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Resumo 

O estágio curricular em Farmácia comunitária do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas complementa todo um percurso de académico no qual adquiri os mais 

variados conhecimentos e formei-me na área de Ciências Farmacêuticas. O principal 

objetivo deste estágio é integrar os estudantes finalistas do curso no exercício da prática 

farmacêutica, nomeadamente no papel que o farmacêutico tem na sociedade. A 

promoção da saúde e bem-estar são imperativos para o farmacêutico, que deve sempre 

transmitir, de forma correta, todos os seus conhecimentos adquiridos, como o profissional 

do medicamento aos utentes, estando sempre atento à existência de interacções 

medicamentosas, contra-indicações e reacções adversas, aconselhando sempre o 

fármaco mais adequado a cada caso. Assim é de extrema importância entender e 

conhecer o sistema de planeamento, organização e gestão de uma farmácia comunitária. 

O presente relatório retrata de forma sucinta, a minha experiência ao longo de 

todo o estágio curricular, onde descrevo toda a aprendizagem que experienciei durante 

os quatro meses de estágio. O relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que 

a primeira visa a descrição das tarefas realizadas, das competências adquiridas e das 

experiências vividas durante o estágio curricular. A segunda parte contém os temas 

desenvolvidos, na farmácia comunitária, no âmbito da actividade farmacêutica. 
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Parte 1 

1 Introdução 

O estágio curricular, integrado no plano curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, tem como objetivo o contacto direto com áreas-chave de 

formação profissional com vista a uma integração no futuro do meio profissional. Iniciei 

este percurso em Farmácia Comunitária, que teve como local de eleição a Farmácia 

Sousa, em Santa Maria da Feira, entre Fevereiro-Abril e de Agosto-Setembro de 2016 

sob a orientação da Dra. Daniela Casimiro, Diretora Técnica da mesma.  

 

Tabela 1. Cronograma de atividades realizadas no estágio. 

 Fevereiro Março Abril Agosto Setembro 

• Integração na equipa técnica; 
• Adaptação ao espaço de 
trabalho;  

     

• Receção, conferência e 
armazenamento de produtos;  

     

• Controlo dos prazos de 
validade;  

     

• Iniciação do procedimento de 
trabalho ao balcão; 
• Aprendizagem do modo de 
funcionamento do sistema 
informático;  

     

• Atendimento ao balcão com 
supervisão; 

     

• Atendimento ao balcão com 
autonomia;  

     

• Determinação de parâmetros 
bioquímicos;  

     

• Conferência de receituário;      

• Mês da Cessação tabágica;      

• Promoção Superalimentos;       

• Apresentação “A Importância da 
VALORMED”. 
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2 Farmácia Sousa 

2.1 Localização geográfica e contexto socioeconómico 

A Farmácia Sousa (FS) localiza-se na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, concelho 

de Santa Maria da Feira. A sua localização centralizada, aliada à proximidade de serviços 

de prestação de cuidados de saúde leva a que seja um ponto de referência para a 

população, quer da zona centro quer das aldeias subjacentes, o que contribui para a 

heterogeneidade dos utentes, não só a nível etário como também socioeconómico. 

O número elevado de utentes habituais da farmácia, sobretudo idosos, constitui, na 

minha opinião, um dos fatores de maior relevância do meu estágio curricular uma vez que 

me permitiu um maior seguimento e vigilância farmacoterapêutica dos utentes, 

possibilitando uma aproximação utente-farmacêutico. 

 

2.2 Horário de funcionamento 

A FS encontra-se aberta ao público todos os dias úteis das 9h às 23h e sábados 

das 9h às 13h. O serviço de fim-de-semana é realizado duas vezes por mês, seguindo 

um horário alargado: das 9h às 24h. Em caso de serviço noturno, que ocorre em dias 

intercalados, o horário de abertura é às 9h, fechando apenas às 23h do dia seguinte.  

O horário da equipa técnica é realizado por turnos. O serviço noturno e o serviço de 

fim-de-semana são rotativos entre alguns dos profissionais da farmácia. 

 

2.3 Recursos Humanos 

Uma equipa dotada de empenho, cooperação, dedicação e de conhecimentos 

técnico-científicos necessários para o exercício da profissão farmacêutica são um bem 

essencial que permite a diferenciação da farmácia num meio cada vez mais competitivo. 

Ao quadro de profissionais da FS pertencem:  

 

Tabela 2. Equipa integrante da Farmácia Sousa. 

Dr.ª Daniela Casimiro Proprietária e Diretora Técnica da FS 

Dr.ª Vera Ribeiro Farmacêutica Adjunta 

Dr.ª Teresa Resende Farmacêutica 

Dr.ª Rosário Braga Farmacêutica 

Alzira Rocha Técnica Auxiliar de Farmácia 

Nelson Silva Técnico Auxiliar de Farmácia 

Orlando Dias Técnico Auxiliar de Farmácia 

Cássia de Jesus Técnica Superior de Limpeza 
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Todos os colaboradores encontram-se devidamente identificados por um cartão 

com nome e título profissional. 

 

2.4 Organização do espaço físico e funcional 

A construção e organização do espaço farmácia é da exclusiva responsabilidade do 

farmacêutico, obedecendo aos requisitos do Decreto-Lei (DL) nº 307/2007 (31 de 

Agosto), de forma a prestar os melhores serviços à população com as medidas 

adequadas presentes na Deliberação nº 2473/2007, de 28 de Novembro1. 

 

2.5 Caracterização do espaço exterior 

O espaço exterior da farmácia é facilmente identificável pela presença da 

designação “FARMÁCIA” juntamente com uma cruz verde luminosa, de configuração 

definida pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

(INFARMED)2.  

A porta principal contém os documentos informativos que visam o horário de 

funcionamento, proibição de fumar, presença do livro de reclamações e indicação da 

farmácia de serviço. Adicionalmente, possui uma placa com a direção técnica e 

propriedade da farmácia. A existência de uma porta abertura automática, seguida à porta 

principal, garante a acessibilidade a todos os utentes tais como crianças, idosos ou 

cidadãos portadores de deficiência. Ao lado desta encontra-se o postigo de atendimento, 

que permite o contacto com os utentes nas noites de serviço, garantindo assim a 

segurança dos profissionais da farmácia. 

A fachada da farmácia serve como montra, é envidraçada, bem iluminada e 

caracterizada essencialmente por painéis e vinis de publicidade de forma a cativar a 

entrada dos utentes. 

 Ao longo do estágio curricular, tive a oportunidade de personalizar e renovar 

periodicamente esta montra consoante determinadas celebrações do ano e a estação, 

com promoções e divulgação de novos produtos.  

 

2.6 Caracterização do espaço interior 

As instalações internas de uma farmácia comunitária devem cumprir os 

requisitos definidos pela Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro, relativos às 

divisões obrigatórias e áreas mínimas. O aspeto interior da FS é profissional e calmo, o 

que permite uma comunicação fácil e eficaz entre o farmacêutico e o utente. A disposição 

dos vários setores e zonas da farmácia está organizada de forma a otimizar o espaço 
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existente. A FS está equipada com um circuito de videovigilância, alarmes e extintores de 

incêndio. 

 Área de atendimento ao público 

Trata-se de um espaço amplo, constituída por 5 postos de atendimento que 

permitem uma comunicação reservada e confidencial. Esta área apresenta uma vasta 

linha de exposição e armazenamento de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

(MNSRM) e Produtos Cosméticos e Higiene Corporal (PCHC). Atrás do balcão estão 

localizados vários lineares, alterados frequentemente consoante a sazonalidade e as 

promoções em vigor, sendo destinado este espaço aos MNSRM, PCHC, homeopáticos, 

produtos de higiene oral e suplementos alimentares; dispõe também de gavetas onde se 

encontram dispositivos médicos como seringas, ligaduras, pensos e compressas. A 

disposição acessível destes produtos leva a que o farmacêutico seja mais rápido a 

localizar os mesmos e, consequentemente, diminuindo o tempo de espera do utente para 

adquirir o produto pretendido, melhorando desta forma o atendimento prestado. Na parte 

exterior dos balcões, acessível aos utentes encontram-se nos lineares mais PCHC, 

suplementos alimentares, puericultura e alimentação infantil. Adicionalmente, estão 

colocadas gôndolas destinadas aos produtos sazonais e um local onde o utente tem a 

possibilidade de adquirir folhetos informativos, publicações periódicas e revistas de 

distribuição gratuita. Neste espaço encontra-se ainda uma balança que permite ao utente 

obter o seu Índice de Massa Corporal (IMC). 

 Gabinete de apoio personalizado 

Este espaço permite um contacto mais privado com o utente bem como a prestação 

de outros serviços na área da saúde como a determinação de parâmetros bioquímicos, 

fisiológicos e administração vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação pelos 

profissionais certificados para tal. Esta zona dispõe de vários materiais para a avaliação 

de tais parâmetros, tais como o aparelho automático de medição da Pressão Arterial Pic® 

e o aparelho usado na determinação de parâmetros bioquímicos Reflotron Plus da 

Roche®. 

 Escritório 

Trata-se de um espaço destinado à Diretora Técnica onde a mesma executa as 

suas funções de gestão, contabilidade e faturação. 
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 Vestiários e instalações sanitárias 

A zona de vestiário é constituída por cacifos onde os profissionais podem guardar 

os seus pertences. 

A FS tem também uma casa de banho destinada aos utentes e profissionais da 
farmácia. 

 

 Área de recolhimento 

A FS dispõe de um espaço onde o farmacêutico pode descansar aquando a 

realização de serviço noturno, equipado com cama, televisão, máquina de café, frigorífico 

e intercomunicador. 

 

 Área de receção e conferência de encomendas 

Neste local encontra-se um computador, um leitor ótico, impressora de etiquetas, 

fax, telefone, uma bancada que se destina à receção de encomendas e prateleiras onde 

se colocam os arquivos relacionados com os fornecedores. 

 

 Armazém 

A FS dispõe de dois armazéns onde são armazenados os produtos excedentes do 

stock ativo da farmácia, embalagens de maior volume e outros, tais como produtos 

incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus, medicamentos homeopáticos, soluções 

cutâneas de desinfeção, calicidas, teste de gravidez, fixadores de próteses e produtos de 

ortopedia; nesta zona também se encontra uma fotocopiadora, o frigorífico e um armário 

destinado aos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

Associado à zona de receção de encomendas encontra-se também um armário 

com inúmeras gavetas deslizantes para o armazenamento dos medicamentos de maior 

rotação da farmácia. Verificam-se dispostos por ordem alfabética, havendo gavetas 

específicas para os genéricos, medicamentos de uso vaginal, contracetivos orais, 

pomadas e cremes, loções e soluções, xaropes, pós, supositórios e enemas. A 

distribuição é feita segundo a ordem alfabética tendo em conta o prazo de validade 

seguindo o princípio “First Expired, First Out” (FEFO). Nestas zonas existem 

equipamentos que permitem a monitorização da temperatura e humidade. 
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 Laboratório 

Este espaço destina-se essencialmente à preparação de manipulados e é provido 

de uma bancada com uma pia de lavagem integrada e uma hotte. Dispõe do material e 

equipamento mínimos de exigência obrigatória para as operações de preparação, 

acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados3,4. Adicionalmente, este 

espaço é suficientemente amplo de forma a evitar riscos de contaminação e encontra-se 

convenientemente iluminado e ventilado. A correta preparação de manipulados é 

garantida com recurso a publicações como a Farmacopeia Portuguesa com respetivos 

suplementos e o Formulário Galénico Português. Além de manipulados é neste espaço 

que também se executa os testes de gravidez quando solicitado pela utente. 

 

2.7 Fontes de informação 

Segundo o artigo 37º do DL 307/2007, as farmácias devem dispor obrigatoriamente 

da Farmacopeia Portuguesa atualizada1. Além desta a FS dispõe de um vasto conjunto 

de fontes de informação que satisfazem as necessidades em documentação e 

informação numa farmácia e que permite ao farmacêutico dar uma boa resposta à 

evolução e inovação associada a esta área profissional5,6. São exemplos destes, o 

“Prontuário Terapêutico”, o “Índice Nacional Terapêutico”, o “Mapa Terapêutico”, o 

“Formulário Galénico”, “Código Deontológico”, “Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos”, 

“Boas Práticas de Farmácia”, “Simposium Terapêutico”, “Prontuário Terapêutico 

Veterinário” e Enciclopédias médicas e de saúde. 

 

2.8 Administração e gestão da farmácia 

2.8.1 Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FS é o 4 Digital Care®”. Este programa foi 

desenvolvido por uma empresa de Santa Maria da Feira, sendo este bastante completo, 

simples e eficaz. Possui como objetivo principal simplificar a atividade farmacêutica no 

que diz respeito a produtos, encomendas, fichas de clientes, controlo de faturação, 

vendas, stocks e inventários. Este programa fornece dados farmacológicos sobre os 

medicamentos auxiliando o atendimento tornando-se numa ferramenta indispensável. 

O 4 Digital Care® permite que todos os produtos existentes na farmácia possuam 

uma ficha própria com as diversas especificações que lhe dizem respeito, quer seja de 

posologia, grupo homogéneo, stock, prazo de validade, histórico e evolução de vendas. 

Ao longo do estágio curricular, tive oportunidade de realizar as várias tarefas diárias 

de uma farmácia com recurso ao sistema informático, tais como a receção e conferência 
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de encomendas, o controlo de validade dos produtos, a dispensa de medicamentos e a 

realização de devoluções. 

2.8.2 Gestão de stocks 

A gestão de stocks é realizada de forma racional e estratégica, sendo fundamental 

para o bom funcionamento da farmácia pois evita situações que afetam diretamente a 

qualidade dos serviços prestados aos utentes, assim como o equilíbrio financeiro da 

farmácia. 

Por um lado, é essencial que exista um consciente investimento, de forma a evitar a 

acumulação de excedentes e de produtos cujo prazo de validade está a terminar. 

Por outro lado, a satisfação dos utentes é fundamental, pelo que é muito importante 

assegurar um stock aceitável de cada produto, para que seja possível dispensar o 

medicamento ou produto de saúde, tal como a quantidade prescrita no momento de 

venda. 

O sistema informático é de extrema importância para uma boa gestão de stocks, 

uma vez que permite aceder à “ficha do produto”, na qual se pode verificar o histórico de 

vendas, que sustenta as opções de compra e auxilia a estabelecer um stock mínimo e um 

máximo. Sempre que é atingido o ponto de encomenda, o produto é remetido para uma 

nova encomenda que é criada automaticamente pelo 4 Digital Care®. O profissional 

responsável pela tarefa a análise de encomendas automáticas, pode posteriormente 

acrescentar e/ou retirar produtos e alterar a quantidade a pedir, sempre atentando às 

necessidades da farmácia no momento.  

2.8.3 Realização de encomendas 

Atualmente, a indústria de distribuição farmacêutica possibilita a aquisição de 

produtos em poucas horas caso os produtos não estejam esgotados ou sob consulta. A 

aquisição de produtos pela farmácia é efetuada através da realização de encomendas a 

armazenistas ou cooperativas de distribuição (fornecedores) e ainda por encomendas 

diretas aos laboratórios. 

Existem uma diversidade de parâmetros a ter em conta na escolha do fornecedor, 

dos quais se podem destacar a sua proximidade, a facilidade e a qualidade de transporte, 

a variedade de produtos, as condições comerciais (incluindo campanhas e bonificações), 

as condições de pagamento, a possibilidade e a rapidez das devoluções e a qualidade do 

serviço. 

Todos os dias o sistema do 4 DigitalCare® elabora automaticamente pelo menos 

quatro propostas de encomenda. Estas propostas são baseadas no stock máximo e 
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mínimo que são definidos na ficha do produto, assim como o fornecedor pretendido. 

Estes stocks são verificados com frequência pois a rotatividade e histórico de vendas dos 

produtos são alterados com frequência. A encomenda gerada é depois analisada e 

ajustada, sendo posteriormente enviada via modem. No entanto, no caso de haver 

necessidade de um medicamento de carácter urgente ou em situações de falta de stock 

da farmácia, pode-se recorrer à comunicação via telefone. 

 Ao efetuar a escolha de um fornecedor deve-se ter em conta alguns tópicos para 

assim se obter produtos com qualidade e no tempo exato da necessidade da farmácia, 

logo é importante verificar qual o que oferece os melhores serviços, preços e condições 

de pagamento. A FS trabalha essencialmente com a Cooprofar, Office Commercial 

Pharmaceutique (OCP), a Botelho e Rodrigues e a Udifar. Os PCHC são normalmente 

encomendados directamente ao laboratório pois estes permitem melhores condições de 

pagamento, bónus e fornecem com frequência brindes e cartazes de publicidade. 

Também diretamente ao laboratório efectuam-se encomendas de medicamentos 

genéricos e de marca com maior rotação na FS pela DT com o intuito de reforçar o stock 

no início de cada mês. 

O responsável de compras pode, também, adquirir produtos por encomenda direta 

aos laboratórios, através da negociação com os Delegados de Informação Médica, que 

visitam periodicamente a FS. Este tipo de encomenda é realizado pontualmente e 

destina-se a produtos de dermocosmética, medicamentos não sujeitos a receita médica, 

medicamentos genéricos e produtos sazonais. 

Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar encomendas via telefone, quando 

tal era necessário, e de visualizar/realizar encomendas via modem. 

2.8.4 Receção e conferência de encomendas 

Após a realização da encomenda, os produtos são entregues na área de receção 

de encomendas da FS pelos fornecedores/distribuidores grossistas e/ou laboratórios. 

Geralmente, as entregas são realizadas em duas a três voltas diárias: de manhã por volta 

das 9h, de tarde por volta das 15h e por volta das 20h, sendo também alguns serviços 

providenciados ao fim-de-semana em duas voltas. Os produtos recebidos encontram-se 

acondicionados em caixas de cartão ou contentores de plástico característicos de cada 

distribuidor, identificados com códigos internos e com o nome da farmácia. As 

encomendas devem vir acompanhadas da respetiva fatura em duplicado ou da guia de 

remessa, que contém toda a informação detalhada. 

Durante a receção, é necessário verificar se existem produtos de frio na 

encomenda, de forma a dar-lhes prioridade na receção da encomenda e, assim, 

armazena-los logo que possível no frigorífico. Estes produtos encontram-se 
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acondicionados em condições especiais, em contentores diferentes dos outros 

(revestidos internamente por esferovite), que garantem a sua conservação. 

