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Resumo 

 

O estágio em farmácia comunitária, sob a orientação do serviço farmacêutico, é 

imprescindível e obrigatório para complementar a formação académica dos estudantes do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

O estágio permite o primeiro contacto com a realidade profissional, aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante os nove semestres anteriores e adquirir competências 

práticas essenciais para um desempenho competente e responsável da profissão 

farmacêutica. 

Este relatório está dividido em duas partes. Na primeira parte estão descritas as atividades 

que tive a oportunidade de realizar no âmbito do estágio, bem como o funcionamento e a 

organização da farmácia; na segunda parte do relatório é possível encontrar os trabalhos 

que desenvolvi e que constituem o meu contributo para a farmácia e para a população. Os 

trabalhos mais direcionados para a farmácia abordam os endoparasiticidas presentes na 

mesma, e algumas alterações efetuadas para melhorar o funcionamento. Com relevância 

para o utente, realizei um acompanhamento farmacoterapêutico e um panfleto com 

informação relativa ao uso indiscriminado dos antibióticos, uma vez que muito utentes 

pretendem adquiri-los sem receita médica. Adicionalmente, este relatório contempla 

também uma caso de estudo sobre o feocromocitoma. Estes trabalhos permitiram também 

adquirir muitos conhecimentos que foram essenciais em diversas situações do dia-a-dia na 

farmácia. 
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PARTE I: ESTÁGIO NA FARMÁCIA MARQUES 

 
1. Introdução 

Os farmacêuticos desempenham um papel fundamental na sociedade ao contribuírem para 

o bem-estar dos utentes; é na farmácia comunitária que este papel está mais evidenciado 

e, por isso, o estágio realizado no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas é essencial para a formação dos futuros farmacêuticos. 

O estágio permite colocar em prática os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do 

curso, compreender o funcionamento da farmácia e ainda possibilita a aquisição de várias 

competências pessoais essenciais para o trabalho em equipa e para um atendimento 

cuidado e profissional. 

Esta primeira parte do relatório descreve, sucintamente, a organização e funcionamento 

da Farmácia Marques (FM) e as atividades desenvolvidas durante os seis meses de 

estágio. 

 

2. A Farmácia Marques 

Localização e horário de funcionamento 

A FM localiza-se na Avenida Alberto Sampaio, no centro da cidade de Viseu, e está aberta 

de segunda a sexta-feira das 8:30 às 20:00 horas e, ao sábado, das 8:30 às 19 horas. Nos 

dias de serviço permanente, está aberta 24 horas. 

 

Espaço exterior 

A farmácia goza de franca visibilidade e identificação, através do símbolo “cruz verde”; 

verifica-se também uma placa com o nome do diretor técnico e da farmácia; o horário de 

funcionamento, e uma zona onde é colocada a informação relativa às farmácias do 

município em regime de serviço. Contém ainda duas montras: uma é da responsabilidade 

do grupo de compras ao qual pertence a farmácia e a outra é alterada periodicamente pelos 

colaboradores, tendo em conta as épocas festivas ou a época do ano. A título de exemplo, 

participei na realização de uma montra com sugestões de presentes para o dia da mãe, 

que incidia essencialmente em produtos cosméticos, e numa outra alusiva à praia com 

maior destaque para campanhas que incidiam nos protetores solares. 

 

Espaço interior 

No interior, a FM está dividida em três pisos:  
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O piso -1 destina-se ao armazenamento das faturas dos fornecedores, dispositivos 

médicos, produtos cosméticos e de higiene corporal, e pertences dos colaboradores.  

No piso 1 está localizado o laboratório onde se realizam os manipulados, uma sala de 

reuniões, o arquivo de documentação, materiais promocionais e produtos de rotação 

sazonal, como calçado ortopédico. 

No piso 0 situa-se a área de atendimento, a zona de perfumaria, um gabinete de apoio 

personalizado, o gabinete da direção técnica, a área de armazenamento dos 

medicamentos e as instalações sanitárias.  

No gabinete de atendimento personalizado, executam-se as determinações bioquímicas, 

administram-se injetáveis e ainda ocorrem consultas de nutrição e de enfermagem. 

Na zona da perfumaria encontram-se, predominantemente, produtos da Vichy® (Grupo 

L’oréal), La Roche-Posay® (Grupo L’oréal), Klorane® (Pierre Fabre), Avène® (Pierre 

Fabre), Serum7® (Laboratórios Boots) e Caudalie® (Laboratórios Caudalie).  

 

Enquadramento  

A FM é uma das mais antigas de Viseu e, como tal, a grande maioria dos clientes 

frequentam a farmácia há muitos anos e têm uma relação muito próxima com os 

colaboradores.  

Pelo facto de estar localizada no centro da cidade, perto de paragens de autocarros tem 

muitos clientes das zonas mais periféricas da cidade, nomeadamente, das zonas rurais. 

Estando também próxima de pontos turísticos tive a oportunidade de contactar com alguns 

turistas estrangeiros. 

 

Recursos humanos 

Os colaboradores da FM são: 

Diretor técnico: Augusto Meneses 

Farmacêutico adjunto: Filipe Xavier de Sá 

Farmacêutica: Márcia Pinto 

Técnicos de farmácia: 

José Rodrigues 

Albano Fernandes 

Rafael Marques 

Isabel Ferreira 
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Kaizen 

A FM foi uma das farmácias piloto na implementação do kaizen. Este projeto iniciou-se no 

mês de janeiro, o que me permitiu acompanhar todo o processo durante as doze semanas.  

Sucintamente, kaizen é definido com a prática da melhoria contínua (KAI=mudança, 

ZEN=bom) e, por isso, tem como objetivo delinear e implementar processos que concedam 

vantagens competitivas: aumentar a produtividade, a rentabilidade e a motivação; diminuir 

os desperdícios e o tempo de execução de tarefas. O bom funcionamento de uma farmácia 

depende de aspetos fundamentais: o espaço, a equipa e os utentes. [1] Uma das 

intervenções passou pela colocação do quadro kaizen na área de armazenamento, que 

contém as tarefas que devem ser executadas pelos colaboradores, a análise de 

indicadores (como o valor médio de vendas e o saldo saúda); objetivos de vendas, 

sugestões de melhoria e de cross-selling; erros de stock, e as campanhas que estão a 

decorrer. Frequentemente, são realizadas reuniões curtas, nas quais tive a oportunidade 

de participar, sendo que a informação chega a todos devido à existência desse suporte 

visual. Relativamente ao espaço, tornou-se mais organizado e funcional (fotografias no 

anexo I). Uma outra alteração foi a criação do cockpit, uma área criada na zona do balcão 

com os produtos mais solicitados diariamente. Com esta medida não era necessário 

ausentarmo-nos da presença do cliente. Este projeto reflete-se, sobretudo, no aumento da 

motivação e da produtividade; na redução do tempo de procura, elaboração de tarefas e 

maiores lucros com as iniciativas cross-selling. 

 

3. Encomendas e aprovisionamento 

Sistema informático 

A FM trabalha com o SIFARMA 2000® da Glintt. É um software complexo, mas que facilita 

imenso o dia-a-dia nas farmácias, uma vez que permite realizar e rececionar encomendas, 

gerir prazos de validades, criar e gerir devoluções, gerir o receituário, fazer 

acompanhamento de utentes, dispensar receitas eletrónicas, entre muitas outras 

funcionalidades. Contém também informação científica simples e organizada que pode ser 

consultada para esclarecimento de dúvidas e para fornecer informações úteis aos utentes. 

Verifiquei que é particularmente útil para consultar os efeitos adversos e verificar a 

existência de interações ou a presença de substâncias indesejáveis em doentes 

específicos, como por exemplo, diabéticos e intolerantes à lactose.  

 

Gestão de stock 

O stock dos medicamentos é controlado eletronicamente pelo sistema informático (SI). Na 

ficha de cada produto ou medicamento é possível estabelecer o stock mínimo e o máximo, 
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de modo a que quando o stock é inferior ao estabelecido, aparece em falta aquando a 

realização da encomenda diária. Existem muitos medicamentos cujo stock varia consoante 

a época do ano; é o caso dos antigripais, antifúngicos e anti-histamínicos. Medicamentos 

com muita procura, como o Ben-u-ron® (Bene Farmacêutica), existem em grandes 

quantidades na farmácia, enquanto medicamentos com pouca procura ou de laboratórios 

menos solicitados existem em muito menos quantidade. O SI é essencial uma vez que 

permite determinar, em média, o número de unidades dispensadas por mês e, assim, 

conhecer o número de unidades que é necessário ter em stock.   

 

Contagem física de stock 

No âmbito do projeto kaizen, realizou-se uma auditoria de stock – foram selecionadas cem 

referências ao acaso e comparou-se o stock real com o stock do SI – e verificou-se que a 

percentagem de referências com erros de stock era de 20%. Estes erros podem contribuir 

para ruturas de stock e, consequentemente, perdas de vendas. Podem ocorrer por diversas 

razões, como por exemplo, por erros de entrada da encomenda, erros na marcação, erros 

nas trocas e empréstimos com outras farmácias e erros nas vendas. Assim, procedeu-se 

essencialmente à contagem física dos medicamentos da área de armazenamento. Foi uma 

atividade na qual participei, realizada durante alguns dias da semana e no feriado do dia 

25 de março. É uma atividade muito demorada, que requer muita atenção mas, sem dúvida, 

constitui uma mais-valia para a farmácia. Na segunda auditoria, realizada sete semanas 

mais tarde, verificou-se uma percentagem de erros de stock de 5%, um decréscimo de 

15% face à primeira avaliação. 

 

Realização da encomenda 

Diariamente, são feitas encomendas diretamente aos armazenistas, sendo que a FM 

trabalha essencialmente com a Plural e Alliance Healthcare. Uma encomenda é realizada 

até às 12:45 horas e a outra até às 20:00 horas. Ao longo do estágio tive a oportunidade 

de realizar várias encomendas, tendo-me apercebido da importância e da responsabilidade 

que tal atividade acarreta. É necessário analisar o número médio de vendas e o número 

de vendas do mês em curso, de modo a evitar compras desnecessárias ou rutura de stock. 

