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Introdução 

O estágio profissionalizante é uma unidade curricular inserida no último ano do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, tem como objetivo pôr em prática 

todas as competências adquiridas durante o curso. Além disso, oferece outras 

ferramentas indispensáveis à profissão farmacêutica. Pessoalmente, a 

proximidade com a comunidade dá-me a oportunidade de melhorar a minha 

capacidade de comunicação, perceber quais são as lacunas do meu conhecimento, 

e aprender.  Da mesma forma, permite-me ter um maior conhecimento sobre o 

mercado de trabalho. 

Escolhi realizar o estágio profissionalizante na Farmácia Gonçalves (FG) em 

Melgaço por pertencer à localidade onde vivo e já conhecer os utentes. A FG é uma 

farmácia recente e grande, com um leque de atividades e produtos variados que 

me permitiu crescer e aprender em diversas áreas. 

O Dr. Orlando Gonçalves, Diretor Técnico e proprietário da FG, assumiu a 

orientação do meu estágio. Iniciei o estágio no dia 14 de Dezembro de 2016 e o 

último dia foi o dia 10 de Março do ano seguinte. O horário de estágio foi variando 

em função das necessidades e possibilidades da FG. Na maioria das semanas 

realizei o horário das 10 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 7 horas 

e 30 minutos, contabilizando 40 horas semanais.  

O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se 

na Tabela 1. 
Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas na FG durante o estágio profissionalizante. 

Atividades 
Meses de estágio 

Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Efetuar encomendas     
Rececionar encomendas     
Atendimento ao balcão     
Serviços farmacêuticos     
Projeto 1 – Marketing e 

redes sociais 
    

Projeto 2 – Acne na 

adolescência 
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Parte 1 – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Gonçalves 

 

A Farmácia Gonçalves 
A FG localiza-se na rua de Galvão, freguesia da Vila, concelho de Melgaço, distrito 

de Viana do Castelo. É a farmácia mais recente do concelho, sendo por isso a mais 

moderna, ampla e com maior quantidade de produtos de puericultura, cosmética e 

dispositivos médicos.  

A farmácia encontra-se aberta de Segunda a Sexta-feira das 8 horas e 30 minutos 

às 20 horas e 30 minutos, ao Sábado das 9 horas às 19 horas e 30 minutos e ao 

Domingo e feriados das 10 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 

minutos às 19 horas e 30 minutos. De acordo com o Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 

53/2007, de 08 de Março, o Diretor Técnico e proprietário, Dr. Orlando Gonçalves, 

assegura ainda os turnos de regime de disponibilidade [1].  

Os utentes que frequentam a farmácia de forma mais assídua são reformados de 

ambos os sexos. Tendo em conta que a FG é a farmácia da região com melhores 

acessos, estacionamentos, e que possui uma ampla gama de cosmética e 

puericultura, possui um grande número de utentes do sexo feminino na faixa etária 

entre os 20 e 35 anos. 

 

Recursos humanos 
A FG dispõe de cinco farmacêuticos: um diretor técnico, uma farmacêutica 

substituta e três farmacêuticas. Conta ainda com uma técnica auxiliar de farmácia. 

Todos os funcionários são do sexo feminino e encontram-se na faixa etária dos 25 

aos 35, outorgando à farmácia uma imagem e atendimento jovens, agradáveis e 

adaptados às necessidades e preocupações contemporâneas.  

As atividades vitais da FG estão dividas pelas farmacêuticas: uma delas é a 

responsável do receituário e legislação em vigor no setor das farmácias; outra pelas 

encomendas e produtos existentes na farmácia; e a terceira pela segurança e 

higiene da farmácia e do laboratório da farmácia, e gestão de stock. Por sua vez, a 

técnica auxiliar de farmácia é responsável pela verificação dos prazos de validade. 

Os colaboradores trabalham 8h por dia em horários rotativos, e estão devidamente 

identificados, mediante o uso de um cartão, contendo o nome e o título profissional, 
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de acordo com o estipulado no artigo 32º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto [1].  

 

Descrição do espaço físico  
Esta farmácia está situada no rés-do-chão de um edifício relativamente recente, 

com boas condições de acessibilidade para toda a população. O espaço exterior é 

apelativo e de fácil identificação, enquanto que o interior da farmácia é amplo, bem 

iluminado e permite um atendimento descontraído e individual. 

O exterior da FG cumpre com o disposto no artigo 28º do Decreto-Lei n.º 307/2007, 

de 31 de Agosto, onde estão descritas as informações que a farmácia deve divulgar 

aos utentes, de forma visível. Assim sendo, como apresentado no Anexo 1, é 

possível ler no exterior da farmácia o nome do diretor técnico, o horário de 

funcionamento, a presença do vocábulo «farmácia» e do símbolo «cruz verde». Da 

mesma forma, dispõe de condições que permitem o acesso de cidadãos portadores 

de deficiência, de acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto. A FG dispõe, ainda, de uma grande montra exterior e um ecrã de leds, que 

se destinam à divulgação de campanhas e produtos sazonais [1]. 

A área interior da FG, apresentada no Anexo 2, está dividida como descrito no 

artigo 29º do do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, incluíndo uma sala de 

atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias. Existem 

ainda duas salas de atendimento individual e um gabinete da direção técnica [1]. 

Na zona de atendimento ao utente existem três balcões, cada um com uma 

impressora e leitor ótico associados. Nele estão expostos alguns produtos de 

cosmética e medicamentos não sujeitos a receita médica, alterados com 

frequência. Toda a área de atendimento está preenchida com várias gondolas para 

exposição de produtos, de forma rotativa. As zonas laterais desta divisão estão 

organizadas por áreas e marcas, desde puericultura, cosmética, dispositivos 

médicos e produtos de dietética e medicamentos não sujeitos a receita médica. 

A zona mais interna da FG, fora do alcance da vista dos utentes, acondiciona todos 

os medicamentos sujeitos a receita médica e outros dispositivos médicos. Existe 

um armário com gavetas para guardar, por ordem alfabética, todos os comprimidos, 

xaropes e gotas. As pomadas, cremes, supositórios, ampolas e dispositivos 

médicos estão dispostos, por ordem alfabética, em outras prateleiras contíguas. Os 

medicamentos que exigem refrigeração encontram-se no frigorífico adjacente.  
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O laboratório não produz manipulados, devido à pouca procura de manipulados 

nesta região. No entanto, possui toda a documentação necessária e equipamentos 

mínimos para a execução dos mesmos. 

As salas de atendimento individual são utilizadas para a medição de parâmetros 

bioquímicos e da tensão arterial, administração de injetáveis e aconselhamento 

privado, quando solicitado. 

Todos estes espaços permitem à FG garantir a segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos, assim como a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e do respetivo pessoal, de acordo com o artigo 29º do do 

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto [1]. 

 

Encomendas e Aprovisionamento 
A aquisição de produtos é uma das tarefas de maior importância na farmácia, não 

só porque pode, em algumas circunstâncias, dar origem a erros de inventário, mas 

também porque é neste passo que é feita a marcação de preços. 

Os distribuidores grossitas compram os produtos a fornecedores primários, como 

por exemplo a indústria farmacêutica, tornando assim a sua aquisição mais fácil e 

acessível às farmácias de oficina. 

Existem vários fatores a ter em conta para a escolha do fornecedor, tais como, as 

condições e facilidade de pagamento, as bonificações dos produtos e a rapidez de 

entrega. A FG encomenda grande parte dos seus produtos por intermédio de 

distribuidores grossitas tais como: Alliance Healthcare®, Cooprofar® e Magium 

Farma®. 

É possível realizar encomendas para estes fornecedores através do Sifarma 

2000®, via telefone, via internet ou através do gadget de cada distribuidor. 

Existem dois tipos principais de encomendas: diárias e instantâneas. As 

encomendas diárias são sugeridas automaticamente pelo sistema informático, 

Sifarma 2000®, tendo em conta o stock mínimo e máximo definido pela farmácia. 

O sistema informático sugere encomendar todos os produtos que foram vendidos 

até àquele momento, cujo stock é inferior ao stock mínimo definido. O número de 

unidades sugeridas serão as necessárias para atingir o stock máximo definido no 

Sifarma 2000®. O farmacêutico analisa esta sugestão feita pelo sistema para 

retificar o número de unidades que a farmácia deseja realmente encomendar, ao 
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mesmo tempo que verifica se existem melhores condições ou bonificações em 

fornecedores distintos. Por outro lado, as encomendas instantâneas traduzem 

necessidades pontuais de produtos que a farmácia não tem em stock 

habitualmente, mas que são solicitados pelos utentes. O fornecedor ao qual a FG 

recorre geralmente para este tipo de encomendas é a Cooprofar®. 

Durante o meu estágio realizei várias vezes encomendas instantâneas por 
telefone, e através do Sifarma 200® ou do gadget da Cooprofar®. Apenas no 
último mês me foi permitido realizar encomendas diárias, por ser uma 
atividade que requer muita responsabilidade e um bom conhecimento das 
necessidades da FG. 
São realizadas duas encomendas diárias: uma no período da manhã contendo os 

produtos vendidos na tarde do dia anterior, e outra no período da tarde com os 

produtos vendidos de manhã. A encomenda da manhã é entregue sensivelmente 

às 17 horas do mesmo dia, enquanto que a encomenda realizada durante a tarde 

é entregue no dia seguinte às 8 horas e 30 minutos. Estas entregas contemplam 

também os produtos das encomendas instantâneas. 

Em algumas situações torna-se mais vantajoso realizar a encomenda diretamente 

ao laboratório, como é o caso de alguns medicamentos genéricos, produtos de 

cosmética, dispositivos médicos ou quando o distribuidor grossita não tem o 

produto em stock. Neste caso, as encomendas são realizadas diretamente ao 

laboratório, por telefone, ou presencialmente com o delegado comercial 

representante da marca na zona norte. Estas compras ocorrem de maneira regular 

e tendo em conta as necessidades e volume de vendas da farmácia, visto que a 

compra de grandes quantidades de produtos apresenta mais vantagens. Para dar 

entrada destes produtos no sistema informático é necessário criar a encomenda 

manualmente, sendo por isso designadas de encomendas manuais. Em certos 

casos é preferível encomendar os produtos por esta via, pois os laboratórios 

oferecem melhores condições e bonificações nas compras, tornando o produto 

mais barato para a farmácia. Durante o estágio na FG tive contacto com os 
seguintes laboratórios: Reckitt®, Pierre Fabre®, Nuxe®, Artsana Portugal® e 
Aurovitas®.  
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Receção de encomendas e marcação de preços 
As encomendas são entregues em contentores próprios de cada armazenista 

devidamente identificados com o nome da farmácia, um código de barras, um 

código numérico, além da fatura original e duplicado. 

A receção de encomendas é realizada com o auxílio do sistema informático, 

Sifarma 2000® e compreende vários passos. O passo inicial consiste em localizar 

a fatura da encomenda e respetivo fornecedor, no separador de receção de 

encomendas. Após rececionar a fatura é necessário inserir o número e o valor total 

da fatura ou guia de remessa. Relativamente à fatura, são de destacar os seguintes 

elementos: identificação do fornecedor, número de série da fatura, preço total da 

fatura, total de Imposto de Valor Acrescentado (IVA), código e descrição dos 

produtos, número de unidades pedidas e enviadas, Preço de Venda ao 

Armazenista, Preço de Venda à Farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP), 

descontos ou bonificações. 

