 

informático, com os nomes comerciais dos medicamentos e com os locais de 

armazenamento dos mesmos. 

Assim, através do Sifarma 2000, procede-se ao registo dos códigos dos produtos 

enviados através do leitor ótico, seguindo-se a conferência da encomenda, comparando o 

que foi registado e o que consta na fatura, nomeadamente a designação do produto, 

forma farmacêutica, dose e número de unidades por embalagem, quantidade pedida e 

enviada e preço de faturação (PF), o prazo de validade (PV) e de venda ao público 

(PVP), que pode ser atualizado, caso haja necessidade. 

Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia designar um preço, tendo em conta o 

PF e a margem de lucro. Caso haja alteração do PVP e o mesmo produto exista em 

stock, é necessário proceder à remarcação do mesmo. 

No caso de um produto ser novo na farmácia, ser recebido após ter esgotado na 

farmácia ou provir de um fornecedor com menor rotação de produtos, deve ser 

introduzido o PV e deve ser criada a sua ficha de produto. 

A conferência termina com a verificação do número total de unidades recebidas e do 

valor total facturado. É então gerado o documento comprovativo de entrega de 

encomenda que é verificado e a fatura e/ou guia de remessa são arquivadas. Caso seja 

necessário, há ainda a impressão de etiquetas. 
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Na receção de matérias-primas, é fundamental verificar se estas se encontram 

devidamente identificadas, isto é, se consta a identificação da matéria-prima, o 

fornecedor, o número de lote, as condições de conservação, as precauções de 

manuseamento e o prazo de validade. É ainda verificado se estas se encontram em 

perfeito estado de conservação. Após isto, é necessário confirmar a existência do Boletim 

de Análise, que deve estar em conformidade com a respectiva monografia inscrita na 

Farmacopeia Portuguesa ou nas Farmacopeias de outros Estados-Membros da união 

Europeia. 

 O armazenamento é feito após a conferência dos produtos e tendo em conta a 

regra “First Expired, First Out”, de modo a que os produtos com PV inferior sejam 

dispensados em primeiro lugar. 

Devem ser cumpridas as condições de conservação estabelecidas em termos de 

temperatura, luminosidade e humidade. A temperatura e a humidade são registadas por 

sensores calibrados, cujos dados são verificados, recolhidos, analisados e arquivados 

semanalmente. 

A arrumação dos medicamentos depende da forma farmacêutica, estando as gavetas 

organizadas pelo nome comercial ou DCI, no caso dos MG. 

Para minimizar as perdas da farmácia, é feito o controlo dos PV todos os meses. É 

emitida uma listagem dos produtos cujo PV expira nos seguintes três meses pelo Sifarma 

2000, sendo essa informação confirmada manualmente. Posteriormente, os produtos em 

questão são devolvidos ao respetivo laboratório/fornecedor. 

Além da aproximação do fim do PV, a devolução de produtos pode também dever-se 

a ordens de recolha pelo INFARMED ou pelo próprio fornecedor, comunicada à farmácia 

através de circulares informativas, e a irregularidades nos produtos entregues, tais como 

danos na embalagem, produto errado ou não enviado e quantidade errada. É também 

através do Sifarma 2000 que se efetuam as devoluções, sendo criada uma nota de 

devolução (Anexo III), na qual consta informação relativa aos produtos a devolver e ao 

motivo da devolução. Quando o pedido de devolução é aceite, o fornecedor/laboratório 

procede à emissão de uma nota de crédito (Anexo IV) ou à troca do produto. Caso a 

devolução não seja aceite, o produto retorna à farmácia, que o contabiliza para quebras. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Mais do que um simples ato de entrega, a dispensa de medicamentos desempenha 

um papel fundamental para o alcance da segurança e efetividade de um regime 

terapêutico, sendo por isso uma das principais funções do farmacêutico. 
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Segundo as BPF para a Farmácia Comunitária, a dispensa de medicamentos é 

definida como “o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, 

cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição 

médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de 

toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos” 3. Assim, o 

atendimento deve ser dividido em quatro fases, sendo elas o acolhimento, a recolha de 

informação e avaliação da situação, intervenção e despedida. Ao longo deste processo, é 

indispensável que o farmacêutico avalie a medicação dispensada, com o objetivo de 

identificar e resolver os problemas relacionados com os medicamentos (PRM), 

protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação, 

utilizando uma linguagem coerente, simples e objetiva, de acordo com cada utente. 

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006 de 30 de agosto, os medicamentos podem 

ser classificados quanto à sua dispensa em medicamentos sujeitos a receita médica e 

medicamentos não sujeitos a receita médica 4. 

 

4.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Entende-se por MSRM todo aquele que apenas pode ser dispensado mediante a 

apresentação de prescrição médica válida 4. 

De acordo, com o Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a receita 

médica todos os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

 Possam constituir um risco direto ou indireto para a saúde do utente, quando 

utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados frequentemente e em quantidades 

consideráveis para fins distintos daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias cujas atividade ou reações adversas necessitem de 

avaliação aprofundada; 

 Sejam administradas por via parentérica 4. 

É a procura de MSRM que leva a maior percentagem da população às farmácias, 

constituindo assim grande parte da faturação da farmácia. Uma grande parte dos 

atendimentos que realizei incluía produtos deste tipo. 

 A prescrição médica deve ser efetuada por via informática, podendo ser feita 

manualmente nos seguintes casos: 

 Falência informática; 

 Inadaptação do prescritor; 

 Prescrição no domicílio; 

 Até 40 receitas por mês. 
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A prescrição deve ainda incluir, obrigatoriamente, a DCI do princípio ativo. A 

denominação comercial ou o nome do titular da autorização de introdução no mercado 

(AIM) pode ser incluída, excecionalmente, no caso de haver justificação técnica, a qual se 

traduz nas seguintes exceções: 

 Exceção a): Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b): Intolerância ou reação adversa prévia; 

 Exceção c): Continuação do tratamento superior a 28 dias. 

No que diz respeito às exceções a) e b), o medicamento dispensado tem que ser, 

impreterivelmente, o que consta na receita. Por outro lado, na exceção c) o utente pode 

optar por medicamentos equivalentes com um PVP igual ou inferior ao que foi prescrito 5. 

Existem ainda vários tipos de receitas, que são identificadas por uma sigla, e que se 

aplicam não só a medicamentos, como também a outros produtos de saúde. Assim, as 

receitas podem ser caracterizadas pelas seguintes siglas: 

 RN – receitas que englobam medicamentos usados em tratamentos prolongados. 

Normalmente apresentam três vias, para facilitar o acesso do utente à medicação. 

 RE – receitas que englobam medicamentos com características especiais. Os 

medicamentos constantes nestas receitas podem ser aqueles que, segundo a legislação 

vigente, contenham na sua composição estupefacientes ou psicotrópicos, que serão 

abordados na Parte II; medicamentos que possam ser usados para fins ilegais; 

medicamentos que possam conduzir a dependência e a habituação, quando usados 

inapropriadamente; e medicamentos que necessitem de uma maior precaução na 

utilização, quer por terem sido introduzidos recentemente no mercado, quer por 

possuírem propriedades específicas. 

 MM – receitas que dizem respeito a medicamentos manipulados. 

 MDB – receita de produtos para o autocontrolo da diabetes mellitus.  

 OUT – receita que se destina a PCHC, MNSRM, entre outros. 

 

4.1.1 AVIAMENTO DA RECEITA 

Ao dirigir-se ao profissional da farmácia, o utente apresenta a receita médica, sendo 

verificada a sua autenticidade e validade. Segundo o Artigo nº 5 da Portaria 137-A/2012, 

de 11 de maio, a receita deve conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

 Número da receita e respetiva representação em código de barras; 

 Identificação do médico prescritor e respetiva assinatura; 

 Nome e número de utente; 

 Entidade financeira responsável; 

 Data de prescrição; 
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 Período de validade; 

 Regime especial de comparticipação, quando aplicável; 

 Identificação do medicamento por DCI, dosagem, apresentação, forma 

farmacêutica, número de embalagens e posologia. 

Em conformidade com a opção do utente, procede-se à recolha do(s) 

medicamento(s). Aquando da dispensa, deve haver ainda a transmissão verbal e/ou 

escrita de informação relativa ao medicamento, principalmente se se tratar da primeira 

vez, numa linguagem simples e clara, de modo a promover uma melhor utilização e 

adesão à terapêutica. 

Os medicamentos dispensados são registados no sistema informático, onde o valor a 

pagar pelo utente é calculado de acordo com a entidade de comparticipação. O 

atendimento é finalizado com a impressão do documento para faturação no verso da 

receita (Anexo V), pagamento e impressão da fatura (Anexo VI). No caso da dispensa 

de medicamentos estupefacientes, que são sujeitos a maior controlo, é ainda necessário 

a identificação do médico, do doente e do adquirente, através do preenchimento de um 

formulário no software. 

 

4.1.2 ENTIDADES DE COMPARTICIPAÇÃO 

A comparticipação do estado no preço dos medicamentos prescritos aos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aos beneficiários da Direção Geral de Proteção 

Social aos Funcionários e Agentes de Administração Pública (ADSE) é estabelecida com 

base num sistema de escalões, que determina a percentagem paga pelo estado em 

função da classificação farmacoterapêutica do medicamento 6. 

Em determinados casos, e através da existência de um regime especial de 

comparticipação, alguns utentes podem beneficiar de uma comparticipação acrescida, 

sendo eles pensionistas, utentes que beneficiam de outros organismos de 

comparticipação além do SNS e utentes com patologias especiais. 

De acordo com o plano de comparticipação, aquando da dispensa do MSRM são 

atribuídos um número, um lote e uma série à receita. Estas são depois agrupadas em 

lotes de 30 receitas para se proceder à sua faturação. 

Todos os meses, estas receitas são enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas (CCF), no caso da entidade responsável ser o SNS, ou para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) no caso de se tratar de outros organismos. Esta, por sua 

vez, envia o receituário para os respectivos organismos. Previamente, todas as receitas 

são conferidas para evitar erros e, consequentemente, a devolução das mesmas. 
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Durante o meu estágio, participei na conferência e correção de receitas, na sua 

organização e na preparação do seu envio para as entidades responsáveis. 

 

4.2 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Segundo o Estatuto do Medicamento, MNSRM são aqueles a que as especificações 

previstas para os MSRM não se aplicam 4. 

Uma vez que não necessitam de prescrição médica, os MNSRM são maioritariamente 

utilizados no alívio de sintomas menores, estando por isso associados ao ato de 

aconselhamento farmacêutico e automedicação. 