Quando, durante o atendimento, falta algum medicamento, é possível proceder 

imediatamente à encomenda através do SI nas “encomendas instantâneas”.  

 

Receção e conferência da encomenda 

Esta foi a primeira atividade que executei na farmácia. Quando chegam as encomendas, 

os produtos são colocados na mesa que se encontra na área de armazenamento, e 
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procede-se ao registo no SI, através da opção “receção de encomendas” e utilizando o 

leitor ótico. Posteriormente, atualiza-se o prazo de validade, o preço de faturação e o preço 

de venda ao público (PVP); para os medicamentos não sujeitos a receita médica o PVP é 

geralmente calculado tendo em conta um margem de lucro pré-definida, consoante o 

imposto sobre o valor acrescentado. No final, confere-se o número total de unidades 

recebidas, o valor total faturado e imprime-se um documento comprovativo da entrada da 

encomenda que é anexado à fatura, para ser mais tarde conferido por outro colaborador. 

Quinzenalmente, chegava à farmácia o resumo das faturas, pelo que verificava se todas 

as faturas referenciadas no resumo tinham efetivamente dado entrada na farmácia, para 

que, posteriormente, fosse efetuado o pagamento. Por esta razão, é muito importante 

guardar todas as faturas que se recebem diariamente. 

 

Armazenamento  

No final da receção da encomenda, os produtos são separados e armazenados tendo em 

conta a forma farmacêutica, a designação comum internacional ou a marca registada. Os 

injetáveis são armazenados à parte bem como os psicotrópicos e estupefacientes. 

Como a FM tem uma parceria com a Bluepharma, os medicamentos deste laboratório são 

armazenados em prateleiras à parte, por ordem alfabética e mais perto da zona de 

atendimento, de modo a facilitar o acesso e a procura.  

Com a criação do cockpit, alguns medicamentos, criteriosamente selecionados, passaram 

a ser armazenados na zona de atendimento, como o Ben-u-ron® (Bene Farmacêutica), 

Tromalyt® (Neo-Farmacêutica) e Minigeste® (Bayer). 

Durante o armazenamento é importante garantir que os medicamentos com prazo de 

validade mais curto sejam os primeiros a sair.  

Esta tarefa foi bastante importante no início do estágio uma vez que comecei a familiarizar-

-me com os nomes comerciais dos medicamentos. 

 

Devoluções 

A devolução de produtos ao fornecedor pode ser realizada por diversas razões – pedido 

por engano, fim do prazo de validade ou embalagem danificada, por exemplo. Estas são 

feitas recorrendo ao SI e quando o pedido é aceite ou se procede à troca do produto ou é 

emitida uma nota de crédito.  

A partir de agosto de 2008 a Farmácia Faure, em Nelas, passou a fazer parte da sociedade 

detentora da FM; como tal, procedia muitas vezes à realização de devoluções para a troca 

de produtos entre as duas farmácias. 
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4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos pode ocorrer mediante a apresentação de receita médica, 

em regime de automedicação ou por indicação farmacêutica. Em qualquer uma das 

situações é importante avaliar a medicação de forma a identificar e resolver problemas que 

prejudiquem a saúde do utente. É necessário ter em consideração a medicação do utente 

e identificar possíveis interações ou contraindicações. O farmacêutico deve verificar a 

adequação da posologia, informar o utente dos efeitos adversos mais comuns e da normal 

durabilidade dos mesmos e ainda a duração do tratamento. É essencial que o utente 

compreenda toda a informação oral e escrita que lhe é transmitida. Durante o atendimento 

é também importante questionar o utente sobre a preferência entre medicamento genérico 

ou marca e, caso este opte pelo genérico, perguntar se tem preferência pelo laboratório. 

Tal acontece nos casos em que se trata de medicação crónica e/ou habitual, visto que 

muitos utentes preferem levar a “mesma caixa”; esta situação é particularmente importante 

com os idosos, uma vez que pode induzir em erro e contribuir para a toma incorreta dos 

medicamentos. No caso dos clientes habituais e com ficha criada, o SI permite consultar o 

histórico do utente e facilmente identificar a medicação que costuma levar. 

 

Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória 

Este tipo de medicamentos só pode ser dispensado na farmácia mediante a apresentação 

de receita médica. A maioria das receitas que chegavam à farmácia eram receitas 

eletrónicas. Em cada receita podem ser prescritas no máximo quatro embalagens, até 

quatro medicamentos distintos; por cada medicamento, podem ser prescritas duas 

embalagens, excetuando o caso em que o medicamento existe sob a forma unitária – 

nestes casos podem ser prescritas quatro. Caso o doente tenha uma doença crónica ou 

esteja a fazer um tratamento prolongado, existe a modalidade de receita renovável que é 

constituída por uma original e duas vias autocopiáveis com validade de seis meses. A 

prescrição é, geralmente, efetuada segundo a designação comum internacional, podendo 

em alguns casos aparecer o nome comercial do medicamento ou o titular de autorização 

de introdução no mercado. Nestas situações, o prescritor tem de apresentar uma 

justificação técnica que pode ser: medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, 

intolerância ou reação adversa prévia e continuação do tratamento superior a 28 dias. Nas 

duas primeiras exceções apenas pode ser dispensado o medicamento prescrito, enquanto 

na terceira pode ser dispensado um medicamento equivalente com PVP igual ou inferior. 

As justificações referidas anteriormente não se aplicam nos casos em que não existam 

medicamentos genéricos similares comparticipados, ou seja, um medicamento de marca 
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sem similares. A prescrição deve ainda incluir a forma farmacêutica, posologia, dosagem 

e a apresentação ou tamanho da embalagem.  

As receitas manuais requerem maior atenção, uma vez que devem cumprir uma série de 

exigências: deve conter a data da prescrição e estar dentro da validade (30 dias), deve 

conter a vinheta de identificação do prescritor bem como a assinatura, a identificação do 

local de prescrição, do utente (nome e número de utente), da entidade financeira 

responsável e deve estar assinalada a exceção que permite ao prescritor utilizar essas 

receitas: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 

receitas por mês. Nestas receitas é também importante identificar devidamente o regime 

de comparticipação; regimes especiais podem estar identificados pela letra “O”, “R” ou pela 

vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde, por exemplo. Psicotrópicos e 

estupefaciente, medicação destinada ao controlo da diabetes mellitus e manipulados têm 

de ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita não pode conter outros medicamentos 

ou produtos. [2] 

No final do atendimento, é impresso no verso da receita informação referente à 

identificação da farmácia, a entidade de faturação, a série, lote e número da receita; as 

embalagens dispensadas, o PVP, o valor que fica ao encargo do utente e da entidade 

comparticipadora. Deve ainda conter a assinatura do utente, do colaborador, a data da 

dispensa e o carimbo da farmácia. 

Em algumas situações, os utentes para além da comparticipação do sistema nacional de 

saúde beneficiam de uma comparticipação adicional, assumida por outra entidade. Nestes 

casos, os utentes devem apresentar o cartão no início do atendimento, ao qual deve ser 

tirada uma fotocópia para ser anexada à fotocópia da receita. 

A partir do mês de abril começaram a chegar à farmácia as “novas receitas eletrónicas”. 

Sem dúvida que é uma evolução positiva, que torna todo o processo mais simples, seguro 

e funcional, com inúmeras vantagens para o utente – é possível aviar apenas uma parte 

dos medicamentos, mesmo em diversas farmácias e em datas distintas, todos os 

medicamentos prescritos são incluídos numa única receita, o utente não necessita de se 

deslocar ao centro de saúde para levantar as receitas, uma vez que pode receber os 

códigos por mensagem e, quando não consegue deslocar-se à farmácia, qualquer pessoa 

o pode fazer por si, desde que seja portadora dos códigos. Inicialmente sentia o 

desconforto e receio nos utentes, principalmente, nos mais idosos, dado que não 

conheciam os novos procedimentos; muitos chegavam às farmácias sem as mensagens 

ou sem a receita a julgar ser possível aceder diretamente nas farmácias através dos dados 

pessoais. Acontecia também que, quando apenas tinham a mensagem, não sabiam 
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quantas unidades faltavam levantar nem a validade da prescrição. A partir do momento 

que lhes foi explicado o procedimento, começaram a aproveitar as vantagens.  

 

Medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória 

Tal como o nome indica, os medicamentos não sujeitos a receita médica podem ser 

dispensados nas farmácias sem indicação do médico; são importantes no aconselhamento 

farmacêutico, dado que permitem resolver situações ligeiras, como por exemplo, gripe, 

queimaduras e dores menstruais. 

 

Psicotrópicos e estupefaciente 

Este tipo de medicamentos são altamente controlados e para a dispensa é obrigatória a 

presença de receita médica e a recolha dos dados pessoais do utente, do adquirente e do 

médico prescritor; o “documento de psicotrópicos”, impresso no final do atendimento, tem 

de ser anexado à fotocópia da receita e deve ser arquivado por um período de três anos. 

 

Medicamentos manipulados 

Na FM não é muito frequente a realização de manipulados, pelo que durante o estágio 

apenas tive a oportunidade de realizar um pó anti-transpirante (receita no anexo II). Os 

medicamentos manipulados são preparados de acordo com a prescrição médica para um 

utente em particular. Procede-se ao preenchimento da ficha de preparação que contém 

uma série de informação, nomeadamente, o número de lote do manipulado, as substâncias 

utilizadas, o respetivo lote, as quantidades calculadas e pesadas, o material utilizado, a 

descrição do modo de preparação, o tipo de embalagem, o controlo da qualidade, a 

identificação do utente, do prescritor e do farmacêutico, as condições de conservação, a 

validade, a posologia e o cálculo do respetivo PVP; deve ser arquivada juntamente com a 

fotocópia da receita e com a fotocópia do rótulo.  

 

Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Atualmente existe uma grande gama de produtos e medicamentos de uso veterinário. 