A entrada dos produtos no sistema informático, após a receção de uma 

encomenda, pode ser executada através da leitura ótica dos códigos de barras ou 

entrada manual do CNP (Código Nacional Português do Medicamento). Durante a 

receção, o operador deve ter em atenção a integridade do produto, confirmar se a 

quantidade de embalagens recebidas corresponde à quantidade de embalagens 

encomendadas, o prazo de validade, verificar o preço unitário, e as bonificações. Se 

existirem reservas de um medicamento, o SI dará o alerta e este deve ser separado dos 

restantes medicamentos recebidos. No caso do produto ser de venda livre, o preço de 

venda ao público (PVP) é estabelecido pela farmácia, o qual surge através da 

multiplicação do preço de custo pela margem de lucro da farmácia (em percentagem). 

Quando o operador está perante um produto novo na farmácia, deve criar a ficha 

do produto, introduzindo manualmente o CNP do produto, os possíveis códigos 

alternativos, o tipo de produto, o prazo de validade, o P.V.F. Quanto ao prazo de 

validade, no caso de produtos cujo stock informático está a zero ou se o prazo de 

validade desse mesmo produto é inferior ao dos já existentes, é necessário alterar para o 

prazo de validade correspondente ao do produto que estamos a inserir. 

Posteriormente, as receções de faturas são impressas, assinadas e agrafadas ao 

duplicado da fatura/guia de remessa pelo operador. Por fim, as etiquetas dos produtos de 

venda livre são impressas e colocadas no produto correspondente. Estas etiquetas 

contem o código de barras e CNP, designação do produto, preço e IVA. 

Relativamente aos medicamentos sujeitos a controlo especial pelo INFARMED, 

como é o caso dos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, carecem de uma 

guia específica em duplicado aprovada pela entidade competente, sendo posteriormente 

assinadas e carimbadas pelo farmacêutico responsável e armazenadas num sítio 

específicico.  

No decurso do estágio curricular, foi-me incumbida a realização desta tarefa, o 

que me permitiu familiarizar com os nomes comerciais, princípios ativos, formas 

farmacêuticas e com as diferentes apresentações (embalagens) dos medicamentos. 

Estes conhecimentos melhoraram a minha comunicação com os utentes, que muitas 

vezes não reconhecem o nome da substância ativa ou até mesmo o laboratório da 

medicação prescrita, apenas reconhecendo a embalagem.  

2.8.5 Armazenamento de produtos 

Após a receção dos produtos, procede-se ao seu armazenamento. Esta é uma 

etapa de extrema importância, pois deve respeitar as condições de conservação 
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individuais de cada produto, sendo a sua grande maioria acondicionados de forma 

controlada, à temperatura ambiente (25ºC +/- 1ºC) e humidade relativa por volta dos 

60%.  

O armazenamento dos produtos na FS é realizado por ordem alfabética e segundo 

a regra FEFO (“first expired first out”), para que os produtos com menor prazo de validade 

sejam dispensados em primeiro lugar. 

Os medicamentos termolábeis, tal como colírios, vacinas e insulinas, são 

conservados no frigorífico, de forma organizada, a temperatura entre os 2 e 8ºC. Já os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são colocados num armário próprio, fora 

do alcance dos utentes. 

O armazenamento dos produtos, principalmente nas primeiras semanas do estágio, 

foi essencial para conhecer a localização dos diferentes produtos, e assim despender 

menos tempo na procura dos produtos e mais no atendimento em si e no próprio utente. 

2.8.6 Controlo dos prazos de validade 

O prazo de validade de um medicamento é definido como o período de tempo 

necessário para que ocorra uma redução de 10%, em relação à dosagem inicial, do ou 

dos princípios ativos.  

No início de cada mês, é impressa uma listagem dos medicamentos que expiram 

no prazo de um mês. Os produtos são retirados dos seus locais de armazenamento e 

colocados num contentor com a respetiva nota de devolução para o fornecedor ou 

laboratório em causa. Posteriormente, se o fornecedor aceitar o pedido de devolução, 

emite uma nota de crédito referente à devolução ou envia o mesmo produto mas com 

uma validade mais longa. 

No decorrer do estágio, executei esta tarefa e aprendi a importância da verificação 

dos prazos de validade periodicamente, de forma a garantir a eficácia e segurança de 

todos os produtos por nós dispensados.  

2.8.7 Devoluções 

Em caso de uma não conformidade encontrada na encomenda, deve-se proceder 

à reclamação e/ou devolução ao fornecedor. Considera-se não conformidade no caso de 

produto com prazo de validade a expirar, a embalagem ou o próprio produto estar 

danificado, o produto aviado não corresponde ao pedido, a quantidade aviada não 

corresponde à quantidade faturada ou lotes retirados de circulação no mercado devido a 

alertas emitidos pelo INFARMED.  
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Para efetuar a devolução do produto, é necessário emitir uma nota de devolução, 

na qual consta o fornecedor, o produto, o motivo da devolução e o número da fatura, 

sendo obrigatório o envio do documento à autoridade tributária. Este documento é 

impresso em triplicado, sendo um exemplar (triplicado) arquivado na farmácia e os 

restantes encaminhados para o fornecedor juntamente com o produto.  

Para regularizar a situação, o fornecedor procede à troca direta do produto 

devolvido ou emite uma nota de crédito. Caso a devolução não seja aceite, esses 

produtos passam a fazer parte das quebras de produtos da farmácia, que são 

comunicadas às finanças, tendo a farmácia que arcar com o prejuízo. 

Tive a oportunidade de fazer três reclamações ao fornecedor, uma vez que 

produto enviado não correspondia ao produto facturado ou o produto facturado não 

constava da encomenda recebida, e observei também todo o processo de regularização 

de ambos os casos.  

 

3 Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos traduz-se no ato em que o profissional de saúde, 

após avaliação da medicação, cede os medicamentos aos utentes mediante prescrição 

médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica7. 

O ato de dispensa deve fazer-se acompanhar de toda a informação indispensável 

para o correto, seguro e eficaz uso dos medicamentos, mediante as necessidades de 

cada utente, sendo que para além da comunicação oral, as informações prestadas 

devem ser reforçadas por escrito ou com material de apoio apropriado.  

O profissional de saúde deve, assim, alertar o utente relativamente a possíveis 

interações medicamentosas, contraindicações, efeitos secundários e efeitos adversos, 

diminuindo a probabilidade de obter resultados negativos associados à toma desse 

mesmo medicamento. 

Segundo dados reportados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), 50% dos 

cidadãos em todo o mundo não fazem um uso correto do medicamento, por diversas 

razões. Assim sendo, a sensibilização para o uso racional do medicamento é um dos 

pontos fulcrais no aconselhamento farmacêutico, que tem o dever de transmitir toda a 

informação necessária acerca do medicamento, da dose adequada à necessidade 

individual do utente, no período de tempo indicado, com intervalos e duração 

adequados8.  
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3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) são todos aqueles que possam constituir um risco para a saúde do doente, 

direta ou indiretamente, quando administrados sem vigilância médica (mesmo que sejam 

utilizados para o fim a que se destinam), e que contenham substâncias cuja atividade ou 

reações adversas são indispensáveis aprofundar e/ou se destine a administração 

parentérica.   

3.1.1 Receita Médica 

A receita médica estabelece a ligação entre o médico e o farmacêutico. Esta deve 

ser efetuada eletronicamente, salvo algumas exceções que devem ser justificadas, em 

que a prescrição pode ser manual até se atingir a desmaterialização do processo10,11. 

As exceções incluem a falência informática, inadaptação do prescritor (confirmada 

pela sua ordem profissional), prescrição no domicílio e até 40 receitas/mês (quando o 

médico abdica da prescrição eletrónica e se compromete a não passar mais de 40 

receitas por mês)11. 

A receita médica (RM) contempla dois possíveis modelos: as receitas não 

renováveis (uma via única), com uma validade de 30 dias após a data da prescrição, 

conforme a portaria 193/2011, artigo 2º, que entrou um vigor dia 1 de julho, ou receitas 

renováveis (3 vias da receita médica) por um período máximo de 6 meses13
. 

Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, até ao 

total de quatro embalagens por receita e, no máximo, podem ser prescritas duas 

embalagens por medicamentos. Excetua-se o caso de medicamentos prescritos que se 

apresentem sob forma unitária, podendo ser prescritos até quatro embalagens iguais11
. 

A prescrição de medicamentos é obrigatória por denominação comum internacional 

(DCI) da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e posologia. Tal permite ao 

utente o poder de opção por um medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo 

– conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se 

inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado11,12,14. Este tipo de 

prescrição veio favorecer a utilização de medicamentos genéricos, assim como de 

dissociar marcas de medicamentos a uma patologia específica. 

No entanto, o médico prescritor tem ainda a possibilidade de apresentar 

justificações técnicas na receita que inibem o direito de opção do utente, tais como: 
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 Exceção a) art. 6º: Prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED; 

 Exceção b) art. 6º - reação adversa prévia: Suspeita reportada ao INFARMED, 

de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercia 

 Exceção c) art. 6.º – Continuidade de tratamento superior a 28 dias: 

Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias, devendo o prescritor 

mencionar. 

 No decorrer do estágio realizado na farmácia comunitária, ocorreu a 

implementação da nova receita eletrónica, regulamentada pela Portaria nº 224/2015 de 

27 de Agosto de 2015, que visa a implementação de todo o circuito de “Receita sem 

Papel” (prescrição, dispensa e faturação), segundo a qual deve ser dada a prioridade à 

utilização de meios eletrónicos nos serviços do SNS (Serviço Nacional de Saúde)15. 

O novo modelo eletrónico permite a prescrição em simultâneo de diferentes 

tipologias de medicamentos e deixa de restringir o número limite de quatro medicamentos 

por receita. Este novo sistema traz vantagens para o utente, já que todos os produtos de 

saúde prescritos são incluídos num único receituário, o que não acontecia no passado. 

No ato da dispensa nas farmácias, o utente pode optar por aviar todos os produtos 

prescritos ou apenas parte deles, sendo possível aviar os restantes noutro 

estabelecimento e/ou noutro dia15,16. 

3.1.2 Validação da prescrição médica 

  O farmacêutico deve, antes da dispensa do medicamento, certificar-se da 

autenticidade da receita e interpretá-la, de forma a despistar possíveis erros que ponham 

em causa o correto processamento da receita médica.  

Relativamente à receita eletrónica, deve-se ter em conta o número da receita, 

identificação do médico prescritor, local de prescrição, nome e número de utente ou de 

beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável, identificação do 

medicamento, se aplicável, o regime especial de comparticipação (presença de 

despachos), presença ou não de exceções, data prescrição, assinatura prescritor, data 

de validade da receita12. 

Quanto à receita manual, os critérios são semelhantes à referida anteriormente, 

com a diferença do local de prescrição ser facultativo, da identificação do médico 

prescritor ser apresentada na forma de vinheta e da obrigatoriedade da menção da 

exceção e da alínea apropriada, não podendo ser admitida mais do que uma via12
. 
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3.1.3 Dispensa de medicamentos  

  Segundo o DL n.º48547, de 27 Agosto de 1968, o aviamento de receitas e a 

venda ou entrega de medicamentos ou substâncias medicamentosas ao público são atos 

a exercer exclusivamente nas farmácias pelos farmacêuticos ou pelos seus diretos 

colaboradores, sob a inteira responsabilidade dos primeiros. 

 Deste modo, após verificar se a RM é válida, é importante questionar ao doente 

se se trata de medicação habitual e se sim, qual o medicamento habitualmente leva. 

Dada a dificuldade da grande maioria dos utentes em descrever o medicamento habitual, 

e devido ao elevado número de utentes fixos na farmácia, é possível verificar, através do 

4 Digital Care® qual os medicamentos habituais do utente, tornando o processo menos 

moroso. 

Caso seja a primeira vez que lhe é prescrita a medicação, o farmacêutico deve 

informar o utente acerca dos produtos disponíveis, de marca e genéricos, nomeadamente 

em termos de preço de compra e comparticipação pelo SNS. Na presença de exceções à 

prescrição por DCI, o farmacêutico deve dispensar o medicamento que consta na receita, 

no caso da presença das exceções a) e b), ou informar o utente da possibilidade de optar 

por medicamentos similares ao prescrito, desde que tenha um PVP igual ou inferior a 

este, quando apresentada a exceção c). Posteriormente, o farmacêutico procede à 

recolha de medicamentos, confirmando sempre se a medicação aviada corresponde à 

medicação prescrita10,11. 

Deve-se iniciar o processo de venda selecionado o parâmetro “C/ 

Comparticipação”. Se se trata de uma receita manual, o primeiro passo é inserir os 

produtos por leitura do código de barras, indicar o plano de comparticipação e proceder à 

leitura ótica do número da receita, que no caso do 4 Digital Care® é feito após o fecho da 

venda. Se a receita é eletrónica, procede-se à leitura do código de barras do número da 

receita e do código de acesso, e por fim, de cada um dos produtos a aviar de forma a 

evitar erros de dispensa.  

A venda é efetuada recorrendo ao SI, no qual deve ser inserido o nome do utente 

(caso este já tenha ficha na farmácia) ou solicitar o cartão de cidadão, introduzindo-o na 

ranhura apropriada de forma a criar a ficha do utente com todas as informações 

necessárias. 

No final da venda, é impresso no verso da receita o documento de faturação 

correspondente, onde consta a informação da farmácia, do organismo, dos fármacos 

dispensados (com o respetivo código de barras), o valor comparticipado de cada um, o 

valor pago pelo doente e a quantidade. O utente deve assinar, em espaço próprio no 
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verso da RM, de modo a confirmar que lhe foram dispensados os medicamentos 

descritos e que exerceu, ou não, o seu direito de opção. 

O farmacêutico responsável pela dispensa deve também carimbar, rubricar e datar. 

No final deve proceder à conferência técnica da receita e justificar o que for necessário, 

rubricando. Por fim, é emitida a fatura/recibo. 

3.1.4 Informação ao utente 

Aquando da dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve personalizar o seu 

atendimento, tendo em conta o utente em causa. Deve transmitir de forma objetiva e 

clara toda a informação necessária para a correta utilização dos medicamentos, 

promovendo o sucesso da terapêutica. Uma abordagem escrita constitui muitas vezes 

uma forma de complementar e solidificar tudo aquilo que foi explicado ao utente.  

Na segunda semana de estágio, foram-me transmitidas todas as etapas do 

atendimento ao público, nomeadamente o procedimento eletrónico. Posteriormente, pude 

observar os colegas de farmácia durante o atendimento, de forma a familiarizar-me com 

todo o processo envolvente. Gradualmente, passei a realizar a tarefa sozinho, com a 

supervisão de um colega. 

Neste processo, as dúvidas surgiam, principalmente, devido a prescrições manuais, 

pelo que tinha que confirmar com os meus colegas de trabalho qual a medicação 

prescrita. Por outro lado, um dos pontos que mais me agradou foi a comunicação 

farmacêutico-utente, na qual pude transmitir informação aos utentes, que muitas vezes 

apresentavam dúvidas sobre a medicação que lhes tinha sido prescrita pelo médico. 

Nestas situações, revia a medicação prescrita com o utente, explicava-lhes em termos 

simples a ação de cada medicamento e, caso o utente desejasse, escrevia nas 

embalagens dos medicamentos a posologia e a duração do tratamento. 

 

3.2 Sistema de comparticipação de medicamentos 

Entende-se por medicamento comparticipado, aquele que perante a presença de 

receia médica o utente penas paga uma parte do PVP, ficando o restante valor ao 

encargo da entidade de saúde.  

A entidade responsável pela comparticipação, para os cidadãos portugueses, é o 

SNS, que é subdividido em dois principais: Regime Geral e o Regime Especial18. 

O regime especial abrange os pensionistas cujo rendimento anual não excede 14 

vezes o salário mínimo nacional, estando identificado pela letra “R” na prescrição médica. 

As receitas relacionadas com determinadas patologias também fazem parte das receitas 

com comparticipação especial, como é o caso do Lúpus (despacho n.º 11387-A/2003) e 
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da Doença de Alzheimer (despacho nº13020/2011), entre outros, que possuem uma 

portaria, despacho ou decreto. Em alguns casos, o despacho exige que a medicação seja 

prescrita por médicos especialistas para que seja realizada a comparticipação, como no 

caso da Doença de Alzheimer, em que é necessário que o prescritor seja um psiquiatra 

ou neurologista18. 

Existem ainda outros subsistemas que estabelecem um regime de 

complementaridade entre entidades, tal como a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e 

Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS), através da qual o utente beneficia de 

uma comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS. 

Durante o estágio contactei com os mais diversos sistemas de comparticipação, 

sendo os mais frequentes relativas aos Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) e 

SAVIDA. 

 

3.3 Processamento do Receituário e faturação 

O processamento do receituário do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é feito em 

sintonia com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), através do Centro 

de Conferência de Faturas (CCF). Os restantes organismos de saúde têm contrato direto 

com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), sendo que é da responsabilidade desta, 

a distribuição dos pagamentos das diversas entidades, inclusive do SNS, pelas 

respetivas farmácias19. 

O sistema informático faz o loteamento das receitas no momento em que são 

aviadas, atribuindo um número de série a cada uma. Cada lote é constituído por trinta 

receitas, exceto o último lote, que é emitido imediatamente antes do “fecho de lotes”. 

Posteriormente, essas mesmas receitas são distribuídas por organismos, dispostas por 

ordem de lote e organizadas numericamente de 1 a 30. 

Todas estas receitas são, mais tarde, verificadas e, se necessário, corrigidas. Para 

tal, deve ter-se em atenção se a receita cumpre todos os requisitos legais; se a 

medicação prescrita corresponde à aviada; se a receita está carimbada, assinada e 

datada pelo profissional que procedeu ao aviamento; e se a comparticipação efetuada 

corresponde à entidade responsável pela comparticipação.  

No final de cada mês, procede-se à emissão dos respetivos Verbetes Identificativos 

de Lotes, bem como ao fecho de todos os lotes para que seja iniciada uma nova série no 

mês seguinte. Depois do fecho dos lotes, estes são enviados para a ARS ou para a ANF, 

conforme o caso, juntamente com o Resumo de Lotes e a Fatura.  

Durante o estágio, organizei diariamente as receitas e os lotes dos diferentes 

organismos, assim como observei todo o processo mensal relativo ao receituário. 



Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária – Farmácia Sousa 
 

18 

 

 

3.4 Medicamentos sujeitos a legislação especial 

3.4.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

Geralmente associados a atos ilícitos, mas com reconhecido efeito terapêutico – 

ainda que segundo uma estreita margem terapêutica – os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes são alvo de um rigoroso controlo por parte das autoridades reguladoras e 

competentes. Assim sendo, a dispensa destes fármacos é definida pelo DL n.º 15/93, de 

22 de Janeiro e sucessivas alterações, sendo regulamentado pelo Decreto-Regulamentar 

n.º 28/2009, de 12 de outubro20. 

A prescrição de psicotrópicos e estupefacientes deve ser realizada isoladamente, 

isto é, a receita médica não pode conter outros medicamentos, sendo dispensados 

apenas mediante apresentação dessa mesma receita. 

Durante a dispensa destes fármacos, o farmacêutico introduz as informações 

requeridas pelo sistema informático, nomeadamente dados do médico (nome e número 

da cédula profissional), do adquirente (nome, morada, idade, número de BI/cartão de 

cidadão com a respetiva data de validade) e utente (nome e morada). Por fim, é 

necessário fotocopiar a receita, anexando o documento emitido pelo sistema referente à 

identificação do utente/adquirente. Estes documentos são armazenados na farmácia por 

um período de três anos. 

 

3.5 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

São considerados MSNRM aqueles que não preenchem nenhuma das condições 

dos MSRM, podendo deste modo ser vendidos nas farmácias ou noutros locais de venda 

autorizados. São medicamentos não comparticipados, havendo portanto um regime de 

preço livre. Estes são também os principais produtos de indicação e aconselhamento 

farmacêutico. 

Durante o período de estágio (Janeiro a Março e Agosto a Setembro), os MNSRM 

de maior procura por parte dos utentes eram produtos para a gripe, constipação, tosse 

seca ou produtiva.  

 

3.5.1 Indicação Terapêutica 

O desenvolvimento da farmácia como local de primeira escolha do doente para 

resolver os seus problemas de saúde, nomeadamente no que se refere a patologias 

caracterizadas por sintomas ligeiros, é hoje uma realidade inquestionável. Assim sendo, a 
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indicação farmacêutica é uma vertente fundamental no papel que o farmacêutico 

desempenha na sociedade, na qual se responsabiliza pela seleção de um ou mais 

MNSRM e/ou tratamentos não farmacológicos21. 

Em primeiro lugar, o farmacêutico deve avaliar o problema de saúde do qual o 

doente se queixa, através de um breve questionário e tentar perceber quais são os 

sintomas e a sua duração/intensidade; a existência de outros problemas de saúde e a 

respetiva medicação, se o utente tem alergias ou intolerâncias bem como tentar detetar a 

presença de indicadores de alerta, reencaminhando o doente para uma avaliação médica 

se necessário. 

 Após uma avaliação cuidada ao utente, o farmacêutico pode indicar um MNSRM, 

baseando-se nas Normas de Orientação Farmacêuticas e outros protocolos de indicação 

e guias de farmacoterapêutica, adequando a forma farmacêutica e a dosagem ao utente, 

instruindo-o acerca do modo de administração, a frequência da toma e a duração do 

tratamento. De forma a complementar o tratamento, o farmacêutico deve aconselhar 

medidas não farmacológicas ou outros serviços de cuidados de saúde que ache 

pertinentes. 

Ao longo do estágio, surgiram várias situações de aconselhamento e venda de 

MNSRM, nas quais tive oportunidade de adquirir uma vasta gama conhecimentos 

transmitidos pela equipa da FS.  

Um dos casos que suscitou mais interesse, foi de uma utente que se dirigiu à 

farmácia e que se queixava de ―ter muitos calores pelo corpo todo, especialmente à noite‖ 

[sic], e o que a impedia de dormir. A utente de 48 anos dizia não se encontrar ainda na 

menopausa, pois continuava a ter a menstruação em períodos mais ou menos regulares 

―tanto tenho como não tenho, atrasa-se às vezes, mas costuma vir. Vêm é pouquinho de 

cada vez‖[sic]. Atendo ao discurso da utente expliquei-lhe que poderia ainda não estar na 

menopausa, mas que poderia estar na pré-menopausa, e então sugeri que poderia 

contactar o seu médico para esclarecer se era essa realmente a situação em que se 

encontrava. No entanto, a utente dizia que só podia ir ao médico para o próximo mês e 

que precisava mesmo de ―alguma coisa que me tire este calor e desconforto‖. Assim e 

atendendo às necessidades da utente aconselhei à utente a toma de MENOTRIL®, um 

suplemento alimentar que contém fitoestrogénios e isoflavonas de soja, foi criado a 

pensar bem-estar e na melhoria da qualidade de vida da mulher nas fases de pré-

Menopausa e Menopausa. Indiquei que a sua toma seria de uma cápsula ao pequeno-

almoço e outra ao jantar. Decorrida duas semanas, a utente regressou à farmácia e foi 

atendida por um colega, no entanto, durante o atendimento, a utente solicitou-me e 

referiu que estava ―extremamente agradecida, já me sinto muito melhor e bem disposta, 

já nem tenho insónias‖ [sic]. 
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3.5.2 Automedicação 

Atualmente, o crescente acesso a informação e a excessiva publicidade tem vindo 

a contribuir para o aumento da automedicação, cabendo ao farmacêutico intervir como 

educador no processo de saúde responsável. De facto, o marketing de determinados 

medicamentos e produtos de saúde tem sido um estímulo constante para o seu uso 

inadequado uma vez que tende a valorizar os benefícios em detrimento dos riscos e 

possíveis efeitos adversos, o que transmite ao público a ideia de que estes produtos não 

têm qualquer risco. 

A utilização irracional e irresponsável destes produtos levou à necessidade de criar 

um grupo de consenso sobre a automedicação, que aprovasse uma lista de situações 

passíveis desta, que se encontra estabelecida pelo Despacho n.º 17690/2007, de 23 de 

julho22.  

O farmacêutico tem um papel crucial no uso racional do medicamento e na prática 

da automedicação responsável pois, como especialista do medicamento, deve ter a 

capacidade de avaliar, informar e orientar o doente na dispensa, indicando o fármaco 

mais adequado para sua a situação.  

 No decurso do estágio, deparei-me constantemente com situações em que os 

utentes solicitavam um medicamento específico que para uma patologia que acreditavam 

ter desenvolvido, nas quais ponderei e expliquei pacientemente ao utente o porquê da 

medicação requerida não ser a mais adequada ao problema desse mesmo utente. 

 

3.6 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Segundo o DL n.º n.º 232/99, de 24 de Junho, entende-se por produto de uso 

veterinário todos os produtos destinados quer ao uso em animais quer às instalações dos 

animais e ambiente que os rodeiam ou a atividades relacionadas com estes ou com os 

produtos de origem animal23. 

À semelhança do que acontece com a dispensa de medicamentos de uso humano, 

o farmacêutico deve ter consciência das indicações dos medicamentos de uso 

veterinário, esclarecendo o utente, de forma a garantir a eficácia e segurança do 

tratamento. 

Os produtos veterinários com maior rotatividade na FS correspondem a 

desparasitantes externos e internos bem como pilulas de contraceção. Estes produtos 

suscitam, várias vezes, dúvidas entre os utentes, sobretudo acerca duração do 

tratamento e o respetivo intervalo, o que requer uma maior atenção por parte do 

farmacêutico. 
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Ao longo do estágio, vendi vários produtos veterinários, o que me permitiu adquirir 

uma vasta gama de conhecimentos nesta área. 

 

3.7 Medicamentos manipulados 

   De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento manipulado 

(MM) corresponde a “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”24. 

Os constantes avanços na indústria farmacêutica têm colocado os medicamentos 

manipulados numa posição de desuso nas farmácias de oficina. Contudo, apesar desta 

tendência, os medicamentos manipulados continuam a ser utilizados em doentes que 

necessitem de uma terapêutica personalizada e com algumas particularidades. 

A prescrição de manipulados é da responsabilidade do médico e é feita em receitas 

normais, com indicação do doente para o qual se destina o medicamento. Estas receitas 

contêm apenas o medicamento manipulado, estando muitas vezes presente a indicação: 

“F.S.A.” (fazer segundo a arte). 

A preparação de manipulados na FS é realizada de acordo com as boas práticas 

aprovadas pela portaria n.º 594/2004, de 2 de julho; contendo todas as condições e 

materiais necessários à sua preparação25.  

 Antes do início da preparação de manipulados, é necessário verificar as normas 

relativas ao material, matérias-primas e higiene. Se todos os requisitos estiverem 

conforme, procede-se à preparação do manipulado de modo a satisfazer as exigências 

da monografia genérica sobre a forma farmacêutica. 

O rótulo dos MM deve conter as seguintes informações: o nome e morada da 

farmácia, o nome do diretor técnico, a data da preparação, a fórmula do manipulado com 

as respetivas quantidades de substâncias ativas usadas, o prazo de validade e, se 

necessário, indicações tais como “Agitar Antes De Usar” ou “Para Uso Externo”. Depois 

de preparado, o manipulado é acondicionado num recipiente adequado, de acordo com o 

fim a que se destina. 

Durante o estágio, preparei um manipulado: pomada de ácido salicílico, diprosone e 

vaselina. Foi uma tarefa que gostei bastante de realizar pois coloquei em prática os 

conhecimentos adquiridos na faculdade a nível laboratorial. 
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3.8 Outros produtos de saúde 

3.8.1 Produtos dermocosméticos e de Higiene Corporal 

Apesar de não serem considerados medicamentos, os produtos cosméticos e de 

higiene corporal são muitas vezes indicados por dermatologistas, com uma finalidade 

terapêutica ou estética, estando estipulados no Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de 

Maio26.  

O crescente uso destes produtos por parte da sociedade tornou essencial o 

conhecimento das marcas e gamas de produtos por parte do farmacêutico. Tal como nos 

restantes produtos, o farmacêutico deve fazer um aconselhamento adequado e 

direcionado ao utente, avaliando as suas necessidades, bem como conhecer os seus 

gostos e preferências. 

A FS tem disponíveis várias marcas de dermocosmética e higiene corporal, entre as 

quais a Mustela® e Aderma® para crianças e, adaptadas aos diferentes tipos de pele 

como Aveeno®, Uriage®, La Roche Posay®, Isdin®, Avéne®, Vichy® e Bioderma®. 

Durante o estágio, foram várias as situações que requeriam o aconselhamento 

deste tipo de produtos. Para tal, procurei manter-me atualizado e informado acerca das 

diferentes gamas e propriedades dos diferentes produtos que a farmácia detinha, de 

modo a poder aconselhar e dispensar o produto mais adequado para cada utente.  

3.8.2 Produtos fitoterápicos 

Os Produtos Fitoterapêuticos são produtos e medicamentos à base de plantas cuja 

preparação deriva da manipulação de diferentes substâncias de origem vegetal, 

utilizando as respetivas propriedades preventivas ou curativas de doenças27. 

Na FS existem vários produtos fitoterápicos como suplementos para os mais 

diversos fins, incluindo emagrecimento e problemas digestivos, e tisanas. Não deixa de 

ser importante conhecer as indicações destes produtos e aliar o seu aconselhamento 

sempre que for pertinente. 

3.8.3 Produtos homeopáticos  

A homeopatia baseia-se no princípio “semelhante cura semelhante”, ou seja, o 

tratamento ocorre a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz o 

sintoma num indivíduo saudável.  

Segundo o Estatuto do Medicamento, que revoga o DL n.º 94/95, de 9 de Maio, os 

medicamentos homeopáticos correspondem a medicamentos obtidos a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 
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processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua ausência, em 

farmacopeias utilizadas de modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários 

princípios28
. 

 Na FS, os medicamentos mais frequentemente dispensados são o 

Oscillococcinum, Homeovox,Coryzalia ou Sedatif PC®. 

3.8.4 Dispositivos médicos 

O DL n.º 145/2009, de 17 de junho, define e estabelece todas as regras relativas 

aos dispositivos médicos e respetivos acessórios29.  

A FS dispõe de uma vasta gama de dispositivos médicos, com os quais tive 

oportunidade de contactar frequentemente ao longo do estágio, dada a elevada procura 

por parte dos utentes. 

 

3.9 Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

O papel do farmacêutico não se restringe apenas à dispensa de medicamentos. A 

prestação de cuidados farmacêuticos visa fundamentalmente a melhoria dos resultados 

terapêuticos, com base na prevenção, gestão da doença e melhoria da qualidade de vida 

de utentes com determinadas patologias. A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, 

estabelece os serviços que podem ser prestados pelas farmácias, bem como os moldes 

em que estas atividades podem ser desenvolvidas30. 

3.9.1 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Na FS, são realizadas as determinações da pressão arterial, triglicerídeos, 

colesterol total glicémia capilar e ácido úrico. As determinações bioquímicas são 

efetuadas com recurso ao Reflotron Plus®. Por vezes a determinação da glicémia é 

realizada em aparelhos portáteis (por exemplo FreeStyle Precision®). Está ainda 

disponibilizado aos utentes uma balança que determina o peso, altura e índice de massa 

corporal (IMC) e a realização de testes de gravidez. 

Durante o período de estágio, realizei as determinações acima mencionadas, tendo 

sempre o cuidado de rejeitar todo o material contaminado com sangue nos contentores 

apropriados. Tendo em conta os resultados obtidos, tentava proporcionar ao utente um 

aconselhamento farmacêutico direcionado para o problema e indicar medidas não 

farmacológicas a adotar, assim como mudanças no estilo de vida. 
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3.9.2 Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação 

A FS tem um local próprio para a administração de medicamentos e vacinas, bem 

como profissionais habilitados para o mesmo. 

 

3.10 Outros serviços de saúde prestados 

Para além dos serviços já referenciados, a FS dispõe ainda de consultas de 

nutrição, podologia e osteopatia após marcação com os profissionais de saúde 

responsáveis. 

 

3.11 VALORMED 

A VALORMED é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

de Embalagens e de Medicamentos fora de prazo de validade ou fora de uso, resultando 

da colaboração da Indústria Farmacêutica, dos Distribuidores, das Farmácias e, 

principalmente, da população31.  

A farmácia, local onde se encontram instalados os contentores da ValorMed, 

assume a responsabilidade da receção de resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso, bem como a sensibilização e esclarecimento dos utentes. 

Assim que se encontrem cheios (até um máximo de 9 kg), os contentores de recolha são 

selados e recolhidos pelos distribuidores de medicamentos que os transportam para as 

suas instalações, e preenchem a ficha do contentor, entregando a cópia verde à 

farmácia, que fica arquivada por um período de dois anos. Por fim, os contentores são 

depois transportados para um Centro de Triagem por um operador de gestão de 

resíduos, sendo aí tratados. 

A FS também aderiu a este projeto, no qual tem um importante papel de 

sensibilização os seus utentes. 

 

3.12 Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária permitiu-me contactar, pela primeira vez, com a 

realidade do exercício da prática farmacêutica. Nestes quatro meses, coloquei em prática 

os conhecimentos teóricos adquiridos nos cinco anos de faculdade, assim como aprendi 

a executar todas as tarefas necessárias ao bom funcionamento de uma farmácia 

comunitária. 

Tratou-se de uma experiência enriquecedora e crucial para a minha formação 

enquanto futuro farmacêutico. 
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Parte 2 

Tema 1 - Cessação Tabágica 

1 Contextualização 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que o consumo de tabaco é 

responsável por cerca de um milhão e duzentas mil mortes, na Europa e cinco milhões de 

mortes a nível global, por ano33,34. O tabagismo é o nome designado para a dependência 

física e psicológica da nicotina e relaciona-se com o consumo do tabaco. O tabaco é um 

produto obtido através das folhas frescas da planta do género Nicotiana, nomeadamente 

Nicotiana tabacum e estima-se que o consumo de tabaco é praticado por cerca de 1,22 

biliões de pessoas em todo o mundo35,36. Os constituintes do fumo do tabaco são a 

nicotina, e cerca de quatro mil outras substâncias, como o monóxido de carbono, a 

acetona, o formaldeído e o metano que possuem efeitos tóxicos e irritantes, e os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as N-nitrosaminas, as aminas aromáticas, os 

aldeídos, diversos metais pesados e substâncias radioactivas como o poló-nio-210 que 

possuem elevada carcinogenicidade37,38.  

Durante muito tempo o ato de fumar era associado maioritariamente a classes 

sociais altas e ao sexo masculino, no entanto esta tendência tem sido alterada nos 

recentes anos, em que o que se verifica é um aumento do consumo de tabaco nas 

classes sociais mais desfavorecidas e com baixos níveis de escolaridade e que o número 

de fumadores é considerável maior entre sexo feminino, representado uma grande 

percentagem dos fumadores hoje em dia.39 Esta realidade é uma das maiores ameaças à 

saúde pública e responsável por uma diminuição significativa da qualidade e duração de 

vida dos seus praticantes, e daqueles que mesmo não sendo fumadores são expostos 

frequentemente ao fumo passivo.  

O consumo do tabaco está directamente associado ao aparecimento de 

determinadas doenças e é responsável por cerca de 25-30% dos cancros, 

maioritariamente do trato respiratório superior, 80% dos casos de Doença Pulmonar 

Obstrutiva (DPOC) e dos casos de bronquite crónica, a 90% do cancro pulmonar e a 20% 

da mortalidade da doença coronária.40,41 As doenças cardiovasculares são 2 a 4 vezes 

mais frequentes em fumadores e em média um fumador vive menos 10 ano que um não 

fumador.40 Assim a cessação tabágica é a medida preventiva mais aconselhável para 

diminuir o risco de aparecimento de uma doença cardiovascular como o acidente 

cardiovascular cerebral, enfarte do miocárdio e angina do peito, e para uma maior 

longevidade dos fumadores ativos e passivos42. 
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1.1 Tabagismo como fator de risco 

O risco associado ao tabagismo é particularmente importante, hoje em dia, tendo 

em conta que um em cada dez óbitos é causado por uma patologia derivada da 

exposição ao fumo do tabaco, e que a cada oito segundos uma pessoa morre com uma 

doença associada ao tabagismo33. 

1.1.1 Doenças oncológicas 

 O principal risco relacionado com o hábito de fumar são as doenças do fórum 

oncológico, sendo que 25% e 4% dos carcinomas em homens e mulheres 

respectivamente, são causados pelo tabaco43. O carcinoma com maior taxa de incidência 

nos fumadores é o cancro do pulmão, em ambos os sexos, sendo que cerca de 91% dos 

homens e 69% das mulheres desenvolvem cancro do pulmão associado ao tabagismo. 