Os produtos contem um Código Nacional de Prescrição (CNP), permitindo a sua 

receção por leitura ótica produto ou registo manual no sistema. Para cada produto 

é necessário validar os prazos de validade e o PVP no caso dos produtos com 

Preço Indicado na Cartonagem e o estado da embalagem.  

Os produtos de frio são transportados em contentores térmicos no interior dos 

contentores dos distribuidores. No entanto, devido à sua baixa estabilidade, devem 

ser colocados no frigorifico logo que possível. 

Os medicamentos contendo estupefacientes e substâncias psicotrópicas, cujo 

controlo é mais estrito, vêm acompanhados de um documento com a requisição de 

estupefacientes em duplicado e assinado pelo fornecedor. Este documento é 

assinado também pelo farmacêutico da farmácia e é enviado mensalmente para o 

fornecedor e arquivado por ambas as entidades, por um período de 3 anos. Alguns 

distribuidores enviam apenas este documento no final do mês contemplando todos 

os medicamentos contendo estupefacientes e substâncias psicotrópicas enviados 

[1]. 

Posteriormente, é necessário conferir os produtos rececionados e os faturados, 

corrigindo manualmente o PVF. Segundo o artigo 105.º do Decreto-lei n.º 176/2006, 

de 30 de Agosto, a rotulagem do acondicionamento secundário dos medicamentos 

deve conter o PVP através de impressão, etiqueta ou carimbo. No caso dos 

produtos de venda livre, o preço é estabelecido pela farmácia manualmente de 
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acordo com vários fatores, tais como o PVF, competitividade do mercado e volume 

de vendas do produto [1]. 

 Uma boa prática de trabalho realizada por todos na FG consiste em separa 
os produtos rececionados conforme a sua localização, para facilitar e otimizar 
o tempo despendido no seu armazenamento. 

 

Armazenamento dos medicamentos 
O armazenamento é o passo seguinte após a receção da encomenda. É um passo 

importante pois uma disposição correta e ordenada dos produtos promove uma boa 

organização da farmácia e aumenta a eficiência do processo de dispensa. 

Os produtos refrigerados são os primeiros a ser armazenados no frigorífico, a uma 

temperatura entre os 2ºC e os 8ºC. 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) encontram-se num armário de 

gavetas localizado no interior da FG, divididos de acordo com a forma farmacêutica, 

e ordem alfabética. Inicialmente estão armazenados alfabeticamente os 

comprimidos, cápsulas e adesivos transdérmicos de medicamentos de marca, 

seguidos dos comprimidos, cápsulas e adesivos transdérmicos de medicamentos 

genéricos. Contiguamente estão armazenados os xaropes, a seguir todo o tipo de 

gotas — colírios, produtos oftálmicos, gotas auriculares — e no final injetáveis. Na 

parte superior deste armário também estão guardados, alfabeticamente, todos os 

líquidos de uso externo. 

Nas estantes iniciais do armazém, junto ao frigorífico, encontram-se fórmulas 

farmacêuticas semi-sólidas de aplicação cutânea, vaginal e rectal. Seguidamente, 

estão dispostos todos os supositórios, óvulos, ampolas, medicamentos de uso 

veterinário e alguns dispositivos médicos. 

Atrás do balcão, fora do alcance do utente, existem ainda gavetas e prateleiras que 

contêm diversos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM).  

Relativamente aos produtos cosméticos, de higiene corporal e capilar, puericultura, 

proteção solar, dietética para alimentação especial e pediátrica e alguns 

dispositivos médicos, estão expostos ao longo da FG no espaço compreendido 

entra a entrada e o balcão de atendimento. 

A área de armazém, nas traseiras da área de atendimento, acondiciona todos os 

produtos excedentes dos MNSRC, MSRC e outros produtos comercializados. 
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No que toca ao armazenamento dos produtos, a FG recorre aos princípios de First 

In, First Out, evitando assim medicamentos sem prazo de validade em stock. 

Naturalmente que é muito importante ter em atenção os prazos de validade 
dos produtos e a quantidade de embalagens guardadas no armazém de 
excedentes, sendo assim necessária uma verificação e reposição das gavetas 
com os produtos do armazém semanalmente. 
As condições de temperatura e humidade da FG são registadas e controladas 

diariamente, garantindo assim o bom estado de conservação de todos os produtos. 

 

Prazos de validade e devoluções 
Todos os meses é emitida pelo Sifarma 2000®, uma listagem dos produtos com os 

prazos de validade a expirar nos próximos três meses. É necessário efetuar uma 

verificação física da validade de todos os produtos listados e separar aqueles que 

possuam a validade a expirar para proceder à sua devolução. É uma boa prática 

de trabalho avaliar se é vantajoso alterar os stocks mínimos e máximos dos 

produtos sem consumo. 

Durante a receção de encomendas podem ocorrer algumas discrepâncias entre os 

produtos encomendados e enviados, nomeadamente o envio de quantidades 

incorretas, duplicação da encomenda ou até danificação do produto ou embalagem 

secundária. Nestes casos é possível realizar uma reclamação ao distribuidor que, 

caso aceite, emitirá uma nota de crédito para ser posteriormente regularizada. 

Neste sentido, durante o estágio profissionalizante realizei uma reclamação a 
um dos fornecedores devido à falta de um dos produtos faturados na 
encomenda. A reclamação foi aceite e o fornecedor emitiu uma nota de 
crédito à FG. 
Em diversas situações a farmácia realiza pedidos especiais de produtos solicitados 

pelo utente, que não possui habitualmente em stock. No caso de o utente não 

proceder à compra do mesmo durante os três dias seguinte, o produto é devolvido 

pela farmácia ao fornecedor, o qual emitirá uma nota de crédito. 

 

Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 
A dispensa de medicamentos e aconselhamento representam o ato 
farmacêutico mais importante em farmácia comunitária, tendo por isso 
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ocupado a maioria do meu tempo de estágio. Lidei com diferentes tipos de 
pessoas o que me permitiu desenvolver várias técnicas de comunicação e de 
resolução de problemas.  
É a última etapa do circuito do medicamento, desde o seu fabrico até à entrega ao 

utente, sendo por isso importantíssima a presença de um profissional de saúde 

acreditado e capaz de oferecer toda a informação e cuidados adicionais 

necessários.  

Na Tabela 2 estão representadas algumas das estatísticas em relação aos 
atendimentos que realizei. 
Tabela 2- Detalhes dos Atendimentos efetuados na FG 

Descrição Quantidade 

Atendimentos Totais 2440 

Vendas com Comparticipação 2079 

Vendas sem Comparticipação 2566 

Vendas Suspensas com Comparticipação 122 

Vendas Suspensas sem Comparticipação 414 

Serviços Farmacêuticos 1 

Devoluções 28 

 

Segundo o artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto [1], estão 

sujeitos a receita médica os medicamentos que possuam uma das seguintes 

condições: 

• Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

sem vigilância médica; 

• Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar.  
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Prescrição médica 
O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, define receita médica 

(RM) como um documento através do qual estão prescritos por um médico ou, nos 

casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou odontologista, 

um ou mais medicamentos determinados [1]. 

As regras de prescrição estão definidas segundo o n.º 3.º da Portaria n.º 1501/2002, 

de 12 de Dezembro. Nesta portaria está determinado que uma RM pode ser 

preenchida informática ou manualmente, e em cada RM podem ser prescritos até 

quatro medicamentos distintos, com limite máximo de quatro embalagens [1]. 

O Despacho n.º 15700/2012, de 30 de Novembro aprova os modelos de receita 

médica como RM materializada e guia de tratamento, RM renovável materializada 

e guia de tratamento, RM pré-impressa e verso da RM. O modelo de RM pré-

impressa, ou manual, é de edição exclusiva da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

S. A., é obrigatória a aposição de vinheta médica e ter assinalada a exceção legal 

que levou à prescrição manual (falência informática, prescrição ao domicílio, 

inadaptação do prescritor ou até 40 receitas/mês). A receita manual não poderá ser 

válida se contiver rasuras, caligrafias diferentes, utilização de canetas diferentes ou 

a prescrição a lápis. Também existem receitas sem papel ou desmaterializadas, 

consideradas receitas eletrónicas [2] [3]. 

O n.º 5 da Portaria n.º 1501/2002, de 12 de Dezembro [1] estipula que a RM só é 

suscetível de ser validada se estiverem preenchidos na totalidade os seguintes 

campos: 

• O número da receita e a sua representação em código de barras; 

• O local de prescrição e a sua representação em código de barras, sempre 

que aplicável; 

• A identificação do médico prescritor, com a indicação do nome e 

especialidade médica, número de cédula profissional e respetivo código de 

barras; 

• O nome e número de utente constantes no cartão de utente do sistema 

nacional de saúde (SNS) ou número de beneficiário; 

• A designação do medicamento, sendo esta efetuada através da 

denominação comum internacional (DCI) ou nome genérico para 

substâncias ativas em que existam medicamentos genéricos autorizados; 
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• A dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão das 

embalagens e posologia; 

• No caso de preenchimento automático, os elementos previstos nos dois 

pontos supracitados, assim como a identificação do regime de 

comparticipação. Estarão representados em código de barras; 

• A data de prescrição 

Tal como é enunciado no 4.º artigo do Decreto-Lei n.º 242-B/2006, de 29 de 

Dezembro, as farmácias devem recusar a dispensa de medicamentos 

comparticipados, prescritos em RM, quando esta não cumprir os requisitos mínimos 

referidos [1]. 

Uma vez que a RM está validada, e remetendo para o 3.º artigo do Decreto-Lei n.º 

242-B/2006, de 29 de Dezembro, a farmácia tem o dever de dispensar os 

medicamentos comparticipados [1]. 

 

Regime geral de comparticipação de medicamentos 
O 2.º artigo do Decreto-Lei n.º 48_A/2010, de 13 de Maio, esclarece e aprova o 

regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos. Assim 

sendo, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de 

acordo com os seguintes escalões: 

• O escalão A é de 90% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

• O escalão B é de 69% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

• O escalão C é de 37% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

• O escalão D é de 15% do preço de venda ao público dos medicamentos. 

Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões 

de comparticipação são fixados por portaria do membro do Governo responsável 

pela área da saúde [1]. 

Existem regimes especiais, ao abrigo do n.º 4.º da Portaria n.º 1501/2002, de 12 de 

Dezembro, contemplando pensionistas e trabalhadores migrantes [1]. 

Em outros casos, existem organismos complementares do SNS, como por exemplo 

o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários ou seguros de saúde que 

oferecem uma comparticipação adicional. 

A nível informático, os planos de comparticipação traduzem-se em códigos. Os 
mais usados por mim na FG e abrangidos pelo SNS fora o 01 (regime de 
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comparticipação geral), 45 (regime de comparticipação por despacho ou 
portaria de regime geral), 48 (regime de comparticipação para pensionistas 
ou reformados), 49 (regime de comparticipação por despacho ou portaria de 
regime de pensionistas ou reformados), 46 (regime de comparticipação para 
migrantes) e DS (regime de comparticipação para diabéticos). 

 

Dispensa e aconselhamento farmacêutico 
O principal papel do farmacêutico comunitário é a dispensa de medicamentos e 

outros produtos e serviços de saúde, com a intenção de ajudar o indivíduo e a 

comunidade a utilizá-los da melhor forma. Tornar o utente numa pessoa informada 

é fundamental, diminuindo assim a probabilidade de fracasso da terapêutica e 

promovendo a adesão à mesma. 