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar alguns destes produtos, quer na 

presença de receita médica, quer no âmbito do aconselhamento farmacêutico. A grande 

maioria dos utentes adquiria estes produtos para os animais de companhia, mas tendo em 

conta a localização da farmácia e a proximidade com zonas rurais, eram também 

solicitados para animais de criação. Dado o meu desconhecimento na área, e com o 

objetivo de aumentar os meus conhecimentos e dos colaboradores, achamos essencial a 
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realização de um trabalho sobre os medicamentos mais requisitados e com maior 

representação nas vendas – desparasitantes internos para cães e gatos (trabalho 1). 

 

Dispositivos médicos 

Na farmácia existem dispositivos médicos muito diversificados, com diversas finalidades. 

Durante o estágio os que mais dispensei foram os pensos rápidos, soro fisiológico, 

seringas, preservativos, testes de gravidez e as tiras de teste utilizadas para a 

determinação da glicémia. Verifiquei também que existem dispositivos médicos, com 

formulações para administração oral, e que podem ser facilmente confundidos como 

medicamentos – é o caso do Absorgás® (Arkopharma), para diminuir o inchaço, flatulência 

e gases, e Monurelle Cranberry® (Zambon), indicado para a prevenção de infeções 

urinárias. 

 

Produtos cosméticos 

Os cosméticos podem ser colocados em diversas zonas do corpo, como na pele, unhas, 

lábios, dentes e mucosa bucal. [3] Na FM existe uma grande variedade destes produtos. 

Inicialmente sentia alguma insegurança pelo facto de não conhecer as diversas gamas, o 

que me levou a consultar os catálogos e a falar com os colaboradores. Ao longo do estágio 

fui conhecendo melhor os produtos, o que me permitiu um aconselhamento mais 

personalizado, tendo em conta o tipo de pele ou determinadas condições, como acne ou 

rosácea.  

É uma área muito vasta e muito interessante, com muita procura na farmácia, dada a 

crescente preocupação das pessoas com a aparência. 

 

Outros produtos 

Durante o estágio tive também a oportunidade de dispensar outros produtos, como 

produtos fitoterapêuticos, de puericultura e suplementos nutricionais. Nos fitoterapêuticos 

destacam-se os produtos Arkocápsulas® (Arkopharma), cujas cápsulas são constituídas 

pelo pó integral de planta criotriturada, mantendo assim as diversas substâncias que a 

planta tem; estão indicadas para diversas situações – falta de energia, mau hálito, azia, 

hipertensão arterial, falta de memória, ansiedade, má circulação e excesso de peso, por 

exemplo. 

Os artigos de puericultura mais dispensados foram as chupetas e biberões da Nuk® (MAPA 

GmbH) adaptados às diferentes etapas do desenvolvimento da criança. 

Relativamente aos suplementos nutricionais, estes podem ser procurados por diversas 

razões – carências vitamínicas (no caso dos vegetarianos, por exemplo), para satisfazer 
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as necessidades nutricionais de pacientes com baixa ingestão calórica, sendo bastante 

procurado o Fortimel® (Nutrícia) para idosos, ou para aumentar a memória e a 

concentração. De salientar que os suplementos devem ser associados a uma dieta 

saudável e variada, como, de resto, deve sempre avisar-se o doente. 

 

5. Receituário 

Todas as semanas organizava o receituário: separava as receitas por lotes, ordenava cada 

lote por ordem crescente e verificava a presença das três assinaturas – utente, do médico 

e do colaborador que dispensou os medicamentos. Os lotes completos eram colocados 

numa gaveta à parte para serem conferidos. Os lotes já duplamente conferidos eram 

colocados numa outra gaveta para que fossem impressos os verbetes, no qual consta o 

PVP, o valor comparticipado e o valor pago pelo utente. No final do mês fecham-se os 

lotes, imprime-se o resumo de lotes para os vários planos/organismos comparticipadores 

e emite-se a fatura que contém todos os lotes do mês. O resumo de lotes, a fatura original 

e duplicado, já carimbados e assinados, são enviados juntamente com o receituário; o 

triplicado é enviado para a associação nacional de farmácias e o quadruplicado para a 

contabilidade. O receituário referente ao sistema nacional de saúde é encaminhado para o 

centro de conferência de faturas e os restantes são enviados para a associação nacional 

de farmácias. 

Caso alguma receita seja devolvida por não estar de acordo com os requisitos podem 

ocorrer duas situações: a receita é corrigida e é novamente enviada no mês seguinte ou, 

caso não seja possível, a farmácia assume os encargos e é emitida uma nota de crédito 

para o centro de conferência de faturas. 

 

6. Cuidados de saúde dispensados na farmácia 

Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A farmácia possibilita a realização de diversos testes bioquímicos, mas os mais 

requisitados são a determinação da glicémia, do colesterol total e dos triglicerídeos; é 

também solicitada a medição da pressão arterial, e do peso. 

A glicémia é determinada com recurso às tiras de glicémia, mas tanto o colesterol total 

como os triglicerídeos são determinados por um método espectrofotométrico, o que permite 

obter um resultado mais fiável. Para ambos os testes recolhem-se 10 microlitros de sangue 

para um capilar, que é posteriormente colocado numa cuvete. Deve agitar-se suavemente 

até esvaziar completamente o capilar e insere-se a cuvete na célula de leitura para realizar 

o branco. Quando se retira a cuvete adicionam-se duas gotas ou 10 microlitros de enzima 

para os testes do colesterol total e triglicerídeos, respetivamente. Insere-se novamente a 
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cuvete na célula de leitura e espera-se pelo resultado. Este deve ser analisado tendo em 

conta a situação clínica do utente, a terapia farmacológica e a altura do dia em que se 

realiza a determinação. De destacar que para a determinação dos triglicerídeos deve ser 

feito um jejum de 12 horas.  

Sempre que considerava necessário, aconselhava o utente a procurar ajuda médica e 

abordava também a importância da mudança dos hábitos alimentares e da prática de 

exercício físico. 

Mais frequentemente, é solicitada a medição da pressão arterial sendo utilizado um 

medidor automático. Em situações pontuais, tive de recorrer à medição manual com o 

esfigmomanómetro para comprovar os valores obtidos pelo método automático mas 

também por vontade de alguns utentes que preferiam o método manual. 

A balança é também muito utilizada e fornece o valor do peso e da altura, permitindo assim 

o cálculo do índice de massa corporal. 

Com menor frequência é determinado o índice internacional normalizado, que apenas tive 

oportunidade de o realizar uma vez, embora muitos utentes façam terapia anticoagulante 

e, sendo este um parâmetro muito importante permitindo avaliar a eficácia da terapêutica, 

justificar-se-ia que fosse um teste mais promovido aquando o atendimento. 

 

VALORMED 

Durante o estágio muitos utentes deslocavam-se à farmácia para entregar embalagens de 

medicamentos. Como a FM colabora com a VALORMED, procede essencialmente à 

recolha de embalagens vazias e de medicamentos cujo prazo de validade já foi 

ultrapassado.  

 

Programa de troca de seringas 

Este programa tem como alvo a população toxicodependente e consiste na troca de 

seringas já utilizadas por seringas estéreis, de modo a reduzir o risco de transmissão de 

doenças e a promover a destruição de seringas, evitando o seu abandono. Assim, algumas 

pessoas deslocavam-se à farmácia para recolherem o kit e entregarem as seringas já 

utilizadas. 

 

7. Atividades complementares 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a várias formações.  

A formação da empresa Gedeon Richter era direcionada para o aconselhamento à mulher 

e tinha com o tema a “Contraceção de Emergência e com Estrogénios”; foram abordadas, 
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principalmente, as vantagens das pílulas progestagénicas e quais as indicações que 

devem ser dadas aquando a dispensa da pílula do dia seguinte. 

No mesmo mês decorreu uma formação da Isdin® que abordou as características de 

alguns produtos da marca. 

Assisti também a uma formação sobre medicamentos para o tratamento da disfunção erétil, 

comercializados sob a designação comercial Spedra®, da farmacêutica Menarini. 

Na farmácia decorreram várias formações: uma sobre os produtos da marca Niquitin®, da 

empresa GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, outra da marca Nuk®, do laboratório 

alemão MAPA GmbH e uma última sobre os produtos Ever-Fit® e Neo-Sinefrina Alergo® 

da Omega Pharma. 

Incentivada pelo diretor técnico, durante o período de estágio, realizei a formação de 

administração de injetáveis e o curso de suporte básico de vida. 
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(1) Formação FAMA “Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em Atendimento” com o 

tema “Contraceção de Emergência e com Estrogénios” (Gedeon Richter) (certificado 

no anexo III) 

Hotel Grão Vasco, Viseu; duração: 3 horas.  

 

(2) Formação Isdin® 

Hotel Montebelo, Viseu; duração: 2 horas. 

 

(3) Formação interna Niquitin® (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) 

Farmácia Marques, Viseu; duração: 1 hora. 

 

(4) Formação sobre disfunção erétil - Spedra® (Menarini) 

Ceia dos Malandros, Viseu; duração: 2 horas. 

 

(5) Curso de administração de injetáveis (certificado no anexo III) 

Centro de Negócios do Bonfim, Porto; duração: 8 horas. 

 

(6) Formação interna da Nuk® (MAPA GmbH) 

Farmácia Marques, Viseu; duração: 1 hora. 

 

(7) Curso suporte básico de vida (certificado no anexo III) 

Comunilog, Viseu; duração: 4 horas. 

 

(8) Formação interna sobre os produtos Ever-Fit® e Neo-Sinefrina Alergo® (Omega 

Pharma) 

Farmácia Marques, Viseu; duração: 1 hora. 
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PARTE II: TRABALHOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

1. Farmácia para animais 

Enquadramento e objetivo 

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado um aumento da quantidade e do destaque dos 

produtos e medicamentos de uso veterinário nas prateleiras das farmácias, e a FM não é 

exceção. Uma vez que esta matéria é menos abordada ao longo do curso, e como 

verificava também alguma dificuldade aquando o aconselhamento, achamos importante a 

realização de um trabalho sobre este tema, que contribui-se não só para aumentar os meus 

conhecimentos, como também para complementar a formação dos colaboradores. Neste 

trabalho são essencialmente abordados os medicamentos que mais dispensei, e que têm 

maior representação de vendas e procura na FM – os desparasitantes internos 

(endoparasiticidas) para animais de companhia. 