Automedicação define-se como a utilização de MNSRM de forma responsável e no 

sentido de promover o alívio e/ou tratamento de sintomas passageiros, com ou sem 

aconselhamento por parte dos profissionais de saúde 7. 

Neste contexto, o farmacêutico tem uma importante margem de ação, devendo 

intervir de forma ativa na promoção do uso racional e seguro da medicação, executando 

assim o aconselhamento farmacêutico, que não é mais do que o ato profissional através 

do qual o farmacêutico se responsabiliza pela indicação de medidas não farmacológicas 

e/ou selecção de um MNSRM com vista ao alívio ou à resolução de um problema de 

saúde considerado um transtorno ou sintoma menor. A selecção de um medicamento 

reflete um processo de entrevista e avaliação atenta da situação clínica apresentada, o 

qual se deve procurar compreender toda a informação fornecida pelo doente. 

  

4.3 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados são preparados de uma forma individualizada para 

um utente, mediante uma prescrição médica. O seu PVP é calculado com base no valor 

dos honorários de preparação, valor dos materiais de embalagem e das matérias-primas, 

de acordo com a legislação em vigor. 

A preparação de medicamentos manipulados nas farmácias deve seguir as boas 

práticas de preparação, constantes na Portaria nº 594/2004, de 2 de junho e que incidem 

em oito vertentes essenciais, que são pessoal, instalações e equipamentos, 

documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de 

qualidade e rotulagem. 

Após a preparação e o acondicionamento do manipulado, é elaborada a “Ficha de 

Preparação de Manipulados” e o rótulo. 

Ao longo do meu estágio, surgiu a oportunidade de preparar uma mistura de pós de 

ácido bórico e ácido salicílico, uma solução auricular alcoólica de ácido bórico à 

saturação e uma pomada de ácido salicílico a 5%. As fichas de preparação encontram-se 

no Anexo VII. 
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4.4 PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

Segundo o Decreto-Lei 189/2008, de 24 de setembro, fazem parte dos PCHC todas 

as substâncias ou preparações destinadas ao contacto com diversas partes do corpo 

humano, tais como a epiderme, o sistema piloso e capilar, as unhas, os lábios, os órgãos 

genitais externos e os dentes e mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar, proteger ou manter em bom estado 8. 

Numa sociedade em que a aparência tem um interesse cada vez maior, a procura 

deste tipo de produtos tem vindo a aumentar. No sentido de satisfazer as exigências da 

população atual, a Farmácia da Estação dispõe de uma vasta variedade no que diz 

respeito a este tipo de produtos, sendo as mais representadas a Caudalie ®, Uriage ®, 

Vichy ®, Avène ®, La Roche-Posay ® e a Roc ®. 

 

4.5 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Segundo o Decreto-Lei 145/2009, de 17 de junho, um DM é qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, material ou artigo, utilizado isoladamente ou em combinação, 

cujo principal efeito não seja atingido por meio farmacológico, metabólico ou imunológico 

e destinado a ser usado em seres humanos para fins de: 

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

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

deficiência; 

 Estudo, substituição, ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da conceção 9. 

Enquanto estagiário, dispensei diversos dispositivos médicos, entre os quais pensos, 

soro fisiológico, tiras-teste para o controlo da diabetes, preservativos, seringas e sondas 

nasogástricas. 

  

4.6 PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Os produtos fitoterapêuticos englobam produtos de formas farmacêuticas distintas, 

tais como infusões, cápsulas, comprimidos e ampolas, dirigidos a diversas situações e 

que têm em comum o facto de serem formulados a partir de plantas ou de substâncias 

derivadas das mesmas 4. 

As formulações mais usadas pelos utentes da Farmácia da Estação são as que 

contêm valeriana, os laxantes de contacto, como o sene e a cáscara-sagrada, e diversos 

tipos de infusões. 

  

 

 



Estágio na Farmácia da Estação 

2014 

 

14 

 

4.7 SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Os suplementos alimentares têm a finalidade de suplementar e/ou complementar um 

regime alimentar, constituindo fontes concentradas de nutrientes, isolados ou em 

associação. 

Existe uma enorme variedade de produtos que se enquadra neste grupo, mas os que 

me foram mais requisitados foram os suplementos dietéticos orais.  

  

4.8 ARTIGOS DE PUERICULTURA 

Neste grupo, encontram-se todos os artigos destinados a facilitar o sono, 

relaxamento, alimentação e higiene das crianças nos primeiros anos de vida 4. 

 

4.9 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

Um produto de uso veterinário pode ser definido como toda a preparação 

farmacêutica que se destina a ser aplicada nos animais, para prevenção ou tratamento 

de doenças e dos seus sintomas e para correção ou modificação de funções orgânicas. 

Existem três classificações para os medicamentos de uso veterinário, sendo elas de uso 

exclusivo por veterinários, sujeitos e não sujeitos a receita médica. 

Os produtos veterinários mais procurados na Farmácia da Estação incluem 

desparasitantes internos e externos, principalmente para animais de companhia, 

antibióticos e anticoncecionais 10.  

 

5. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

5.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

Devido ao crescente interesse da população pelo seu estado de saúde, a 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos é um serviço bastante requisitado.  

Na Farmácia da Estação, os utentes podem beneficiar da medição gratuita da tensão 

arterial, que é realizada com um medidor de tensão automático. A farmácia dispõe ainda 

de um medidor manual com esfigmomanómetro, que é usado em caso de avarias do 

medidor automático e de obtenção de resultados anormais.  

A balança também é um aparelho muito utilizado e fornece o valor de peso, a altura e 

o índice de massa corporal (IMC). 

As determinações bioquímicas que estão disponíveis na Farmácia da Estação são a 

glicémia e o perfil lipídico, nomeadamente o colesterol total e os triglicerídeos, e são 

efetuadas em sangue capilar. Realizei inúmeras vezes estas determinações, 

predominando a medição da glicémia, seguida da determinação do colesterol total. 

Os resultados são registados num cartão próprio, que é entregue ao utente e que 

permite o acompanhamento do utente pelo farmacêutico e/ou médico. 
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No dia 9 de junho de 2014, foi realizado um rastreio cardiovascular na Farmácia da 

Estação, onde se realizavam todas as determinações bioquímicas gratuitamente. 

Posteriormente, e em folha própria (Anexo VIII), eram anotados os valores obtidos, e 

algumas características do estilo de vida, de modo a avaliar o risco cardiovascular.  

Após a interpretação dos valores, e em caso de valores fora dos intervalos de 

referência, procurava, em conversa com o utente, saber quais os hábitos que deveria 

mudar de modo a adotar um estilo de vida mais saudável e incentivá-lo à adesão ou à 

continuidade da terapêutica. 

 

5.2 VALORMED 

A VALORMED tem a responsabilidade de recolher as embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso nas farmácias que com ela colaboram, para evitar os danos 

ambientais causados pelos medicamentos. Durante o estágio, recebi várias vezes 

embalagens vazias ou medicamentos sem uso e participei na preparação dos 

contentores cheios para recolha pelos armazenistas. 

 

5.3 PREPARAÇÃO DE ENCOMENDAS PARA CENTROS SOCIAIS 

A Farmácia da Estação prepara encomendas de medicamentos para dois centros 

sociais: o Centro Social de Brufe, Vila Nova de Famalicão e o Centro Social de Remelhe, 

Barcelos. Estas duas instituições acolhem idosos polimedicados e fazem encomendas 

mensais à farmácia. Durante o meu estágio, estive envolvido na preparação destas 

encomendas. 

 

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Além das atividades que constituem o quotidiano da farmácia, no meu estágio tive 

ainda a oportunidade de participar em outras atividades. 

No final do mês de maio, tive a oportunidade de assistir à formação “Summer 

Challenge”, da Johnson&Johnson, na sede da ANF. Assisti também a algumas 

formações na farmácia, lecionadas por delegados de ação médica, de modo a prestar um 

melhor aconselhamento sobre os produtos. 

Como referido anteriormente, houve ainda um rastreio cardiovascular gratuito. Neste 

âmbito, elaborei um cartaz que foi afixado à porta da farmácia, de modo a chamar a 

atenção dos utentes (Anexo IX). Este cartaz foi, posteriormente, transformado num 

panfleto para colocar nos balcões da farmácia. Elaborei ainda uma ficha, onde eram 

apontados os valores e onde se avaliava o risco cardiovascular (Anexo VIII). 
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1. RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS – SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA UM 

PROBLEMA EMERGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 

1.1 ENQUADRAMENTO 

A resistência aos antibióticos é um dos maiores problemas de saúde pública que 

enfrentamos actualmente. Segundo o Relatório de Vigilância Global de Resistência a 

Antibióticos de 2014 da Organização Mundial de Saúde (OMS), “a resistência aos 

antibióticos já não é algo que se prevê para o futuro; é algo que está a acontecer agora, 

em todo o mundo, e está a pôr em risco a capacidade de tratar infeções comuns na 

comunidade e nos hospitais (…)”. Tendo isto em conta, podemos assumir que, sem 

medidas urgentes, o nosso mundo caminhará para uma era em que as infeções mais 

comuns, tratáveis durante décadas, podem tornar-se mortais 11. 

Infelizmente, grande parte da população não tem noção da magnitude deste problema 

e do impacto que ele pode ter, recorrendo ao uso indiscriminado deste grupo terapêutico, 

muitas vezes para fins em que os quais não se adequam. Durante o meu estágio, foram 

inúmeras as pessoas que me requisitaram a dispensa de antibióticos sem receita médica, 

para os mais diversos fins. Tendo muito presente este problema, tentava sempre abordar 

o utente, no sentido de lhe explicar que os sintomas que apresentavam não imperavam 

necessariamente o uso de um antibiótico. Informava também que, o facto de ter usado 

antibióticos para combater uma infeção com determinados sintomas, dos quais se 

queixava novamente, não significava a efetividade dos mesmos. Acima de tudo, 

aconselhava sempre uma ida ao médico e a realização de análises, de modo a saber 

qual o tratamento mais eficaz a pôr em prática e a evitar o uso de mais do que um 

antibiótico.  

Como o aconselhamento não era sempre bem recebido, decidi realizar uma 

intervenção neste âmbito, através da elaboração de um panfleto para disponibilizar nos 

balcões da farmácia, com linguagem simples e design apelativo.   