A dispensa de MSRM é realizada com o auxílio do sistema informático Sifarma 

2000® no menu de atendimento e selecionando o separador de venda com 

comparticipação, F3. No caso das receitas eletrónicas o processo de dispensa é 

mais rápido, bastante apenas efetuar a leitura ótica do número da receita e do pin 

de acesso. As receitas manuais não possuem estes códigos sendo por isso 

necessário selecionar o plano de comparticipação recorrendo aos códigos referidos 

anteriormente. Após selecionar os produtos a dispensar ao abrigo de prescrição é 

necessário prestar informação técnica e aconselhamento sobre os produtos. 

Nas Boas Práticas de Farmácia aprovadas pela Ordem dos Farmacêuticos e pela 

Associação Nacional de Farmácias existem várias recomendações para uma 

correta dispensa e aconselhamento. Este guia descreve os passos ideais para a 

obtenção e dispensa do produto prescrito, passando pela seleção do medicamento, 

do fornecedor, e assegurar as condições de estabilidade do medicamento, estado 

da embalagem e prazo de validade. Da mesma forma oferece alguns conselhos 

para garantir que o utente recebe e compreende a informação oral e escrita de 

modo a retirar o máximo benefício do tratamento, enumerando os seguintes 

procedimentos: 

• Fornecer toda a informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz 

dos medicamentos de acordo com as necessidades individuais do utente; 
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• Além da comunicação oral, os conselhos e informação prestados pelo 

farmacêutico devem ser reforçados por escrito ou com material de apoio 

apropriado; 

• As contraindicações, interações e possíveis efeitos secundários do 

medicamento devem ser explicadas no momento da dispensa; 

• O farmacêutico deve procurar assegurar-se de que o utente não tem dúvidas 

sobre a ação do medicamento, a forma de o tomar (como, quando e quanto), 

a duração do tratamento, possíveis efeitos adversos, interações e 

preocupações especiais [1]. 

A Lei n.º 14/2000, de 08 de Agosto, regulamenta a prescrição e dispensa de 

medicamentos, estando indicado no artigo 3.º que o farmacêutico deve, 

obrigatoriamente, informar o utente da existência de medicamentos genéricos 

comparticipados pelo SNS e sobre aquele que tem o preço mais baixo. Por outro 

lado, deve ser reconhecida a liberdade de opção por parte do utente, sendo que o 

farmacêutico só poderá alterar o medicamento prescrito a pedido do utente e se 

não houver uma declaração expressa do médico prescritor. Na justificação técnica 

do prescritor podem contar três exceções, exceção a) para medicamentos com 

margem ou índice terapêutico estreito, exceção b) para reação adversa prévia e 

exceção c) para a continuidade de tratamento superior a 28 dias. A liberdade de 

escolha do utente também está salvaguardada no artigo 2.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 16/2010/M, de 13 de Agosto [1] [3]. 

Para finalizar a dispensa de medicamentos, e tal como descrito no n.7.º da Portaria 

n.º 1501/2002, de 12 de Dezembro, o farmacêutico ou o seu colaborador 

devidamente habilitado deve datar, assinar e carimbar a receita e colar nesta a 

etiqueta destacável das embalagens dispensadas ou, em alternativa, imprimir nela 

informaticamente os respetivos códigos identificadores. A receita deverá 

igualmente ser assinada pelo utente ou por quem o represente [1]. 

 

Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, incluídos numa classe 

terapêutica especial, são aqueles que podem causar habituação, dependência 

física, psicológica. De forma a evitar o seu uso abusivo e a sua venda ilegal existe 

a necessidade de um maior controlo durante a sua dispensa na farmácia. 
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Os medicamentos contendo uma substância ativa classificada como estupefaciente 

ou psicotrópica, existentes nas tabelas I a II anexas ao Decreto-lei n.º 15/93, de 22 

de Janeiro, ou qualquer substância referida no n. º1 do artigo 86.º do Decreto 

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, devem ser prescritos isoladamente [3]. 

Ao abrigo do artigo 27.º da secção V do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 

Outubro, o farmacêutico pode fornecer ao público, para tratamento, estas 

substâncias apenas mediante apresentação de RM ou médico-veterinária. De igual 

forma, o artigo 28.º da secção V do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 

Outubro, define quais as regras para aviamento destas receitas. O farmacêutico 

que avie uma receita especial respeitante a substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas deve verificar e anotar no verso da receita a identidade do adquirente 

(nome, número e data de validade do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, 

idade e morada), do doente e do médico prescritor. As farmácias conservam o 

duplicado das receitas em arquivo pelo período de três anos, ordenadas por data 

de aviamento [3]. 

 

Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica e automedicação 
Segundo o artigo 115.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os 

medicamentos que não preencham qualquer condição previstas para serem 

considerados MSRM, não estão sujeitos a receita médica. Por conseguinte, não 

são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que define o regime 

de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos [1]. 

A dispensa de MNSRM ocorre para aliviar transtornos menores ou sintomatologia, 

por um tratamento de curta duração. Estes medicamentos são de venda livre e o 

seu PVP é definido pela farmácia. 

Numa primeira instância é necessário efetuar uma avaliação das necessidades de 

utente descrita nas Boas Práticas de Farmácia aprovadas pela Ordem dos 

Farmacêuticos e pela Associação Nacional de Farmácias. O farmacêutico deve 

assegurar-se de que possui suficiente informação para avaliar corretamente o 

problema específico de cada utente. Isto deve incluir informação sobre qual é o 

problema, quais os sintomas, há quanto tempo persistem e se já foram tomados 

medicamentos. Assim sendo, o farmacêutico tem que avaliar se os sintomas podem 

ou não ser associados a uma patologia grave e, se assim for, o utente deverá ser 

aconselhado a recorrer a uma consulta médica. No caso de patologias menores, 
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devem ser dados conselhos adequados ao utente, e só devem ser dispensados 

MNSRM em caso de necessidade [1]. 

O farmacêutico, tendo em conta a sua experiência profissional, deve selecionar os 

MNSRM mais adequados ao utente, visando a sua qualidade, eficácia, segurança 

e vantagens. É muito importante que, após a dispensa de MNSRM, o farmacêutico 

se assegure que o utente não tem dúvidas sobre a ação do medicamento, a forma 

como deve ser tomado (como, quando e quanto), duração do tratamento e 

possíveis efeitos secundários, contraindicações e interações. Finalmente, o 

farmacêutico deve aconselhar o utente a consultar um médico se os sintomas 

persistirem para além de um período determinado [1]. 

Durante os três meses de estágio que realizei na FG dispensei várias vezes 
MNSRM seguindo estas pautas de conduta. Esta dispensa de medicamentos 
representa um ato de grande responsabilidade para o farmacêutico, devendo 
sempre relembrar o utente para o uso racional dos medicamentos e evitar o 
uso indevido e não necessário dos mesmos. 
 

Dispensa de outros produtos 
Em farmácia comunitária também existem vários produtos disponíveis para venda 

que não se inserem nas categorias tratadas anteriormente. Na FG é possível 

encontrar produtos de dermocosmética, higiene, dietéticos para alimentação 

especial ou pediátrica, suplementos alimentares, homeopatia, puericultura, 

dispositivos médicos e medicamentos para uso veterinário. 

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, define medicamento 

veterinário como toda a substância, ou associação de substâncias, apresentadas 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou 

dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista 

a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas. No artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, os 

medicamentos veterinários são classificados quanto à dispensa em medicamentos 

não sujeitos a receita médico-veterinária, medicamentos sujeitos a receita médico-

veterinária e medicamentos de uso exclusivo por médicos veterinários. [4] [1]. 

Visto que a FG se localiza num meio rural, a venda de medicamentos para uso 
veterinário é frequente, tanto para animais de companhia como para pecuária. 
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A maioria dos medicamentos vendidos são medicamentos antiparasitários 
para bovinos, suínos e caprinos, medicamentos contracetivos e coleiras com 
medicamentos antiparasitários para animais domésticos. 
Para efeitos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro, entende-

se por produtos cosmético qualquer substância ou mistura destinada a ser posta 

em contacto com diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade exclusiva ou principalmente, 

os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou 

corrigir os odores corporais [4]. 

A FG possui uma ampla gama de cosmética de várias marcas, Lierac®, 
Galenic®, Uriage®, e Nuxe®, Rene Furterer®, Neutrogena® e alguns produtos 
pontuais de outras marcas como Vichy®, La Roche-Posay® e Isdin®. Devido 
à falta de oferta deste tipo de produtos na região, a venda e aconselhamento 
de produtos de cosmética é muito frequente na FG. Realizei vários 
aconselhamentos de produtos de anti-envelhecimento, hidratantes e para o 
cuidado de peles com acne. É crucial transmitir ao utente que procura o 
aconselhamento do farmacêutico, uma imagem confiante e um conhecimento 
profundo dos produtos. Para tal tive que dedicar algum tempo ao estudo das 
diferentes gamas e funções dos seus produtos. Reconheço que é uma área 
bastante extensa e oferece uma multiplicidade de opções que requerem 
estudo e espirito crítico. 
Da mesma forma, o termo dispositivo médico é definido pelo artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho, como qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário 

para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido 

no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinados 

pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

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

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

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

• Controlo da conceção [4]. 

A FG possui uma grande variedade de dispositivos médicos, sendo que os 
mais procurados são materiais de penso, sacos coletores de urina, 
termómetros e preservativos. 
Quantos aos suplementos alimentares, segundo o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

136/2003, de 26 de Junho, entende-se pelos géneros alimentícios que se destinam 

a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma 

doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas 

semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e 

outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em 

unidades medidas de quantidade reduzida [4]. 

Os suplementos alimentares que mais vendi na FG foram dispensados como 
resposta a queixas de cansaço e falta de energia por parte dos utentes. 
Também é possível encontrar na FG uma grande variedade de géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial. O artigo 2.º do Decreto-Lei 

74/2010, de 21 de Junho define estes produtos como géneros alimentícios que, 

devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo. Estes produtos são indicados para pessoas cujo 

processo de assimilação ou metabolismos se encontrem perturbados, que se 

encontrem em condições fisiológicas especiais lactentes, ou crianças de pouca 

idade em bom estado de saúde [4]. 

Os produtos deste tipo mais pedidos eram leites para bebés sem lactose ou 
anticólicas, e vários produtos com elevado teor em calorias destinados a 
idosos com dificuldades em comer. 
Existem ainda vários produtos de puericultura, incluindo biberões a águas-
de-colónia para bebés, e ainda uma grande diversidade de produtos de 
dietética. Este foi um campo que me exigiu bastante tempo de estudo e 
descoberta, pois não tinha um conhecimento prévio dos produtos existentes 
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em farmácia, das diferenças entre eles e da informação que é necessário 
transmitir aos utentes. 

 

Cuidados de saúde 
Tal como explicado nas Boas Práticas de Farmácia aprovadas pela Ordem dos 

Farmacêuticos e pela Associação Nacional de Farmácias, a farmácia, enquanto 

espaço de saúde, pode oferecer serviços de determinação bioquímicos e 

fisiológicos dos utentes [1]. 

A determinação dos parâmetros bioquímicos na farmácia traz inúmeros benefícios 

para os utentes, pois representa uma forma fácil e fiável de aumentar o controlo 

sob a doença sem necessidade de se deslocarem ao médico para este efeito. 

A FG possibilita a determinação do peso, altura, índice de massa corporal e pressão 

arterial com o auxílio de uma máquina que integra a medição de todos estes 

parâmetros.  