 

Os medicamentos de uso veterinário desempenham um papel fundamental na promoção 

da saúde animal e no controlo das zoonoses, sendo a sua utilização necessária não só 

para os animais de companhia, mas também no setor de produção animal para consumo 

humano.  

Segundo o último relatório do departamento de medicamentos veterinários da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Serviços de Saúde, referente ao período 2000-2007, uma 

grande percentagem dos medicamentos autorizados destinam-se aos animais de 

companhia (gráfico 1) e cerca de 48% do total dos medicamentos veterinários disponíveis 

são para os caninos (gráfico 2). [4] 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual do número de medicamentos com autorização de introdução no 

mercado por grupo animal alvo. [4] 

Nesta análise, os equinos foram considerados animais de produção e, os animais selvagens e de 

laboratório, foram incluídos no grupo dos animais de companhia. A maioria dos medicamentos 

veterinários farmacológicos autorizados são para animais de produção (50,2%), seguindo-se os 
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medicamentos para os animais de companhia (35,7%) e, por fim, os medicamentos autorizados 

para ambos os grupos (13,8%). 

 

 

 

Gráfico 2 – Número de medicamentos veterinários farmacológicos disponíveis por espécie/animal 

alvo. [4]  

Nesta análise foram consideradas as espécies alvo mais relevantes. Existem 420 medicamentos 

(48,4% do total de medicamentos disponíveis) para caninos, 373 (43%) para bovinos, 318 (36.6%) 

para suínos, 202 (23.2%) para ovinos, 201 (23%) para felinos, 159 (18.3%) para equinos, 133 

(15.3%) para aves, 111 (13%) para caprinos e 50 (5.8%) para coelhos. Verifica-se uma percentagem 

muito baixa para espécies piscícolas (0.2%) e um completa ausência de medicamentos destinados 

à espécie apícola. 

 

Relativamente aos medicamentos veterinários farmacológicos e segundo o mesmo 

relatório, os mais utilizados são os antibióticos (40%), seguindo-se os antiparasitários, 

inseticidas e repelentes (20%). Relativamente aos antiparasitários, dividem-se em vários 

grupos: os endoparasiticidas (para o combate a parasitas internos), os ectoparasiticidas 

(para combate a parasitas externos) e os endectocidas (para o combate a parasitas 

internos e externos, simultaneamente). [4] 

Em Portugal, existem antiparasitários que são classificados como produtos de uso 

veterinário, sobretudo os ectoparasiticidas e, por isso, torna-se importante distinguir 

medicamento de produto de uso veterinário.  

Segundo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, o medicamento de uso veterinário 

é qualquer substância ou associação de substâncias utilizada em animais para prevenção 

ou tratamento de doenças ou dos seus sintomas; pode também ser administrado para 
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estabelecer um diagnóstico, exercer uma ação imunológica, farmacológica, metabólica, 

restaurar, modificar ou corrigir funções fisiológicas. [5] 

Por outro lado, e segundo a mesma fonte, um produto de uso veterinário é definido como 

a substância ou associação de substância utilizada em animais (não só em situação de 

doenças, mas também para promoção do bem-estar, corrigir ou modificar as funções 

orgânicas e para diagnóstico médico, por exemplo), como também nas instalações e no 

ambiente que rodeia os animais. [5] 

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Serviços de Saúde os endoparasiticidas 

são os mais comercializados (gráfico 3). [4] 

 

 

Gráfico 3: Evolução da comercialização dos endoparasiticidas, ectoparasiticidas e endectocidas 

durante o período 2004-2006. [4] 

Verifica-se um aumento na comercialização dos antiparasitários ao longo dos 3 anos, sendo os 

endoparasiticidas os que mais contribuem para esse aumento. A quantidade de ectoparasiticidas 

não corresponde à realidade, dado que a maioria das substâncias é classificada como produto de 

uso veterinário. Em 2005, houve um aumento da comercialização de benzimidazóis, o grupo 

farmacoterapêutico mais representativo dos endoparasiticidas, verificando-se um decréscimo no 

ano seguinte, ligeiramente compensado pelo aumento da comercialização das piperazinas. 

 

Parasitas mais frequentes 

Os endoparasiticidas têm como alvo os parasitas intestinais; estes dividem-se em dois 

grupos – os protozoários e os helmintes. Enquanto os protozoários são seres unicelulares, 

os helmintes são seres mais complexos; podem atingir alguns metros de comprimento, são 

constituídos por várias células e órgãos e reproduzem-se dentro do hospedeiro, originando 

ovos e larvas que são expelidos juntamente com as fezes. Os helmintes constituem um 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2004 2005 2006

k
g

Endoparasiticidas Ectoparasiticidas Endectocida



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Marques 2015/2016 
 

18 
_____________________________________________________________________ 

Ana Rita Duarte Rodrigues 

grande número de parasitas distribuídos em três grupos: platelmintes (inclui os cestodes e 

trematodes), nematodes e acantocéfalos. [6] 

Os parasitas gastrointestinais mais frequentes no cão e no gato estão representados na 

tabela 1. [7,8] 

 

Tabela 1: Parasitas gastrointestinais mais frequentes no cão e no gato. [7,8] 

As infeções por parasitas são muito comuns em cães e gatos. Existem vários parasitas com 

capacidade de causar infeção nestes animais, mas os cestodes e nematodes são mais frequentes. 

Relativamente aos cestodes, o Echinococcus spp., Taenia spp. e Dipilidium caninum, podem causar 

infeção tanto no cão como no gato. No que se refere aos nematodes, estes são mais frequentemente 

encontrados no cão. 

  Cão Gato 

Cestodes 

Echinococcus spp. X X 

Taenia spp. X X 

Dipylidium caninum X X 

Nematodes 

Toxocara canis X  

Toxocara cati  X 

Toxascaris leonina X X 

Ancylostoma 

caninum 
X  

Uncinaria 

stenocephala 
X X 

Trichuris vulpis X  

 

Apesar de se verificar uma melhoria dos cuidados de saúde prestados aos animais, e dos 

donos serem mais preocupados e exigentes, segundo um estudo português, a maioria dos 

proprietários não faz a desparasitação dos seus animais de companhia com a frequência 

recomendada, havendo, por isso, uma percentagem muito baixa de animais que estão 

corretamente desparasitados. [9] Dado que os animais partilham objetos e espaços com os 

donos, esta situação demonstra desconhecimento dos riscos para a saúde dos animais e 

para a saúde pública. Neste sentido, o farmacêutico deve colaborar encorajando os utentes 

a manter o animal saudável e fornecendo algumas informações sobre as estratégias gerais 

para redução de riscos de transmissão de doenças. Como medidas profiláticas deve evitar-

se o consumo de carne crua e mal cozinhada pelos animais, remover diariamente as fezes 
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do gato, evitar lavar os objetos do animal na cozinha, vacinar os animais e proceder à sua 

desparasitação. Tendo em conta o parasita responsável pela infeção, os sinais e sintomas 

podem ser muito variados: os animais podem apresentar fraqueza, falta de apetite, 

dificuldades respiratórias e dermatite, embora em muitos casos sejam assintomáticos; no 

homem, pode surgir diarreia, febre, vómitos, dores abdominais, linfoadenopatias, lesões 

na pele e prurido. Os grupos de maior risco são os imunodeprimidos, idosos, crianças, 

grávidas e pacientes com alergias ou asma. [10] 

 

Análise de endoparasiticidas presentes na Farmácia Marques  

Drontal® (Bayer) 

O Drontal® (Bayer) para gatos tem como substâncias ativas o praziquantel e um derivado 

do pirantel. [11] 

Relativamente ao mecanismo de ação, o praziquantel é rapidamente absorvido por toda a 

superfície do parasita causando graves danos no tegumento; embora ainda não seja 

totalmente conhecido, pensa-se que alterações no fluxo dos catiões bivalentes, 

nomeadamente o cálcio, causam contrações sucessivas resultando em contração tetânica 

e paralisia. Atua tanto em parasitas adultos como nas formas mais imaturas. [12, 13] 

O pirantel atua como agonista dos recetores colinérgicos nicotínicos, causando paralisia 

espástica e favorecendo a expulsão pelos movimentos peristálticos do sistema digestivo.[13] 

A combinação das duas substâncias faz com que o medicamento atue contra todos os 

cestodes relevantes para o gato e apresente também boa eficácia contra os nematodes 

mais frequentes. [13] 

Para os cães existe o Drontal Plus Palatável® (Bayer) e o Drontal Plus XL Palatável® 

(Bayer), sendo que este último destina-se a cães com peso superior a 35 quilogramas. 

Ambos têm como substâncias ativas um derivado do pirantel, o febantel e o praziquantel.[11] 

No organismo dos mamíferos, o febantel origina fenbendazole e oxfendazol; estes 

compostos inibem a polimerização da tubulina, impedindo assim a formação dos 

microtúbulos. Como consequência, não ocorre captação da glicose e há depleção de 

adenosina trifosfato nas células; após dois dias o parasita morre por esgotamento das 

reservas energéticas. Relativamente ao espetro de ação, o pirantel e o febantel atuam 

contra todos os nematodes relevantes, no cão, e o praziquantel atua contra os cestodes.[13] 

De salientar que estes comprimidos não devem ser administrados a fêmeas gestantes. [11] 

Para cachorros e cães jovens existe o Drontal Puppy® (Bayer), em suspensão oral, 

constituído apenas por pirantel e febantel. [11] 
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Paravet® (Omega pharma) 

Tal como o anterior, o Paravet® (Omega Pharma) existe na forma de comprimidos e em 

duas dosagens diferentes, consoante o peso do cão: Exitel Plus® (Omega pharma) e Exitel 

Plua XL® (Omega Pharma). Têm também como substâncias ativas o praziquantel, pirantel 

e febantel sendo, por isso, um endoparisiticida de largo espetro com ação contra cestodes 

e nematodes. [14] 

O Exitel® (Omega Pharma), para gato, contém embonato de pirantel e praziquantel e atua 

contra cestodes e nematodes. Não deve ser administrado em animais com menos de 6 

semanas de idade. [14] 

 

Strongid® (Pfizer) 

O Strongid® (Pfizer) distingue-se dos anteriores por a forma farmacêutica ser uma pasta, 

o que, comparativamente aos comprimidos, pode constituir uma vantagem relativamente à 

administração. Para além disso, pode ser administrado a animais de todas as idades, 

durante a gestação e a lactação. [11] 

O Strongid® (Pfizer) para cão tem como substância ativa o pamoato de pirantel. O espectro 

de ação é inferior aos anteriores, pois não atua contra cestodes. [11] 

O Strongid® (Pfizer) para gatos apenas tem como substância ativa o pirantel, e 

consequentemente, apresenta também um espetro de ação mais reduzido. [11] 

 

No anexo IV, estão representadas as tabelas que foram elaboradas, tendo em conta 

os folhetos informativos, com indicação das doses recomendadas por peso dos 

animais e/ou a duração do tratamento. [11,14] Estas tabelas ficaram disponíveis na 

farmácia para consulta. 