 

1.2 ANTIBIÓTICOS 

1.2.1 DEFINIÇÃO 

Um antibiótico é, por definição, um medicamento destinado a matar ou a inibir o 

crescimento de bactérias. São usados no tratamento de infeções não só em humanos, 

mas também em animais e plantas. O seu uso é útil em infeções causadas por bactérias, 

não devendo ser usados em infeções causadas por outros microrganismos ou entidades 

biológicas, tais como fungos e vírus. São agrupados em diferentes classes, de acordo 

com a sua estrutura química e o seu mecanismo de ação 12. Assim, existem as seguintes 

classes: 
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 β-lactâmicos e glicopeptídeos – interferem na biossíntese do peptidoglicano, um 

constituinte da parede celular das bactérias; 

 Aminoglicosídeos, tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, 

oxazolidinonas e cloranfenicol – impedem a tradução dos genes em proteínas; 

 Quinolonas – inibem a replicação do ADN; 

 Trimetoprim e sulfonamidas – antagonistas do ácido fólico; 

 Rifamicinas – interferem a transcrição de genes, através da inibição da enzima ARN 

polimerase dependente do ADN; 

 Lipopeptídeos e péptidos catiónicos – destroem a membrana celular 13. 

 A sua eficácia não é universal, ou seja, não são ativos contra todas as bactérias 12. A 

nível de farmácia comunitária, os antibióticos mais comummente dispensados são os β-

lactâmicos, associados ao ácido clavulânico, um inibidor das β-lactamases, enzimas 

responsáveis pela hidrólise do anel β-lactâmico destes fármacos 14, as quinolonas, os 

macrólidos e associações de sulfametoxazol com o trimetoprim. Assim sendo, focar-me-

ei apenas nestes fármacos e darei o exemplo de uma das bactérias resistentes mais 

frequentemente isoladas, a Escherichia coli. 

 

1.2.2 RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 

A resistência aos antibióticos dá-se devido à plasticidade genómica das bactérias e à 

sua capacidade de trocar informação genética entre espécies diferentes, dotando-as de 

uma capacidade de adaptação infinita 15. O fator predominante que leva ao aparecimento 

deste fenómeno é a utilização excessiva ou inapropriada de antibióticos, levando à 

propagação de bactérias resistentes aos mesmos. Os mecanismos que levam à 

resistência aos antibióticos incluem a alteração, através de mutações, dos alvos 

biológicos dos antibióticos, mudanças na permeabilidade da membrana celular e 

aumento do efluxo de fármacos e transmissão horizontal de genes de resistência 12, 15. 

Existe um vasto conjunto de infeções causadas por uma grande variedade de 

bactérias, as quais dependem do local onde se localiza a bactéria e do estado clínico do 

doente. As infeções mais vulgares são as urinárias, pneumonia, infeções da pele, diarreia 

e infeções da corrente sanguínea 12.  

A Escherichia coli, uma das bactérias mais frequentemente isoladas e a principal 

responsável por diversas infeções, tem desenvolvido mecanismos de resistência aos 

antibióticos. As resistências aos β-lactâmicos, que compreendem as penicilinas, os 

carbapenemos, os monobactâmicos e as cefalosporinas, dão-se através de β-

lactamases. Já foram descritas estirpes de E. coli com β-lactamases de espetro alargado, 

capazes de hidrolisar cefalosporinas de terceira geração 16. 
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Este caso torna-se ainda mais preocupante quando são descritas estirpes de E. coli 

capazes de resistir às fluoroquinolonas, antibióticos que interagem com a ADN girase e a 

Topoisomerase IV, que regulam as mudanças conformacionais no cromossoma 

bacteriano durante a replicação e transcrição. Existem ainda resistências aos 

aminoglicosídeos, capazes de bloquear a síntese proteica, ligando-se aos ribossomas 

que estão envolvidos na tradução de ARN em proteínas. O mapa ilustrado na Figura 4 

mostra percentagem de isolados invasivos de E. coli com resistência a estes três grupos 

de fármacos nos diferentes países da Europa. Através da observação do mapa, podemos 

ver que a resistência combinada a estes três fármacos já se encontra bastante 

disseminada na Europa, sendo que em Portugal, em 2012, as percentagens de isolados 

invasivos já se encontrava no intervalo dos 5 a 10%. Esta percentagem eleva-se para os 

10 a 25% em países da Europa do Leste e em Itália 16. 

 

Figura 4 Percentagem de isolados invasivos de E. coli com resistência combinada a cefalosporinas de 

terceira geração, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas nos países da Europa. Dados de 2012 
16

. 

 

É necessário ainda ter em consideração que estes dados apenas têm em conta a E. 

coli. Outras espécies com resistências disseminadas na Europa são a Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp., Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae e Enterococcus sp. 16. 

Aquando da exposição a antibióticos, existe a morte das bactérias suscetíveis, quer 

sejam causadoras de doenças ou não. No entanto, as bactérias resistentes podem 

continuar a viver e a multiplicar-se. Pode considerar-se que há assim uma seleção 

<1%. 
1% a <5%. 
5% a <10%. 
10% a <25%. 
25% a <50%. 
≥50%. 

Países não visíveis: 
 Liechtenstein. 

Luxemburgo. 
Malta. 
 
 

Sem dados ou menos de 10 isolados. 
Não incluídos. 
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natural, uma vez que as bactérias susceptíveis morrem, deixando espaço para que as 

resistentes cresçam e se propaguem, causando infeções noutras pessoas 12. Na Figura 5 

está representada a proliferação de bactérias resistentes. 

 

 

 

 

 

Figura 5 Proliferação de bactérias resistentes a antibióticos (adaptado de [18]). 

 

Não é só o abuso do consumo destes fármacos pelo homem que contribui para o 

aumento da resistência. De facto, os antibióticos também são usados para evitar, 

controlar e tratar doenças de animais, para consumo humano 16. 

Para que se desenvolva uma resistência, são necessários dois componentes: um 

antibiótico, que inibe os organismos suscetíveis e seleciona os resistentes, e uma 

resistência genética nos microrganismos selecionados pelos antibióticos. Quando estes 

dois componentes se juntam num determinado hospedeiro ou ambiente, emerge a 

resistência aos fármacos, que pode levar a problemas clínicos 18. 

Os genes de resistência podem surgir através de mutações sequenciais nos 

cromossomas bacterianos ou ser transferidos entre bactérias de diferentes grupos 

taxonómicos, quer através de transferência horizontal de genes, quer por transferência 

com recurso a intermediários, tal como bacteriófagos e plasmídeos. Normalmente, estes 

genes são específicos para uma classe de antibióticos, mas pode dar-se a acumulação 

de diferentes genes, direcionados para diferentes classes, no mesmo organismo 18. 

Os mecanismos de resistência são diversos, sendo alguns dirigidos ao antibiótico, 

outros aos transportadores do fármaco e outros ao alvo intercelular do antibiótico 18. 

A resistência dirigida ao antibiótico pode dar-se através da destruição ou 

transformação do mesmo, através de uma ou mais enzimas que modifiquem ou 

degradem quimicamente o antibiótico, inativando-o 19. Este é um mecanismo de 

resistência muito comum, e um exemplo deste tipo de resistência são as β-lactamases. 

Estas enzimas hidrolisam a ligação amida do anel β-lactâmico (Figura 6) e tornam o 

antibiótico inactivo. Estas enzimas podem ou não depender de zinco como seu cofator, e 
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tornam-se preocupantes quando hidrolisam cefalosporinas (β-lactamases de espetro 

alargado) e carbapenemos (carbapenemases) 20. 

 

Figura 6 Hidrólise de fármacos β-lactâmicos por β-lactamases. 

 

A associação destes fármacos com o ácido clavulânico, um inibidor das β-lactamases, 

é comum no tratamento de infeções. No entanto, também já existem resistências a esta 

associação através do aumento da produção de β-lactamases, tornando o efeito do ácido 

clavulânico insuficiente 14. 

Outro mecanismo de resistência prende-se com o efluxo dos fármacos, sendo este 

problema relevante nos antibióticos que atuam a nível intracelular. Assim, o 

microrganismo desenvolve um mecanismo de transporte ativo que expulsa o antibiótico 

para fora da célula, até que este atinja uma concentração intracelular inferior à 

necessária para exercer a sua atividade terapêutica. Significa isto que, para que a 

atividade do fármaco seja eficaz, tem que haver mais transporte do fármaco para o 

interior da célula do que para o exterior, o que não se verifica nesta situação 19. As 

quinolonas sofrem este tipo de resistência, visto que estas necessitam de atravessar a 

membrana celular para exercerem a sua ação. Nas bactérias negativas ao gram, as 

quinolonas necessitam ainda de atravessar uma barreira adicional, e estas bactérias 

podem ainda regular a permeabilidade da membrana externa através da alteração da 

expressão de porinas que formam canais de difusão passiva 21.  

A modificação dos recetores também ocorre como mecanismo de resistência aos 

antibióticos. Também ocorre a nível intracelular, e resulta numa ligação insuficiente e, 

consequentemente, atividade insuficiente. Este tipo de resistência tem como exemplos as 

modificações nas proteínas de ligação às penicilinas, alterações nos ribossomas e 

modificações na ADN girase. As modificações nas proteínas de ligação às penicilinas 

levam a resistência aos antibióticos β-lactâmicos 19. A alteração nos ribossomas causa 

resistência aos macrólidos, que também podem ser expulsos da célula através de 

bombas de efluxo e serem alterados por fosfotransferases 22. As modificações na ADN 

girase causam resistência às quinolonas 21. 

Na Figura 7 estão ilustrados os três principais mecanismos de resistência aos 

antibióticos. 
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Figura 7 Mecanismos de resistência aos antibióticos (adaptado de [18]). 

 

O tratamento de infeções causadas por bactérias resistentes constitui um desafio, 

visto que os antibióticos habitualmente usados não têm eficácia e tem que se recorrer ao 

uso de outros antibióticos, o que causa um atraso na implementação da terapêutica 

adequada e pode trazer complicações, incluindo a morte. Pode ainda trazer a 

necessidade de mais cuidados, tal como antibióticos alternativos mais prejudiciais para a 

saúde e mais dispendiosos 12, 23. 