Outros tipos de cancro como o cancro da cavidade oral, laringe, faringe, esófago, são 

também frequentes em fumadores quando comparado a não fumadores, e o cancro do 

estômago, que embora menos frequente, pode também estar relacionado. Recentemente 

têm sido descritos, a longo prazo, casos de cancro do trato urinário, em fumadores40,43,46. 

Muitos dos componentes presentes no fumo do tabaco têm atividade carcinogénea e, ao 

danificarem o DNA celular, interferem com a função e o desenvolvimento normal das 

células. O sistema imunitário de um fumador está comprometido pelo efeito nocivo das 

substâncias contidas no tabaco e, não sendo este capaz de combater as células 

cancerígenas, há formação de metástases e consequentemente um agravamento da 

patologia44. Pensa-se que a quantidade de benzeno presente no tabaco pode ser 

responsável por cerca de 35% dos casos de leucemia mielóide aguda associada à 

exposição47.  

1.1.2 Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) 

 A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é uma patologia crónica, 

progressiva e parcialmente reversível que afeta os pulmões e leva à destruição alveolar e 

comprometimento da função pulmonar45. A taxa de mortalidade por DPOC em 

fumadores, relaciona-se directamente com o número de cigarros consumidos, e em 

média uma pessoa que fume 1 a 14 cigarros por dia apresenta uma mortalidade 5 vezes 

superior a um não fumador.48 Existe uma relação casual entre o tabagismo e a doença 

pulmonar obstrutiva crónica, tendo em conta que cerca de 85% a 90% dos óbitos por 

DPOC são associados a fumadores, porém apenas cerca de 20% dos fumadores 

apresenta DPOC a longo prazo, o que pode ser explicado pela variabilidade genética e a 

relação com a etiologia da doença.49 Fumar é responsável pela exposição elevada a 
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agentes oxidantes e radicalares contidos no cigarro com efeito pró-oxidante e que 

causam stress nas células epiteliais. O dano celular resulta da libertação de mediadores 

pró-inflamatórios como linfócitos e macrofagos que se deslocam para a parede das vias 

respiratórias. Os macrófagos são, por sua vez, responsáveis pela libertação de 

Interleucina-8 (IL8) e o fator de necrose tumoral-alfa (TNFα) que recrutam os neutrófilos 

para o interior das vias respiratórias, exacerbando a inflamação. Há libertação de 

protéases, que levam à degradação das fibras elásticas e a um desequilíbrio 

protéase/anti-protease com a formação de enfisema pulmonar50,51.  

O fumo do tabaco é também responsável pela disfunção ciliar, edema, inflamação e 

hipersecreção do muco o que leva à resistência ao fluxo aéreo e dilatação dos alvéolos, 

por consequente a destruição dos septos alveolares. Este é outro mecanismo obstrutivo 

que leva ao aparecimento de enfisema pulmonar em fumadores.52 

1.1.3 Doenças cardiovasculares 

Fumar predispõe para o aparecimento de doenças cardiovasculares, 

nomeadamente casos de angina do peito, doença coronária, morte súbita, acidente 

cardiovascular cerebral (AVC), aneurisma abdominal da aorta e claudicação. Num 

fumador, comparativamente a um indivíduo normal, existe um risco acrescido, 1,6 vezes 

mais, de mortalidade por estas patologias, e os fumadores que fumam intensamente tem 

1,9 vezes mais probabilidade de morrer por doença cardiovascular. O risco de ataque 

cardíaco duplica, nos fumadores, após os 60 anos53. O sedentarismo, a dieta e a falta de 

atividade física são factores que aliados ao tabaco aumentam, de forma geral, o risco do 

aparecimento de uma determinada patologia cardiovascular54. Nas mulheres, a toma de 

contraceptivos orais pode aumentar o risco de enfarte do miocárdio, pois existe um 

sinergismo entre esta classe de fármacos e o fumo do tabaco53,55.  

Existem diversos mecanismos, induzidos pelo fumo do tabaco, que são 

responsáveis pelo surgir destas patologias cardiovasculares, sendo estes: 

 

 Disfunção vasomotora 

Vários estudos realizados em ratos e humanos indicam que a inalação de fumo do 

tabaco, mesmo de forma passiva, leva a uma diminuição da função vasodilatadora e 

disfunção endotelial, através da diminuição da biodisponibilidade do Óxido Nítrico (NO)56. 

O NO é um radical livre com ação vasoreguladora, reguladora dos processos 

inflamatórios e contribui para a adesão de leucócitos, activação das plaquetas e para o 

processo de trombose. O fumo do tabaco leva a uma diminuição da actividade do NO por 

alteração da expressão e actividade da óxido nítrico sintetase endotelial, e 
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consequentemente uma alteração da síntese do óxido nítrico pode ter efeitos na iniciação 

e progressão da arteriosclerose e eventos trombóticos56,57,58. 

 

 Inflamação 

  O fumo do tabaco causa em cerca de 25% um aumento na contagem leucocitária 

periférica e um aumento da proteína C reativa, IL-6 e TNFα, todos estes sendo 

marcadores pró inflamatórios59. O recrutamento de leucócitos na superfície endotelial das 

células é um dos primeiros sinais de aterosclerose e é causado, em parte, pelo processo 

pró inflamatório provocado pelo fumo do tabaco60. 

 

 Alterações do perfil lipídico 

Os fumadores têm, em média, níveis aumentados de colesterol sérico, triglicerídeos 

e baixos níveis de LDL, porém têm também baixos níveis de HDL60. O mecanismo pelo 

qual podem causar doenças cardiovasculares não está completamente elucidado, mas o 

baixo nível de HDL e os elevados níveis de triglicerídeos têm sido apontados como causa 

para a resistência à insulina, o que pode explicar o aparecimento das doenças 

cardiovasculares61. O fumo do tabaco também altera a oxidação das LDL, levando à 

formação de produtos de peroxidação lipídica contribuindo assim também para disfunção 

vascular58.  

 

 Predisposição genética 

A predisposição genética parece desenvolver um papel importante no 

aparecimento de doenças cardiovasculares em indivíduos expostos ao fumo do 

tabaco. Pensa-se que a variabilidade, entre a diferente população de fumadores, no 

aparecimento de processos ateroescleróticos, pode ser parcialmente mediada por 

factores genéticos. Em estudo está o polimorfismo da CYP1A1 MSP e o polimorfismo 

de um intrão que codifica para a NO sintetase endotelial, e que podem assim 

aumentar a susceptibilidade dos fumadores para o aparecimento de doenças 

cardiovasculares63,64. 
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Figura 1. Possíveis mecanismos de iniciação e progressão da doença cardiovascular provocada pelo fumo 

do cigarro. [adaptado de 
53

] 

1.2 Síndrome de abstinência 

O síndrome de abstinência associada à cessação tabágica é caracterizado por uma 

série de sintomas como irritabilidade, ansiedade, inquietação, depressão, mal-estar geral, 

enxaquecas, alterações do sono, dificuldade de concentração e aumento do apetite. 

Estes sintomas levam a que o utente sinta a urgência repentina de fumar outra vez e ao 

aumento do peso. Surgem num intervalo curto após a cessação e são mais intensos 24-

48h depois do último cigarro, têm a duração de 4 semanas, porém o aumento do apetite 

e a carência de nicotina são sintomas que se prologam por mais tempo (6 a 21 meses)65. 

As recaídas são muito frequentes nesta fase, pois o consumo do tabaco é a forma mais 

fácil e acessível para que o utente se sinta novamente bem. Este tende a realizar várias 

tentativas seguidas de evicção tabágica antes de conseguir a sua cessação por 

completo66.  

 

1.3 Tratamento na cessação tabágica 

Um fumador, nomeadamente aquele que fuma durante vários anos da sua vida, 

tende a ter dificuldades no processo de cessação tabágica, pois cria-se uma dependência 

física, psicológica e muitas vezes social associada ao simples ato de fumar um 

cigarro67,68. 

A cessação tabágica sem recurso a uma terapêutica farmacológica é raramente 

bem-sucedida, mesmo quando existe motivação por parte do utente, e um fumador que 
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fume mais de 10 cigarros diariamente deve ser incentivado a recorrer a uma terapia 

medicamentosa pois a taxa de sucesso, neste caso, é relativamente superior68,69.  

Existe, hoje em dia, leque de opções farmacológicas disponíveis e relativamente 

acessíveis para o utente na farmácia comunitária, sendo que existe um tratamento de 

primeira e segunda linha, em que a eficácia e os efeitos secundários presentes 

determinam qual a terapia a recorrer em cada caso. A Terapia de Substituição da 

Nicotina (TNS) nas suas variadas formulações farmacêuticas e a Bupropiona SR, são a 

farmacoterapia de primeira linha a recorrer no tratamento da cessação tabágica, e os 

fármacos de segunda linha são actualmente a nortriptilina e a clonidina. Recentemente, a 

vareniclina foi apresentada como uma nova opção no tratamento70.  

 

1.4 Terapia de Substituição da Nicotina (TSN)  

A TSN é a terapêutica convencional contra a dependência da nicotina e que recorre 

a fármacos com nicotina, sendo que a abordagem terapêutica torna-se mais simples na 

cessação tabágica, ao substituir, a nicotina obtida pelo consumo do tabaco e mediando 

os efeitos neurofarmacológicos proporcionados pela nicotina, de forma parcial, evitando 

assim uma exacerbação do síndrome de abstinência70,71,72. Existem, no mercado, 

diversas formulações farmacêuticas da TSN tais como as gomas de mascar, os sistemas 

transdérmicos, spray nasal e inalador bucal, pastilhas de chupar ou comprimidos 

sublinguais, sendo que estudos indicam que todas estas são eficazes71. Normalmente, 

quando um fumador regular pára de fumar existe um aumento do peso corporal 

associado ao abandono, pelo que gomas ou pastilhas podem ser aconselhadas como 

forma a evitar este efeito provocado pela cessação73. O início do tratamento com TSN 

deve estar coordenado com o abandono do tabaco, e o utente deve ser advertido para 

não fumar enquanto recorre a esta terapêutica. As formulações farmacêuticas 

comercializadas em Portugal são os sistemas transdérmicos, as gomas de mascar e as 

pastilhas para chupar. 

As gomas para mascar existem em doses de 2 mg e de 4 mg sendo que um 

fumador que fume mais de 20 cigarros por dia deverá tomar a dose de 4mg. As gomas 

atuam com libertação de nicotina de forma controlada, e a absorção dá-se a nível da 

mucosa bucal. O pico máximo de concentração de nicotina no sangue dá-se 

aproximadamente aos 20 minutos74,75. É importante aconselhar o doente para uma boa 

utilização do medicamento, sendo que as gomas devem ser mastigadas, até obter a 

sensação de um forte sabor, após o qual a goma deverá parar de ser mastigada e 

encostada à bochecha, e quando o sabor for atenuado pode retomar a mastigação lenta, 

e proceder da mesma forma até não denotar qualquer sabor na goma. A goma deve ser 
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mastigada pelo menos durante 30 minutos para obter a absorção total. A dose inicial 

deverá ser de 2mg, excepto se o fumador fumar mais de 20 cigarros por dia e/ou fume 30 

minutos após o acordar devendo assim ser a dose de 4mg, devendo ser feita a toma de 1 

a 2 gomas em intervalos de 1 a 2 horas e com uma toma diária até 10 gomas, sendo que 

após a sexta semana esta dose deverá ser reduzida para 1 goma de 2 em 2 horas ou de 

4 em 4 horas, e na décima semana apenas 1 gomas de 4 em 4 horas ou de 8 em 8 

horas. 

As pastilhas para chupar são outra apresentação para a TSN e, ao contrário das 

gomas, não devem ser mastigadas nem deglutidas. São pastilhas que libertam nicotina 

de forma constante e comparativamente às gomas, libertam cerca de 25% mais da 

substância76,77. As pastilhas estão disponíveis em dosagens de 1.5 mg e 2 mg e devem 

ser utilizadas de forma idêntica às gomas, porém não devem ser mastigadas. A sua 

dissolução dá-se entre 20 a 30 minutos na cavidade oral. 

Os sistemas transdérmicos, são adesivos colocados sobre a pele e que libertam 

nicotina de forma constante77. Estes sistemas podem ser de diversos modelos, variando 

o formato, a farmacocinética e a duração de ação, sendo que relativamente ao último 

parâmetro, em Portugal, apenas existem os adesivos de 16h e 24h de ação. Os efeitos 

de ambos os adesivos são semelhantes, sendo que a quantidade de nicotina que é 

fornecida é idêntica. Os adesivos de 16h e 24h têm diferentes concentrações, sendo que 

os sistemas com 16 horas de duração estão disponíveis em dosagens 15,10 e 5 

miligramas e os sistemas de 24h apresenta-se em doses de 21,14 e 7 miligramas. Os 

sistemas transdérmicos de 24 horas têm a desvantagem de causarem um maior número 

de insónias devido à libertação de nicotina durante a noite, porém são aqueles que 

permitem evitar os sintomas de privação após acordar e nas primeiras horas do dia.  

A dose recomendada é função do grau de dependência do fumador regular, tendo 

em conta o número de cigarros que fuma por dia, o intervalo de tempo que demora para 

fumar o primeiro cigarro do dia após acordar, tal como nas gomas, e ainda o teste de 

Fagerström e o nível de monóxido de carbono (CO) no ar expirado37. A dose diária, se 

mais de 10 cigarros por dia, deverá ser de 21mg nas primeiras 6 semanas, reduzindo a 

dose para 14 mg (2 semanas) e posteriormente para 7mg (uma ou duas semanas). Os 

adesivos de 16 horas seguem as mesmas semanas de tratamento, com 15 mg, 10mg, 

5mg por dia respectivamente. Mais uma vez é necessário advertir o utente para a 

abstinência do cigarro, e se esta não for cumprida, o tratamento deverá ser interrompido. 

Os adesivos são de fácil aplicação o que facilita a adesão a terapêutica, porém por não 

despoletarem picos de nicotina, muitas vezes não são adequados em fumadores muito 

dependentes.  
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 O sistema transdérmico deve ser aplicado de manhã, sobre a pele seca e 

retirados de noite (16h) ou na manhã seguinte (24h). Devido à irritação cutânea e o 

prurido muitas vezes experimentado pelos utentes, o local de aplicação deve ser 

diferente de dia para dia e não repetidos durante a semana posterior.  

 

1.5 Terapia não nicotínica 

1.5.1 Bupropiona SR 

A bupropiona SR é um antidepressivo atípico da classe de inibidores da recaptação 

de noradrenalina-dopamina (IRND) e foi o primeiro fármaco usado na evicção tabágica 

como terapia não nicotínica. O modo como atua na cessação tabágica não está 

totalmente esclarecido, o seu mecanismo de ação é inibir a recaptação de noradrenelina 

e dopamina, a nível da fenda sináptica, aumentando assim os níveis extracelulares 

destas78.  

Vários estudos apontam que em patologias do foro psiquiátrico, na doença 

pulmonar obstrutiva crónica e doença cardiovascular a bupropiona SR demonstra eficácia 

na evicção tabágica78,79. Tem sido indicada como coadjuvante na abstinência e desejo 

compulso de fumar, tendo assim ação limitante no aumento do peso, muitas vezes 

denotado em ex-fumadores. Este fármaco tem uma boa aceitação, sendo tolerado nas 

doses recomendadas69. As reacções adversas são as típicas dos IRND, como a secura 

das mucosas e insónia, pelo que se deve diminuir a dose ou proceder à sua supressão à 

noite se insónias. O humor depressivo, por vezes associado ao uso de bupropiona SR, é 

também muitas vezes um sintoma de abstinência do tabaco, podendo evoluir, em casos 

mais graves, para tendências suicidas. Adicionalmente, foram citados alguns casos, que 

apesar de pouco frequentes (0,1), relataram eventuais convulsões, pelo que é importante 

incentivar a farmacovigilância por parte dos médicos e farmacêuticos na ocorrência de 

ambos os casos69. No mercado existem comprimido de libertação prolongada com 150 

mg de bupropiona, e a dose recomendada é 2 tomas de 150 mg por dia, de forma 

repartida. O início do tratamento deve ser feita uma toma (150mg) por dia e aumentar 

para duas tomas (300mg) ao 7ºdia, sendo que, e de forma a evitar os efeitos tóxicos, 

cada toma deverá obedecer a um intervalo mínimo de 8 horas. O utente deverá ser 

aconselhado a cessar o hábito tabágico uma semana após o início do tratamento. A 

duração da terapia com este fármaco deverá ser de 7 a 9 semanas e no caso de uma 

recaída, deverá ser recomendada a interrupção do tratamento. 
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1.5.2 Vareniclina 

O vareniclina é um fármaco recente, introduzido em Portugal em Março de 2007, e 

atua como um agonista parcial e específico do receptor nicotínico (receptor nicotínico 

α4β2)80. Tem a capacidade de diminuir a necessidade de fumar, os sintomas de 

abstinência tabágica e a sensação de satisfação provocada pelo tabaco80,81. O tratamento 

deverá ser iniciado com a toma de um comprimido/dia de 0,5mg, do 1º ao 3º dia, do 4º ao 

7º dia deverão ser realizadas 2 tomas de 0.5mg repartidas e a partir do 8ºdia deverá ser 

feita a toma de 1 comprimido de 1 mg duas vezes por dia. A duração do tratamento 

deverá ser de 12 semanas. Os efeitos adversos, que mais se manifestam, são as 

náuseas, cefaleias, insónias e pesadelos, que com a continuação do tratamento são 

atenuados e acabam por desparecer eventualmente. Tal como na bupropiona  SR, foram 

notificados alguns casos de depressão, podendo evoluir para pensamentos e tendências 

suicida, pelo que mais uma vez é necessário a intervenção médica e farmacêutica no 

acompanhamento do utente. A vareniclina tem demonstrado maiores taxas de 

abstinência em fumadores regulares que a TSN e a bupropiona SR, pelo que será uma 

boa alternativa terapêutica na cessação tábagica81.  

 

1.6 Tratamento de segunda Linha  

1.6.1 Nortriplina 

A nortiplina é um antidepressivo tricíclico, derivado da amitriptilina82. O tratamento 

deve ser iniciado com uma dose de 25 mg/dia durante os 3 primeiros dias, seguido de 

uma dose de 50mg/dia do 4º ao 8º dia, e até ao final do tratamento (doze semanas) 

deverá ser administrado 75mg do fármaco diariamente. É importante que o tratamento 

farmacológico, neste caso, seja iniciado entre 2 a 3 semanas antes da abstinência total 

por parte do fumador. As reacções adversas mais comuns para este químico são a 

secura da boca, obstipação, visão turva, sedação, retenção urinária, toxicidade cardíaca 

e cefaleias. 