 

Conclusão 

No âmbito deste trabalho, e com o objetivo de captar a atenção dos utentes para a saúde 

animal, foi criada uma área com produtos destinados a animais na área de atendimento ao 

público. Com a criação deste espaço, verificou-se um aumento das vendas. As pessoas 

colocavam mais questões e mostravam-se mais interessadas em conhecer estes produtos, 

mesmo quando não era esse o motivo para se deslocarem à farmácia. 

As tabelas permitiam uma consulta mais rápida e este trabalho veio contribui para 

aumentar os conhecimentos relativos a este tema; consequentemente aumentou a 

confiança aquando o aconselhamento destes produtos, permitindo a transmissão de 

informação mais correta e científica. Para além disso fiquei também a conhecer os 
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mecanismos de ação do anti-helmínticos mais utilizados bem como os parasitas mais 

frequentes a causar infeção nos animais de companhia.  

 

2. Utilização racional de antibióticos 

Enquadramento e objetivo 

Ao longo do estágio fui abordada diversas vezes por utentes que pretendiam adquirir 

antibióticos sem prescrição médica. Outros utentes não os tomavam corretamente e 

interrompiam o tratamento quando se sentiam melhor e utilizam, posteriormente, as sobras 

para o tratamento de outras situações que provavelmente não requeriam antibiótico. 

Apesar de tentar transmitir o máximo de informação sobre os riscos que o uso irracional de 

antibióticos acarreta, sentia que nem sempre o diálogo era eficaz, e alguns utentes 

certamente tentavam obter o medicamento noutra farmácia. Assim, achamos essencial 

arranjar outro meio de comunicação que complementa-se a informação que era 

transmitida. Neste sentido, realizei um folheto informativo (anexo V) que contém a 

informação de uma forma clara e sucinta. 

 

Os antibióticos são essenciais para o tratamento de infeções e para a prevenção das 

mesmas aquando a realização de procedimentos médicos como transplantes, 

quimioterapia e cirurgias ortopédicas. A sua utilização permite reduzir as taxas de 

mortalidade e morbilidade associadas a essas situações. [15] 

Ao longo dos anos tem-se verificado que os antibióticos, são muitas vezes, prescritos 

incorretamente para o tratamento de infeções virais, sobre as quais não têm qualquer efeito 

terapêutico e mesmo quando existe um diagnóstico de infeção bacteriana, se não for feita 

a avaliação da suscetibilidade do microrganismo aos antibióticos, estes podem ser 

utilizados indevidamente. Esta situação é particularmente preocupante pois, ao contrário 

do que acontece com outros fármacos, o uso sistemático de antibióticos diminui a sua 

eficácia. [15] Tal pode ser explicado pelo facto de a utilização regular de antibióticos ser 

responsável por eliminar uma grande proporção de bactérias comensais e benéficas ao 

organismo e de exercer uma pressão ecológica que contribui para a seleção, emergência 

e disseminação de bactérias resistentes e multirresistentes pela comunidade. Apesar de o 

aparecimento de resistências ser um fenómeno natural, a má utilização acelera e agrava 

essa tendência ao ponto de já existirem estirpes bacterianas resistentes à maioria dos 

antibióticos usados. [16,17] Esta situação associada à falta de descoberta de novos 

antibióticos torna cada vez mais difícil o tratamento de algumas infeções; como 

consequência aumenta a necessidade de utilizar antibióticos de largo espetro, que têm 

maior potencial de gerar resistência – gera-se assim um ciclo vicioso. [17] 
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O aumento da resistência aos antibióticos tem-se verificado em várias partes do mundo, 

incluindo na Europa. É realmente uma grave ameaça à saúde pública que conduz a 

tratamentos ineficazes e consequente aumento da despesa com tratamentos médicos; ao 

aumento do sofrimento dos indivíduos e, em casos mais graves, à morte. [15] Segundo o 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, estima-se que, só no ano de 2009, 

25 mil mortes foram consequência de infeções causadas por bactérias resistentes. Para 

além disso os custos associados aos cuidados médicos e à perda da produtividade foram 

estimados em 1,5 biliões de euros. [16] 

Tendo em conta o relatório de 2015 da Direção Geral de Saúde sobre a prevenção e o 

controlo de infeções e a resistência aos antimicrobianos, se nada for feito para inverter a 

situação atual, estima-se que em 2050 morrerão 39 mil pessoas na Europa e 10 milhões 

em todo o mundo, como consequência da resistência aos antibióticos. [17] 

 

 

 

Figura 1 – Previsão da mortalidade em 2050 como consequência da resistência aos antibióticos. [17] 

Segundo as projeções internacionais, se nada for feito para inverter a situação atual, estima-se que 

por volta de 2050 morrerão anualmente cerca de 10 milhões de pessoas em tudo o mundo, 390 000 

das quais na Europa, como consequência direta das resistência aos antibióticos. 

 

No mesmo relatório é referido que em 2012, dos 30 países europeus com maior consumo 

de antibióticos, Portugal ocupava a nona posição, estando assim acima da média europeia, 

e que os antibióticos consumidos a nível ambulatório representam a maior parte do total 

nacional. [17] 

Olhando para as bactérias que constituem maior preocupação por mais facilmente 

adquirirem resistência, Portugal tem taxas de resistência semelhantes aos restantes países 
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da Europa para Klebsiella, Enterobacter e Pseudomonas, mas tem uma taxa mais elevada 

que a média europeia em Enterococcus e Staphylococcus aureus, tal como se pode 

verificar nos mapas seguintes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 

referentes ao ano de 2014. [17,18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Percentagem de Staphhylococcus aureus resistentes à meticilina no ano de 2014 [18] 

No ano de 2014, existiam 5 países com uma percentagem de S.aureus resistente à meticilina 

bastante elevada. Portugal é um desses países, tendo assim uma taxa de resistência superior à 

média europeia (25-50%). 
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Figura 3 – Percentagem de Enterococcus faecalis resistentes à gentamicina no ano de 2014 [18] 

No ano de 2014, existia uma elevada percentagem de E.faecalis resistentes à gentamicina em vários 

países da Europa. Portugal é um dos países cujas percentagens são mais elevadas (25-50%). 

 

Atualmente, apesar de já existir muita informação sobre a utilização racional dos 

medicamentos, ainda existe muito desconhecimento sobre os riscos e consequências da 

má utilização dos antibióticos e também a falsa ideia de que é possível a utilização destes 

em infeções que não sejam de origem bacteriana.  

Para além de ser necessário evitar prescrições desnecessárias, é também fundamental 

educar o doente para que não insista com o médico e/ou farmacêutico para lhe prescrever 

ou dispensar um antibiótico. Neste sentido, o farmacêutico poderá ter um papel 

extremamente importante: o utente deve ser incentivado a fazer o tratamento completo, 

sem interrupções, não utilizar antibióticos de prescrições anteriores ou de outras pessoas; 

devem ser incentivados a apostar essencialmente na prevenção e informados dos 

possíveis efeitos secundários – náuseas, diarreia, dor de cabeça e de estômago, infeções 

vaginais, entre outros. [19] 
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Conclusão 

Sempre que fui abordada na farmácia para dispensar antibióticos sem receita médica tentei 

transmitir o máximo de informação sobre os potenciais perigos tanto para a saúde do utente 

como para a comunidade, complementando com a distribuição do folheto. De uma maneira 

geral, a informação era bem compreendida, e verificou-se uma diminuição da procura, mas 

alguns utentes não aceitavam e ignoravam o que lhes era explicado. Isto evidencia a falta 

de esclarecimento e demonstra a necessidade e a obrigação de atuarmos enquanto 

farmacêuticos. 

 

3. Acompanhamento farmacoterapêutico 

Enquadramento e objetivo 

A polimedicação é atualmente um problema de saúde pública que afeta sobretudo a 

população idosa, ou seja, a população com idade superior a 65 anos. Devido ao 

envelhecimento e às co-morbilidades desta população é frequente a utilização de diversos 

fármacos. Existe outro fator agravante: muitos doentes procuram médicos de diversas 

especialidades, pelo que não transmitem toda a informação referente à terapêutica 

farmacológica, existindo um risco superior de prescrição de medicamentos desnecessários 

ou inapropriados, podendo causar efeitos adversos graves e/ou interações farmacológicas 

prejudiciais. Tomando por exemplo muitos doentes crónicos a quem são prescritos 

fármacos analgésicos e/ou anti-inflamatórios, e que esses mesmos doentes quando se 

deparam com doenças agudas deslocam-se primeiro às farmácias, existe também o risco 

de ocorrer sobreposição de medicação, agravado pela existência de vários medicamentos 

com a(s) mesma(s) substância(s) ativa(s). Assim, ao longo do estágio, apercebi-me que 

em muitos casos era necessário haver uma troca de informação entre farmacêuticos e 

médicos, de modo a facilitar o acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes. 