No entanto, a principal e mais preocupante consequência que advém deste problema 

prende-se com o risco do regresso à era “pré-antibióticos”, onde diversos procedimentos 

médicos que são feitos nos dias de hoje para melhorar a qualidade de vida e evitar a 

morte serão impossíveis. Devido ao grande risco de propagação de doenças bacterianas 

em cirurgias e ao recobro nos cuidados intensivos, estes procedimentos serão inviáveis 

num mundo em que os antibióticos não são eficazes. Também procedimentos que 

envolvam a debilitação do sistema imunitário, fundamental no combate a infeções 

bacterianas, serão abandonadas, incluindo quimioterapia para o cancro e transplante de 

órgãos 12, 16, 24. 
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1.3 MEDIDAS DE COMBATE À RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 

Tendo em conta a gravidade das consequências que resultam deste problema, é 

urgente a adoção de medidas de contenção e combate à resistência aos antibióticos, 

visto que a manutenção da eficácia destes fármacos é da responsabilidade de todos. 

Assim, existem duas áreas principais nas quais a intervenção se deve focar, para que 

haja o controlo e a prevenção da resistência aos antibióticos. Estas são: 

 A utilização correta dos antibióticos – recorrer a estes apenas quando são 

necessários, com a duração apropriada e a dose e os intervalos de administração 

corretos; 

 A adoção de medidas de higiene que evitem transmissão cruzada de organismos 

resistentes aos antibióticos – higiene e controlo das infeções 12, 24. 

Com isto, pretende-se prevenir as infeções e a propagação da resistência, rastrear 

bactérias resistentes, melhorar o uso dos antibióticos atuais e promover o 

desenvolvimento de novos antibióticos e de novos testes de diagnóstico de bactérias 

resistentes. É necessário ter em conta que as bactérias vão, inevitavelmente, encontrar 

maneiras de resistir a todos os antibióticos, sendo por isso necessário adotar medidas 

agressivas, para impedir o desenvolvimento de novas resistências e a propagação da 

resistência já existente 23. 

Tendo em conta que, com este tema, a minha intenção era uma abordagem à 

comunidade, focar-me-ei apenas nas medidas que a população em geral deve adotar 

para ajudar a combater este problema. 

 

1.3.1 MEDIDAS A ADOTAR PELA POPULAÇÃO 

De modo a prevenir o aparecimento e a propagação de resistência a antibióticos, a 

população deve agir de forma responsável quando procede à administração deste tipo de 

medicamento. Deve educar-se a comunidade a recorrer ao antibiótico quando este é 

absolutamente necessário, e alertar também para os efeitos adversos que estes podem 

produzir no organismo humano. Assim, o consumo de antibióticos deve fazer-se de uma 

maneira sustentável, devendo o farmacêutico transmitir ao doente que este deve: 

 Prevenir, sempre que possível, a infeção através de vacinação adequada; 

 Respeitar as recomendações do médico; 

 Adotar medidas de higiene básicas, como por exemplo, lavar as mãos após espirrar 

ou tossir e antes de tocar em outras pessoas; 

 Tomar antibióticos apenas mediante receita médica, na dose correta e com a 

duração apropriada; 

 Nunca se automedicar com antibióticos remanescentes de uma prévia infeção; 
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 Informar-se junto do seu farmacêutico qual a maneira mais adequada de eliminar os 

medicamentos não consumidos; 

 Ter em conta que tomar antibióticos altera a flora bacteriana normal, o que resulta 

em efeitos adversos, sendo o mais comum a diarreia, e no surgimento e/ou seleção de 

bactérias resistentes; 

 Os antibióticos não devem ser usados em infeções víricas, tal como a gripe ou 

constipação; 

 Saber que os doentes colonizados por bactérias resistentes têm uma maior 

probabilidade de desenvolver uma infeção causada por estas do que variantes 

suscetíveis da mesma bactéria; 

 Considerar que os antibióticos, mesmo usados apropriadamente, podem ser 

hidrolisados pelas bactérias, surgindo a resistência como uma adaptação natural 12, 24.  

 

1.4 PANFLETO SOBRE RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 

Tendo em conta a informação apresentada anteriormente, decidi elaborar um panfleto 

no qual procurava transmitir à população os perigos do mau uso de antibióticos e das 

medidas a tomar para controlar este problema (Anexo X). Como pretendia transmitir a 

mensagem a todos os grupos etários, utilizei uma linguagem simples e recorri ao uso de 

imagens para tornar o panfleto mais apelativo. O meu objetivo, com este panfleto, era 

instituir uma boa utilização destes fármacos, de modo a que a resistência iminente aos 

antibióticos possa ainda ser travada e combatida. 

Assim, estes panfletos foram colocados no balcão da farmácia em setembro. A 

escolha deste mês prende-se com o facto de ser neste mês que se inicia o outono e, 

consequentemente, a época de gripes e constipações. Ora, como os utentes muitas 

vezes pensam que estas doenças se combatem com antibióticos, pensei ser a altura 

ideal para iniciar esta intervenção. 

 

1.5 CONCLUSÃO DO CASO DE ESTUDO 

Com este caso de estudo, pretendi veicular a importância do consumo apropriado de 

antibióticos e os impactos que o abuso na administração destes pode ter a nível global. 

Após a colocação dos panfletos informativos, tive a oportunidade de dialogar com alguns 

utentes sobre este assunto, o que serviu para vincar ainda mais a convicção de que há 

ainda uma grande percentagem da população que não sabe qual o papel real dos 

antibióticos. Assim, tentei desmistificar algumas crenças e convicções erradas, por 

exemplo: “O meu filho teve uma dor de garganta, foi ao médico e tomou antibiótico. Eu 

também tenho dor de garganta, por isso se tomar um antibiótico vai-me passar” ou “Levei 
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um antibiótico, mas como me senti melhor passados três dias, deixei de tomar. Assim 

ainda me sobrou para da próxima vez que me sentir assim” ou ainda “Hoje acordei meia 

engripada. Dê-me aquele antibiótico que é a única coisa que faz efeito”. 

 No fundo, o que eu pretendia era incutir na população que tem que haver um controlo 

do uso destes medicamentos, ou em questão de pouco tempo haverá uma regressão a 

nível da saúde com consequências muito graves. Penso que, nos utentes com quem 

contactei, consegui transmitir essa necessidade. 

Por fim, sinto que esta é uma área em que o farmacêutico tem um papel fulcral. Não 

deve, sob qualquer circunstância, dispensar um antibiótico sem receita médica e deve 

alertar a comunidade para os riscos que podem advir da má utilização destes. Assim, o 

farmacêutico está a zelar não só pela saúde do utente, mas também pela saúde pública a 

nível global. 
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2. ESTUDO DO CONSUMO DE FÁRMACOS ESTUPEFACIENTES NA FARMÁCIA DA 

ESTAÇÃO 

2.1 ENQUADRAMENTO 

Os fármacos estupefacientes são substâncias que atuam a nível do sistema nervoso 

central (SNC), tendo uma ação que se repercute em todo o organismo humano, atuando 

como depressores ou estimulantes. As suas aplicações são diversas e podem causar 

habituação ou tolerância, sendo por isso sujeitos a um controlo bastante apertado 25. 

Desde o início do meu estágio que o facto de estes fármacos serem sujeitos a tal 

controlo e a um tipo de receita médica especial chamou a minha atenção. Como tal, 

decidi fazer um estudo sobre este tipo de fármacos, explorando o seu mecanismo de 

ação e efeitos adversos e tentando compreender o porquê de estes serem alvo de 

medidas de controlo diferentes dos restantes fármacos. Quis ainda perceber se o 

consumo destes tinha evoluído ao longo dos últimos anos, recorrendo para isso aos 

dados do Sifarma 2000, desde janeiro de 2010 até setembro de 2014. Os dados foram 

tratados usando o programa Microsoft Office Excel 2010 ®. 

De modo a complementar o meu estudo, decidi fazer um inquérito aos utentes que 

consomem este tipo de fármacos, para melhor perceber as circunstâncias que levaram a 

que se iniciasse o consumo de fármacos estupefacientes e se tinham sofrido reações 

indesejadas. 

 

2.2 DEFINIÇÃO 

Os fármacos estupefacientes atuam a nível do SNC, revelando um impacto a nível de 

todo o organismo humano, podendo agir como depressores ou estimulantes, como já foi 

referido. As suas aplicações terapêuticas são diversas, podendo ser utilizadas no 

tratamento de doenças psiquiátricas e no alívio da dor severa. São, por isso, substâncias 

extremamente importantes para a medicina e, caso sejam usadas de forma apropriada, 

trazem benefícios terapêuticos no tratamento de um grande número de doenças 25. 

No entanto, estas substâncias podem induzir habituação e até dependência física e 

psíquica, o que levou à contrafação e à venda ilegal deste tipo de medicamentos para 

uso ilegítimo. Isto representa um comportamento de alto risco para a saúde de quem o 

pratica, visto que, além das consequências legais e criminais, podem haver repercussões 

para a saúde, que se prendem com o risco de dependência que podem, em última 

instância, levar a sobredosagem. A cocaína, cannabis ou a heroína são exemplo de 

substâncias usadas no fabrico de fármacos úteis no tratamento de doenças e que estão 

associadas a atos de tráfico e consumo de drogas 25.  
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Em 1988, deu-se a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas, e daqui surgiram três objectivos 

fundamentais para o consumo deste tipo de fármacos. O primeiro prende-se com a 

privação do tráfico de estupefacientes; o segundo visa na adaptação de medidas de 

controlo e fiscalização adequadas dos precursores, produtos químicos, solventes e todas 

as substâncias passíveis de serem utilizadas no fabrico de estupefacientes; e o terceiro 

objetivo tem como ponto principal o reforço de medidas adotadas em Convenções 

anteriores, bem como a colmatação de brechas e a potenciação dos meios jurídicos de 

cooperação internacional a nível penal. Porém, esta Convenção prevê situações em que 

o acesso a estas substâncias é possível, num contexto terapêutico 25. 

Na Farmácia da Estação, estão disponíveis para dispensa ao público analgésicos 

estupefacientes, medicamentos usados no tratamento de dependência de drogas e 

estimulantes inespecíficos do SNC, sendo sobre estes que o meu estudo se vai debruçar. 

 

2.3 ANALGÉSICOS ESTUPEFACIENTES 

Os analgésicos estupefacientes são também designados por analgésicos opióides. 

Os opióides são extraídos do ópio, estruturalmente relacionados com a morfina. Estes 

compostos são usados desde sempre pela humanidade como sedativos 26. 

Estes fármacos têm como objetivo terapêutico o tratamento da dor. A dor surge de um 

estímulo inicial gerado na periferia e transferido através de neurotransmissores do SNC 

até ao córtex. Inicia-se com a transdução de estímulos nocivos externos e intensos, que 

despolarizam as terminações nervosas periféricas dos neurónios sensoriais, que se 

dividem em neurónios sensoriais primários e secundários. Os primários, denominados 

por nociceptores, respondem a estímulos nocivos e necessitam de um forte estímulo, 

capaz de lesar potencialmente o tecido para a despolarização das suas terminações 

nervosas. Gera-se então um potencial de ação, que é conduzido até ao SNC pelos 

neurónios sensoriais aferentes primários. Os neurónios sensoriais secundários 

transmitem a informação ao tronco encefálico e ao tálamo, que por sua vez transmitem 

os sinais ao córtex, hipotálamo e sistema límbico 27. 