1.6.2 Clonidina 

A clonidina é um agonista adrenérgico α2 usado no tratamento da hipertensão e 

contra os sintomas de abstinência alcoólica ou de opiáceos. Desta forma, podem também 

diminuir os sintomas de privação do tabaco83. Durante o tratamento as doses 

recomendadas são de 0,15mg a 0.75 mg por dia, entre 3 a 10 semanas, devendo se 

ajustar a dose e manter a farmacovigilância de forma a precaver o aparecimento de 
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reacções adversas típicas, como a hipotensão, xerotomia, prurido ocular, sedação e 

diarreia que diversas vezes podem por em causa a adesão à terapêutica.  

 

1.7 Terapia combinada 

A terapia combinada na evicção tabágica indica que existe um benefício na 

terapêutica do utente, porém ainda não existem recomendações específicas do regime 

de terapêutica combinada. Possíveis combinações como 2 diferentes tipos de 

formulações farmacêuticas da TSN com ou sem a bupropiona SR são descritas como 

uma terapia de sucesso70,77. Os dois tipos de formulações da TNS devem ser escolhidos 

tendo em conta os diferentes velocidades de libertação da nicotina, sendo que se devem 

optar por formulações de libertação lenta e gradual, para que exista um nível estável de 

nicotina na corrente circulatória e outra formulação em que a nicotina seja libertada mais 

rapidamente, de forma a aumentar a sua concentração nos momentos de maior 

necessidade para o utente. A 1º dose é programada enquanto a 2º dosagem deverá ser 

controlada pelo utente, que fuma, de acordo com as suas carências. As formulações para 

a libertação lenta deverão ser os sistemas transdérmicos, que libertam nicotina de forma 

controlada e uniforme, enquanto que para a dose de libertação rápida poder-se-á optar 

por gomas de mascar, ou pastilhas para chupar. A associação da bupropiona SR aos 

adesivos da TSN, os adesivos devem ser administrados aquando da cessação tabágica, 

enquanto a bupropiona SR deverá ser tomada uma semana antes da evicção tabágica. 

Como se adiciona este fármaco ao regime terapêutico, deve-se proceder, devido ao risco 

de hipertensão, à monotorização da pressão arterial84.  

 

1.8 O papel do farmacêutico na cessação Tabágica 

   O farmacêutico, como em muitas outras situações, é, uma vez mais, um 

profissional de fácil acesso para o utente no que toca à evicção tabágica. Assim, deve ser 

capaz de responder a qualquer necessidade, questão e dúvida do utente fumador, 

sabendo orienta-lo para que atinja com sucesso o seu desejo de cessação. Ao 

profissional de farmácia cabe-lhe saber dispensar a medicação adequada, aconselhar o 

utente a deixar de fumar aquando da dispensa, nomeadamente se este for doente, com 

uma patologia a nível respiratório e/ou cardiovascular. Durante o atendimento é, 

importante, questionar o utente, após verificar a prescrição médica para a cessação 

tábagica, se este possui algum suporte cognitivo/comportamental. É também relevante 

atentar a sintomas como tosse seca e rouquidão e advertir o fumador, para que cesse o 

ato de fumar85. 
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Durante o atendimento, o farmacêutico deve ficar a conhecer toda a medicação que 

o utente toma e se existem outros problemas de saúde aliados ao tabagismo. É relevante 

que se faça um avaliação do estado psicológico do utente fumador, nomeadamente 

averiguando se este se encontra num estado depressivo, com falta de ânimo e senão se 

sente totalmente seguro em cessar o ato de fumar. O farmacêutico deve também 

questionar o utente sobre quantos cigarros fuma por dia, à quanto tempo (anos) este 

fuma, se no seu dia-a-dia convive com outros fumadores regularmente (família, amigos, 

colegas de trabalho entre outros), quais os seus comportamentos sociais, como se ingere 

bebidas alcoólicas habitualmente, qual a sua dieta normal, se toma café, por vezes qual a 

sua profissão e, se se aplicar, perguntar se a utente está grávida ou a amamentar. A 

dependência e o grau de motivação para a cessação tabágica são também importantes 

saber durante o diálogo com o fumador. O peso e parâmetros fisiológicos como a 

pressão arterial e a pulsação são importantes de registar durante o processo de evicção 

tabágica, pois estes podem variar. É ainda passível, se a farmácia estiver equipada para 

tal, realizar o teste do monóxido de carbono exalado para estimular o utente para os 

efeitos tóxicos do fumo do tabaco85.  

 Na dispensa da medicação para a evicção tabágica, esta, dever-se-á preceder da 

avaliação da farmacoterapia instituída e identificar possíveis problemas associados com 

os medicamentos prescritos/dispensados e notificar o utente de todas as informações 

que considere indispensáveis e adequadas para cada caso particular, nomeadamente em 

consideração à toma dos medicamentos. Assim o profissional de farmácia comunitária 

pode garantir um uso adequado da medicação e para que a terapia instituída seja 

efectiva e segura. A dispensação de medicamentos para a evicção tabágica tem 

singularidades próprias, tais como, o ato clínico deve ser conduzido de modo a que haja 

um reforço na confiança do utente para com o médico e com as decisões em que ambos 

concordaram85.  

 

1.9 Atividade realizada na farmácia 

 

De forma a consciencializar a população em geral sobre os perigos associados ao 

hábito tabágico, elaborei um panfleto alusivo ao tema, no qual fiz uma breve abordagem 

sobre a origem do tabaco, os riscos associados, as opções de tratamento para a 

cessação e os efeitos benéficos que dela advém. O panfleto foi disponibilizado aos 

utentes da FS, encontrando-se dispostos em locais estratégicos, nomeadamente juntos 

dos produtos para a evicção tabágica. Estima-se que a partir dos 12 anos os jovens 

iniciam/experimentam pela primeira vez um cigarro, podendo dar continuidade ao seu 

uso, tornando-se fumadores regulares86. Muitos destes casos estão relacionados com a 
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pressão social que se vive em idade escolar, pelo que propus-me a uma parceria com a  

Escola Básica e Secundária de Santa Maria da Feira, localizada nas proximidades da 

farmácia. Assim, com a colaboração da professora da disciplina de Cidadania, foi 

concordada a distribuição do panfleto pelas aulas e uma breve abordagem oral acerca do 

tema. Inicialmente, os alunos mostraram-se um pouco apreensivos e até 

desinteressados, no entanto, com o decorrer do discurso, e sobretudo aquando dos 

riscos associados ao hábito tabágico, estes interagiram colocando questões bastante 

pertinentes.   

 

2 Tema 2 – Superalimentos 

2.1 Contextualização 

A palavra superalimentos tem, nos últimos anos, sido muito evocada nos meios de 

saúde e alimentação. Contudo, não existe uma definição precisa e técnica sobre o que 

são realmente os superalimentos, e a evidência científica de que realmente estes 

alimentos são mais benéficos para a saúde humana que outros é ainda incerta, e embora 

com algum suporte a nível científico ainda é muito questionada pela comunidade 

científica. Vários estudos realizados anteriormente parecem demonstrar que alguns 

alimentos podem trazer benefícios para a saúde humana, como na cura/prevenção de 

algumas patologias e efeitos de anti-envelhecimento87. Os superalimentos já são assim 

denominados desde o século 20, mas só recentemente começaram a atrair a população 

em geral, principalmente nos países desenvolvidos88. Uma simples pesquisa pela 

internet, resulta em mais de 10 milhões de resultados sobre os superalimentos, 

nomeadamente em blogues que abordam temas como a nutrição e alimentação, em 

jornais e revistas disponíveis online e nas páginas oficiais de companhias que 

comercializam/divulgam este tipo de produtos. O termo superalimentos, em inglês 

“Superfood”, é definido pelo dicionário de Oxford como “a nutrient-rich food considered to 

be especially beneficial for health and well-being”, ou seja um alimentos rico em 

nutrientes que tem um efeito benéfico especial para a saúde e o bem-estar humano89. 

Porém, a mesma palavra, em outros dicionários não faz qualquer referência de que estes 

sejam benéficos para a saúde, apontando apenas que possuem um elevado valor 

nutricional (vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes).  

 

2.2 Superalimentos 

Um exemplo deste tipo de alimentos é o mirtilo, uma baga derivada de Vaccinium 

myrtillus, e que contém, em larga escala, determinados compostos químicos como as 

antocianinas, uma classe de flavonóides que têm efeito antioxidante. Os compostos 
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presentes nesta baga têm a capacidade de inibir moléculas que interferiram com o DNA 

celular e que promovam o desenvolvimento de carcinoma. Outros estudos apontam, 

inclusive, que estes compostos têm ação benéfica no cancro do cólon, sendo capaz de 

inibir o desenvolvimento das células cancerosas90. Um estudo realizado em ratinhos 

demonstra que uma dieta rica, a curto prazo, em mirtilos, previne e reverte problemas 

associados à perda de qualidade da memória associados à idade, nomeadamente com 

algum interesse na prevenção da doença de Alzheimer91. O fumo do tabaco, como dito 

anteriormente, e o álcool produzem compostos denominados radicais livres no nosso 

organismo e que podem ter efeitos nocivos nas células humanas, causando lesões que 

mais tarde poderão progredir originando doenças oncológicas, cardiovasculares, 

pulmonares e diabetes. Os antioxidantes são capazes de inibir a acção destes 

metabolitos nocivos92.  

As romãs e o açaí são ambos considerados superalimentos, sendo que o açaí, uma 

baga originária da América do Sul, demonstra possuir uma elevada concentração de 

antioxidantes, mesmo superior aos contidos no mirtilo e em uvas vermelhas, segundo 

testes ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)93. Também um estudo publicado no 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, indica que poderá haver uma relação entre os 

compostos polifenólicos (antioxidantes) e a indução da apoptose de uma certa linha 

celular presente em leucemias94. Contudo, e apesar da elevada concentração de 

antioxidante presentes, os efeitos benéficos do açaí não estão totalmente esclarecidos93. 

Por outro lado a romã tem demonstrado efeitos na redução da pressão arterial e no 

stress oxidativo num grupo de indivíduos saudáveis, o que é benéfico sendo que ambos 

são um fator de risco para desenvolver a doença coronária95.  

A beterraba é, hoje em dia, muito usada na alimentação, estando muitas vezes 

incorporada em sopas, bolos e saladas e por possuir na sua composição, nitratos em 

grande quantidade, quando incluídos na alimentação podem originar óxido nítrico que por 

sua vez leva, tal como a romã, à diminuição da pressão arterial e também protege da 

formação de coágulos, em indivíduos sugestíveis a eventos trombóticos96.  

O cacau, outro intitulado superalimento, parece ter efeitos benéficos no risco de 

doenças cardiovasculares pois reduz a pressão sanguínea, a inflamação, a formação de 

coágulos e ainda aumenta a elasticidade dos vasos sanguíneos podendo ter ação na 

arteriosclerose. A elevada concentração de flavonóides neste pode ser uma das razões 

pela qual o cacau tem estes resultados na saúde humana97. Os ácidos gordos essenciais 

para o ser humano fazem parte da família dos ómega-3 e ómega-6 e são responsáveis 

por prevenir possíveis problemas cardíacos em indivíduos de elevado risco e diminuir a 

dor na artrite reumatóide, e estão presentes em inúmeros peixes gordos, sendo que o 
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salmão é um peixe de eleição para uma boa suplementação destes ácidos gordos e é 

também classificado como superalimento97,98.  

As sementes de chia são muitas vezes incorporadas em saladas, iogurtes, biscoitos 

entre outras confecções e apresentam um elevado teor de ácidos gordos essências, 

nomeadamente de ómega-3 que representa cerca de 60% dos ácidos gordos presentes 

na semente, o que também contribui para uma redução da pressão arterial e dos níveis 

de colesterol, desempenhando também um papel importante na capacidade cognitiva, 

nomeadamente associada à doença de Alzheimer99,100. As sementes de chia possuem 

também um elevado teor de fibras insolúveis, que em associação com uma dieta 

saudável pode diminuir os níveis de LDL sem interferir com os níveis de HDL99. 

As bagas de goji são ricas em macronutrientes, como hidratos de carbono 

complexos e ácidos gordos insaturados. São fonte de proteína, contém 18 tipos de 

aminoácidos, nos quais 8 são aminoácidos essenciais. Segundo testes ORAC, as bagas 

de goji possuem um elevado número de antioxidantes na sua composição, semelhantes à 

baga de açaí, e estima-se que o seu poder antioxidante é 10 vezes superior ao dos 

mirtilos. Estas bagas são ricas em vitamina A, importante nos processos de diferenciação 

celular e que contribui para a estrutura natural da pele, e é imprescindível no ciclo visual, 

mantendo a integridade da função visual. Outro micronutriente presente é a Vitamina C, e 

em grande quantidade, sendo que é um antioxidante e contribui para o bom crescimento 

ósseo e na cicatrização de feridas. As vitaminas do complexo B, nomeadamente a 

vitamina B1 e B2 também são encontradas nas bagas de goji e são conhecidas por 

serem importantes para uma boa função cardiovascular e desempenham um papel 

significativo no metabolismo dos hidratos de carbono. Os compostos denominados de 

polissacarídeos Lycium barbarum (LBP) são responsáveis pelo aporte de vários hidratos 

de carbono fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Estas 

bagas são ricas nestes compostos, exacerbando assim um bom funcionamento do 

sistema imunitário101,102. 

A spirulina é uma cianobactéria primeiramente encontrada ao estudar uma tribo 

africana que apesar dos seus recursos alimentares limitados, tinham uma baixa 

incidência de doenças, o que levou um grupo de investigadores a estudar este fenómeno. 

A spirulina é rica em vitaminas do complexo B e vitamania D, que aliada ao cálcio 

presente nesta pode prevenir patologias ósseas, como o raquitismo e a osteoporose. 

Possui ácidos gordos essenciais ômega-3, pelo que a sua ingestão regular, poderá levar 

a uma maior capacidade de concentração e de memória. Contém antioxidantes, como as 

vitaminas C e E e servem como dextoxificantes do organismo, pois, os pigmenos de 

clorofila e ficocianina presentes ligam-se a metais pesados e outros resíduos 

provenientes do metabolismo103. 



Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária – Farmácia Sousa 
 

39 

 

 

A comunidade científica ainda tem sérias dúvidas sobre se os superalimentos são 

realmente, do ponto de vista científico, alimentos que têm benefícios na saúde humana, 

isto porque existem outras variáveis a considerar. A introdução destes alimentos na dieta 

parece efectivamente favorecer a promoção da saúde, possuindo propriedades 

terapêuticas, porém os artigos publicados alusivos a este tema são realizados sobre 

condições controladas, com ingestão, frequente, de um elevado conteúdo de nutrientes 

que não é passível de transpor para a dieta diária de um indivíduo facilmente. Ainda 

adicionalmente, a maioria dos efeitos fisiológicos atribuídas a estes alimentos, são a curto 

prazo, o que indica que os superalimentos devem ser consumidos de forma regular, 

maximizando assim os benefícios por um período de tempo mais alargado. O chocolate 

preto é considerado um superalimento, sendo constituído por cerca de 70% de cacau, 

com elevado teor de antioxidantes comparativamente ao açúcar adicionado, contendo no 

entanto ácidos gordos saturados e calorias, devendo assim, o seu consumo ser 

moderado. Os estudos efectuados para os superalimentos são também na sua maioria 

realizados com modelos animais, como o ratinho, e in vitro com células humanas isoladas 

o que dificulta a transposição para o indivíduo em si, pois existem inúmeras variáveis que 

podem condicionar os efeitos fisiológicos pretendidos como por exemplo: factores 

genéticos, a dieta normal, e o estilo de vida do sujeito em questão, que podem afetar o 

resultado desejado. Assim, para uma melhor aceitação na comunidade do mundo 

científico é essencial que haja uma mudança de paradigma, e a investigação seja 

conduzida entre estudos de intervenção, onde a dieta é manipulada, com diferentes 

concentrações do alimento/nutriente de forma a determinar se o este tem ou não algum 

benefício consoante a quantidade ingerida, e estudos observacionais, onde é avaliado a 

alteração do efeito fisiológico do superalimento em cada indivíduo. Deve ser também 

estudado o impacto que o regime alimentar do sujeito pode ter sobre o alimento, podendo 

alterar a sua absorção, interferir com a sua biodisponibilidade, assim diminuindo ou 

exacerbando um determinado efeito fisiológico88. Um exemplo desta realidade é o β-

caroteno, contido em elevadas concentrações na cenoura e nos espinafres que tem a sua 

absorção melhorada quando ingerido com uma fonte de gordura como o azeite104.  

 

2.3 Atividade realizada na farmácia 

Nos dias de hoje, cada vez mais a população em geral procura produtos para 

melhorar a sua qualidade de vida e, devido à concorrência de grandes superfícies das 

cadeiras alimentares, as farmácias têm permanecido em desvantagem. A indústria 

alimentar desenvolveu, nos últimos anos, produtos que reúnem/selecionam um ou mais 
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nutrientes, considerados como benéficos em diversas formulações (pó, cápsulas, 

comprimidos, soluções) e que podem ser introduzidos na alimentação diária da 

população. São dirigidos à população em geral, mas mais especificamente aqueles 

utentes pró-ativos, que procuram um estilo de vida e alimentação saudáveis. São 

exemplos, industrias como a Föld e o Celeiro que produzem suplementos alimentares, 

dirigidos a consumidores que procuram um estilo de vida saudável e pró-ativo. A Föld é 

uma marca de superalimentos recente no mercado e criada por farmacêuticos, com uma 

gama variada de suplementos considerados benéficos para a saúde humana, 

disponibilizados na farmácia comunitária. Os seus produtos derivam de alimentos 

biológicos e certificados, sem recurso a pesticidas ou fertilizantes, completamente 

orgânicos, sem adição de corantes, conservantes e aromas, com preservação dos 

fitonutrientes (trituração a frio/liofilização) de forma a manter todas as características das 

vitaminas, enzimas e compostos termolábeis presentes nos seus produtos. Assim, decidi 

promover os superalimentos, nomeadamente da marca Föld, de forma a dinamizar as 

suas vendas e dar a conhecer esta nova gama de produtos à população. Contactei a Föld 

no início do meu estágio e, com a sua colaboração, organizei uma degustação, 

possibilitada pelo fornecimento de amostras pela Föld, onde disponibilizei alguns 

produtos alimentares em que incorporei os superalimentos, aconselhando e respondendo 

a todas as questões dos utentes. Também organizei uma sessão de formação alusiva 

aos produtos da Föld aos meus colegas, de forma a informa-los melhor sobre a gama de 

produtos e, assim, possibilitar um melhor aconselhamento ao utente sobre estes artigos. 