A realização da determinação da glicémia capilar, colesterol total e triglicerídeos é 

realizada pelo farmacêutico. Existe um aparelho específico para a leitura do teor de 

glicose, e outro para a medição do colesterol total ou triglicerídeos conforme a tira 

de análise escolhida.  O procedimento a realizar é igual nos três casos: 

• Preparar da bancada de trabalho com álcool, algodão, luvas, contentor de 

resíduos do grupo IV, pensos, lancetas, tiras de teste e aparelho adequados 

para a medição pretendida; 

• Colocar as luvas e desinfetar o dedo do utente com álcool. Uma boa prática 

de trabalho consiste em massajar o dedo do utente para estimular a 

circulação capilar e pedir ao utente para lavar as mãos previamente, de 

forma a remover suor ou gordura; 

• Deixar o álcool evaporar; 

• Inserir a tira no aparelho; 

• Preparar a lanceta descartável para realizar a punção capilar; 

• Segurar o dedo do utente firmemente e picar na face lateral; 

• Colocar a lanceta no contentor de resíduos do grupo IV; 

• Deixar formar uma gota de sangue; 

• Encostar a tira de teste à gota de sangue; 

• Aguardar o resultado e colocar um penso no dedo do utente; 
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• Colocar os restantes resíduos nos respetivos contentores; 

• Ler o resultado e comparar o resultado com os valores de referência; 

• Interpretar o resultado e intervir em conformidade com a situação. 

Realizei várias determinações destes 3 parâmetros bioquímicos, seguindo 
este procedimento, e auxiliei os utentes na utilização da máquina para a 
determinação do peso, altura, índice de massa corporal e pressão arterial.  
O teste de gravidez é outro tipo de dispositivo médico bastante procurado na 
FG. Sempre que dispensei um teste de gravidez sugeri a compra de um copo 
para recolha de urina e informação sobre a leitura do resultado. 
 

Conferência de receituário 
Todas as RM faturadas têm de ser verificadas até ao final de cada mês para serem 

posteriormente, enviadas para a administração regional da saúde (ARS) e para que 

a farmácia seja reembolsada.  

Nas receitas manuais é necessário verificar que o organismo, portarias e regime 

especial de comparticipação foram corretamente selecionados. Outros pontos a ter 

em conta são a validade, assinatura da receita pelo médico prescritor, que a data 

da dispensa é igual ou superior à data de prescrição. Quanto à parte posterior da 

receita, que é impressa na farmácia, é importante conferir se tem carimbo, data e 

assinatura do farmacêutico, se a dispensa está de acordo com o prescrito e de 

acordo com as exceções, e a assinatura do utente. 

No caso das receitas eletrónica, lote 99, é apenas necessário confirmar apenas se 

a RM tem o carimbo, data e assinatura do farmacêutico, assinatura do médico 

prescritor e do utente, e verificar se o número da receita é igual ao impresso no 

verso da RM. 

Tal como explicado no artigo 7.º da Portaria n.º 3-B/2007, de 02 de Janeiro, as RM 

são organizadas em lotes, sendo que cada lote é constituído por 30 receitas do 

mesmo tipo. Os lotes são identificados através de verbetes de identificação de lote, 

onde a farmácia regista o seu nome e código, data da fatura, quantidade de 

receitas, importância total do lote correspondente ao PVP, do total a pagar pelos 

utentes e pelo Estado [1]. 

A emissão da fatura mensal, regulada pelo artigo 8.º da Portaria n.º 3-B/2007, de 

02 de Janeiro, acompanha as RM organizadas por verbetes [1]. 
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Como descrito no artigo 6.º da Portaria n.º 3-B/2007, de 02 de Janeiro [1], a 

farmácia envia à ARS competente em função da localização da farmácia, ou a 

entidade por esta designada, até ao dia 10 do mês seguinte ao do fornecimento, os 

seguintes documentos: 

• As receitas médicas onde estão prescritos os medicamentos 

comparticipados dispensados a beneficiários do SNS; 

• A fatura mensal, em três exemplares, correspondente ao valor da 

comparticipação do Estado no PVP dos medicamentos dispensados a 

beneficiários do SNS. 

O pagamento do Estado, segundo o artigo 10.º da Portaria n.º 3-B/2007, de 02 de 

Janeiro, é realizado no dia 10 do mês seguinte ao envio da fatura mensal através 

da ARS ou de terceiro, mediante transferência para uma conta bancária indicada 

pela farmácia [1]. 

Durante o meu estágio profissionalizante, observei todos os procedimentos 
relativos à conferência de receituário e faturação. 
 

Parte 2 – Apresentação dos temas desenvolvidos 

No início do meu estágio profissionalizante na FG, juntamente com o meu 

orientador Dr. Orlando Gonçalves, tentei identificar as lacunas existentes na 

farmácia, na comunidade e nos serviços prestados. Deste modo chegamos à 

conclusão que seria possível melhorar vários aspetos a nível da divulgação de 

serviços e marketing na farmácia. Do mesmo modo, seria crucial promover ações 

de sensibilização junto da comunidade. Desta forma, eu propus as seguintes 

hipóteses: melhorar a divulgação dos serviços prestados na farmácia, campanhas 

de marketing e divulgação da farmácia nas redes sociais, ação de sensibilização 

da acne para adolescentes, preparação de blisters com a medicação semanal, e 

sessões de esclarecimento e informação personalizadas sobre a medicação 

tomada pela pessoa. Tendo em conta o que seria mais proveitoso para a farmácia 

e, ao mesmo tempo, fazível em 3 meses de estágio, escolhemos apenas dois 

temas. Estes foram: Divulgação de serviços e marketing na farmácia e nas redes 

sociais, e a ação de sensibilização Acne na Adolescência na Escola E.B. 2,3/S de 

Melgaço.  
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Projeto 1: Divulgação de serviços e marketing na farmácia e nas redes sociais 

Enquadramento  
A farmácia possui uma página na rede social Facebook® que não foi atualizada no 

último ano, duas televisões no interior da farmácia e um ecrã de leds para o exterior 

da farmácia. 

Este projeto surgiu após uma conversa com o Dr. Orlando Gonçalves, onde 

manifestou que sentia várias falhas de comunicação com a comunidade. As 

campanhas de promoção e marketing chegavam a um número reduzido de 

pessoas e ao mesmo tempo não havia visualizações na página da rede social 

Facebook®.  

A comunicação é uma ferramenta essencial entre as pessoas, permitindo-nos 

transmitir ideias, aprender e relacionar-nos com aqueles que nos rodeiam. É fulcral 

para qualquer farmácia possuir a capacidade de transmitir a informação pertinente 

à comunidade onde está inserida. A minha motivação neste projeto foi a 

necessidade existente de um meio de comunicação eficaz entre a farmácia e a 

comunidade, tendo por isso começado o projeto no dia 28 de Dezembro.  

 

Objetivos 
O objetivo geral foi aumentar o número de pessoas atingidas pelas intervenções da 

farmácia.  

Ao nível da divulgação de serviços na farmácia e nas redes sociais seria necessário 

aumentar as visualizações da página do Facebook®. Para atingir este fim teria de 

aumentar as publicações realizadas no Facebook® e realizar vídeos apelativos 

para reproduzir nas televisões. 

Ao nível das campanhas de Marketing seria importante criar uma identidade própria 

para a farmácia na página do Facebook®, associando uma imagem fresca e 

diferenciadora. Outro objetivo seria realizar vídeos e publicações que 

aumentassem a curiosidade das pessoas em conhecer a farmácia e os 

farmacêuticos. 

 

Métodos 
O primeiro passo para dinamizar a página do Facebook® já existente foi a sua 

organização e a criação de um sorteio, Sorteio de Inverno (SI). 
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Este sorteio foi realizado no Facebook® e teve a duração de 3 semanas, desde 4 

de Janeiro até 25 de Janeiro. O cabaz a sortear continha vários produtos de 

cosmética e maquilhagem, de forma a motivar as pessoas a participar. Incluí várias 

fotografias para identificar os produtos do cabaz assim como o respetivo 

Regulamento de Participação, presentes nos Anexos 3 e 4. Para uma participação 

no sorteio ser considerada válida, cada utilizador da rede social, teria que reunir 

todos os seguintes critérios: 

• Pôr “Gosto” na página do Facebook® da FG; 

• Partilhar de forma pública a publicação do Sorteio; 

• Ativar as notificações das publicações da FG; 

• Comentar a publicação do sorteio referindo aquilo que pensa sobre a FG. 

Além disso, seria possível realizar uma entrada extra no sorteio se o utilizador 

publicasse uma fotografia alusiva à FG e usasse o hashtag 

#farmaciagoncalves2017 incluindo a localização da mesma. Da mesma forma, 

seriam excluídos do sorteio os utilizadores que não cumprissem todos os critérios 

supracitados. 

Após cada participação eu atribuí um número a cada comentário realizado, de 

acordo com a ordem cronológica dos mesmos, e contabilizando apenas um 

comentário por pessoa. Procedi de forma idêntica na atribuição de números a todas 

as fotografias publicadas com o hashtag #farmaciagoncalves2017. Assim sendo, 

seriam atribuídos no máximo, 2 números por pessoa para participar no sorteio. 

O sorteio foi realizado no dia 25 de Janeiro pelas 19h através da escolha aleatória 

de um número com o auxílio do website https://www.ramdom.org/.   

Realizei várias publicações no Facebook® para dinamizar o sorteio, assim como 

um vídeo para reproduzir nas televisões do interior da farmácia. No dia 25 de 

Janeiro, filmei a escolha aleatória da pessoa vencedora e publiquei mais uma vez 

nesta rede social. 

O prémio poderia ser entregue ao vencedor durante as 2 semanas seguintes, ou 

seja, o último dia para reclamar o prémio era o dia 8 de Fevereiro. Na eventualidade 

do vencedor não reclamar o prémio, o mesmo seria entregue a um segundo 

vencedor no prazo de uma semana. No ato da entrega do prémio, tirei uma 

fotografia à vencedora com todos os produtos sorteados. Após o consentimento da 

vencedora, a fotografia foi publicada na página do Facebook® e no Jornal Voz de 

Melgaço, Anexo 5, com a finalidade de promover e dar mais visibilidade à farmácia. 
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Este projeto terminou apenas no meu último dia de estágio. Visto que a rede social 

está programada para dar mais visibilidade e importância a páginas que possuem 

interações e publicações regulares, seria necessário fazer uma atualização 

constante desta. Sendo assim, de forma a manter e aumentar o alcance da página 

do Facebook®, tirei várias fotografias a produtos e realizei pequenos textos que me 

permitissem uma atualização regular da página. Tendo em conta os produtos que 

a farmácia possui para venda, escolhi promover os produtos da NUXE®, RENÉ 

FURTERER®, DUREX® e SCHOLL®. Seguindo a mesma linha de raciocínio 

publicitei o serviço de nutrição da FG e a participação no I Encontro Ibérico de 

Oncologia. Estas publicações estão apresentadas no Anexo 6. 

Para comemorar o Dia dos Namorados realizei dois corações em cortiça para 

colocar na montra e relembrar as pessoas desse dia. Este trabalho foi realizado 

com a intenção de chamar a atenção das pessoas e tornar a experiencia de estar 

na farmácia mais agradável. Por outro lado, o Anexo 7 mostra a decoração alusiva 

ao amor prevê incentivar a compra de presentes para oferecer neste dia, 

aumentando assim as vendas da farmácia.  