 Os opiódes são os principais analgésicos usados na dor moderada a intensa, e 

ligam-se a recetores com o mesmo nome no cérebro, tronco encefálico e espinal medula. 

Existem três tipos de recetores opióides, os μ, os δ e os κ. Os recetores μ são os 

principais recetores envolvidos na analgesia supraespinal e espinal tipo morfina, a 

sedação, a depressão respiratória, a inibição da motilidade intestinal e a modulação da 

libertação de vários neurotransmissores e hormonas. Os recetores δ apresentam as 

mesmas ações que os μ. Por sua vez, os recetores κ, além de estarem também 

envolvidos na analgesia supraespinal e espinal e na inibição da motilidade intestinal, 
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aparentam estar relacionados com o aparecimento de efeitos psicomiméticos, de que são 

exemplo as alucinações 28. 

São diversos os analgésicos estupefacientes dispensados na Farmácia da Estação, e 

serão analisados de seguida. 

 

2.3.1 BUPRENORFINA 

A buprenorfina (Figura 8) é um agonista parcial dos recetores opióides μ e um 

antagonista dos recetores κ. 

 

Figura 8 Estrutura química da buprenorfina. 

 

A buprenorfina possui um perfil farmacológico único, tendo uma alta afinidade para os 

recetores μ e uma baixa atividade intrínseca nos mesmos, não produzindo efeitos de 

analgesia e euforia muito marcados. Sendo um agonista parcial, a buprenorfina tem um 

efeito teto. Isto significa que os seus efeitos, a partir de uma determinada dosagem, não 

irão aumentar 29.  

Quando comparada com a morfina e outros opióides, a buprenorfina, devido ao seu 

efeito κ-antagónico, é associado a menos efeitos secundários, dos quais são exemplo o 

hipogonadismo e a disforia 29. 

A buprenorfina, usada como analgésico, é útil no tratamento de dor oncológica 

moderada a severa e dor severa em que os analgésicos não-opióides se revelaram 

ineficazes, incluindo dor neuropática, que não é mais do que a dor causada por uma 

lesão ou doença do sistema nervoso. Este fármaco é dispensado sob a forma de 

sistemas transdérmicos. Estes sistemas têm provado ser eficazes no veículo do fármaco. 

Apesar de não serem adequados a todos os fármacos, têm diversas vantagens, das 

quais se destacam a administração não invasiva e uma libertação de fármaco mais 

controlada, ultrapassando assim os problemas farmacocinéticos da administração oral e 

parenteral dos opióides, tal como metabolismo de primeira passagem, baixa absorção 

intestinal e baixa biodisponibilidade. É então previsível que este tipo de sistemas seja 

usado em pacientes que possuam problemas gastrointestinais 30.  
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A lipofilia e o baixo peso molecular da buprenorfina fazem dela um fármaco de eleição 

para ser veiculado por via transdérmica. Assim, a buprenorfina é incorporada numa 

matriz polimérica, localizada na camada adesiva. Este tipo de sistema transdérmico é 

sistema matricial auto-adesivo (Figura 9), ou seja, a camada adesiva e o fármaco 

encontram-se juntos, o que permite uma libertação contínua e lenta de buprenorfina para 

a circulação sistémica 31. 

 

Figura 9 Esquema de um sistema transdérmico contendo buprenorfina (adaptado de [31]). 

 

O medicamento deste género comercializado na Farmácia da Estação é o Transtec ® 

(Grünenthal), com as dosagens de 35, 52.5 e 70 μg/hora, durante quatro dias. A Figura 

10 representa o gráfico das vendas de Transtec ® 35 μg/hora nos últimos quatro anos, 

visto que as outras dosagens não apresentam vendas significativas na Farmácia da 

Estação. 

 

Figura 10 Gráfico das vendas de Transtec ® 35 μg/hora de 2010 a 2014. 

*Dados incluem o período de janeiro a setembro de 2014. 

 

A análise do gráfico diz-nos que tem havido um decréscimo acentuado nas compras 

deste medicamento. Isto pode prender-se com o facto de haver alternativas com maior 

adesão à terapêutica, tal como comprimidos ou cápsulas. 
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2.3.2 FENTANILO 

O fentanilo (Figura 11) é um opióide sintético com atividade analgésica mais potente 

e menos efeitos indesejáveis que a morfina. É usado no tratamento da dor crónica grave 

e, tal como a buprenorfina, é um agonista dos recetores μ. O facto de ser um composto 

com elevada lipofilia confere-lhe uma maior potência relativamente a fármacos como a 

morfina, visto que tem maior facilidade em atravessar a barreira hematoencefálica. Este 

facto permite-lhe ainda, tal como a buprenorfina, ser usado em sistemas transdérmicos 32, 

do qual é exemplo o medicamento Duragesic ® (Janssen). Além deste medicamento, na 

Farmácia da Estação encontram-se ainda disponíveis os comprimidos sublinguais Abstral 

® (ProStrakan). Porém, nenhum destes apresenta vendas significativas.  

 

Figura 11 Estrutura química do fentanilo. 

 

2.3.3 HIDROMORFONA 

A hidromorfona (Figura 12) é um dos opióides mais potentes. Este fármaco interage 

com os recetores μ e com os δ, em menor extensão. Constitui a segunda escolha no 

tratamento da dor crónica, sendo apenas ultrapassada pela morfina 33, 34. 

 

Figura 12 Estrutura química da hidromorfona. 

 

A hidromorfona é um agonista total dos recetores μ e, como tal, à medida que a dose 

aumenta, a atividade analgésica aumenta proporcionalmente, ao contrário da 

buprenorfina, que apresenta um efeito teto. No entanto, este aumento de dose é 

acompanhado de intolerância e efeitos adversos, tais como náuseas, depressão 

respiratória e obstipação 35. 

Na Farmácia da Estação estão disponíveis comprimidos de libertação modificada 

deste fármaco, designados por Jurnista ® (Janssen), nas doses de 4 e 8 mg, que não são 

particularmente procurados. Este tipo de forma farmacêutica é útil porque consegue 
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prolongar o tempo entre cada administração e adquire uma maior importância se se 

considerar que a administração frequente de opióides é associada a um menor controlo 

da dor 33. 

 

2.3.4 MORFINA 

A morfina (Figura 13) é o fármaco mais usado oralmente para o alívio da dor severa 

há séculos, sendo por isso considerada o opióide de referência com o qual os restantes 

são comparados. É um agonista dos recetores opióides, e foi através dela que se 

desenvolveram outros fármacos opióides sintéticos 36, 37. 

 

Figura 13 Estrutura química da morfina. 

 

É ainda a escolha de eleição no tratamento da dor oncológica moderada a intensa e é 

também usada na sedação pré-operatória, como adjuvante da anestesia 38. Na Farmácia 

da Estação, existem duas formas farmacêuticas contendo morfina em diversas dosagens: 

os comprimidos de libertação prolongada MST 1 ® (10 mg), MST 3 ® (30 mg), MST 6 ® 

(60 mg) e MST 10 ® (100 mg) (Mundipharma) e os comprimidos revestidos Sevredol ® 

de 10 mg e 20 mg (Mundipharma), sendo estes últimos os detentores de níveis de 

vendas mais significativos, como se comprova na Figura 14. 

 

Figura 14 Gráfico das vendas de Sevredol ® 10 e 20 mg de 2010 a 2014. 

*Dados incluem o período de janeiro a setembro de 2014. 

 

As vendas deste fármaco não têm sofrido aumentos ao longo dos anos, devendo isto 

provavelmente à escolha de um medicamento com outra substância ativa. 
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2.3.5 OXICODONA/NALOXONA 

A oxicodona (Figura 15) é um forte opióide semi-sintético, usado como alternativa à 

morfina. Os seus efeitos são mediados pela interação com os recetores μ e κ, e são 

usados na dor crónica sob a forma de formulações de libertação modificada, para reduzir 

os riscos de tolerância e dependência. O facto de causar alucinações menos 

frequentemente que a morfina torna-a também um fármaco de eleição. É bastante usada 

em pacientes com cancro, por ser muito biodisponível oralmente e por não ter efeito teto 

39, 40. 

 

Figura 15 Estrutura química da oxicodona. 

 

A oxicodona pode surgir associada à naloxona, um antagonista opióide que será 

abordada posteriormente. Quando administrada oralmente, sofre extenso metabolismo de 

primeira passagem, sendo a sua biodisponibilidade negligenciável. Assim, os efeitos 

antagónicos desta devem supostamente ficar circunscritos aos recetores opióides 

intestinais, evitando assim que haja diminuição do efeito agonista no SNC e contrariando 

a obstipação que a oxicodona pode causar 41. 

O Targin ® (Mundipharma) é uma associação destas duas moléculas, presente na 

Farmácia da Estação em comprimidos de libertação prolongada com a dosagem de 5 mg/ 

2.5 mg de oxicodona e naloxona, respetivamente. Esta forma farmacêutica assegura o 

antagonismo permanente dos recetores intestinais e previne a perda de atividade 

analgésica, pois não existe uma sobrecarga das enzimas enzimáticas responsáveis pelo 

metabolismo de primeira passagem 41. Esta forma farmacêutica não apresenta vendas na 

Farmácia da Estação, possivelmente pelo facto de a sua introdução no mercado ser 

recente. 

 

2.3.6 TAPENTADOL 

O tapentadol (Figura 16) constitui uma inovação no leque de analgésicos 

estupefacientes existentes por possuir um mecanismo de ação misto. De facto, o 

tapentadol exerce efeito analgésico não só a nível dos recetores opióides, com eficácia 

comparável ou superior à morfina e à oxicodona, como também a nível da inibição da 

recaptação da noradrenalina, reduzindo problemas de tolerância e dependência 41, 42. 
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Figura 16 Estrutura química do tapentadol. 

 

Ao inibir a recaptacão de noradrenalina, há um aumento deste neurotransmissor 

extracelularmente na medula espinal, que vai ativar os recetores adrenérgicos α2, 

produzindo antinocicepção. Este mecanismo parece ser particularmente eficaz na dor 

neuropática e na potenciação de efeitos analgésicos dos opióides 43. 