Por fim, organizei com a ajuda da Föld um manual sobre os artigos da mesma, que estão 

disponibilizados na farmácia e algumas receitas, que podem ser incluídas no regime 

alimentar do utente. 

 

 

3 Tema 3  A importância da VALORMED 

3.1 Contextualização 

A VALORMED é uma sociedade, criada no ano de 1999, sem fins lucrativos e que é 

responsável pela gestão dos resíduos provenientes de medicamentos, nomeadamente 

das embalagens vazias e medicamentos cujo prazo de validade se encontra expirado. É 

fruto de um esforço conjunto das indústrias farmacêuticas, distribuidores do medicamento 

e farmácias com o intuito de evitar que os resíduos de medicamentos sejam uma ameaça 

à saúde pública. A VALORMED atua em Portugal, na extensão de todo o seu território, 

na gestão dos resíduos das embalagens primárias, secundárias e terciárias de: 

medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinário, produtos veterinários 
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disponibilizados na farmácia comunitária com aplicação em animais domésticos e que 

podem ou não apresentar restos de medicamento. Estes resíduos podem ser 

depositados e recolhidos através farmácia comunitária, ou no caso de tratarem-se de 

resíduos de embalagens de medicamentos/produtos de uso veterinários devem ser 

entregues aos Centros de Receção Veterinários105.  

De acordo com o DL nº 176/2006 de 30 de Agosto de forma a obter a AIM 

(Autorização de Introdução no Mercado) de um medicamento é imperativo que sejam 

apresentadas todas as justificações que suportem as medidas preventivas e/ou de 

segurança referentes ao armazenamento e administração do medicamento e à 

eliminação dos resíduos produzidos106. O Resumo das Características do Medicamento, 

também denominado RCM, necessita também de referir quais os cuidados especiais a ter 

na eliminação do medicamento não utilizado ou, se for o caso, dos resíduos produzidos 

por este. Da mesma forma, a rotulagem da embalagem deve indicar a informação contida 

no RCM sobre a deposição/eliminação do medicamento107. 

 

3.2 O impacto dos resíduos do medicamento 

Os resíduos do medicamento têm um papel relevante na ecotoxicidade. Os 

medicamentos são produzidos de forma a causar um determinado efeito biológico, 

pretendido, num organismo alvo e que pode, da mesma forma, ser aplicado em outros 

seres que residam no meio ambiente. A maior parte dos medicamentos apresentam um 

perfil lipófilico, o que os possibilita atravessar mais facilmente membranas e o que pode 

potenciar a sua bioacumulação e constância nos ambientes aquáticos e terrestres e, 

tendo em conta que estes químicos são produzidos para que apresentem alguma 

resistência à degradação por processos físicos, químicos e metabólicos e assim evitando 

a sua inactivação precoce, podem persistir por períodos longos de tempo no meio 

ambiente. As classes de medicamentos que requerem mais atenção quanto à 

ecotoxicidade são os antibióticos, os medicamentos direccionados ao tratamento 

oncológico (citotóxicos), os contraceptivos, os antidepressivos e os anti-helmínticos107,108.  

O contacto direto dos resíduos do medicamento com o meio ambiente pode ser 

obtido por duas diferentes vias: pela excreção normal de um indivíduo e pela deposição 

voluntária. A primeira é a via principal, sendo que quando um fármaco é administrado 

num organismo, ocorre a sua metabolização e consequente excreção, onde o metabolito 

do fármaco formado ou, em alguns casos, o fármaco inalterado entra na rede de 

saneamento público que por regra geral encontra-se associado a uma Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Muitas vezes as ETAR’s não são capazes de 

eliminar a maioria das moléculas presentes nas redes de saneamento, e os compostos 
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químicos podem seguir outros caminhos como a sua própria biodegradação. No caso de 

serem compostos lipófilos e não se degradarem podem ficar retidos nas lamas activadas 

atingindo assim mais tarde o ambiente na forma de adubos, no entanto se forem 

compostos hidrófilos e não se degradarem, estes têm tendência para entra em contacto 

com o ambiente aquático, sendo assim incorporados na água que posteriormente será 

usada para consumo. A segunda via, a deposição voluntária decorre pela deposição 

incorreta e voluntária como o próprio nome indica, dos resíduos de medicamentos que se 

encontram fora do prazo de validade ou que deixam de ter uso para o utente. Os 

resíduos provenientes desta via são, geralmente, encaminhados para os sistemas de 

recolha e eliminação, de forma arbitrária, sendo que podem depois fazer parte dos 

sistemas de esgoto e seguem o caminho da via principal (excreção) ou, são levados para 

aterros. Os resíduos dos medicamentos podem ser degradados no aterro, porém também 

podem ficar armazenados durante um período de tempo alargado e consoante as 

condições de precipitação e humidade do meio onde se situa o aterro, os resíduos são 

incorporados em lixiviados, o que leva a uma diminuição do impacto ambiental causado 

por estes, porém o período de tempo em que os resíduos podem ficar armazenados no 

aterro condiciona, por si só, um impacto no ambiente107,108. 

Os resíduos de medicamentos são também causa de muitas intoxicações por parte 

de crianças e idosos, os primeiros por mera curiosidade/acaso ingerem os medicamentos 

armazenados em casa, enquanto os segundos, os idosos, muitas vezes ao 

automedicarem-se ou ao trocarem a medicação resultam reacções tóxicas. Portanto é 

desnecessário e perigoso manter os medicamentos que se encontram fora de uso em 

casa, nomeadamente para os grupos de risco que estão mais susceptíveis, as crianças e 

idosos. Deve-se assim depositar estes medicamentos a nível da farmácia comunitária107. 

 

3.3 Os Portugueses e os resíduos do medicamento 

Um estudo decorrido em Portugal, no âmbito da avaliação do comportamento dos 

portugueses relativamente ao destino dos medicamentos após a sua utilização foi 

conduzido com a participação de 281 sujeitos, todos pertencentes à região de Setúbal, os 

quais responderam a algumas questões sobre qual o procedimento que adotavam para 

os medicamentos que não usavam mais. De 100% dos indivíduos questionados 73% 

afirmou que a principal razão pela qual depunham da sua medicação era devido ao fato 

de que o prazo de validade teria terminado e apenas 10% referiu que a sua razão foi por 

um excesso de prescrição médica. Para todas as formulações farmacêuticas, a resposta 

prevalente para qual o destino que davam a essa medicação foi a de que entregavam 

nas farmácias, sendo que 19.8% dos inquiridos referiu que colocam a medicação no lixo 
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comum. Também foi questionado qual seria a melhor escolha quanto ao destino dos 

resíduos do medicamento, no qual a maioria, 89,6%, afirmou que a entrega na farmácia é 

o mais correto, e 4,3% dos inquiridos pensava que o lixo comum seria apropriado109.  

A VALORMED indica que a população portuguesa está, na sua maioria, 

consciencializada no que toca à eliminação e deposição dos resíduos do medicamento, e 

mostra que os valores que a VALORMED transmite à população traduzem-se numa 

redução constante da quantidade de medicação que não é usada em casa, sendo esta 

depositada na farmácia comunitária. Assim, contribui ativamente para a diminuição do 

risco de acidentes e envenenamentos por ingestão de drogas, automedicação errada, 

problemas ambientais e promove a saúde pública através de medidas preventivas. 

 

3.4 VALORMED – Como funciona? 

A VALORMED, encontra-se presente nas farmácias comunitárias através de 

contentores, os quais são disponibilizados aos utentes, sendo um serviço cómodo e 

correto para que estes possam-se despor das embalagens de medicamentos, com ou 

sem medicamentos e que se não são mais usados. A farmácia comunitária é responsável 

por selar os caixotes após estes terem atingido a sua capacidade máxima e entregues 

aos distribuidores, que por sua vez deslocam os caixotes para as suas instalações e os 

armazenam em contentores. De seguida, os contentores são recolhidos por um operador 

de gestão de resíduos para um Centro de Triagem. Aqui, os resíduos sofrem separação e 

são categorizados de forma a serem entregues aos gestores de resíduos autorizados. Os 

resíduos são reciclados, nos quais se incluem o papel, plástico, vidro e compósitos, ou 

incinerados se tratarem-se de outros resíduos110. 
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Figura 2. Esquema de distribuição, processamento e recolha de resíduos do medicamento.[adaptada de 
110

] 

3.5 Atividade Realizada na farmácia 

No decurso do estágio curricular, surgiram várias situações nas quais os utentes 

depunham da medicação da qual já não necessitavam ou que se encontrava fora do 

prazo de validade, pelo que decidi abordar o tema “A Importância da VALORMED”. 

Alguns utentes da FS, maioritariamente idosos, tinham em sua posse uma saca 

na qual guardavam os medicamentos habituais, de forma a facilitar o processo de 

escolha de medicamentos genéricos. Entre as várias embalagens constavam algumas 

que os utentes já não usavam, mostrando desconhecimento acerca do que podiam fazer 

com as embalagens de medicamentos que já não tinham utilidade quando questionados 

por mim. Por outro lado, mesmo os utentes que se dirigiam à FS de forma a entregar as 

suas embalagens não sabiam qual o destino daqueles resíduos, afirmando que apenas 

assim lhes disseram para fazer.  

Adicionalmente, tomei conhecimento de uma campanha da VALORMED pelo que 

achei que seria interessante contactar a empresa para uma parceria. Esta mostrou-se 

inteiramente disponível e forneceu-me material informativo e didático para que pudesse 

desenvolver um tema no âmbito do meio ambiente e da sua preservação. 

Posteriormente, entrei em contacto com a Escola Primária de Arada, local onde resido, 

com o objetivo desenvolver este tema com os mais pequenos, não só porque se trata de 

uma temática diferente das que estão habituados, mas também porque são curiosos e 

interativos, acabando, geralmente, por transmitir a informação aos pais. As crianças 

mostraram-se muito divertidas e recetivas durante a apresentação. 
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Anexos 

Anexo 1. Espaço exterior da Farmácia Sousa. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Espaço interior da Farmácia Sousa. 
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Anexo 3. Tabela de medicamentos usados na cessação tabágica. 
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Anexo 4. Panfleto sobre a cessação tabágica. 
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Anexo 5. Cartaz promocional de Superalimentos 

Anexo 6. Apresentação sobre Superalimentos. 
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Anexo 7. Livro de Receitas Fӧld®. 
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Anexo 8. Apresentação VALORMED júnior. 
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Resumo 

O relatório que aqui apresento retrata os 3 meses de estágio curricular, em regime 

de ERASMUS+, que realizei na farmácia hospitalar do Deutsches Herzzentrum München, 

nomeadamente o quotidiano neste ambiente e os trabalhos que desenvolvi durante este 

periódo. O relatório está dividido em duas partes sendo que na primeira parte estão 

descritos os campos de actividade da farmácia hospitalar, assim como a descrição do 

que aprendi em cada um deles. É ainda abordada a legislação alemã na perspetiva da 

farmácia hospitalar, bem como as guidelines regentes da produção no meio hospitalar, 

nomeadamente as boas práticas de fabrico. Em segundo lugar apresento um trabalho 

desenvolvido por mim, enquanto estagiário, no contexto da relação médico-farmacêutico. 

O projeto consistiu na investigação teórica do uso de fisostigmina antes de uma cirurgia, 

com o intuito de evitar o aparecimento do síndrome anticolinérgico. Assim, o relatório de 

estágio profissionalizante, relata o meu desenvolvimento pessoal e profissional, enquanto 

farmacêutica estagiária na farmácia de um Centro Cardíaco Alemão. 
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Introdução 

O hospital é uma unidade de saúde constituída por uma equipa multidisciplinar, da 

qual os farmacêuticos fazem parte, sendo responsáveis pela aquisição e gestão do 

medicamento, assim como pela sua distribuição. O farmacêutico hospitalar é ainda 

responsável pela informação aos serviços, sobre a medicação utilizada no hospital, bem 

como esclarecer questões relativas à mesma, à equipa médica e de enfermagem. Em 

ambiente hospitalar o farmacêutico acaba por não ter o contacto direto com o paciente 

como em farmácia comunitária, no entanto o seu papel é tão ou mais importante. O 

contacto ativo com a equipa médica é um aspeto importante no sucesso terapêutico, pelo 

que deverá ser um dos objetivos primordiais do tratamento em âmbito hospitalar.  

A Alemanha é um país com uma posição forte a nível da indústria farmacêutica e 

por isso com um desenvolvimento de fármacos acima da média, o que é aliciante para 

qualquer profissional de farmácia. Naturalmente, a atividade farmacêutica na Alemanha 

tem diferenças da mesma atividade em Portugal, e este relatório resume algumas das 

grandes disparidades.  

Este relatório de estágio retrata as atividades desenvolvidas entre os meses de 

Maio e Agosto na farmácia hospitalar do centro cardíaco Deutsches Herzzentrum 

München, na Alemanha, relativamente às tarefas realizadas no dia-a-dia no âmbito de 

farmácia hospitalar e aos projectos desenvolvidos no decorrer deste período, os quais 

foram solicitados médicos-chefes de estações de cirurgia cardiovascular e de cuidados 

intensivos pediátricos. 

 

1 Deutsches Herzzentrum München 

1.1 Localização geográfica e contexto socioeconómico 

O Deutsches Herzzentrum München (DHM) (Anexo 1) é um hospital especializado 

em cardiologia e cirurgia cardíaca, situado em Munique-Alemanha, e é composto por três 

clínicas que partilham o mesmo espaço, distribuindo-se por diferentes pisos. No primeiro 

piso encontra-se a “Clínica da Cirurgia Cardiovascular”, no segundo encontra-se a 

“Clínica do Coração e das Doenças Cardiovasculares”; e no terceiro piso situa-se a 

“Clínica de Cardiologia Pediátrica e de Cardiopatias Congénitas”. Cada uma delas integra 

uma unidade de cuidados intensivos própria. O hospital acolhe ainda três institutos: o 

“Instituto de Anestesiologia”; o “Instituto de Medicina Laboratorial” e o “Instituto de 

Radiologia e Medicina Nuclear”. Na totalidade, o hospital contabiliza 171 camas e cerca 

de 1000 funcionários distribuídos pelas várias estações, o que permite um serviço com 

qualidade e de rápida resposta sobre os cuidados hospitalares1. 



Relatório de Estágio Hospitalar – Deutsches Herzzentrum München 
 

2 

 

1.2 Horário de funcionamento 

Os horários aplicados no serviço de farmácia do hospital são das 8h às 16h todos 

os dias da semana, excepto à sexta-feira em que o horário normal é das 8h às 14h. 

Encontra-se encerrado ao fim-de-semana. Apenas um funcionário tem uma carga horária 

de 40h, todos os restantes funcionários trabalham só alguns dias por semana ou 

perfazem apenas o horário da manhã. 

 Durante o estágio, perfiz uma carga horária de35 horas semanais, sendo que 

efetuei uma média de 8 horas diárias, com um horário das 8h às 16h. 

 

1.3 Recursos Humanos 

Uma equipa dotada de empenho, cooperação, dedicação e de conhecimentos 

técnico-científicos necessários para o exercício da profissão farmacêutica em meio 

hospitalar. A farmácia do DHM conta com um quadro de doze profissionais: uma Diretora 

Técnica (DT;, uma farmacêutica adjunta; 3 farmacêuticas; 2 comerciais de farmácia (PKA 

- Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte); uma comercial (Kauffrau); 2 técnicas 

auxiliares de farmácia (PTA – Pharmazeutischtechnischen Assistenten); uma assistente 

de laboratório (Laborantin) e um funcionário indiferenciado. 

As farmacêuticas, incluindo a DT, são responsáveis pela validação da distribuição, 

bem como pela dispensa de psicotrópicos e estupefacientes. Realizam controlos internos, 

elaboram encomendas para a farmácia, e aprovam os medicamentos produzidos 

internamente na farmácia, bem como o respectivo controlo de qualidade e da garantia de 

qualidade destes. São também responsáveis pela gestão dos ensaios clínicos. 

Paralelamente estão em permanente contacto com o pessoal médico e de enfermagem, 

disponibilizando-se para esclarecer qualquer questão que surja sobre a medicação ou 

para facilitarem o envio de medicação extra à distribuição normal. As PKAs ocupam-se 

da facturação para os serviços, atualizam os stocks na farmácia, e tratam de toda a 

facturação relativa às encomendas. As PTAs e a assistente de laboratório preparam 

todos os manipulados, estéreis e não estéreis que dispomos na farmácia hospitalar, 

fazem análise das matérias-primas, bem como controlo periódico dos medicamentos 

armazenados. A funcionária indiferenciada trata da organização do espaço da farmácia e 

da recepção e conferência de encomendas. Todos os colaboradores encontram-se 

devidamente identificados por um cartão com nome e título profissional. 

De Maio a Agosto trabalhei em equipa com todos os funcionários, o que foi uma 

mais-valia para ultrapassar a barreira linguística no local de trabalho. Toda a equipa 

disponibilizou-se para responder às minhas questões e auxiliaram-me em todas as 

tarefas que realizei, facilitando assim a aprendizagem e possibilitando o meu progresso 
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como farmacêutico hospitalar. A cooperação demonstrada permitiu-me evoluir não só 

como farmacêutico no ambiente hospitalar mas também na minha formação a nível 

internacional. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

2 Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêutico 

2.1 Sistema e critério de aquisição 

Ao contrário da farmácia comunitária, numa farmácia hospitalar quase todos os 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos são encomendados em grande escala. 

De acordo com os balanços mensais e anuais dos produtos dispensados é possível 

saber quais os produtos que são pedidos pelos serviços com mais frequência e a que 

quantidade corresponde essa procura. Todas estas estatísticas são obtidas do sistema 

informático Amor® e partir do mesmo é emitida uma tabela, no final de cada dia, de 

distribuição, na qua são listados todos os produtos cujo stock atingiu os níveis mínimos e, 

como tal, que necessitam de ser encomendados novamente. O farmacêutico responsável 

atualiza esta lista de acordo com as estatísticas anteriormente mencionadas e faz a 

encomenda dos produtos. Deste processo resultam guias de encomenda que são 

armazenados em pasta própria até ao momento em que a encomenda chega à farmácia 

e é conferida. As encomendas no DHM são feitas por via telefónica às empresas 

farmacêuticas, uma vez que este é o modo mais fiável de o fazer.  