Com a intenção de comemorar o Carnaval e promover vários produtos de 

maquilhagem da FG, realizei um vídeo sobre como realizar uma maquilhagem para 

o Carnaval. Este vídeo publicitava e identificava de forma clara os produtos de 

maquilhagem disponíveis para venda na FG e de que forma poderiam ser usados 

para realizar uma máscara de Carnaval rápida e bonita. O vídeo foi publicado no 

Facebook® 4 dias antes do Carnaval e no Anexo 8 estão representadas algumas 

fotografias da máscara. 

A minha última iniciativa como parte do estágio foi o Sorteio do Dia da Mulher. Com 

alguma antecedência, fiz várias publicações na página da rede social, relembrando 

assim os utilizadores de que no dia 8 de Março as mulheres teriam presentes 

especiais e iria decorrer outro sorteio. Com vista a aumentar o número de pessoas 

a visitar a farmácia nesse dia, produzi um vídeo apelativo para ser reproduzido no 

ecrã de leds do exterior. Nesse vídeo expus de maneira chamativa que no dia da 

mulher iriamos oferecer presentes a todas as mulheres e que estaria a decorrer um 

sorteio que incluía produtos de cosmética. Para participar era necessário efetuar 

uma compra num valor superior a 15€ e colocar a respetiva fatura numa caixa, para 

ser sorteada no dia seguinte. 
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O sorteio foi realizado no dia 9 de Março, tendo sido posteriormente publicado no 

Facebook® o vídeo do sorteio e a fotografia da vencedora com todos os produtos. 

 

Resultados 
A primeira abordagem nas redes sociais para aumentar a visualização da farmácia 

e a interação com a comunidade foi bem sucedida. Todos os dados foram 

fornecidos pela informação estatística que a página do Facebook® produz e estão 

resumidos na Tabela 3. Estes dados permitiram avaliar o impacto do projeto. 
Tabela 3 - Valores estatísticos das publicações na página do Facebook®. Todos os dados apresentados foram 
fornecidos pelo Facebook® 

 Pessoas Alcançadas Reações Geradas 

SI 3370 211 

Vencedora do SI 909 26 

Produtos NUXE® 884 7 

Produtos RENÉ 
FURTERER® 

1079 9 

Produtos DUREX® 1514 41 

Produtos SCHOLL® 1024 28 

Serviço de Nutrição 534 9 

Participação no I 
Encontro Ibérico de 

Oncologia 
1514 41 

Vídeo Carnaval 1591  

Vídeo Sorteio do Dia da 
Mulher 

334 11 

Vencedora do Sorteio 
do Dia da Mulher 

640 22 

 

Tal como apresenta a Tabela 3, o Sorteio de Inverno alcançou 3370 pessoas e 

gerou 211 reações. Apesar de possuir menor impacto, a fotografia da vencedora 

com os prémios também originou bons resultados, visto que alcançou 909 pessoas 

e gerou 26 reações.  

As publicações posteriores foram realizadas para manter a página ativa, assim 

como um bom nível de visualizações e alcance.  Esta atividade regular permitiu que 
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a página mantivesse sempre um alcance médio de 1000 pessoas, superando assim 

as expectativas iniciais. 

A decoração para o Dia dos Namorados com corações de cortiça conseguiu 

impactar as pessoas e criar um ambiente divertido dentro da farmácia. Estes 

objetos suscitaram curiosidade e várias perguntas, permitindo assim uma maior 

cumplicidade e empatia entre o farmacêutico e o utente. 

Igualmente, o vídeo da máscara de Carnaval alcançou 1591 pessoas nas redes 

sociais e originou várias perguntas e comentários sobre a máscara e os produtos 

utilizados. 

O Sorteio do Dia da Mulher teve um impacto muito positivo na comunidade e na 

página do Facebook®. A publicação do vídeo a anunciar a vencedora alcançou 344 

pessoas e foi reproduzido 122 vezes. A fotografia da vencedora com os produtos 

oferecidos alcançou 640 pessoas e gerou 22 reações na página da rede social. 

A um nível mais global, o número de gostos na página aumentou 107% e as 

visualizações aumentaram 105%, relativamente aos valores anteriores ao projeto. 

 

Discussão 
O Sorteio de Inverno aumentou significativamente o número de gostos e interações 

com a página, permitindo que esta começasse a aparecer de forma mais frequente 

no “Feed de notícias” dos utilizadores. Foi com agrado que percebi que tinha 

melhorado o dia da vencedora, tal como me disse “Ai que bom, já ganhei o dia! 

Nunca me sai nada...”. Enquanto futura farmacêutica percebo que o nosso objetivo 

deve passar também por diminuir a distância entre o profissional e o utente, 

permitindo assim um maior conhecimento do utente. Esta ferramenta irá permitir-

me abordar as pessoas de maneira mais agradável e transmitir as informações 

mais importantes de modo mais fluido.  

Esta interação na página da rede social foi forte e teve um grande impacto. O 

número de visualizações aumentou consideravelmente e a página começou a 

aparecer de forma automática aos utilizadores, contrariamente ao que acontecia 

nos meses anteriores. Esta ação repercutiu-se também nas publicações seguintes, 

visto que obtiveram um alcance maior devido a todas as interações que o Sorteio 

de Inverno gerou. 

Ao realizar publicações de forma periódica, consegui aumentar o alcance da página 

aos utilizadores da rede social. A partilha de fotografias de produtos que a FG 
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possuía em stock, levou a que as pessoas se sentissem mais ligadas à farmácia e 

com o seu dia-a-dia. Os produtos foram escolhidos com a finalidade de dar a 

conhecer à população de Melgaço a sua existência na FG, publicitar a FG e 

aumentar as vendas dos produtos. 

De igual forma, o vídeo da máscara de carnaval foi realizado com a intenção de 

mostrar à população os produtos de maquilhagem existentes na FG, promover a 

venda dos mesmos e ao mesmo tempo provocar reações nas redes socias.  

Com o último sorteio, Sorteio do Dia da Mulher, foi possível dinamizar o 

atendimento do dia 8 de Março visto que as pessoas ficaram curiosas, contentes e 

expectantes. Por outro lado, demos a conhecer novos produtos de cosmética a uma 

senhora, tornando-a assim numa possível cliente da marca, e ao mesmo tempo 

divulgamos esses mesmos produtos na página da rede social. 

 

Conclusão 
Sendo a comunicação uma parte fundamental na organização de uma comunidade 

e na transmissão de ideias e informação, foi-me muito gratificante realizar este 

projeto. As expectativas foram amplamente superadas, e os objetivos cumpridos. 

A página da FG na rede social Facebook® ganhou mais seguidores e visibilidade, 

tornando-se assim mais eficiente a promoção de produtos através deste meio. 

Consegui dar uma imagem jovem, fresca e atual à rede social já existente, 

melhorando a comunicação entre a farmácia e os seus seguidores.  

Durante todo o tempo que dediquei a este projeto percebi como é difícil e desafiante 

para um farmacêutico realizar todas as atividades diárias e conseguir manter uma 

página nas redes sociais de uma forma dinâmica e moderna. Todo o feedback que 

recebi dos farmacêuticos da FG foi ótimo. Tenho a agradecer todas as opiniões e 

ideias que me ofereceram, pois ajudaram-me muito a atingir os objetivos propostos 

com sucesso.  

Será importante, num futuro próximo, continuar a atualizar e a dinamizar a página 

para não perder toda a atividade gerada e continuar a crescer nas redes sociais. 
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Acne na Adolescência 

 

Enquadramento 
Melgaço é o concelho mais a norte de Portugal e pertence ao distrito de Viana do 

Castelo. Esta localidade tem vindo a perder um grande número de habitantes, 

principalmente jovens e encontra-se relativamente distante das maiores cidades do 

norte do país. Por este motivo, acontece muitas vezes que informações importantes 

a nível da saúde não cheguem com facilidade à população, tanto adulta como 

jovem. 

A acne é uma doença de pele que afeta grande parte dos adolescentes. Segundo 

um estudo realizado no norte do país no ano 2000, cerca de 42,1% dos jovens 

menores de 15 anos de idade e 55,8% dos indivíduos com idades compreendidas 

entre os 15 e 29 anos, sofriam de acne. Um estudo posterior de 2006, realizado na 

mesma região apontava para uma prevalência de 82,4% desta patologia, sendo 

mais frequente no sexo masculino [5] [6]. 

Por esta razão achei interessante atuar no seio do grupo de adolescentes de 

Melgaço, em relação à acne. Esta patologia afeta muitos adolescentes do meu 

concelho e a maioria não sabe como tratar e melhorar o estado da sua pele. Sendo 

assim, decidi realizar sessões de informação/sensibilização sobre a acne a todos 

os alunos do 3º ciclo do ensino básico da escola E.B 2,3/S de Melgaço.  

O envolvimento de um farmacêutico com a comunidade é muito importante, visto 

que é uma fonte fidedigna de informação. Esse ideal de ajuda e de transmissão de 

conhecimentos motivou-me a escolher os adolescentes e este problema de pele 

tão comum.  

Depois de entrar em contacto com a URIAGE®, a marca enviou-me vários kits de 

amostras para entregar aos alunos assim com um vale de desconto para ser usado 

na FG. O Anexo 9 mostra o kit de amostras e o vale de desconto. 
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Objetivos 
O principal objetivo foi sensibilizar todos os alunos do 3ºciclo do ensino básico da 

Escola E.B 2,3/S de Melgaço sobre a Acne e os cuidados a ter com a pele no seu 

dia-a-dia. 

Outra meta proposta foi aumentar as vendas da gama Hyséac da URIAGE®, visto 

ser a gama de produtos de dermocosmética para peles mistas e oleosas existentes 

na FG. 

  

Acne Vulgaris: Fisiopatologia e Diagnóstico 
 A acne é uma doença crónica que afeta o folículo pilossebáceo (FPS). Esta 

estrutura é constituída pelo folículo piloso e a glândula sebácea, presentes na pele. 

Existem quatro mecanismos fisiopatológicos na origem desta patologia: hiperplasia 

sebácea mediada por androgénios, alteração na queratinização folicular, 

colonização por Propionibacterium acnes e libertação de mediadores inflamatórios 

[7]. 

A puberdade está associada ao aumento dos níveis de androgénios, que estimulam 

a produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Esta hiperseborreia é 

acompanhada por alterações na composição do sebo: diminuição do teor de ácido 

linoleico, aumento do teor de esqualeno e ácidos gordos livres. Ao ácido linoleico 

presente no sebo em teores elevados previne a formação de comedões, no entanto 

o que se verifica na acne é uma diminuição da quantidade de ácido linoleico 

produzido. Está também relacionada com elevados teores de esqualeno e ácidos 

gordos na composição do sebo que, sob a forma oxidada, induzem a libertação de 

citoquinas inflamatórias, como a Interceucina 1 [8]. 

Segundo Hywel C Williams, os linfócitos CD4+ e os macrófagos poderão estar 

envolvidos no processo inflamatório por estimularem a vasculatura pilossebácea, 

promovendo assim a hiperqueratinização do FPS [7].  A hiperqueratinização do 

FPS caracteriza-se pelo aumento da proliferação e adesão dos queratinócitos. 

Além disso, o elevado teor em androgénios conduz a uma descamação anormal do 

epitélio, aumentando a obstrução dos folículos [9]. 