O tapentadol apresenta efeitos adversos a nível do SNC e do trato gastrointestinal 

menos marcados que os restantes opióides. Tudo leva a crer que este fármaco constitui 

uma importante arma no combate da dor moderada e severa 42. 

Na Farmácia da Estação, encontra-se disponível o medicamento Palexia Retard ® 

(Grünenthal) nas doses de 50 e 100 mg, comprimidos de libertação prolongada. Este tipo 

de formulação contendo o tapentadol foi aprovada para comercialização em Portugal em 

2013, sendo que apenas os dados referentes a 2013 e 2014 se encontram presentes no 

gráfico da Figura 17. 

 

Figura 17 Gráfico das vendas de Palexia Retard ® 50 e 100 mg de 2010 a 2014. 

*Dados incluem o período de janeiro a setembro de 2014. 

 

Podemos então concluir que Palexia Retard ® 100 mg, apesar de só ter sido 

introduzido no mercado no ano passado, ultrapassa largamente qualquer outro tipo de 

analgésico estupefaciente, o que reforça o seu papel importante no tratamento da dor. 

 

2.4 MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA DE DROGAS 

Os medicamentos usados no tratamento de dependência de drogas são normalmente 

usados na destoxificação de opióides 26. 

O uso de opióides está frequentemente associado ao desenvolvimento de tolerância, 

ou seja, o seu uso constante resulta em diminuição do seu efeito. Além disso, pode 
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ocorrer dependência, em que se verifica que uma interrupção repentina do tratamento 

leva ao aparecimento de sintomas de abstinência. Acompanhando esta dependência 

surge um uso abusivo da substância 43. 

Assim sendo, torna-se necessária a busca de métodos eficazes para combater esta 

dependência. Em termos clínicos, existem duas alternativas, que podem ser usadas 

juntas ou em separado: a destoxificação e a terapêutica de manutenção dos opióides. A 

última usa agonistas totais e parciais para a manutenção e destoxificação. Também 

antagonistas dos recetores opióides podem ser usados para acelerar este processo e 

também para prevenção de recaídas, numa fase posterior 44, 45. 

A primeira escolha como agente terapêutico de manutenção de opióides é a 

metadona (Figura 18), um agonista total sintético dos recetores μ, mimetizando o efeito 

dos opióides endógenos. Este tratamento é barato, mas pode trazer cardiotoxicidade 

quando usado em doses elevadas, acima de 100 mg, e pode também levar ao 

desenvolvimento de tolerância. A introdução de metadona deve começar numa dose 

baixa, normalmente 30 a 40 mg, podendo a dose ser aumentada caso os sintomas de 

abstinência ainda estejam presentes passada uma a duas horas, e reduzida caso se sinta 

efeito sedativo 45 – 47.   

 

Figura 18 Estrutura química da metadona. 

 

O uso de metadona exige algumas precauções, visto que o seu longo tempo de 

semivida pode resultar em efeitos de acumulação e até overdose. Por isso, o seu uso 

deve ser supervisionado inicialmente. A destoxificação da metadona pode ser um 

processo moroso e pode durar cerca de 12 semanas. Uma destoxificação mais lenta 

pode trazer menos ânsia e desconforto. No entanto, os pacientes preferem uma redução 

mais rápida 45, 46. 

A metadona apresenta alguns efeitos adversos que devem ser tidos em conta e 

vigiados aquando da administração desta. O principal é a falência respiratória, que pode 

levar à morte em pacientes que começam o tratamento com metadona em doses 

elevadas 47. 

A Farmácia da Estação fez parte do programa de substituição terapêutica com 

metadona, um protocolo de colaboração entre o Serviço de Prevenção e Tratamento da 
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Toxicodependência, a ANF e a Ordem dos Farmacêuticos. No entanto, este serviço foi 

abandonado em 2012, tendo os utentes da farmácia que recorrer a outras alternativas 

terapêuticas para atingir este fim. Os fármacos existentes para este fim são a 

buprenorfina e a associação desta com a naloxona. 

 

2.4.1 BUPRENORFINA 

A buprenorfina (Figura 8) é um agonista parcial dos recetores opióides μ. Por esse 

motivo, induz um menor risco de depressão respiratória que a metadona. É ainda um 

antagonista dos recetores κ, pelo que acarreta menor risco de disforia do que a metadona 

46, 48.  

A buprenorfina está disponível, para o fim de tratar a dependência de drogas, em 

comprimidos sublinguais. Apresenta a vantagem de apresentar destoxificação mais 

rápida que a metadona e tem também um tempo de semivida superior, o que faz com 

que a sua administração possa ser de dois em dois ou de três em três dias 46.      

Na Farmácia da Estação, existe um medicamento designado por Subutex ® 

(Goldfarma) 2 mg, e o seu genérico correspondente, a Buprenorfina Azevedos ® 

(Azevedos) 2 mg e 8 mg. Os gráficos correspondentes às vendas destes medicamentos 

encontram-se na Figura 19. 

 

Figura 19 Gráfico das vendas de Subutex ® e Buprenorfina Azevedos ® de 2010 a 2014. 

*Dados incluem o período de janeiro a setembro de 2014. 

 

Levando em consideração que a buprenorfina 8 mg é usada no início do tratamento e 

a de 2 mg em fases posteriores 46, podemos concluir que a população que consome este 

tipo de medicamentos na Farmácia da Estação encontra-se predominantemente numa 

fase mais avançada do tratamento da dependência de drogas. O facto de haver uma 

discrepância muito grande entre o consumo das diferentes doses pode dever-se ao facto 

de ter havido um tratamento prévio com metadona. 
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2.4.2 BUPRENORFINA/NALOXONA 

A naloxona (Figura 20) é um antagonista opióide. É um fármaco que, na ausência de 

agonismo opióide, não exibe qualquer atividade nas doses recomendadas. Este caso 

muda de figura quando existe a presença de opióides. Assim, a naloxona evita ou reverte 

os efeitos dos opióides, precipitando a abstinência. O seu mecanismo de ação não foi 

ainda totalmente compreendido. Porém, estudos sugerem que existe uma competição 

deste fármaco para os recetores opióides, possuindo uma maior afinidade para os 

recetores μ 49. 

 

Figura 20 Estrutura química da naloxona. 

 

Apesar da formulação anterior de buprenorfina se encontrar em comprimidos, estes 

podem ser triturados e administrados intravenosamente, sendo este um uso inapropriado 

da buprenorfina. A associação da naloxona com a buprenorfina tem também como 

vantagem evitar o uso da buprenorfina em abuso, intravenosamente, visto que a 

naloxona, quando injectada, precipita a abstinência e antagoniza os efeitos agonistas da 

buprenorfina. Quando administrada sublingualmente, a absorção da naloxona deve ser 

mínima e, assim, predominará a atividade opióide agonista parcial 49. A Figura 21 ilustra 

o gráfico das vendas de Suboxone ® (RB Pharmaceuticals) 2/0.5 mg e 8/2 mg. 

O facto de haver uma maior dispensa da dosagem mais baixa pode prender-se com 

os mesmos motivos referidos em 2.4.1, isto é, com o facto de os utentes que procuram 

este tipo de fármacos se encontrarem já numa fase posterior do seu tratamento e, por 

isso, recorrerem a menores doses do fármaco. 

 

 

Figura 21 Gráfico das vendas de Suboxone ® de 2010 a 2014. 

*Dados incluem o período de janeiro a setembro de 2014. 
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2.5 ESTIMULANTES INESPECÍFICOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

Os estimulantes inespecíficos do sistema nervoso central, ou psicoestimulantes, são 

fármacos capazes de estimular a atividade, a vigília e a atenção, através de um aumento 

na concentração de neurotransmissores como a dopamina, noradrenalina e serotonina no 

sistema nervoso central e periférico. Ao exercer a sua ação, estes fármacos produzem 

efeitos adversos centrais, tal como euforia, diminuição da fadiga e no apetite, aumento na 

concentração, entre outros, e periféricos, tal como tremores, diaforese, aumento na 

tensão muscular e hiperreflexia 50. 

Estes fármacos estão normalmente associados ao tratamento da hiperatividade e do 

défice de atenção. Esta patologia afeta principalmente crianças do sexo masculino, em 

idade escolar, e carateriza-se por falta de atenção, impulsividade e movimentos motores 

excessivos. Normalmente, é necessária a adopção de uma terapêutica psicológica e 

farmacológica. No entanto, esta terapêutica é acompanhada por efeitos de dependência 

e tolerância. Os efeitos de abstinência são menos marcados do que com os opióides. No 

entanto, pode sentir-se um aumento do apetite, do sono e um humor depressivo 50, 51.  

Em Portugal, existe apenas um fármaco no mercado que é psicoestimulante e 

estupefaciente: o metilfenidato. 

 

2.5.1 METILFENIDATO 

O metilfenidato (Figura 22) é um agonista indireto das vias catecolaminérgicas 

centrais. Este fármaco facilita a ação da dopamina e da noradrenalina endógena nos 

seus recetores pré- e pós-sinápticos. Isto pode ocorrer por três mecanismos diferentes; 

inibição da recaptação de catecolaminas, facilitação da libertação de catecolaminas na 

fenda sináptica e inibição da ação da monoamina oxidase, enzima responsável pela 

desaminação oxidativa de monoaminas, tais como os neurotransmissores 52. 

 

Figura 22 Estrutura química do metilfenidato. 

 

O metilfenidato é estrutural e farmacologicamente relacionado com a anfetamina, 

tendo portanto a capacidade de melhorar a transmissão dopaminérgica no cérebro, 

desempenhando um papel fundamental nos efeitos comportamentais deste fármaco. Este 

fármaco liga-se aos transportadores de dopamina de maneira semelhante à cocaína. No 
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entanto, não apresenta os efeitos desta última no centro de recompensa cerebral, o que 

leva a menor dependência 53. 

Além desta ligação aos transportadores da dopamina, o metilfenidato consegue ainda 

ligar-se, em menor extensão, aos transportadores de noradrenalina, aumentando as 

concentrações sinápticas destas. Existem também evidências que, consequente ao 

aumento da transmissão de dopamina, há ainda um aumento na concentração cortical de 

acetilcolina 53. 

Na Farmácia da Estação, estão disponíveis três medicamentos contendo 

metilfenidato: o Rubifen ® (Azevedos), comprimidos com as dosagens de 5 e 10 mg, a 

Ritalina LA ® (Novartis), comprimidos de libertação modificada com as dosagens de 20, 

30 e 40 mg e o Concerta ® (Janssen), comprimidos de libertação prolongada com as 

dosagens de 18, 27, 36 e 54 mg. A expressão das vendas destes medicamentos é 

bastante significativa, como podemos ver pelos gráficos na Figura 23. 