Para comprovar as vantagens que tal serviço poderia trazer aos utentes se fosse 

implementado nas farmácias, durante o estágio, tomei a iniciativa de fazer o 

acompanhamento farmacoterapêutico de uma utente. 

 

Caso prático 

A utente, de 71 anos, tem história clínica de cancro da mama, tendo já feito cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia. Neste momento toma letrozol, um inibidor da aromatase, 

indicado para o tratamento do cancro da mama. [20] Tendo já removido cirurgicamente a 

tiroide faz terapia de substituição hormonal com levotiroxina sódica; apresenta também 

outras doenças crónicas como diabetes mellitus (insulinodependente), hipercolesterolemia 

e hipertensão. 
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Para o tratamento da dor, a utente está a ser medicada com tapentadol 50 miligramas (mg) 

e gabapentina 300 mg (comprimidos). 

Numa visita à farmácia, a utente referiu que as cápsulas de gabapentina apareciam intactas 

nas fezes. O caso foi reportado ao laboratório, mas ainda não se obteve resposta do 

mesmo. Após o levantamento de toda a medicação prescrita à utente e a análise dos 

resumos das caraterísticas dos medicamentos, verifiquei que não existia nenhuma 

interação farmacológica que explicasse essa situação, já que a biodisponibilidade da 

gabapentina apenas diminui com administração simultânea de antiácidos e aumenta com 

a co-administração de morfina. [21] 

A utente queixava-se de dores abdominais, o que poderia ser consequência das 

concentrações sanguíneas de gabapentina não atingirem valores terapêuticos. Assim, toda 

a informação foi transmitida ao médico de família (relatório no anexo VI) de modo a que 

este tivesse conhecimento de toda a medicação da utente, já que alguns medicamentos 

foram prescritos pelo médico do instituto português de oncologia de Coimbra e outros foram 

adquiridos na farmácia – medicamentos não sujeitos a receita médica. 

O médico optou pela realização de uma colonoscopia, prescreveu gabapentina 600 mg 

(comprimidos) e aumentou a dosagem do Palexia Retard® (Grünenthal) - tapentadol - para 

150 mg. 

 

Medidas de complemento à terapêutica 

A dor crónica é uma dor prolongada que pode ser difícil de tratar, dada a impossibilidade 

de, por vezes, identificar a causa, as características e a intensidade da dor. [22] 

Com o objetivo de complementar os tratamentos farmacológicos podem ser combinadas 

terapias não farmacológicas; estas podem potenciar os efeitos terapêuticos dos fármacos 

e poderão permitir a redução das doses. Neste caso, o exercício físico adaptado com vista 

a aumentar o fortalecimento muscular poderia contribuir para melhorar a mobilidade. [22] A 

estimulação elétrica nervosa transcutânea é também uma terapêutica aconselhada, que 

consiste na utilização de um aparelho que produz uma corrente elétrica que atua nos 

sistemas moduladores da dor, aumentando, consequentemente, a tolerância à dor. [23] 

Por fim, técnicas de descontração como música, leitura e massagens também poderão ser 

benéficas. [22] 

 

Conclusão 

Sem dúvida que o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico ou de revisão da 

medicação é uma mais-valia para o utente, que também valoriza o trabalho e as 

competências dos farmacêuticos e poderá ser uma grande aposta para os próximos anos. 
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Por outro lado, é um serviço que requer bastante tempo e, para ser aplicado em grande 

escala, é necessário dispensar farmacêuticos de outras funções, o que acarreta custos 

para as farmácias.  

 

4. Caso de estudo: feocromocitoma 

Um utente, de 52 anos, deslocou-se à farmácia para entregar medicação para a 

hipertensão arterial que já não necessitava. Em conversa, explicou que a causa da sua 

hipertensão foi a presença de um “tumor na glândula suprarrenal (SR)”, situação 

atualmente já resolvida. Aparentemente era saudável, até ao momento que começou a 

sentir, subitamente, cefaleias, palpitações, trémulo, hipersudorese e mal-estar 

generalizado; a pressão sistólica chegava a atingir os 200 mm Hg (milímetros de mercúrio) 

e a pressão diastólica os 160 mm Hg. Foi medicado pelo médico de família, com losartan 

e nebivolol, e realizou umas análises à urina de 24 horas, que revelou a presença de 

elevadas quantidades de hormonas. Ao realizar também uma tomografia axial 

computorizada, esta revelou a presença de uma massa na suprarrenal direita, e uma na 

esquerda, de maiores dimensões. O utente foi encaminhado para o Hospital de São 

Teotónio, em Viseu e, posteriormente, para o Hospital de Santo António, no Porto, para 

uma consulta de endocrinologia. Tendo-se comprovado a ausência de outras lesões, por 

cintigrafia, foi-lhe realizada uma adrenalectomia esquerda por via laparoscópica. 

Atualmente sente-se bem, não toma nenhuma medicação, e é vigiado regularmente de 

modo a controlar a lesão na SR direita, ainda de pequenas dimensões. 

 

As glândulas suprarrenais e feocromocitomas 

As duas glândulas suprarrenais (ou glândulas adrenais) localizam-se sobre os rins e são 

responsáveis por produzir diversos tipos de hormonas. A SR pode ser dividida em duas 

secções: a medula, a porção mais interna, e o córtex que é a porção mais externa, com 

capacidade de produzir androgénios, mineralocorticoides e glicocorticosteróides. [24] Na 

figura seguinte é possível visualizar a localização e a estrutura da SR. [25] 
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Figura 4 – Estrutura e localização das glândulas suprarrenais.  

Cada SR fica no topo de cada rim, sobre uma camada de gordura. Podem ser divididas em duas 

partes; a região exterior do córtex, e a região interior da medula. O córtex adrenal é ainda dividido 

em três zonas: zona glomerular (a camada mais externa), zona fasciculada (camada do meio), e 

zona reticular (a camada mais interna). [25] 

 

O feocromocitoma é um tumor raro e geralmente benigno, que ocorre na medula da SR e 

que tem origem nas células cromafins – são células que derivam da crista neural, durante 

o desenvolvimento embrionário, e que têm atividade endócrina (produzem catecolaminas). 

No entanto, existem células cromafins noutros locais do organismo, que podem originar 

neoplasias em tudo semelhantes ao feocromocitoma - são os paragangliomas, muitas 

vezes designados de feocromocitomas extra-adrenais. Neste trabalho, segue-se a 

definição mais recente da Organização Mundial de Saúde, e considera-se feocromocitoma 

os tumores com localização exclusiva na SR. [26,27] 

 

Síntese das catecolaminas 

As catecolaminas são sintetizadas e secretadas pelas células cromafins. A figura seguinte 

representa a síntese destas hormonas. O primeiro passo consiste na entrada de L-tirosina 

(1) na célula, que é, posteriormente, hidroxilada a L-3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA) (2), 

por ação da tirosina hidroxilase. Esta enzima existe unicamente nas células produtoras de 

catecolaminas. A L-dopa é descarboxilada a L-dihidroxifeniletilamina (dopamina) (3), pela 

L-aminoácido aminoácido descarboxilase, que existe no citoplasma da célula. Formam-se 

vesículas secretoras, nas quais a dopamina é hidroxilada a L-noradrenalina (4), pela ação 

da β-dopamina hidroxilase. A noradrenalina é ainda convertida em adrenalina (5), pela 

enzima feniletanolamina N-metiltransferase. Esta enzima existe em níveis vestigiais 

noutros locais, pelo que a síntese de adrenalina ocorre, quase exclusivamente, na SR. [28] 
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Figura 5 – Síntese das catecolaminas. A tirosina (1) é convertida sucessivamente em 

dihidrofenilalanina (DOPA) (2), dopamina (3), noradrenalina (4) e adrenalina (5). Adaptado da 

wikipedia [29] 

 

Efeitos das catecolaminas 

A dopamina apenas é secretada por tumores extra-adrenais; assim, os feocromocitomas 

estão apenas associados ao aumento da produção e secreção de adrenalina, e 

noradrenalina. Estas moléculas atuam em recetores adrenérgicos e desempenham papéis 

muito importantes, em praticamente todos os aspetos da fisiologia humana. A 

noradrenalina atua nos recetores α1, α2 e β1, enquanto a adrenalina estimula 

essencialmente os recetores β1 e β2. [28] 

Os recetores α1 estão sobretudo envolvidos na contração do músculo liso, originando 

vasoconstrição em muitos vasos sanguíneos, como os dos rins e do cérebro; como 

consequência, reduz a circulação sanguínea em diversos órgãos, e aumenta a pressão 

arterial. Ao nível dos cardiomiócitos, a ativação destes recetores induz efeitos inotrópicos 

positivos, ou seja, aumenta a força de contração do coração. [28] 

A ativação dos recetores α2 funciona como mecanismo de feedback negativo para a 

libertação de noradrenalina, originando, consequentemente, vasodilatação. [28] 

O recetores β1 quando ativados, exercem um efeito inotrópico positivo mais pronunciado 

do que o induzido pela estimulação dos α1. Além disso, estão também associados à 

libertação da renina, e a um efeito cronotrópico positivo, ou seja, ao aumento da frequência 

cardíaca. [28] Sucintamente, a renina catalisa a conversão do angiotensinogénio em 

angiotensina I. Posteriormente, por ação da enzima de conversão da angiotensina, a 

angiotensina I converte-se em angiotensina II; está molécula causa diretamente a 

constrição dos vasos sanguíneos, conduzindo assim ao aumento da pressão arterial, e 

apresenta ainda efeitos ionotrópicos e cronotrópicos positivos. [30] 

Os recetores β1 estão essencialmente envolvidos na vasodilatação. [28] 
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Manifestações clínicas 

O fenótipo clínico depende de múltiplos fatores, incluindo o conteúdo adrenal de 

catecolaminas, bem como o padrão e a natureza da sua secreção.  