A hiperseborreia associada à hiperqueratinização originam um ambiente anaeróbio 

e rico em lípido propício para a proliferação de microrganismos. A 

Propionibacterium acnes é uma bactéria anaeróbia comensal da flora cutânea que 

é responsável pela colonização do FPS [7] [10]. No interior da glândula sebácea, a 
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P. acnes, produz várias enzimas que aumentam a inflamação local. Hialuronidases, 

proteases e lipases são algumas das enzimas produzidas na fase exponencial de 

crescimento bacteriano. Além disso, também produz fatores quimiotáticos levando 

à chamada de neutrófilos, linfócitos e macrófagos para a região infetada. As 

principais enzimas responsáveis pela degradação do sebo são as lipases, sendo 

por isso um dos principais fatores de virulência envolvidos nesta doença. A hidrólise 

do sebo pelas lipases origina a formação de glicerol e de ácidos gordos livres, que 

promovem a inflamação. Ao mesmo tempo, os ácidos gordos livres aumentam a 

adesão entre a P.acnes e as células do folículo piloso promovendo, desta forma, a 

colonização e a formação de biofilme [11].   

Um biofilme caracteriza-se pela aderência de uma população bacteriana a uma 

superfície, neste caso ao FPS, através da secreção de um polissacarídeo 

extracelular. A matriz encapsula toda a população e é, principalmente, constituída 

por polissacarídeos, água e ADN extracelular. Esta estrutura atua como uma 

barreia física de proteção, limitando a penetração de antibióticos, e aumentando a 

patogenicidade do microrganismo ao permitir o crescimento em condições 

adversas. Esta é uma das razões apontadas para a utilização de antibióticos 

durante vários meses no tratamento da acne, assim como da resistência à terapia 

[12]. 

Finalmente, toda a reação inflamatória e imunitária desencadeada nos vários 

processos conduz à rotura da parede da glândula, cirando lesões inflamatórias [10].   

O aumento da produção de sebo e as anomalias na diferenciação e adesão dos 

queratinócitos conduzem à formação de lesões retencionais, designadas por 

comedões. Estas lesões constituem as lesões elementares da doença, visto que é 

aqui onde se desenvolve a infeção e inflamação da pele. As áreas do corpo mais 

afetadas são a face, a parte superior do tórax e o dorso, por serem as áreas com 

mais concentração de glândulas sebáceas [10]. 

Esta dermatose multifatorial pode apresentar vários tipos de lesões, definindo 

assim o tipo e gravidade da acne. Assim sendo, existem vários tipos de lesões: 

comedões, pápulas, pústulas, nódulos, quistos e cicatrizes [10].   

Os comedões não inflamatórios têm origem nos FPS que produzem excesso de 

sebo juntamente com uma anomalia na diferenciação e adesão dos queratinócitos. 

Podem ser identificados por comedões fechados ou abertos, se o poro estiver 
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dilatado (comedões brancos ou negros). Os comedões negros também são 

conhecidos, popularmente, por pontos negros [10]. 

No momento em que o comedão é infetado, origina uma lesão inflamatória 

designada por pápula. É clinicamente caracterizada por eritema e edema de 

pequenas dimensões [10]. 

Numa fase posterior, a pápula inflamada acumula conteúdo purulento produzido 

pela P.acnes, ao que se dá o nome de pústula. Popularmente, adota o nome de 

borbulha ou espinha [10].   

Pode existir a formação de nódulos, estruturas idênticas à pápula, mas de maiores 

dimensões. Em casos mais severos, o comedão sofre várias ruturas e 

recapsulações, adquirindo grandes dimensões, identificando-se como um quisto. 

As cicatrizes também são muito vulgares e têm origem na destruição do FPS devida 

à reação inflamatória [10]. 

O diagnóstico diferencial desta patologia deve ser realizado pela examinação física 

das lesões na pele. É importante questionar o paciente sobre a duração dos 

sintomas, a localização das lesões no corpo e como reage à exposição ambiental. 

Outros fatores importantes a ter em conta no sexo feminino são a exacerbação com 

a menstruação, história menstrual, gravidez, contracetivos orais e cosmética. 

Durante o exame físico, a classificação do tipo de acne tem por base a morfologia 

predominante das lesões. Existem três tipos básicos de acne: acne comedónica, 

acne pápulo-pustulosa e acne nódulo-quística. Tal como o próprio nome indica, a 

acne comedónica caracteriza-se para presença de comedões não inflamatórios 

abertos e/ou fechados na pele. A acne pápulo-pustulosa ocorre quando existem 

pápulas e pústulas inflamadas. Nos casos mais severos de doentes que possuem 

também nódulos ou quistos, dá-se o nome de acne nódulo-quística [10] [9].   

Esta doença também pode ser classificada em função da gravidade e severidade 

das lesões em ligeira, moderada ou grave, tal como definido na Tabela 4 [10]. 
Tabela 4 - Classificação da Severidade da Acne segundo Botros et al. [9].   

Tipo de Acne Lesões apresentadas 

Acne ligeira 

< 20 comedões ou 

<15 lesões inflamatórias ou 

< 30 lesões no total  

Acne moderada 20-100 comedões ou 
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15-25 lesões inflamatórias ou 

30-125 lesões no total 

Acne severa 

> 5 nódulos ou 

> 50 lesões inflamatórias no total ou 

> 125 lesões no total 

A acne possui um grande impacto a nível psicossocial. Tendo em conta que a 

maioria das lesões ocorrem na face, e sendo esta uma parte muito exposta do 

corpo, é comum influenciar a autoestima dos adolescentes.  A maneira como se 

relacionam com os outros e a autoconfiança é alterada, levando em alguns casos 

ao isolamento social e depressão [10]. 

 

Acne Vulgaris: Mitos e Tratamento 
Na sabedoria popular existem vários mitos e conceitos erróneos sobre este 

problema cutâneo que, enquanto profissional de saúde, considero importante 

esclarecer e informar.  

A acne não é contagiosa, é principalmente uma doença inflamatória que está 

associada com uma infeção oportunista de uma bactéria comensal da flora cutânea 

[13]. 

Apesar de gerar muita controvérsia entre vários autores, não existe ainda uma 

ligação causal clara entre a dieta e o desenvolvimento da acne. Assim sendo, 

alimentos como o leite, os frutos secos, refrigerantes ou chocolate não apresentam 

uma relação causa-efeito comprovada com as lesões cutâneas [14] [10] [15] [16]. 

As lesões cutâneas podem originar cicatrizes, algumas bastante profundas, que 

afetam a qualidade de vida e autoestima do doente [17]. 

Contrariamente à opinião geral da sociedade, a acne não está associada a uma 

falta de higiene nem a estilos de vida. As lavagens frequentes da pele ao longo do 

dia podem agravar a acne e contribuir para a irritação cutânea. Estas lavagens 

excessivas eliminam a oleosidade natural da pele, tornando-a demasiado seca e 

estimulando a produção de mais sebo. Da mesma forma, é possível usar 

maquilhagem para camuflar as lesões acneicas, desde que seja não comedogénica 

e específica para peles oleosas [10] [16] [7]. 

Apesar de algumas pessoas afirmarem que a acne melhora com a exposição solar, 

não existe nenhuma evidência científica que comprove este facto. Por outro lado, 
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a exposição solar sem os devidos cuidados e proteção pode levar à pigmentação 

das lesões cutâneas [10] [16]. 

Outro mito muito enraizado nos adolescentes sugere que a colocação de pasta dos 

dentes nas pápulas e pústulas diminui a inflamação e melhora o seu aspeto. Na 

realidade as pastas de dentes possuem vários agentes irritantes para a pele, e a 

sua aplicação em lesões cutâneas é beneficiosa [18]. 

A diversidade do tipo de lesões e severidade da acne conduz a diferentes 

tratamentos, por esse motivo o tratamento deve ser o mais personalizado possível. 

Todos os mecanismos patológicos difíceis de controlar tornam o tratamento 

demorado. Nas primeiras 6 a 8 semanas apenas se observam os resultados iniciais 

da terapia. As opções terapêuticas têm como objetivos principais diminuir a 

produção de sebo, normalizar a queratinização do FPS, reduzir a proliferação 

bacteriana e a inflamação [19] [20]. 

A dermocosmética não substitui o tratamento farmacológico, apenas serve como 

coadjuvante do sucesso da terapêutica. São usados como complemento à 

terapêutica, aumentando a eficácia e diminuindo os efeitos secundários dos 

tratamentos antiacneicos. A rotina ideal para uma pela saudável tem em conta a 

higiene, hidratação, proteção solar e, quando necessário, tratamento 

farmacológico. A gama Hyséac® da URIAGE® propõe várias opções para a higiene 

diária da pele: água micelar de limpeza para peles mistas a oleosas, gel de limpeza 

purificante, pain dermatológico e creme de limpeza purificante. As características 

dos vários produtos estão resumidas na Tabela 5. 
Tabela 5 - Produtos de limpeza da gama Hyséac da URIAGE® [21]. 

Produtos Características 

Água Micelar de limpeza para peles 

mistas a oleosas 

Hipoalergénico 

Remove impurezas e maquilhagem 

Efeito seborregulador e matificante 

Previne a secura cutânea 

Gel Limpeza Purificante 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Sem sabão 

Elimina impurezas e excesso de 

sebo 
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Pain Dermatológico para peles mistas e 

oleosas 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Sem sabão 

Elimina as impurezas e excesso de 

sebo 

Creme de Limpeza Purificante 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Indicado para peles irritadas e secas 

como resultado dos tratamentos 

deslipidantes. 

Acalma e reestrutura a pele 

Regula a flora bacteriana 

Purifica com suavidade 

Seborreguladora 

 

A limpeza da pele deve ser realizada duas vezes por dia, uma vez de manhã e 

outra à noite. Esta ação vai eliminar as impurezas da pele de uma forma não 

agressiva, ajuda a regular a produção de sebo e permite que a pele absorva melhor 

o creme hidratante ou de tratamento. 

Existem vários cremes hidratantes na gama Hyséac® da URIAGE®, tendo em 

conta os vários tipos de lesões resultantes da acne. As opções apresentadas por 

esta marca são: Hyséac® Mat’, Hyséac® K18, Hyséac® A.I., Hyséac® 3-regul e 

Hyséac® R. Os produtos estão descritos na Tabela 6. 
Tabela 6 - Características e indicações dos cremes hidratantes da gama Hyseac® da URIAGE® [21]. 

Produto Indicação Características 

Hyséac® Mat’ 
Cuidado matificante 

Pele oleosa 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Matificante e Seborregulador 

Hidratante 

Afina o grão da pele 

Hyséac® K18 

Cuidado Queratolítico e 

Seborregulador 

Pele oleosa com comedões 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Desencrusta 
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Afina o grão da pele 

Diminui os poros dilatados 

Matificante e Seborregulador 

Hyséac® A.I. 

Cuidado Anti-imperfeições 

Pele oleosa com pápulas e 

pústulas 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Sem óleos 

Favorece o desaparecimento 

das lesões  

Previne a formação de 

marcas 

Matificante e Seborregulador 

Hyséac® 3 -

regul 

Cuidado global 

Pele oleosa com comedões, 

pápulas e pústulas 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Sem óleos 

Favorece a eliminação das 

lesões 

Afina o grão da pele 

Matificante e Seborregulador  

Hyséac® R 

Cuidados complementares  

Pele seca e irritada derivado 

dos tratamentos 

farmacológicos 

Hipoalergénico 

Não comedogénico 

Sem óleos 

Calmante e reconfortante 

Reestrutura  

Hidrata 

 

Portugal é um país com muitas horas de sol, assim sendo, é fundamental aplicar 

protetor solar no rosto durante todo o ano. Existem dois protetores solares, da 

mesma gama específicos para peles oleosas e mistas, com fator de proteção solar 

30 e 50. Protegem a pele dos raios ultravioleta A e B, ao mesmo tempo que 

proporcionam hidratação e absorbem o excesso de sebo produzido [21].   