 

 

Figura 23 Gráfico das vendas de Rubifen ®, Ritalina LA ® e Concerta ® de 2010 a 2014. 

*Dados incluem o período de janeiro a setembro de 2014. 

 

Pela observação dos gráficos, conseguimos ver que o metilfenidato é um fármaco 

com mais vendas individuais que todos os outros estupefacientes. Isto pode dever-se ao 

facto de ser o único fármaco usado para tratar a hiperatividade e o défice de atenção em 

Portugal. A conclusão que se pode tirar destes dados é que, relativamente à população 
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servida pela Farmácia da Estação, existem bastantes crianças a serem tratadas para 

esta patologia. 

 

2.6 INQUÉRITO SOBRE O USO DE ESTUPEFACIENTES 

De modo a compreender melhor o uso destes fármacos, decidi realizar um inquérito à 

população, que se encontra no Anexo XI. Com este inquérito, procurava saber quais os 

medicamentos que os utentes tomavam, as razões que os levaram a iniciar este 

tratamento e a existência de efeitos adversos. 

O inquérito foi elaborado com uma linguagem simples, de modo a que os utentes não 

tivessem dificuldade em compreendê-lo. No entanto, posteriormente optei por ser eu a 

preenchê-lo, visto que isto me daria a oportunidade de ter um diálogo com o utente, que 

poderia dar-me mais informações relativamente à patologia que sofria, aos motivos que 

levaram ao início do tratamento e se tinha sofrido alguma alteração posológica, visto que 

estes fármacos levam a tolerância. 

Como estes fármacos não são dispensados tão frequentemente, não obtive uma 

amostra significativa para realizar tratamento de dados, tendo apenas realizado sete 

inquéritos, sendo que quatro diziam respeito a analgésicos estupefacientes, um a 

psicoestimulantes e outro a medicamentos usados no tratamento da dependência de 

drogas. No entanto, decidi expor os casos mais interessantes através de casos clínicos. 

 

2.6.1 CASO CLÍNICO 1 

LC é uma mulher de 76 anos, que se dirige à Farmácia da Estação com queixas de 

dores ósseas severas, consequentes de uma doença reumática, e uma receita de Palexia 

Retard ® 50 mg (tapentadol) (Grünenthal) pela primeira vez. A razão que levou o médico 

a prescrever-lhe Palexia Retard ® 50 mg prende-se com o facto de todos os 

medicamentos que tomara para o alívio desta dor se terem revelado ineficazes. A utente 

já tinha tomado Ben-U-Ron ® 1 g (paracetamol) (Bene) em comprimidos, Lyrica ® 75 mg 

(pregabalina) (Pfizer) em cápsulas, Tramadol + Paracetamol KRKA ® 37.5 + 325 mg 

(KRKA) em comprimidos revestidos e Diprofos Depot ® 14 mg/2 ml (betametasona) 

(MSD) em suspensão injectável, mas a dor persistia. A utente em questão continua a 

efetuar esta terapêutica.  

 

2.6.2 CASO CLÍNICO 2 

RA é uma mulher de 81 anos, que se queixa de dor crónica nos ossos. Encontrava-se 

medicada para a dor com Tramal Retard ® 150 mg (tramadol) (Grünenthal), comprimidos 

de libertação prolongada. Recentemente, foi internada com problemas hepáticos e níveis 

de triglicerídeos elevados. Visto que a anterior medicação não estava a ser totalmente 
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eficaz no alívio da dor, o médico prescreveu-lhe Transtec ® 52.5 μg/hora (buprenorfina) 

(Grünenthal). O facto de este ser um sistema transdérmico e não sofrer metabolismo de 

primeira passagem, evita complicações posteriores com o fígado.  

 

2.6.3 CASO CLÍNICO 3 

JA dirige-se à Farmácia da Estação para comprar Subutex ® 0.4 mg (buprenorfina), 

comprimidos sublinguais, para o seu filho, MA, de 46 anos. MA tem problemas de 

dependência de heroína, com os quais lida há muitos anos, sendo que há cerca de 10 

anos começou a terapêutica de substituição com Subutex ®, depois de ter feito 

terapêutica de substituição com metadona durante alguns anos. JA diz que o seu filho por 

vezes sofre de dores abdominais, diarreias e “dores no corpo todo”. “Por vezes, ele vai 

ter com uns amigos e sei que ele fuma cannabis, e nessas situações fica muito eufórico” 

(sic). JA dirigiu-se à farmácia vezes posteriores para voltar a adquirir esta medicação, 

sendo que o seu filho ainda se encontra medicado para este fim. 

 

2.6.4 CASO CLÍNICO 4 

MO dirige-se à Farmácia da Estação para adquirir Concerta ® 36 mg (metilfenidato) 

(Janssen), comprimidos de libertação prolongada, para o seu sobrinho, JR, de 12 anos. 

“O meu sobrinho toma medicação para isto [hiperatividade] desde que entrou para a 

escola primária” (sic). Além disso, JR sofre ainda de microcefalia, que é “uma doença em 

que ele tem a cabeça mais pequena do que é normal, o que faz com que ele tenha um 

atraso no crescimento e do desenvolvimento do cérebro” (sic). JR toma Concerta ® 36 

mg há um ano, mas antes disso já fez terapêutica com Ritalina LA ® (Novartis) de 

diferentes dosagens e com Concerta ® de 18 e 27 mg. “O défice de atenção tem vindo 

sempre a aumentar, por isso tem que se aumentar a dose regularmente” (sic). 

Relativamente a efeitos adversos, MO diz que JR tem o crescimento atrasado, o que 

pode ser um efeito adverso da medicação. 

 

2.7 CONCLUSÃO DO CASO DE ESTUDO 

O consumo de estupefacientes na Farmácia da Estação tem vindo a aumentar desde 

2011, como podemos ver no gráfico da Figura 24. Assim, este estudo foi útil para 

perceber o porquê de estes medicamentos serem sujeito a um grande controlo e para 

compreender as variações de consumo que surgiram nestes medicamentos ao longo dos 

últimos anos. Um grande fator que contribui para o aumento no consumo de 

estupefacientes prende-se com a descoberta de novos fármacos que se encaixam nesta 

categoria, bem como o aparecimento de novas dosagens de fármacos já existentes. 
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Figura 24 Gráfico das vendas totais de estupefacientes de 2010 a 2014. 

*Dados incluem o período de janeiro a setembro de 2014. 

 

O farmacêutico tem um papel essencial, no sentido de educar a população que 

consome este tipo de fármacos, de modo a que a tolerância e a dependência 

características deste grupo terapêutico não se façam sentir, ou retardar o seu 

aparecimento ao máximo. Todos os utentes com os quais contactei pareciam ter a 

perceção que estes fármacos não devem ser tomados de forma leviana e que devem ter 

cuidado e especial atenção na toma. Os inquéritos contribuíram bastante para o meu 

crescimento profissional, pois através deles tive a oportunidade de dialogar com diversos 

utentes e de os aconselhar para a melhor forma de combater os seus problemas. 
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CONCLUSÃO 

Após a conclusão do meu estágio, posso afirmar que estes seis meses foram 

bastante importantes para a consolidação de conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso e para a aquisição de novos saberes. Foi algo que superou bastante as minhas 

expectativas e que fez com que tivesse ainda mais certeza da qualidade do curso que 

escolhi. No entanto, fica ainda a certeza de que há muito mais para aprender com esta 

profissão, e espero que o futuro me traga esta oportunidade. 

O estágio em farmácia comunitária fez-me desenvolver a habilidade de conversar 

com as pessoas, escutar os seus problemas e tentar solucioná-los, o que para mim é 

algo muito importante num farmacêutico. As tarefas quotidianas que desempenhei na 

farmácia também foram fundamentais, no sentido em que fiquei a compreender o 

funcionamento de uma farmácia. 

Além disto, os casos de estudo que desenvolvi durante o estágio permitiram-me 

desenvolver a atitude interventiva do farmacêutico na sociedade. A sensibilização da 

população para o problema da resistência aos antibióticos serviu não só para aumentar a 

profundidade dos meus conhecimentos sobre este problema, bem como para reforçar 

esta noção na comunidade. 

O estudo do consumo de estupefacientes serviu para alertar os consumidores destes 

fármacos para a especial atenção que devem ter aquando da utilização destes 

medicamentos, tentando evitar a tolerância e dependência a que estes podem conduzir. 

Em suma, esta experiência foi bastante positiva e serviu para enriquecer as minhas 

competências pessoais e profissionais e manter presente a importância da formação 

individual contínua, através da ida a formações ou de questionários aos funcionários mais 

experientes. Também enriqueci a minha capacidade de trabalhar em grupo, de modo a 

haver um equilíbrio harmonioso entre a equipa integrante da farmácia, o que leva a um 

bom ambiente de trabalho e, consequentemente, a bons resultados. Nada disto seria 

possível sem a dedicação e a competência de toda a equipa da Farmácia da Estação, 

essencial para o meu crescimento enquanto pessoa e farmacêutico. 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

2014 

 

43 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto. Diário da República, 

1.ª série, n.º 168, 6083 – 6091. 

 

2. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 171/2012, de 1 de agosto. Diário da República, 1ª 

Série, n.º 148, 4030 – 4045. 

 

3. Ordem dos Farmacêuticos (2009) Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária. 3ª Edição. Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/Doc3082.pdf, 

acedido em 30 de agosto de 2014. 

 

4. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto. Diário da República, 

1ª Série, nº 167, 6297-6383. 

 

5. Ministério da Saúde. Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio. Diário da República, 1ª 

série, nº 92, 2478-(2) - 2478-(7). 

 

6. INFARMED/ACSS (2013) Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos 

de saúde Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/20130117_NO

RMAS_DISPENSA_vFinal.pdf, acedido em 31 de agosto de 2014. 

 

7. Ministério da Saúde. Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho. Diário da República, 2ª 

Série, nº 154, 22849 – 22850. 

 

8. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro. Diário da 

República, 1ª Série, nº 185, 6826-6905. 

 

9. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho. Diário da República, 1ª 

Série, n.º 115, 3707 – 3765. 

 

10. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Decreto-Lei nº 

148/2008, de 29 de julho. Diário da República, 1ª Série, n.º 145, 5048 - 5095. 