Na maioria dos pacientes com feocromocitoma, os níveis sistémicos de noradrenalina e 

adrenalina estão significativamente aumentados; como consequência, o sinal mais comum 

da doença é a hipertensão e verifica-se em aproximadamente 95% dos pacientes. [28] 

Considera-se que os valores de pressão arterial estão aumentados, quando a pressão 

arterial sistólica é igual ou superior a 140 mm Hg e/ou a pressão arterial diastólica é igual 

ou superior a 90 mm Hg. [31] 

Nos pacientes em que o tumor produz maiores concentrações de noradrenalina, a 

hipertensão é geralmente persistente; esta situação acontece, porque o excesso de 

noradrenalina é armazenado nos terminais dos axónios dos gânglios linfáticos, e vai sendo 

libertado com a ativação do sistema nervoso simpático, causando uma vasoconstrição 

contínua. Nestes pacientes, pode também ser frequente a ocorrência de hipotensão 

ortostática, devido à redução da sensibilidade dos recetores adrenérgicos, ao aumento da 

produção de substâncias vasodilatadoras, e à diminuição do volume sanguíneo causada 

pela vasoconstrição constante. [28,27] 

Quando os pacientes apresentam concentrações mais elevadas de adrenalina, a 

hipertensão é geralmente paroxística, ou seja, as pressões elevam-se subitamente; tal 

acontece, devido a uma libertação súbita de adrenalina pelo tumor, induzida pela atividade 

física, tabaco, ansiedade, palpação abdominal e alterações de postura. Alguns alimentos 

ricos em tiramina (como o queijo, cerveja e vinho), medicamentos (como os antidepressivos 

tricíclicos), e procedimentos médicos com ou sem anestesia, podem também causar 

hipertensão paroxística em doentes com feocromocitoma. A maioria dos ataques é 

imprevisíveis, pode ocorrer entre várias vezes ao dia até uma vez por mês, e pode durar 

entre alguns minutos a várias horas. Contudo, a tendência é para o aumento progressivo 

da gravidade e da frequência das crises. As crises podem desencadear diversas 

complicações potencialmente fatais, como episódios cardiovasculares agudos (arritmias e 

insuficiência cardíaca) ou neurológicos (convulsões). [27] Este tipo de hipertensão é mais 

frequente e é habitualmente resistente à terapêutica anti-hipertensora. [32] 

Para além da hipertensão, dores de cabeça, palpitações e sudorese fazem parte do quadro 

clínico clássico destes pacientes. Podem-se verificar outros sintomas como taquicardia, 

ansiedade e palidez. [28]  

Quando o tumor é maligno existem outros sintomas iniciais, que estão relacionados com a 

malignidade: dores ósseas, dispneia e alterações neurológicas. [33] 
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A elevada quantidade de catecolaminas e a estimulação dos recetores adrenérgicos pode 

ser responsável pela supressão da libertação da insulina, e estimulação da libertação de 

glicose do fígado, originando hiperglicemia. [27,34] 

A vasoconstrição intensa pode também originar outras complicações, como insuficiência 

renal. [33] 

 

Causas 

Os feocromocitomas podem ser esporádicos, ou surgir no contexto de uma síndroma 

genética específica (cerca de 25% dos doentes são portadores de mutações nas células 

germinativas); a principal diferença está relacionada com a idade em que surgem os 

primeiros sintomas. [32] Nos Estados Unidos da América, a média de idade no momento do 

diagnóstico é de 24,9 anos, em casos hereditários e 43,9 anos em casos esporádicos. Não 

se verifica qualquer diferença entre géneros. [35]  

As doenças genéticas às quais podem estar associadas feocromocitomas são: doença de 

Von Hippel-Lindau, neurofibromatose tipo 1, neoplasias endócrias múltiplas tipo 1 e 2; e 

síndromas feocromocitoma/paraganglioma. Aquando o diagnóstico de feocromocitoma 

torna-se necessário estabelecer os indivíduos que deverão efetuar estudo genético. [34] 

 

Diagnóstico 

Nos Estados Unidos da América, a incidência de feocromocitoma é 2 a 8 pessoas por 

milhão de pessoas por ano. Este tumor ocorre em 0,1% a 1% de pacientes com 

hipertensão, e está presente em cerca de 5% dos pacientes com massas adrenais. [35] É 

um tumor raro, e estima-se que cerca de um terço seja apenas diagnosticado após a morte 

do doente. [32] 

O diagnóstico do feocromocitoma é essencial, pois quando constituem uma causa de 

hipertensão, a sua remoção torna possível o tratamento definitivo, evita complicações que 

podem ser fatais e a disseminação metastática quando existe malignidade. [34] 

A hipersecreção de catecolaminas pelo tumor leva a que se ultrapasse a capacidade de 

armazenamento e haja acumulação no citoplasma. As catecolaminas sofrem 

metabolização pela enzima catecol O-metiltransferase e pela monoamina oxidase, e 

difundem-se para a corrente sanguínea juntamente com os seus metabolitos. A 

metanefrina, a normetanefrina e o ácido vanilmandélico são os compostos inativos que 

resultam desse metabolismo. [36] 

A presença de catecolaminas e dos seus metabolitos no sangue ou na urina constitui a 

base do diagnóstico do feocromocitoma. [32] 
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Os feocromocitomas libertam também alguns péptidos, que podem contribuir para o quadro 

clínico, como por exemplo a interleucina-6 responsável pelo aparecimento de febre. A 

cromogranina A, apesar de não causar manifestações clínicas, tem sido utilizada como um 

marcador tumoral; tem elevada sensibilidade mas baixa especificidade. Os níveis da 

cromogranina A são diretamente proporcionais à massa do tumor e estão mais 

aumentados em caso de malignidade. Pode ser particularmente útil no seguimento dos 

doentes, para identificar recidivas ou metástases. [32] 

Quando os testes bioquímicos tornam altamente provável o diagnóstico do 

feocromocitoma, são realizados exames imagiológicos que se destinam a confirmar o 

diagnóstico, a determinar as dimensões do tumor e a avaliar a presença de metástases; 

também podem ser utilizados quando existe suspeita de doença familiar e a quantidade de 

hormonas ainda não é significativa. [27] 

A tomografia axial computorizada e a ressonância magnética são os exames de primeira 

linha, que apresentam elevada sensibilidade. A ressonância magnética é o método de 

eleição, quando deve ser evitada a exposição à radiação – crianças e grávidas, por 

exemplo. [32] 

A cintigrafia com meta-iodo-benzil-guanina é também utilizada, uma vez que esta molécula 

é estruturalmente semelhante à noradrenalina e é captada nos locais de secreção; quando 

marcada com iodo radioativo permite visualizar a medula da SR. Apresenta elevada 

sensibilidade e especificidade, permite detetar tumores pequenos, por vezes não 

diagnosticados pelas técnicas anteriormente abordadas, e permite procurar metástases.[34] 

 

Tratamento 

O tratamento de um feocromocitoma, após a confirmação do diagnóstico e identificação 

precisa da localização, é a cirurgia. Contudo, é essencial controlar antecipadamente a 

hipertensão arterial e corrigir a hipovolémia, de modo a evitar sérios riscos durante e após 

a cirurgia, como a libertação súbita de catecolaminas (com consequente crise hipertensiva 

grave), e choque hipovolémico associado ao desaparecimento da vasoconstrição. O 

fármaco de eleição é a fenoxibenzamina, um bloqueador adrenérgico não seletivo e não 

competitivo, de ação prolongada; a dose deve ser progressivamente aumentada até 

controlar a tensão e desaparecerem os sintomas. Este fármaco deve ser suspenso 48 

horas antes da cirurgia, dado o longo tempo de semi-vida. [32] 

Em alternativa, podem ser utilizados os bloqueadores α e β-adrenérgicos. Os bloqueadores 

β não devem ser prescritos isoladamente, uma vez que podem potenciar os efeitos das 

catecolaminas nos recetores α-adrenérgicos e causar uma crise hipertensiva. 

Adicionalmente, quando estes fármacos são ineficazes, pode-se recorrer aos 
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bloqueadores dos canais de cálcio e/ou inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina. Devem ser suspensos 8 horas antes da cirurgia. [32] 

A cirurgia para remover a glândula-supra renal pode ser realizada por via aberta ou 

laparoscópica, sendo a última mais utilizada. A cirurgia por via aberta cinge-se às situações 

em que há suspeita de malignidade ou presença de tumores bilaterais. A adrenalectomia 

bilateral deve ser evitada sempre que possível, uma vez que implica terapêutica de 

substituição com mineralocórticoides e glicocorticóides. Em alternativa, pode ser realizada 

uma adrenalectomia parcial preservando o córtex. [27] 

Durante a cirurgia é necessário um controlo muito apertado dos parâmetros vitais e devem 

estar disponíveis bloqueadores α e β para administração endovenosa, ou o nitroprussiato 

de sódio, um vasodilatador potente de ação rápida. [27] 

A normalização das catecolaminas e metabolitos plasmáticos e urinários, só deve ser 

avaliada cerca de 10 dias após a intervenção cirúrgica. [32] 

Dada a possibilidade de recorrência, os pacientes devem ser seguidos toda a vida e 

avaliados periodicamente, pela realização de análises bioquímicas e exames 

imagiológicos. [32] 

O potencial maligno de um feocromocitoma é muito difícil de prever e pode não ser 

percetível no momento da cirurgia. Contudo, nos casos em que existe efetivamente 

malignidade, a cirurgia para remoção do tumor e metástases pode não ser eficaz para a 

resolução total dos sintomas, pelo que é necessário manter o controlo médico da 

hipertensão. A radioterapia e quimioterapia são, geralmente, utilizadas para efeitos 

paliativos. [32] 

 

Conclusão 

A ideia geral do trabalho é que o feocromocitoma é, habitualmente, um tumor benigno 

associado a um bom prognóstico, mas que pode trazer diversas complicações se não for 

devidamente diagnosticado e tratado. Apesar de ser uma doença rara na sociedade, 

evidência a necessidade dos profissionais de saúde serem mais críticos quando se 

deparam com doenças que podem ter causas tão diversas. 

Foi um trabalho muito enriquecedor, no qual tive a possibilidade de aplicar e aprofundar 

muitos dos conhecimentos adquiridos no curso. Evidencia também as competências que 

foram adquiridas ao longo destes anos, e que nos permitem investigar e compreender 

qualquer situação com que nos deparemos no dia-a-dia. 