A terapêutica farmacológica está divida em tratamento tópico e tratamento 

sistémico, dependendo da severidade e tipo de acne. Nas formas de acne ligeiras 

e moderadas é apenas utilizado tratamento tópico, enquanto que na acne severa 

há necessidade de conjugar o tratamento tópico e sistémico.  
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Os compostos mais usados a nível tópico são os retinoides, os antibióticos e o 

peróxido de benzoílo. Os retinoides para uso tópico em Portugal são a tretinoína 

em creme, isotretínoína em gel e adapaleno em creme e em gel, sendo 

considerados a primeira linha de tratamento para acne ligeira a moderada. O seu 

mecanismo de ação consiste em normalizar a hiperqueratinização, evitando assim 

o bloqueio do FPS e a consequente formação de comedões. Esse controlo sob o 

crescimento e diferenciação da epiderme é conseguido através da modulação de 

vários fatores de crescimento celular. Também tem poder anti-inflamatório, muito 

importante para tratar as lesões inflamatórias da acne vulgaris. Além disso, o uso 

de retinoides a nível tópico permite uma melhor penetração de outros 

medicamentos aplicados de uso tópico. Possuem alguns efeitos adversos 

responsáveis pela maioria das queixas dos doentes, visto que tem um potencial 

irritativo, provocam secura cutânea e intolerância solar. O melhor método para 

tentar contornar estes efeitos é a sua aplicação à noite e em dias alternados, além 

da aplicação de cremes hidratantes e reconfortantes sem óleos e protetor solar [22] 

[19]. 

Os antibióticos são usados em casos de acne com lesões inflamatórias, e em 

associação com retinoides tópicos. Os antibióticos mais usados são a eritromicina, 

clindamicina e tetraciclinas. Possuem uma dupla ação, tendo um efeito 

antibacteriano direto no P.acnes e um efeito anti-inflamatório. O efeito anti-

inflamatório é explicado pela capacidade de suprimir a quimiotaxia dos leucócitos, 

reduzir o número de P.acnes, inibir e diminuir a produção de lipases bacterianas, 

diminuindo assim a quantidade de ácidos gordos livres [23] [19]. 

Da mesma forma, o peróxido de benzoílo possui dois mecanismos de ação pelos 

quais combate a acne. Por um lado, inibe a produção de espécies reativas de 

oxigénio por parte dos neutrófilos, tendo assim um efeito anti-inflamatório. Além 

disso tem efeito bacteriostático e não está relacionado com resistências 

bacterianas. No entanto, o peróxido de benzoílo pode causar dermatites de contato 

e descoloração de cabelos e roupa. É, geralmente, melhor tolerado e mais eficaz 

quando aplicado em associação com eritromicina e clindamicina [23]. 

Nos casos mais severos de acne inflamatória há necessidade de usar tratamento 

sistémico com recurso a antibióticos, retinoides ou terapia hormonal. Os antibióticos 

de primeira linha de tratamento são as tetraciclinas de segunda geração, doxiciclina 

e minociclina. Outras opções são as tetraciclinas de primeira geração – 



Sofia Fernandes Relatório de Estágio Profissionalizante  36 

oxitetraciclina e cloridrato de tetraciclina. Em caso de intolerância ou 

contraindicação às tetraciclinas deve optar-se por macrólidos como a eritromicina, 

azitromicina ou claritromicina. As quinolonas, o cotrimoxazol e o trimetromil 

representam as opções possíveis da terceira linha de tratamento. É importante 

realçar que não devem ser administrados por um longo período de tempo para 

evitar favorecer o aparecimento de resistências bacterianas. Da mesma forma, se 

não produzirem uma melhoria claramente evidente [19] [7]. 

 A isotretinoína oral está reservada para casos de acne nodulo-quístico severa com 

formação de cicatrizes ou para acne refratária à terapia. O seu mecanismo de ação 

é similar aos retinoides de uso tópico, normalizando a queratinização e formação 

de sebo, diminuindo a colonização da P.acnes e com atividade anti-inflamatória. 

Deve evitar-se a sua associação com medicamentos para uso tópico com potencial 

irritante e tetraciclinas orais. Pode causar vários efeitos secundários, mais 

marcados do que quando usada a nível tópico, desde secura cutânea a fragilidade 

das mucosas [9] [19] [24]. 

Por fim, os doentes do sexo feminino cuja acne está relacionada com um 

agravamento pré-menstrual, irregularidades menstruais ou hiperandrogenismo, 

podem beneficiar da terapia hormonal. As opções são contracetivos orais com 

estrogénio ou anti-androgénios orais como a espironolactona e o acetato de 

ciproterona. A sua ação resulta numa redução da atividade androgénica a nível da 

glândula sebácea [9] [20] [25]. 

O farmacêutico pode ter um papel importante junto destes doentes, visto que muitas 

vezes é o primeiro profissional de saúde a quem estes doentes recorrem. Em casos 

de acne inflamatória moderada a severa, acne com formação de cicatrizes ou acne 

em crianças com menos de 10 anos, os pacientes devem ser aconselhados a 

procurar um dermatologista para uma abordagem farmacológica sujeita a receita 

médica. Enquanto farmacêuticos, é o nosso dever explicar toda a terapia 

farmacológica assim como os cuidados necessários, aconselhar a associação de 

cuidados dermocosméticos e promover a adesão à terapêutica.  

 

Intervenção na Escola E.B 2,3/S de Melgaço 
No mês de Janeiro entrei em contato com a diretora da Escola E.B. 2,3/S de 

Melgaço para lhe propor uma sessão de sensibilização da acne para os alunos do 

3º ciclo. Após a proposta ter sido bem recebida, fui posta em contacto com a 
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professora coordenadora do Projeto Educação para a Saúde, Sandra Costa 

Gomes. Troquei vários e-mails com a professora a fim de decidir os anos, turmas 

e em que aulas seria possível realizar esta atividade. No total, esta atividade 

chegou a 176 alunos. Finalmente, chegamos a um calendário de permitia realizar 

esta sensibilização com todos os alunos do 3º ciclo, apresentado no Anexo 10. 

Como a FG se localiza perto da escola, foi fácil para mim conciliar os horários 

propostos pela professora e o estágio na FG. Decidimos realizar várias sessões, e 

não apenas um dia inteiro dedicado à acne, para perturbar o menos possível o 

decorrer do ano letivo. Assim sendo, as sessões de sensibilização decorreram 

durante o tempo destinado às disciplinas de cidadania, educação moral religiosa e 

católica, educação visual e francês. 

Para a sessão de esclarecimento realizei uma apresentação PowerPoint com a 

informação necessária e adaptada à idade dos alunos, tendo como tema a acne, 

presente no Anexo 11. Também levei alguns doces para incentivar os alunos a ter 

uma participação ativa, ordenada e para permanecerem calmos e bem-

comportados. A FG disponibilizou-me também algumas embalagens de teste para 

mostrar os produtos aos alunos ao longo da sessão.  

Reservei um tempo final para dúvidas e partilha de experiências, tendo encerrado 

a sensibilização oferendo amostras e vales de desconto oferta da URIAGE®. 

 

Resultados e Discussão 
Este projeto foi muito gratificante e gerou resultados muito positivos. 

Os alunos mostraram-se interessados e participativos ao longo das sessões. 

Fizeram intervenções interessantes, transformando a apresentação numa 

conversa fluída.  

Alguns adolescentes afirmaram não saber o que era a acne, embora a maioria 

apresentasse sintomatologia da acne. Foi particularmente interessante discutir 

sobre os mitos e realidades que eu expus e que eles também apresentaram. 

Os professores e funcionários que se sentiram intrigados pela atividade também 

permaneceram na biblioteca para assistir à sessão de sensibilização. Atravês do 

feedback que recebi, apercebi-me que tanto os adultos como os adolescentes 

sentiram que aprenderam alguma coisa que não sabiam anteriormente.  

Durante os dias que se seguiram após as apresentações na escola, fui várias vezes 

abordada na FG pelos adolescentes e respetivos pais curiosos, que também 
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queriam informação sobre esta patologia. O objetivo de aumentar as vendas de 

gama Hyséac® da URIAGE® também foi alcançado, visto que as vendas subiram 

durante esse período de tempo. 

 

Conclusão 
A acne é uma das patologias cutâneas que mais afeta os adolescentes em todo o 

mundo podendo, nos casos mais severos, causar cicatrizes e ter um grande 

impacto psicossocial.  

Os vários tratamentos disponíveis devem ser personalizados a cada caso, existindo 

tanto tratamentos tópicos como sistémicos. A dermocosmética possui bons 

produtos para complementar a terapia e aumentar a adesão à mesma. 

Enquanto futura farmacêutica percebo a responsabilidade que um farmacêutico 

possui perante o doente. Ao conhecer o doente e seguir o seu progresso, é possível 

incentivar o cumprimento da terapêutica e minimizar os efeitos secundários 

manifestados com auxílio da dermocosmética. A proximidade com as pessoas, que 

a farmácia comunitária proporciona, permite um seguimento mais frequente e 

personalizado. 

A experiência na escola foi muito agradável e superou todas as espectativas e 

objetivos. O feedback recebido por parte dos professores, funcionários e alunos foi 

francamente positivo.  
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Conclusão Refletiva  
Após ter terminado este estágio profissionalizante, sinto-me mais preparada e 

capaz para realizar as funções de um farmacêutico numa farmácia comunitária. O 

farmacêutico tem um papel de elevada importância junto da comunidade e isso fez-

me evoluir e aprender de forma a estar à altura destas novas responsabilidades. 

Ao longo destes três meses aprendi técnicas para melhorar a comunicação com os 

utentes, e conheci as atividades realizadas no dia-a-dia de uma farmácia 

comunitária. Descobri de que maneira as farmácias se relacionam com a indústria 

farmacêutica e o benefício que isso proporciona para a comunidade. 

Uma boa equipa de trabalho, com bons profissionais, é um dos aspetos que eu 

valorizo mais no trabalho de equipa exigido pela farmácia comunitária. Todos os 

profissionais de saúde da FG fomentam o bom ambiente e companheirismo, o que 

se reflete na qualidade e confiança do atendimento ao utente. 

 A realização dos projetos foi enriquecedora, e permitiu-me marcar objetivos e 

programar os meus dias de forma a conseguir atingi-las. Foi importante para mim, 

enquanto futura farmacêutica, ter contato com a população adolescente e perceber 

qual a melhor maneira de transmitir informação nesta comunidade. É fulcral 

adequar as iniciativas da farmácia à população residente e ter em conta a sua 

localização geográfica e facilidade de acesso à informação. Da mesma forma, a 

utilização de uma linguagem adequada para a faixa etária alvo é outro dos 

parâmetros a ter em conta para atingir os objetivos propostos. 

Finalmente, considero que tudo o que fui aprendendo ao longo do mestrado 

integrado em ciências farmacêuticas foi uma base essencial e indispensável nesta 

nova etapa de aprendizagem. 
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Anexos 

Anexo 1– Exterior da Farmácia Gonçalves 
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Anexo 2– Interior da Farmácia Gonçalves  
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Anexo 3 – Produtos presentes no cabaz do Sorteio de Inverno 
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Anexo 4 – Regulamento do Sorteio de Inverno 

Sorteio Farmácia Gonçalves 
Janeiro de 2017 

 

Descrição dos produtos do sorteio 
Coffret Magnificence LIERAC:  

Sérum revitalizante intensivo 50ml   
Bálsamo Fundente Nutritivo e Reparador de lábios Hydra-Chrono+ 

 
Coffret LIERAC: 
 Esfoliante Sensoriel 100ml 

Água Sensoriel Hidratante Corpo 24h 100ml 
Bálsamo Lábios Rosado  

 
Palete de Lábios com 24 cores ELIXIR LONDON  
 
6 Vernizes ELIXIR LONDON 
 
Necessaire LIERAC  

Duração do sorteio 
O sorteio tem a duração de 3 semanas: desde 4 de Janeiro até 25 de Janeiro. 
 