 

11. World Health Organization: Antimicrobial resistance. Acessível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/, acedido em 6 de setembro de 2014. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

2014 

 

44 

 

12. Portal da Saúde: Dia Europeu do Antibióticos. Acessível em: 

http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/046F683B-39F6-4175-8AFF-

B5600EF7A00A/0/diaeuropeudoantibiotico.pdf, acedido em 6 de setembro de 2014. 

 

13. Davies, J. e Davies, D. (2010) Origins and evolution of antibiotic resistance. Microbiol 

Mol Biol Rev, 74(3):417. 

 

14. Stapleton, P., Wu, P. King, A., Shannon, K., French, G. e Phillips, I. (1995) Incidence 

and mechanisms of resistance to the combination of amoxicillin and clavulanic acid in 

Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother, 39(11):2478. 

 

15. Rodríguez-Rojas, A., Rodríguez-Beltrán, J., Couce, A. e Blázquez, J. (2013) 

Antibiotics and antibiotic resistance: A bitter fight against evolution. Int J Med Microbiol, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmm.2013.02.004. 

 

16. European Centre for Disease Prevention and Control (2013) Antimicrobial resistance 

surveillance in Europe 2012. Annual Report of the European Antimicrobial Surveillance 

Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC. 

 

17. Health Research Funding: 11 Scary Statistics on Antibiotic Resistance. Acessível em: 

http://healthresearchfunding.org/11-scary-statistics-on-antibiotic-resistance/, acedido em 6 

de setembro de 2014. 

 

18. Levy, S. e Marshall B. (2004) Antibacterial resistance worldwide: causes, challenges 

and responses. Nat Med, 10(12):S122. 

 

19. Alanis, A. (2005) Resistance to antibiotics: Are we in the post-antibiotic era? Arch. 

Med Res, 36:697. 

 

20. Poole, K. (2004) Resistance to β-lactam antibiotics. Cell Mol Life Sci, 61:2200. 

 

21. Jacoby, G. (2005) Mechanism of resistance to quinolones. Clin Infect Dis, 41:S120. 

 

22. Leclercq, R. (2002) Mechanism of resistance to macrolides and lincosamides: Nature 

of the resistance and their clinical implications. Clin Infect Dis, 34:482.  

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

2014 

 

45 

 

23. Centre for Disease Control and Prevention (2013) Antibiotic resistance threats in the 

United States, 2013, disponível em http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-

2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf, acedido em 6 de setembro de 2014. 

 

24. World Health Organization (2001) WHO Global Strategy for Containment of 

Antimicrobial Resistance. Switzerland: WHO. 

 

25. INFARMED: Saiba mais sobre Psicotropicos e Estupefacientes. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PUBLICACOES/TEMATICOS/SAIB

A_MAIS_SOBRE/SAIBA_MAIS_ARQUIVO/22_Psicotropicos_Estupefacientes.pdf, 

acedido em 27 de setembro de 2014. 

 

26. Patrick, G. (2009) Opioid Analgesics. In: Patrick G. An Introduction to Medicinal 

Chemistry. 4th edition, Oxford University Press, Nova Iorque, 632 – 651. 

 

27. Golan, D. (2008) Pharmacology of Analgesia. In: Golan D. Principles of 

Pharmacology. 2nd edition, Lippincott Williams & Wilkins, Filadélfia, 263 – 282. 

 

28. Al-Hasani, R. e Bruchas M. (2011) Molecular mechanisms of opioid receptor-

dependent signaling and behavior. Anesthesiology, 115(6):1363 – 1381. 

 

29.  Foster, B., Twycross, R., Mihalyo, M. e Wilcock, A. (2013) Buprenorphine. J Pain 

Symptom Manage, 45:939 – 949.  

 

30. Likar, R. (2006) Transdermal buprenorphine in the management of persistent pain – 

safety aspects. Ther Clin Risk Manag, 2(1):115 – 125.  

 

31. Evans, H. e Easthope, S. (2003) Transdermal buprenorphine. Drugs, 63(19):1999 – 

2010. 

 

32. Peng, P. e Sandler, A. (1999) A review of the use of fentanyl analgesia in the 

management of acute pain in adults. Anesthesiology, 90:576 – 599. 

 

33. Murray, A. e Hagen, N. (2005) Hydromorphone. J Pain Symptom Manage, 

29(5S):S57 – S66. 

 

34. Sarhill, N., Walsh, D. e Nelson, K. (2001) Hydromorphone: pharmacology and clinical 

applications in cancer patients. Support Care Cancer, 9:84 – 96. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

2014 

 

46 

 

 

35. Gregory, T. (2013) Hydromorphone: Evolving to meet the challenges of today’s health 

care environment. Clin Ther, 35(12):2007 – 2027. 

 

36. Kalso, E. e Vainio, A. (1990) Morphine and oxycodone hydrochloride in the 

management of cancer pain. Clin Pharmacol Ther, 47:639 – 646. 

 

37. Flemming, K. (2010) The use of morphine to treat cancer-related pain: A synthesis of 

quantitative and qualitative research. J Pain Symptom Manage, 39(1):139 – 154. 

 

38. Riley, J., Branford, R., Droney, J., Gretton, S., Sato, H., Kennett, A., et al. (2014) 

Morphine or oxycodone for cancer-related pain? A randomized, open-label, controlled 

trial. J Pain Symptom Manage, dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2014.05.021 

 

39. Riley, J., Eisenberg, E, Müller-Schwefe, G., Drewes, A. e Arendt-Nielsen, L. (2008) 

Oxycodone: A review of its use in the management of pain. Curr Med Res Opin, 24(1):175 

– 192. 

 

40. Pöyhiã, R., Vainio, A. e Kalso, E. (1993) A review of oxycodone’s clinical 

pharmacokinetics and pharmacodynamics. J Pain Symptom Manage, 8(2):63 – 67. 

 

41. Mercadante, S., Porzio, G. e Gebbia, V. (2014) New opioids. J Clin Oncol, 

32(16):1671 – 1676. 

 

42. Wade, W. e Spruill, W. (2009) Tapentadol hydrochloride: A centrally acting oral 

analgesic. Clin Ther, 31(12):2804 – 2818. 

 

43. Schröder, W., De Vry, J., Tzschentke, T., Jahnel, U. e Christoph, T. (2010) 

Differential contribution of opioid and noradrenergic mechanisms of tapentadol in rat 

models of nociceptive and neuropathic pain. Eur J Pain, 14:814 – 821. 

 

44. Stotts, A., Dodrill, C. e Kosten, T. (2009) Opioid dependence treatment: options in 

pharmacotherapy. Expert Opin Pharmacother, 10(11):1727–1740. 

 

45. World Health Organization (2009) Guidelines for the psychosocially assisted 

pharmacological treatment of opioid dependence. Switzerland: WHO.  

 

46. Diaper, A., Law, F. e Melichar J. (2013) Pharmacological strategies for detoxification. 

Brit J Clin Pharmaco, 77(2):302 – 314. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

2014 

 

47 

 

 

47. Anderson, I. e Kearney T. (2000) Use of methadone. West J Med, 172, 43 – 46. 

 

48. Whelan, P. e Remski, K. (2012) Buprenorphine vs methadone treatment: A review of 

evidence in both developed and developing worlds. J Neurosci Rural Pract, 3(1):45 – 50. 

 

49. Orman, J. e Keating, G. (2009) Buprenorphine/Naloxone: A review of its use in the 

treatment of opioid dependence. Drugs, 69(5):577-02. 

 

50. Phillips, K., Epstein, D. e Preston, K. (2014) Psychostimulant addiction treatment. 

Neuropharmacology, http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropharm.2014.04.002. 

 

51. Waschbusch, D., Kipp, H. e Pelham, W. (1998) Generalization of behavioural and 

psycostimulant treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): discussion 

and exemples. Behav Res Ther, 36:675 – 694. 

 

52. Masellis, M., Basile, V., Muglia, P., Özdemir, V., Macciardi, F e Kennedy, J. (2002) 

Psychiatric pharmacogenetics: personalizing psychostimulant therapy in attention 

deficit/hyperactivity disorder. Behav Brain Res, 130:85 – 90. 

 

53. Leonard, B., McCartan, D., White, J. e King, D. (2004) Methylphenidate: a review of 

its neuropharmacological, neuropsychological and adverse clinical effects. Hum 

Psychopharmacol Clin Exp, 19:151 – 180. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Anexos 

2014 

 

49 

 

ANEXO I 

Cronograma das atividades desenvolvidas 

                 Dia 
Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Maio 
             

1 
         

2 
       Junho 

        
3 

             
  4 

     

 

Julho 
              

5 
                Agosto 

                               Setembro 
                

6 
            

 

 Outubro 
  

7 
                             

         Fim de semana/Feriado/Férias          1 – Formação Dulcogas ®.  

                      2 – Formação “Summer Challenge”, da Johnson&Johnson. 

       Receção e armazenamento de encomendas;      3 – Rastreio Cardiovascular Gratuito. 

       Gestão de devoluções.             4 – Formação LetiXer ®. 

                      5 – Formação Oral B ®, Kukident ® e Fluocaril ®. 

Receção e armazenamento de encomendas;     6 – Formação Forté Pharma ®. 

Gestão de devoluções;             7 – Formação Depuralina ®. 

Determinação de parâmetros bioquímicos; 

Atendimento ao público; 

Conferência e correção de receitas; 

Preparação de encomendas para centros sociais; 

 Gestão de Psicotrópicos; 

Gestão/Fim de dia. 
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ANEXO II 

Fatura de um fornecedor diário 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Anexos  

2014 

 

51 

 

ANEXO III 

Nota de devolução 
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ANEXO IV 

Nota de crédito 
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ANEXO V 

Documento para faturação 
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ANEXO VI 

Fatura 
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ANEXO VII 

Ficha de preparação – Mistura de Pós: Talco + Ácido Bórico + Ácido Salicílico 
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ANEXO VII 

Ficha de preparação – Solução Alcoólica de Ácido Bórico à saturação 
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ANEXO VII 

Ficha de preparação – Pomada de Ácido Salicílico a 5% 
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ANEXO VIII 

Documento onde se anotavam os valores obtidos no Rastreio Cardiovascular 
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ANEXO IX 

Cartaz informativo do Rastreio Cardiovascular Gratuito 
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ANEXO X 

Panfleto sobre o tema “Resistência aos Antibióticos” (face exterior)  
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ANEXO X 

Panfleto sobre o tema “Resistência aos Antibióticos” (face interior) 
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Anexo XI 

Inquérito sobre o consumo de fármacos estupefacientes 
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