A farmácia não é só um local de dispensa de medicamentos, mas também de 

aprendizagem continua. 
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5. Melhorias na farmácia 

Organização dos documentos comprovativos de crédito 

A FM é uma das farmácias mais antigas na cidade de Viseu e, como tal, muitos utentes já 

são conhecidos por frequentarem a farmácia há muitos anos e têm ficha com conta corrente 

(crédito).  

No dia-a-dia, sempre que um utente pretende deixar algo na conta corrente ou em venda 

suspensa a crédito, é impresso um documento comprovativo de crédito que tem de ser 

assinado por quem levanta o medicamento ou o produto. Esses talões foram-se 

acumulando numa gaveta do balcão de atendimento. Com o objetivo de melhorar a 

organização e facilitar a consulta, foram anexas micas numeradas de 1 a 1200, em 

intervalos de 50 (correspondentes ao número de cliente), nas quais eram colocados os 

talões. Todos os talões existentes foram conferidos, e os que ainda estavam por regularizar 

foram colocados nas micas correspondentes ao cliente (anexo VII). Quando o cliente ia 

efetuar o pagamento, o talão era retirado da capa. Assim, sempre que necessário é 

possível controlar o crédito dos clientes. 

 

Organização das reservas 

Quando iniciei o atendimento ao público, apercebi-me que, sempre que um utente ia 

levantar uma reserva, perdia-se muito tempo à procura da mesma. Tal foi possível 

confirmar através da medição do tempo de levantamento de reservas, no âmbito do projeto 

kaizen. Todas as reservas eram colocadas numa gaveta e, se o utente se esquecesse do 

papel da reserva e não se lembrasse do medicamento que ficou por levantar, era 

necessário procurar o nome do utente em todos os talões que existiam na gaveta. Na 

tentativa de facilitar a procura, a gaveta foi dividia em várias seções nas quais se atribuía 

um intervalo de letras (por exemplo, a primeira secção continha as reservas do A ao D 

(anexo VIII). As reservas eram colocadas na secção que continha a letra correspondente 

ao primeiro nome do utente.  

 

Conclusão 

Após nova determinação, verificou-se que, em média, o tempo de levantamento de 

reservas diminuiu em 25,8 segundos, tendo passado de 49,5 para 23,7 segundos. 

Estas pequenas intervenções vieram melhorar a organização e facilitar o dia-a-dia dos 

colaboradores. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Alterações no âmbito do projeto kaizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Limites para colocação de objetos e marcação dos locais de circulação 

Quadro kaizen 

Gaveta no balcão de atendimento para colocação das receitas. Lotes incompletos. 
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Anexo II – Receita do manipulado  
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Anexo III – Certificados 
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Anexo IV – Tabelas de posologia dos parasiticidas 

 

Drontal® (Bayer) – Posologia e duração do tratamento 

 Posologia Duração do tratamento 

DRONTAL® gato 

1 Comprimido por 4 

kilogramas (kg) de peso vivo 

(p.v.) 

Sem indicações 

DRONTAL PLUS 

PALATÁVEL®  

1 Comprimido por 10 kg de 

p.v. Helmintíases: administração única  

Giardíase: uma vez por dia, 

durante três dias consecutivos 
DRONTAL PLUS XL 

PALATÁVEL®  

1 Comprimido por 35 kg de 

p.v. ou ½ comprimido por 

17,5 kg de p.v. 

DRONTAL PUPPY®  
1 Mililitro de suspensão por 

1 kg de p.v. 

Iniciar por volta da segunda 

semana de vida e repetir a 

intervalos de duas semanas 

 

Strongid® (Pfizer) – Posologia e esquemas de tratamento e/ou prevenção 

 Posologia Prevenção Tratamento 

STRONGID® 

Uma 

divisão da 

seringa 

(0,5 

gramas) 

por kg de 

peso 

Gatas 

reprodutoras 

Após cada cio e repetir 2 

semanas depois  

2, 4, 6, 8 e 10 semanas 

depois do parto 

 

Iniciar de 

imediato e 

repetir 2 a 3 

semanas 

depois* 
Gatinhos 

Na segunda semana de vida 

e repetir com intervalos de 1 

semana até à idade de 10 

semanas 
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STRONGID®  

Até 1 ano 
Um tratamento mensal 

ou então cada 2 meses* 

 Até 3 anos 2 a 4 vezes por ano* 

Mais de 3 

anos 
1 a 2 vezes por ano* 

* dependendo do risco de infeção, ou seja, se o gato sai à rua ou se é mantido dentro de 

casa  

 

 Posologia Tratamento e prevenção 

STRONGID®   

Cadelas 

reprodutoras 

Antes ou a seguir à cópula e todas as 3 

semanas durante a gravidez; duas 

semanas após o parto e semanalmente 

até às 6 semanas 

Cachorros 
Semanalmente até às 6 semanas de 

idade; 8, 10 e 12 semanas 

Outros cães 

Aos três meses de idade, duas vezes, com 

intervalo de 1 semana. Repetir a cada 2 ou 

3 meses conforme orientação do médico 

veterinário 
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Paravet® (Omega Pharma) – posologia de acordo com o peso 

 Peso (kg) Comprimidos 

PARAVET EXITEL® 

2 ½ 

4 1 

6 1 ½ 

8 2 

PARAVET EXITEL 

PLUS® 

5 ½ 

10 1 

15 1 ½ 

20 2 

30 3 

PARAVET EXITEL 

PLUS XL® 

35 1 

40 
1 Exitel Plus XL + ½ 

Exitel Plus 

45 
1 Exitel Plus XL + 1 

Exitel Plus 

 

Paravet® (Omega Pharma) – frequência da desparasitação interna de acordo com a idade 

Gatinhos Iniciar às 3 semanas de idade e de 15 em 

15 dias até duas semanas depois do 

desmame 

Mensalmente até aos 6 meses 

Cachorros Iniciar às 2 semanas e de 15 em 15 dias 

até duas semanas depois do desmame. 

Mensalmente até aos 6 meses 

Animais adultos 3 em 3 meses ou mensalmente quando 

existem situações de risco* 

* canis e situações em que o animal viva com crianças em casa e com jardim comum 
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Anexo V – Folheto informativo “Uso Racional de Antibióticos” 

 

 

As infeções podem ser causadas por vários microrganismos: bactérias, vírus ou fungos. 

Os antibióticos são substâncias com capacidade de destruir ou 

impedir a multiplicação de bactérias. 

A maioria das infeções, como gripe, constipações, otites, faringites 

e amigdalites, são causadas por vírus. 

 

Com a toma inadequada, as bactérias 

resistentes vão proliferar, podem ser transmitidas a outros indivíduos, 

e os antibióticos deixam de ser eficazes. Infeções, até então, 

facilmente curáveis, podem ser fatais. 

 

Os antibióticos são também essenciais para terapias como transplantes, cirurgias 

ortopédicas e tratamentos oncológicos. Sem antibióticos eficazes estas terapias não são 

possíveis. 

 

Atualmente, já foram identificadas bactérias resistentes a todos os antibióticos existentes 

e o processo de descoberta de novos antibióticos é muito moroso. 

 

 Não insista com o seu farmacêutico para que lhe seja dispensado um antibiótico 

sem receita 

 Não insista com o seu médico se ele considerar que não é necessário tomar 

antibiótico 

 Não tome um antibiótico que tenha sido prescrito a outra pessoa 

 Tome o antibiótico como lhe foi indicado e, mesmo que se sinta melhor nos 

primeiros dias, tome até ao fim 
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Anexo VI – Relatório para o médico de família no âmbito do acompanhamento 

farmacoterapêutico 

 

Exmo. Sr. Doutor 

 

No âmbito de um trabalho de estágio, eu, Ana Rita Duarte Rodrigues, estudante do curso 

de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, considerei importante fazer o 

acompanhamento farmacoterapêutico da utente MC.  

Foi relatado que as cápsulas de gabapentina não se desintegram e, por vezes, aparecem 

intactas nas fezes. O caso foi notificado ao laboratório, no âmbito da farmacovigilância, 

mas ainda não se obteve resposta do mesmo. Esta situação repetiu-se mesmo com a troca 

de laboratório. (De destacar que, de acordo com o RCM, a biodisponibilidade da 

gabapentina aumenta com a administração de morfina e reduz com a co-administração de 

antiácidos.) 

A medicação para controlo da dor poderá não estar a ser totalmente eficaz, já que a utente 

refere dores na região abdominal.  

Como é uma utente polimedicada, existe um risco aumentado de interações e/ou efeitos 

adversos; assim, envio-lhe toda a informação recolhida de forma a facilitar o 

acompanhamento da utente.  

Estarei disponível para ajudar em qualquer situação. 

 

Com os melhores cumprimentos. 
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Medicamento (nome e dosagem) Regime terapêutico 

Cilazapril + Hidroclorotiazida 5 mg + 12,5 

mg 
1 comprimido de manhã 

Letter (levotiroxina sódica) 0,1 mg 1 comprimido de manhã 

Risidon (metformina) 1000 mg 1 comprimido de manhã + 1 à noite 

Humulin M3 25 U de manhã + 15 U à noite (em média) 

Atorvastatina 10 mg 1 comprimido à noite 

Palexia retard  (tapentadol) 50 mg 1 comprimido de manhã + 1 à tarde 

Gabapentina 300 mg 8 em 8h (8h, 16h e meia noite) 

Letrozol 2,5 mg 1 comprimido à noite 

Pankreoflat 1 comprimido a cada refeição 

Lorenin (lorazepam) 2,5 mg 1 comprimido à noite 

Trifene 400 (ibuprofeno) 
SOS ou quando não toma o palexia à 

tarde 
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Anexo VII – Organização dos documentos comprovativos de crédito 

 

 

 

 

Anexo VIII – Organização das reservas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaveta com os medicamentos reservados e pagos. Separação de acordo com o nome do utente 

(ordem alfabética). 

Capas com comprovativos de crédito. 