Tal como em Portugal o diretor técnico da farmácia faz-se visitar por delegados de 

informação médica e comercias das principais empresas farmacêuticas os quais lhe 

apresentam os seus produtos e realizam propostas comerciais. Para além deste sistema 

existem também, na Alemanha, várias empresas especializadas que preparam, a partir 

da lista de medicamentos que o hospital utiliza, uma ficheiro Excel mensal, de onde 

constam os nomes das empresas farmacêuticas que, naquele mês, fornecem 

determinado medicamento ao preço mais baixo. Isto é possível porque estas empresas 

juntam um grupo de hospitais (aproximadamente 50) e acordam com as indústrias 

farmacêuticas preços competitivos para esse grupo de hospitais. A empresa que presta 

serviços ao DHM é a SANA. Certos medicamentos que são precisos com urgência são 

encomendados a grossitas/empresas de distribuição e chegam à farmácia no próprio dia. 

Como estagiário do DHM, tive a oportunidade de trabalhar com o sistema 

informático Armor®, fazendo a avaliação dos stocks. Acompanhei o farmacêutico 

responsável na gestão de encomendas em diversas ocasiões, de forma a familiarizei-me 

com o processo de encomendas a nível hospitalar do DHM. 
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2.2 Receção e conferência de produtos adquiridos 

Desde que as encomendas são processadas até à chegada dos produtos à 

farmácia do DHM decorrem no máximo 2 ou 3 dias, sendo que muitas encomendas 

chegam logo no dia seguinte. O facto de quase todas as empresas fornecedoras terem 

produção no próprio país é uma grande vantagem e que evita atrasos na receção dos 

produtos. A primeira coisa a fazer quando as encomendas chegam à farmácia é verificar 

se vêm de facto endereçadas ao DHM para evitar que fiquemos com encomendas que 

não nos pertencem. De seguida procede-se à conferência dos produtos: em primeiro 

lugar os produtos de frio (2-8°C) e, posteriormente, os restantes. A conferência é feita 

com base na guia de remessa e na nota de encomenda. O produto e a sua quantidade 

devem corresponder nestes dois documentos e na encomenda, assim como o lote e a 

validade dos produtos. Quando a validade não vem explicita na guia de remessa o 

responsável pela conferência deve registá-la manualmente neste documento. No final de 

conferida a encomenda basta carimbar e assinar ambos os documentos, que 

posteriormente serão tratados por uma das PKA que actualizará o stock do produto 

informaticamente. De salientar que quando se tratam de hemoderivados é feita uma 

cópia da guia de remessa que deve ser guardada por um período de 3 anos, por 

questões de segurança/legislação. 

Sempre acompanhado de uma técnica de farmácia realizei a receção de algumas 

encomendas, e processei toda a documentação que lhe diz respeito. Fui responsável por 

assinar e carimbar o guia de remessa e nota de encomenda das encomendas que recebi, 

por ser o farmacêutico responsável por aquela receção. 

 

2.3 Armazenamento dos produtos / prazos de validade 

O armazenamento de todos os produtos farmacêutico num hospital obedece a 

determinados requisitos de espaço, condições de temperatura e humidade, luminosidade 

e segurança. A temperatura nunca pode ser superior a 25º C, e a humidade nunca acima 

dos 60%, sendo que os medicamentos devem estar protegidos de luz solar direta. Após a 

conferência todos os produtos são imediatamente arrumados. Existem várias zonas de 

armazenamento na farmácia do DHM: 3 salas com medicação (Anexo2); 4 salas com 

infusões; 2 câmaras frigoríficas com medicação e uma câmara frigorífica com 

hemoderivados. Existem ainda dois cofres onde é guardada a medicação estupefaciente 

(ex: fentanilo; morfina). Em todos estes espaços os produtos são organizados por ordem 

alfabética, e cada produto é organizado segundo a normas FEFO (First Expired, First 

Out) ou FIFO (First In, First Out), ou seja, os lotes que possuem um prazo de validade 

mais curto devem ficar mais acessíveis de modo a serem as primeiras a serem vendidas. 
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Em termos práticos, no DHM a primeira medicação a sair está do lado direito da 

prateleira, e os lotes com mais validade encontram-se do lado esquerdo. 

Assisti, durante o estágio, ao armazenamento dos produtos destinados à sala de 

medicação e às câmaras frigoríficas. Foi também responsável, após formação, por 

guardar a medicação de estupefacientes nos cofres, a qual tive de documentar e assinar. 

 

3 Sistema de distribuição de medicamentos 

3.1 Distribuição clássica 

Em Portugal o processo de distribuição de medicamentos a nível hospitalar requer 

a presença de uma prescrição médica que é enviada para os serviços farmacêuticos, em 

formato de papel ou online, e validada pelo farmacêutico responsável. Na Alemanha o 

processo de validação farmacêutica está ausente, contrariamente ao sistema Português. 

A realidade neste país é que o farmacêutico não tem acesso ao processo clínico dos 

doentes, nem tem conhecimento do regime terapêutico que lhes corresponde. No caso 

de ser reportado algum problema, nomeadamente a nível de possíveis interacções 

medicamentosas, o médico entra em contacto com o farmacêutico para em conjunto 

dirigirem-se ao problema. No DHM não existe distribuição unidose (SDIDUU), nem 

distribuição em ambulatório, ambos típicos em ambiente hospitalar Português. 

 

3.2 Reposição de Stock por níveis 

Como referido anteriormente o DHM não efetua a distribuição em unidoses, mas 

efetua a reposição de stocks nivelados. As enfermeiras-chefes encomendam as 

embalagens necessárias dos medicamentos usualmente em stock e de outros 

medicamentos requeridos na altura, e são as estas que, tendo em conta o stock existente 

no serviço, procedem à preparação da medicação para cada doente.  

Os stocks são previamente definidos em conjunto por médicos, farmacêuticos e 

enfermeiros. A lista gerada pela encomenda é enviada à farmácia sendo obrigatório estar 

assinada pelo médico-chefe do departamento. A vantagem deste processo reside na 

ausência do processo de unidoses, que geralmente é lento e requer bastante trabalho ao 

dividir os blisters dos comprimidos, reembala-los e fazer corresponder a medicação a 

cada doente. Contudo, este sistema é mais propenso para erros, quer por troca de 

medicação ou por dosagem errada, acaba por haver uma dispensa menos cuidada e um 

uso não racional do medicamento, e condiciona o tempo que a equipa de enfermagem 

pode prestar no cuidado ao doente. 



Relatório de Estágio Hospitalar – Deutsches Herzzentrum München 
 

6 

 

 A distribuição no DHM (Anexo 3) é realizada três vezes por semana, em dias 

intercalados, ou seja, todas as segundas, quartas e sextas-feiras no período da manhã. 

Durante o fim-de-semana e/ou à noite, quando a farmácia se encontra encerrada, existe 

uma chave na posse de médico-chefe o que permite-lhe o acesso ao serviço no caso de 

medicação de emergência. 

Participei, semanalmente, na distribuição da medicação e fui incumbido de 

supervisionar e assinar, em conjunto com outro farmacêutico, a distribuição efetuada 

pelos restantes membros de equipa. No final do estágio, fui responsável por acompanhar 

uma nova estagiária, no processo de distribuição clássica.  

 

3.3 Distribuição personalizada 

O DHM está equipado por um sistema de transporte pneumático (Rohrpost), que 

liga os serviços hospitalares à farmácia. Este sistema é constituído por uma rede de 

tubos, semelhante a uma conduta de gás, que suportam no seu interior a passagem de 

recipientes cilíndricos que aí circulam através da força de ar comprimido. Em cada 

serviço, e também na farmácia existe um dispositivo que permite controlar este sistema 

de transporte. Quando um serviço necessita de um medicamento urgente o médico-chefe 

deve enviar a prescrição, devidamente assinada e constituída por três folhas: uma 

primeira, branca, que volta para o serviço juntamente com o medicamento requerido; a 

segunda, azul, que fica na farmácia para efeitos de contabilidade, e a terceira, amarela, 

que é arquivada nos serviços farmacêuticos durante três anos. O farmacêutico dispensa 

o medicamento, assinando a prescrição e envia-o no recipiente cilíndrico para o serviço 

requerente. Este método é bastante prático e fácil de executar permitindo assim uma 

entrega rápida evitando a deslocação dos enfermeiros ou médicos ao serviço 

farmacêutico. 

Rececionei, através deste sistema, diversas prescrições elaboradas pelas 

diferentes estações do hospital e procedi ao envio da medicação de volta a cada estação 

pelo mesmo sistema, sempre com a responsabilidade de assinar e carimbar a 

documentação rececionada.   

 

3.4 Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

3.4.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos altamente controlados e que 

obedecem a legislação própria, tal como em Portugal, sendo que, neste caso, a 
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legislação em vigor é “Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln”, de 20 de Maio 

de 2015.  

A prescrição destes medicamentos é realizada separadamente de outros grupos 

terapêuticos. É elaborado um formulário próprio onde consta o nome do medicamento, a 

quantidade, por extenso e em número, o serviço e o médico responsável pelo pedido e a 

sua respectiva assinatura. O formulário é composto por duas folhas: a primeira é 

arquivada na farmácia por um período de 3 anos, por questões legais, e a segunda é 

utilizada na farmácia para efeitos de facturação ao serviço. Existe também um manual de 

controlo do qual constam todos os psicotrópicos e estupefacientes existentes na farmácia 

do DHM, e no qual, sempre que haja dispensa, é necessário o registo da estação para a 

qual a medicação é destinada, qual o médico prescritor, a quantidade que é dispensada e 

a quantidade que resta em stock2.  

Todos os meses um farmacêutico responsável faz a conferência das quantidades 

em stock com os registos deste manual, porque estes valores não podem estar errados. 

Ao contrário do que acontece em Portugal não é necessário enviar estes registos a 

qualquer entidade regulamentar. Os registos são obrigatoriamente guardados na 

farmácia durante 3 anos e podem ser inspeccionados quando a entidade assim o 

entender. 

Para além do armazenamento, fui também responsável por conferir os stocks de 

estupefacientes e registar todos os valores no manual apropriado, sendo que fui 

denominado a 2ª pessoa responsável por estes medicamentos, logo a seguir à DT. Dada 

a importância da matéria, foi-me solicitado assinar um termo de responsabilidade 

especial.  

 

3.5 Distribuição de Hemoderivados 

A distribuição de hemoderivados é realizada à parte da restante medicação uma 

vez que, para os serviços de cada departamento é necessário remeter os comprovativos 

do lote e da validade dos hemoderivados enviados, sendo estes arquivados no serviço 

junto com a documentação do paciente que os recebe. Contudo, nem todos os 

hemoderivados estão presentes nas instalações da farmácia, sendo que a maior parte se 

encontram no “Depósito de Sangue” que é gerido por outra entidade, pelo que a maioria 

dos registos são armazenados por essa entidade e não pela farmácia. 

Durante a distribuição clássica, fui também responsável por efetuar e supervisionar 

a dispensa de hemoderivados. 
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4 Produção e controlo de medicamentos 

4.1 Conceito integrado de garantia de qualidade 

Na farmácia hospitalar existe um sistema integrado de garantia de qualidade que 

deve ser assegurado. Deste sistema fazem parte: a higiene no laboratório de produção; a 

monitorização de higiene; os ensaios às matérias-primas utilizadas na produção em 

farmácia hospitalar; e os ensaios de estabilidade referentes aos medicamentos aqui 

preparados. A garantia de qualidade na produção deve começar pelas matérias-primas 

(MP), e por isso aquando da receção de uma nova MP esta deve ser testada. Se a 

origem for alemã, e se se fizer acompanhar de um certificado de qualidade, realiza-se 

apenas o ensaio de identidade redigido na monografia integrante na Farmacopeia 

Europeia, e, eventualmente, podem realizar-se os ensaios de identidade alternativos que 

estão descritos na monografia da MP no Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC). Se a MP 

for requerida a outro país, ainda que traga certificado de qualidade, torna-se necessário 

executar todos os ensaios constantes da monografia presente na Farmacopeia Europeia. 

Quando uma MP não tem monografia nem na Farmacopeia Europeira, nem no DAC, o 

farmacêutico responsável deve elaborar ele próprio, uma série de ensaios que comprove 

a entidade da MP adquirida. No final deste processo, deve ser impresso o protocolo de 

controlo (anexo 1) e arquivado durante 5 anos juntamente com a fatura e o certificado de 

qualidade enviado pelo fornecedor. 

 A higiene em produção é uma das primeiras preocupações e existe uma série de 

regras a aplicar antes, durante e após as produções nos laboratórios da farmácia do 

DHM. Obviamente estas medidas são mais rigorosas na produção de formas 

farmacêuticas estéreis (FFE), por onde é obrigatório passar por duas câmaras e vestir 

fardas, diferentes, devidamente esterilizadas antes de chegar à câmara de fluxo laminar. 

No entanto também existe uma indumentária própria e procedimentos que regem a 

produção de formas farmacêuticas não estéreis (FFNE). 

De forma a certificar que as medidas de higiene são cumpridas e que as formas 

farmacêuticas produzidas pela farmácia são seguras, realiza-se o processo denominado 

“Monitoring”. Esta monitorização é feita mensalmente no laboratório de produção de FFE 

e trimestralmente nos dois laboratórios de produção de FFNE. No primeiro faz-se 

monitorização dos seguintes parâmetros: contagem do nº de partículas/m3 dentro da 

câmara de fluxo laminar e fora desta; contagem de colónias no ar (prova de 

sedimentação em agar); controlo de superfícies (placas de agar em contacto com partes 

da superfície); controlo de impressões digitais (controlar a higiene da luvas); e, por fim, 

monitorização dos intervenientes na produção ( pelo contacto de placas de agar em dois 

locais específicos da farda de laboratório). Uma vez que este tipo de produção é bastante 
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controlado em cada lote produzido são feitos também alguns destes testes. Nos 

laboratórios de produção de FFNE o controlo trimestral inclui os testes referidos 

anteriormente, no entanto os valores esperados diferem, por ser um ambiente menos 

controlado. Em todos os laboratórios é feito um controlo diário da pressão de ar e da 

temperatura. Os ensaios de estabilidade são feitos, de acordo com as ICH guidelines 

sempre que se quer produzir pela primeira vez no hospital um medicamento estéril: 

fazem-se 3 produções em pequena escala, que devem simular o processo de produção a 

aplicar futuramente, as quais são analisadas por laboratórios externos competentes 

(também poderiam ser feitas na própria farmácia, mas implicava ter equipamentos como 

por exemplo HPLC, do qual a farmácia não dispõe), ensaiando as propriedades físicas, 

químicas, biológicas e microbiológicas dos lotes. Se o novo medicamento for aprovado, 

passa a realizar-se o ensaio de estabilidade num lote por ano. 

Após o meu primeiro mês de estágio, realizei os testes de “monitoring” quer nas 

salas de FFE e FFNE. Realizei a contagem de partículas no ar, pelo controlo das 

superfícies e pelo controlo das impressões digitais. 

 

4.2 Preparações de formas farmacêuticas estéreis 

As FFE preparadas no DHM são produzidas num laboratório para efeitos de 

produção estéril, que obedece às GMP. Os medicamentos preparados são: Heparina 

100IE, Adrenalina 1:100000 e Noradrenalina 1:200000. Este tipo de produção é muito 

regrado e controlado, tanto em termos de espaço e método de trabalho, como no pessoal 

que aqui trabalha. Tudo tem de ser absolutamente estéril, e com o mínimo de partículas 

possível na câmara de fluxo laminar onde estes medicamentos são feitos, de modo a 

evitar uma contaminação.  

Em cada produção são feitos ensaios de controlo integrados no sistema de garantia 

de qualidade. No final da preparação estas formas farmacêuticas armazenadas em 

pequenos frascos de vidro (embalagem primária) são autoclavadas para ficarem 

realmente estéreis e segue-se o controlo de partículas, por parte de um farmacêutico ou 

técnico de farmácia. Em seguida uma amostra de 10 frascos de cada lote é enviada para 

um laboratório externo especializado que realizará os testes microbiológicos necessários, 

processo que demora cerca de 2 semanas, no qual os lotes mantêm-se em quarentena. 

Se tudo estive dentro dos valores recomendados os lotes podem ser libertado para 

utilização no hospital. 

 Uma amostra de cada lote deve ser guardada na farmácia até ao mínimo de 6 

meses depois do final do prazo de validade, para efeitos de controlo. 
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Durante o estágio, acompanhado de uma técnica de laboratório, elaborei FFE, 

nomeadamente Heparina 100IE, Adrenalina 1:100000. Elaborei os protocolos para 

preparação (Anexo 4) e controlo da qualidade destas formas farmacêuticas, depois 

conferidos por uma farmacêutica responsável. Foi-me também solicitado desenhar um 

breve protocolo para a utilização de uma nova bomba utilizada no enchimento das 

soluções injectáveis (Anexo 5). Separei os lotes para análise microbiológica e procedi à 

etiquetagem dos mesmos. Foi uma experiência muito interessante e enriquecedora pois 

permiti-me aplicar todos os conhecimentos adquiridos na área da tecnologia 

farmacêutica.  

 

4.3 Preparações de formas farmacêuticas não estéreis 

A preparação de FFNE faz-se no Ganelik Raum. Aqui encontra-se uma antecâmara 

para desinfecção e equipamento do pessoal, como consta no regulamento da higiene em 

produção, e dois laboratórios destinados à preparação de formas farmacêuticas não 

estéreis. Todo o material necessário foi previamente desinfetado e colocado numa 

câmara que dá acesso ao laboratório. Depois do utilizador proceder à desinfeção das 

bancadas pode começar a produzir os manipulados. A maioria dos manipulados não-

estéreis feitos no DHM são cápsulas, isto porque grande parte dos pacientes deste centro 

cardíaco são crianças ou bebés, o que implica um ajuste de doses que muitas vezes não 

estão disponíveis comercialmente. Contudo produz-se ainda algumas formas 

farmacêuticas líquidas como xaropes e soluções de aplicação retal. Estas formas 

farmacêuticas são preparadas no Galenik 1 (Anexo 6), equipado com câmara de fluxo 

laminar (anexo 7), e balanças analítica e semi-analítica. No final da preparação do 

manipulado, desinfetam-se novamente as bancadas de trabalho, e o manipulado vai ser 

submetido ao controlo de qualidade no laboratório de analítica. No final de controlado o 

produto analiticamente preenche-se um protocolo de controlo de qualidade que fica 

anexado ao protocolo de produção estes manipulados ficam disponíveis para distribuição 

no hospital. 

 Também executei FFNE, nomeadamente cápsulas e soluções orais. Elaborei os 

protocolos de preparação e de controlo de qualidade, tal como nas FFE, que depois eram 

confirmados por um farmacêutico. No início do estágio, fiz-me sempre acompanhar de 

uma PTA, porém após o primeiro mês de estágio produzi este tipo de formulações 

sozinho. 
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5 Informação sobre medicamentos e outras actividades de Farmácia 

Clínica 

5.1 Bibliografia utilizada em farmácia hospitalar 

Em farmácia hospitalar recorre-se a diversos meios de procura de informação 

médica e terapêutica. A Rote Liste é um livro do qual constam todos os medicamentos 

comercializados na Alemanha, bem como as suas formas farmacêuticas e dosagens, 

divididos pelos grupos terapêuticos correspondentes. O Fachinfo, é uma página de 

internet a partir da qual é possível aceder aos resumos das características dos 

medicamentos. LauerTaxe é uma base de dados, onde o farmacêutico e o pessoal 

médico podem ter acesso aos medicamentos existentes na Alemanha com o príncipio 

ativo pretendido, produzidos em território nacional ou internacional, quer sejam genéricos 

ou medicamentos de origem. Na farmácia hospitalar, o LauerTaxe torna-se muito útil na 

hora de fazer encomendas, esclarecendo o farmacêutico quanto ao medicamento que 

deve encomendar com a substância ativa requerida pelo médico. A ADKA 

(Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker) possui um banco de dados a pensar 

nos farmacêuticos hospitalares, com guidelines a ser adoptadas na farmácia hospitalar e 

informações gerais sobre medicamentos.  

Para pesquisas mais concretas e elaboradas, deve recorrer-se ao Medline 

(Pubmed), onde é possível ter acesso a estudos científicos elaborados por profissionais 

qualificados, com base em ensaios feitos in vitro ou in vivo. 

No decorrer do estágio, foi-me proposto a realização de um projeto sobre o uso de 

fisostigmina antes de uma cirurgia com vista a evitar o síndrome anticolinérgico pós-

operatório. Para tal, recorri a estas fontes bibliográficas como suporte para o meu 

trabalho. Foram ferramentas muito úteis, fáceis de aceder e utilizar e que me 

proporcionaram bastante informação no âmbito deste tema. 

 

5.2 Apoio informativo a outros profissionais de saúde e comissões 

No DHM não existe a vertente de farmácia clínica, e os farmacêuticos não fazem 

visitas aos serviços com os outros profissionais de saúde, a não ser no controlo bienal 

durante o qual o farmacêutico confere se os medicamentos e dispositivos médicos estão 

em conformidade com as regras e procedimentos a adotar, isto é, se estão bem 

armazenados, segundo as normas FIFO/FEFO, se estão organizados alfabeticamente 

pelo nome da substância ativa, e a nível de psicotrópicos e estupefacientes se o manual 

de controlo é preenchido correctamente e se as quantidades neste inscritas 

correspondem à realidade. Nesta visita procede-se à verificação sobre o que não estava 
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conforme na última visita farmacêutica, se agora já se encontra em conformidade, ou 

senão for esse o caso, como pode ser resolvido.  

Os farmacêuticos do DHM estão disponíveis para qualquer contacto com o pessoal 

médico ou de enfermagem, no sentido de esclarecimento de dúvidas relativas à 

farmacoterapia e farmacocinética, sendo que a boa relação entre os médicos e os 

farmacêuticos neste hospital permite que haja confiança para um diálogo recorrente entre 

os dois. O que sucede muitas vezes, um exemplo é quando os médicos lêem novos 

artigos sobre morbilidades associadas a determinados medicamentos e ligam para a 

farmácia para serem esclarecidos sobre a veracidade destes fatos. Os farmacêuticos 

quando não têm uma resposta adequada e imediata para os médicos, pesquisam nas 

fontes de informação a que têm acesso e no mínimo espaço de tempo possível enviam 

informação credível aos médicos. Outra situação que acontece com frequência é os 

enfermeiros terem dúvidas sobre a administração de alguns medicamentos, se existem 

incompatibilidades e em que soluções podem diluir os medicamentos que vêm na forma 

de pó. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de conversar com médicos e enfermeiros e 

discutir com eles alguns temas. Fui solicitado para esclarecer dúvidas e questões de 

enfermeiros e médico. Entre estas os casos que me despertaram mais interesse foi a 

questão de uma enfermeira sobre as incompatibilidades de fármacos quando 

administrados a crianças e uma dúvida de um médico sobre a estabilidade do Simdax, 

levossimendano na forma de solução para perfusão, após abertura. Consegui responder 

a maior parte das questões propostas por ambos e estes mostraram-se bastantes 

satisfeitos com a minha prestação. 

 

5.3 Farmacovigilância 

Na Alemanha a entidade responsável pela coordenação e diligência do sistema de 

vigilância farmacológica é o Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BAM).O 

farmacêutico hospitalar tem um papel de máxima importância na manutenção de um 

sistema de farmacovigilância no seu local de trabalho, devendo promovê-lo perante os 

outros profissionais de saúde do seu hospital e assegurar-se de que o mesmo está a ser 

cumprido. O BAM criou um formulário próprio a preencher pelos profissionais de saúde 

quando é detetada alguma reação adversa a um medicamento, e este deve ser enviado 

logo que possível para que a entidade defina um procedimento de segurança, o que pode 

levar à retiração temporária do medicamento do mercado. Para além disso também deve 

ser enviado um aviso à empresa responsável pela produção do produto a informar que tal 

situação ocorreu. Integrado no processo de farmacovigilância, todas as semanas os 
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farmacêuticos recebem o “Jornal Farmacêutico” no qual para além de notícias do mundo 

da farmácia, traz um suplemento com artigos que devem ser retirados do mercado 

(temporária ou permanentemente). O farmacêutico responsável deve enviar os 

medicamentos em causa existentes em stock de volta ao fornecedor e destacar esse 

suplemento, enviando-o ao BAM como prova de retirada do produto do hospital. 

No período em que estagiei, não ocorreu nenhum caso em que fosse necessário 

reportar às entidades competentes.  

 

5.4 Participação do farmacêutico em ensaios clínicos 

Os ensaios clínicos na Alemanha obedecem ao regulamento "Verordnung über 

klinische Prüfungen von Medizinprodukten“ de 25 de julho de 2014. O farmacêutico tem 

um papel fundamental nos ensaios clínicos que decorrem no hospital. Este é responsável 

pelo correto armazenamento e dispensa da medicação utilizada nos estudos.  

Os ensaios clínicos realizados no DHM podem ser promovidos por indústrias 

farmacêuticas ou por investigadores do próprio hospital. E são feitos essencialmente para 

testar um novo medicamento (estes são sempre promovidos pela indústria), tuma nova 

dosagem ou, testar uma nova indicação terapêutica para um medicamento já existente. 

Há alguns anos era produzida, no DHM, medicação para ensaios clínicos decorridos no 

mesmo, nomeadamente placebo. No entanto, actualmente, poucos estudos são 

efetuados no hospital, este apenas intervém no fornecimento de medicação para os 

ensaios. Para que haja produção de medicação de estudo numa farmácia hospitalar é 

necessário uma autorização especial, que comprova que a farmácia atua por meio de 

processos validados de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (GMP – Good 

Manufacture Practice). Antes de se iniciar um ensaio é atribuído um número a cada 

paciente, e os pacientes são distribuídos, normalmente por 2 grupos (randomização), 

sendo este um processo automatizado. 

 No DHM todos os ensaios clínicos são feitos em dupla ocultação, ou seja, nem os 

pacientes que participam no estudo, nem os médicos responsáveis sabem o que cada 

paciente toma, isto permite que não se tirem conclusões precipitadas e que o 

comportamento dos pacientes não se altere por saberem o que estão a tomar. 

 

5.5 Comissões técnicas existentes no hospital e as suas atividades 

No DHM existe a comissão do medicamento denominada Arzneimittelkommission, 

da qual fazem parte os médicos-chefes dos serviços do hospital, a DT da farmácia e a 2ª 

farmacêutica. Fazem-se reuniões bianuais, nas quais são discutidos quais os 

medicamentos que devem fazer parte do stock da farmácia hospitalar (Arzneimittelliste), 
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quais os que devem ser retirados ou substituídos, e quais os que devem fazer parte dos 

medicamentos de requisição especial (Sonderanforderung), isto é, os medicamentos que 

necessitam de uma prescrição especial e justificada, para serem dispensados. Nestas 

reuniões são ainda discutidos fatores económicos da farmacoterapia nomeadamente 

quais os serviços que apresentam maiores consumos farmacoterapêuticos e, 

consequentemente, gastos mais elevados, e quais os medicamentos que representam 

grandes fatias do orçamento da farmácia hospitalar, como o caso de novos antibióticos. 

Com base nestes parâmetros faz-se uma discussão sobre como manter a eficácia 

terapêutica, diminuindo os gastos. No fundo, procuram-se alternativas que possam vir a 

aliviar o orçamento hospitalar, conservando a qualidade dos tratamentos prestados.  

Uma segunda comissão da qual a farmácia faz parte, representada pela DT, é a 

Comissão de Higiene (Hygienekommission), constituída ainda pelos médicos-chefes de 

cada serviço, o gestor de compras, e o diretor clínico do hospital. Esta comissão reúne-se 

duas vezes por ano e discute temas como doenças infecciosas, infecções nosocomiais, 

estirpes multirresistentes, o estado de limpeza dos serviços, os resultados de análises à 

água do hospital e a vigilância em antibioterapia. 

Por fim, também bianualmente reúne-se ainda a Comissão de Infusões 

(Infusionenkommission) composta pela ela pela DT da farmácia, médicos-chefes, e ainda 

pelo médico responsável pelo serviço de sangue do DHM. Esta comissão serve para 

explorar todos os temas relacionados com os produtos hemoderivados tais que a sua 

gestão e o controlo das condições de armazenamento. 

 

6 Síndrome Anticolinérgico (CAS): O papel da Fisostigmina no tratamento 

de estados de delírio e inflamação após cirurgia. 

6.1 O Síndrome Anticolinérgico (CAS) 

O síndrome anticolinérgico, primeiramente descrito por Longo em 1966, é a 

manifestação de um variado conjunto de sintomas associado ao uso de relaxantes 

musculares com efeito anticolinérgico e outros fármacos com capacidade de alterar a 

função do sistema nervoso central. Muitos dos fármacos usados em anestesia e nos 

cuidados intensivos, a nível hospitalar, podem causar o bloqueio da neurotransmissão 

colinérgica a nível central. Este fenómeno pode levar ao aparecimento de alguns 

sintomas inespecíficos associados a estados de agitação, tonturas, cansaço, 

halucinações e desorientação ou até mesmo levar à depressão respiratória, o 

aparecimento de suores e coma. Diversos fármacos e algumas classes de químicos 

estão associados a estes distúrbios mentais, tais como os opiáceos, as benzodiazepinas, 

as phenotiazinas, as butirofenonas, a ketamina, o etomidato, o propofol, o óxido nítrico, 
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alguns halogéneos anestéticos por via inalatória e agentes bloqueadores H2 como a 

cimetidina. Estima-se que a incidência do síndrome pós-operativo (mais conhecido como 

síndrome anticolinérgico) é de 9.4% após anestesia geral e 3.3% após anestesia local. O 

diagnóstico diferencial do CAS incluí a desregulação dos níveis de glucose e eletrólitos 

por alteração do seu metabolismo, desequilíbrio hormonal severo, hipóxia e acidose, 

hipotermia/hipertermia e patologias do fórum neurológico como hipóxia cerebral, acidente 

cardiovascular cerebral e psicose grave. 

 

6.2 Tratamento do CAS 

O tratamento preconizado para o CAS, actualmente, são os inibidores da 

colinesterase, tais como a fisostigmina. A colinesterase é uma enzima que evita a 

acumulação de acetilcolina no organismo ao hidrolisar a acetilcolina em compostos 

inativos como o ácido acético e a colina. De forma a contrariar o efeito dos fármacos com 

ação anticolinérgica, são usados inibidores da colinesterase. Assim é possível manter os 

níveis de acetilcolina no organismo e evitando o aparecimento de sintomas 

anticolinérgicos. A fisostigmina é uma amina terciária, que estando no estado ionizado, 

atravessa facilmente a barreira hemato-encefálica, podendo exercer efeitos quer a nível 

central, quer a nível periférico. O seu efeito nos receptores muscarínicos é minímo, não 

possuindo os efeitos secundários típicos antimuscarínicos. Outros inibidores da 

colinesterase como a neostigmina e a pirostigmina não são capazes de atravessar as 

membranas facilmente, pois são aminas quaternárias que não possuem as 

características necessárias para atuar no sistema nervoso central. 

 

6.3 Mecanismo do síndrome anticolinérgico e o papel das colinesterases. 

Existem, pelo menos, dois tipos de colinesterases presentes no organismo dos 

mamíferos. Estas são a acetilcolinesterase (AChE) e a Butylcolinesterase (BuchE). A 

AchE é uma colinesterase específica que hidrolisa predominantemente esteres de colina 

e caracteriza-se pelos níveis elevados  no cérebro, nervos e glóbulos vermelhos. O outro 

tipo de colinesterase é não específico e é a BuchE, que hidrolisa outros esteres para 

além dos esteres de colina e atinge maiores concentrações nos órgãos mais internos 

como o fígado e o pâncreas.  

O estado de delírio é um dos sintomas mais frequentes na síndrome anticolinérgico 

pós-operativo. Existe uma alteração da capacidade cognitiva, os pacientes apresentam-

se confusos, desorientados e desatentos após a cirurgia. O delírio afeta maioritariamente 

a população mais idosa, que são mais susceptíveis de apresentar os sintomas de CAS 

após cirurgia. A disfunção colinérgica tem sido associada à fisiopatologia do delírio em 
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doentes pós-cirúrgicos, e conta-se que a atividade da AchE e BuchE aparenta estar 

significativamente reduzida em pacientes com delírio. Os baixos níveis de colinesterase 

antes de uma cirurgia são observados em pacientes idosos que sofrem de delírio após a 

cirurgia e alguns estudos apontam para um disfunção na homeostasia como possível 

causa destes baixos níveis. Os níveis de cálcio, bilirrubina e hemoglobina encontram-se 

alterados e podem colacionar-se com os baixos níveis de colinesterases.  

A administração de fisostigmina em doentes que sofrem de delírio pós-cirúrgico 

parece reverter os sintomas associados a síndrome de forma rápida e notável. De fato, 

no caso de delírio anticolinérgico, a administração de fisostigmina parece ter efeitos mais 

benéficos que as benzodiazepinas, controlando a agitação e revertendo o estado de 

delírio em cerca de 96% e 87%, respectivamente, enquanto que as benzodiazepinas, 

demonstraram efeito apenas na agitação, sem efeito no estado de delírio dos pacientes. 

 

6.4 O papel da acetilcolina na Inflamação 

Os factores pró-inflamatório parecem também exacerbar os sintomas 

anticolinérgicos presentes em pacientes após uma cirurgia. Alguns estudos mostram que 

o “stress” produzido por uma intervenção cirúrgica pode despoletar uma resposta imune 

por parte do nosso organismo. Durante uma cirurgia, citoquinas pró-inflamatórias como a 

Interleucina-1β (IL1β) e a interleucina- 6 (IL6) são libertadas e criam um estado pró-

inflamatório. Estudos recentes demonstram que a acetilcolina tem um papel importante 

como mediador negativo da inflamação. O cholinergic anti-inflammatory pathway (CHAP) 

é uma resposta do nosso organismo à inflamação, através da activação dos receptores 

nicotínicos dos macrófagos. Este mecanismo leva a uma diminuição da produção de 

citoquinas como a IL1β e do TNF-α, contribuindo assim para a diminuição do estado 

inflamatório.  

Uma dose única de fisostigmina durante uma cirurgia, leva a uma diminuição 

significativa da concentração de mediadores pró-inflamatórios e a um aumento da 

acetilcolina a nível cerebral, pelo que a administração de fisostigmina parece obter os 

melhores resultados não só relativamente ao delírio, mas também na inflamação 

associada ao síndrome anticolinérgico. 

 

6.5 Conclusão 

O tratamento com fisostigmina é actualmente o tratamento de eleição para atenuar 

os efeitos do síndrome anticolinérgico após uma operação. Tem um atuação rápida e 

com mínimos efeitos muscarínicos, e apesar de ter uma baixa biodisponibilidade existe 
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evidência científica de que os seus efeitos terapêuticos são mais prolongados que o seu 

tempo de semi-vida parece indicar. 

Não existem estudos ainda que comprovem que o uso de fisostigmina antes de 

uma cirurgia poderá ter efeito no síndrome anticolinérgico, pelo que ainda não é possível 

inferir sobre um provável efeito benéfico desta.  

A ideal abordagem terapêutica para pacientes que apresentam baixa atividade de 

colinesterases deverá passar por um rápido e viável diagnóstico do baixo nível de 

acetilcolinesterase e a administração de fisostigmina antes de uma cirurgia, assim 

evitando o síndrome anticolinérgico pós-operatório. 

 

7 Conclusão 

O estágio curricular a nível hospitalar permitiu-me contactar com a realidade do 

mundo farmacêutico na perspetiva clínica. A experiência de Erasmus+ foi gratificante, 

tanto a nível a pessoal como profissional. O contacto com o ambiente hospitalar e os 

seus farmacêuticos proporcionou-me competências até então não desenvolvidas. 

Realizei formulações farmacêuticas, estéreis e não estéreis, e elaborei protocolos para a 

produção e para o controlo da qualidade. O serviço farmacêutico do DHM assemelha-se 

em grande parte a uma indústria farmacêutica, em pequena escala, nomeadamente na 

linha de produção e toda a legislação que lhe é aplicada, pelo que sinto que adquiri 

aptidões imprescindíveis que me possibilitarão alargar as minhas perspectivas de 

trabalho, tornando-me um farmacêutico mais profissional e mais competente. 
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Anexos 

Anexo 1.  Deustch Herrzentrum Munchen 

 

 

 

 

Anexo 2. Salas de armazenamento de medicamentos. 
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Anexo 3. Sala da distribuição clássica e hemoderivados. 

  

 

 

 

 

Anexo 4. Exemplo de um protocolo de produção de um injectável. 
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Anexo 5. Protocolo de instrução. 

 

 

Anexo 6. Galenik 1. 
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Anexo 7. Câmara de Fluxo Laminar. 
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