Critérios de Inclusão do Sorteio 
Será considerada como uma entrada válida no sorteio se reunir todos os seguintes 
critérios: 

• Gostar da página do facebook da Farmácia Gonçalves; 

• Partilhar de forma pública a publicação do sorteio; 

• Ativar as notificações das publicações da Farmácia Gonçalves; 

• Comentar a publicação do sorteio referindo aquilo que pensa sobre a Farmácia 
Gonçalves.  

Será considerada como uma entrada extra no sorteio se publicar uma fotografia alusiva à 
Farmácia Gonçalves usando o hashtag #farmaciagoncalves2017 e com a localização 
Farmácia Gonçalves. 
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Critérios de Exclusão do Sorteio 
Não serão incluídas, no sorteio, as entradas que não cumpram todos os requisitos 
estipulados em “Critérios de Inclusão do Sorteio” 

Procedimentos do Sorteio 
A cada comentário feito na publicação do sorteio será atribuído um número, de acordo com 
a ordem cronológica dos comentários. Só será contabilizado como entrada no sorteio um 
comentário por pessoa.  
A cada fotografia publicada com o hashtag #farmaciagoncalves2017 será atribuída um 
número, de acordo com a ordem cronológica das publicações. Só será contabilizada como 
entrada no sorteio uma fotografia por pessoa. 
Assim sendo, serão atribuídos no máximo, 2 números por pessoa para participar no sorteio. 
Finalmente, o sorteio será realizado no dia 25 de Janeiro pelas 19h através da escolha 
aleatória de um número com o auxílio do website https://www.random.org/ 
 

Reclamação do prémio 
O prémio será entregue ao vencedor na Farmácia Gonçalves, até às 2 semanas seguintes, 
ou seja, o último dia para reclamar o prémio será dia 8 de Fevereiro. 
Na eventualidade do vencedor não reclamar o prémio supracitado dentro do prazo 
estipulado, o mesmo será entregue ao segundo vencedor no prazo de uma semana. 
No ato da entrega do prémio publicaremos uma fotografia do vencedor com o prémio na 
Farmácia Gonçalves 
  



Sofia Fernandes Relatório de Estágio Profissionalizante  48 

Anexo 5 – Divulgação da vencedora do SI no facebook e no jornal Voz de 
Melgaço  
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Anexo 6 – Publicações sobre os produtos da NUXE®, RENÉ FURTERER®, 
DUREX®, SCHOLL®, e I Encontro Ibérico de Oncologia 
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Anexo 7 – Corações em cortiça 
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Anexo 8 – Máscara de Carnaval 
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Anexo 9 – Kit de amostras e Vale de Desconto URIAGE® 
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Anexo 10 – Calendarização das Sessões de Sensibilização da Acne 
   
 
 

Comunicação	interna	nº	8	

Atividade:	Sensibilização	Acne	–	7º	;	8º	e	9º	anos	

Solicitamos	aos	professores	abaixo	referidos	que	acompanhem	os	alunos	à	atividade	que	

decorrerá	na	Biblioteca	Escolar,	de	acordo	com	a	calendarização	seguinte.	

Ano	 Turma	 Hora	 Dia	 Disciplina	 Professor	 Nº	de	alunos	

7º	 A	 16:00-	16:45	 17/02-6ªf		 Cidadania	 Isabel	Pereira	 17	

7º	 B	 14:20-	15:05	 16/02-5ªf	 Cidadania	 Arminda	 19	

7º	 C	 16:00-16:45	 21/02-3ªf	 Cidadania	 Filipe	Paiva	 17	

8º	 A	 15:05-15:50	 22/02–	4ªf	 EMRC	 Alexandra	 19	

8º	 B	 14:20-15:05	 20/02-	2ªf	 EMRC	 Alexandra	 19	

8º	 C	 15:05-15:50	 21/02-	3ªf	 Cidadania	 Alexandra	 17	

9º	 A	 15:05-15:50	 16/02-	5ªf	 EV	 José	Manuel	 16	

9º	 B	 13:30-14:15	 16/02-	5ªf	 EV	 José	Manuel	 16	

9º	 C	 10:45-11:30	 21/02-	3ªf	 Francês	 Celeste	 16	

9º	 D	 12:20-13:05	 17/02-6ªf	 EMRC	 João	 17	

 

Obrigada pela vossa colaboração! 

 
Melgaço,	30	de	janeiro	de	2017	

	

												C/	conh.	Diretora	 						 						A	Coordenadora	do	PES	

__________________________________																								______________________________	
										(Paula	Cristina	Sousa	Cerqueira)	 	 	(Sandra	Costa	Gomes)																																									 	
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Anexo 11 – Apresentação PowerPoint sobre a Sensibilização da Acne para o 
3º Ciclo do ensino básico 
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Introduction 
Since the beginning of my degree I wanted to do Erasmus. I think that it is very 

important to learn different points of view and cultures. This program was the only 

one that could give me a perspective of what it is to be a pharmacist outside 

Portugal. I wanted to learn more about drugs, diseases, language, culture and 

persons.  

I had the opportunity to do a three months’ internship at the Whittington Hospital in 

London and I feel very lucky.  

 

The Whittington Hospital 
The Whittington hospital is located in Archway, one of the Islington districts in the inner 

north London, England. The Whittington Hospital is part of National Health Service. It 

provides both hospital and community services to 500,000 people living in Islington, 

Haringey and other London boroughs. For this reason, it is known as an “integrated care 

organisation”. This hospital offers a large variety of services such as accident and 

emergency (A&E), diagnostic, therapy, maternity, elderly care and services from 30 

community locations. 1 

The Pharmacy is located on first level and it is open from 9am to 5.30pm, except on 

Tuesdays when it only opens at 9.15am. On weekends, it is open from 10am to 1.30pm and 

the team working there has less elements. The main goal of the Whittington Pharmacy is to 

ensure safe and effective use of medicines for all patients.  Therefore, the team is 

composed of pharmacy technicians, pharmacists and support staff. 1 

The Pharmacy Department has diverse areas: Inpatient Dispensary, Outpatient Pharmacy, 

Distribution, Medicines Information and other Clinical Offices (Appendix 1) 

 
Work plan 
My initial rota was made taking into account the numerous areas existing in the hospital and 

it was adjusted over time according to the disposal of those who I followed. I worked from 

9am to 5.30pm, with one hour for lunch, and one break of fifteen minutes in the morning 

and another one in the afternoon. The timetable that I followed is shown below: 

 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

05/09/16 – 

09/09/16 

Introduction 

to 

department  

Inpatients Inpatients 

Inpatients 

JAC 

training 

Inpatients 

Distribution 
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12/09/16 – 

16/09/16 
Inpatients 

Inpatients 

Distribution 

Inpatients 

Distribution 
Inpatients Inpatients 

19/09/16 – 

23/09/16 
Outpatients Outpatients Outpatients Outpatients Outpatients 

26/09/16 – 

30/09/16 
Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients 

03/10/16 – 

07/10/16 

Ambulatory 

Care  

Medicines 

Information 

Outpatients 

Medicines 

Information 

Medicines 

Information 

Montuschi 

Medicines 

Information 

Nightingale 

Medicines 

Information 

10/10/16 – 

14/10/16 

Medicines 

Information 

Medicines 

Information 

Outpatients 

Medicines 

Information 

Medicines 

Information 

Medicines 

Information 

17/10/16 – 

21/10/16 

Cloudesley 

(COOP) 

Cloudesley 

(COOP) 

Medicines 

Information 

Cloudesley 

(COOP) 

Cloudesley 

(COOP) 

Cloudesley 

(COOP) 

24/10/16 – 

28/10/16 

Meyrick 

(COOP) 

Meyrick 

(COOP) 

Meyrick 

(COOP) 

Meyrick 

(COOP) 
Meyrick 

(COOP) 

31/10/16 – 

04/11/16 
Production Production Production Production Production 

07/11/16 – 

11/11/16 

Women 

Children & 

Family 

Surgery Surgery Surgery Surgery 

14/11/16 – 

18/11/16 
Surgery Surgery Surgery Surgery Surgery 

21/11/16 – 

25/11/16 

Women 

Children & 

Family 

Women 

Children & 

Family 

Women 

Children & 

Family 

Women 

Children & 

Family 

Women 

Children & 

Family 

28/11/16 – 

02/12/16 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 

05/12/16 – 

09/12/16 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 

Mary 

Seacole 

South 
Table 1- Work Plan 
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Dispensary 
The dispensary system we use here is different to the Portuguese dispensary system. For 

that reason, is essential to understand some concepts before start dispensing.  

In England it is necessary to dispense all medications with their label’s information.  

The labels must be clear, unambiguous and legible. It must have information about 

appropriate storage conditions, such as, “keep out of the reach of children” or “store in a 

refrigerator” and precautions relating to the use of the product. The label also need to have 

the full/generic name of patient, name and address of the hospital and date of dispensing. 

When all the necessary information is not contained in the label, it is possible to use some 

additional stick-on labels. (Appendix 12) 

In this hospital, it is possible to find different types of prescriptions, such as inpatients, one-

stop, to take away (TTA) and outpatients. 

Inpatient prescriptions are those that are intended to provide the necessary medication 

to patients who are admitted to hospital, as such it is not necessary to write frequency in 

the labels. This type of requirements is common, for example, for intravenous antibiotics. 

When the patient is discharged, it is essential to check that all medication he/she can take 

home is properly labelled with all the necessary information. 

On the other hand, there is also one stop prescriptions for patients admitted to the 

hospital. In this case, the labels have information about how they need to take their 

medicines. Thus, it allows the patient to continue taking this medication at home, after 

discharge. 

The TTA prescriptions are very important because they are used to give all the necessary 

medications to therapy after discharge. In this case, it is essential to put all the information 

in the label. 

The Outpatient prescriptions are the only type of prescriptions dispensed in the 

outpatients’ dispensary. This allows patients, of an external consultation at the hospital, to 

have access to the drugs they need to take home. Again, it is very important that the label 

of each product contains all the relevant information. 

There are also several types of drug’s categories in this hospital: formulary drugs, non 

formulary drugs, unlicensed medicines, and controlled drugs. 

Formulary drugs are medicines that the hospital prefer over other, attending to their cost, 

effectiveness and safety. The hospital formulary can be found in the intranet, and that allow 

you to now which drug is a formulary or a non formulary drug. In the same way, non 
formulary drugs are the ones that are not in the Whittington Health formulary. The hospital 

does not usually stock these items because they are considered to be less appropriate than 

formulary options. 
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An unlicensed medicine are drugs that are used outside the terms of their UK licence, or 

have no licence for use in the UK. An example of unlicensed medicine is calecalciferol. 

A controlled drug (CD) is a drug that needs to be monitored to prevent them being 

misused, obtained illegally or causing harm. An example of a controlled drug is morphine. 

If someone notice a misused of a drug in the ward that drug can became a controlled drug 

for that ward. For example, dihydrocodeine is a controlled drug in maternity ward but it is 

not a controlled drug in surgery ward.  

Every Tuesday morning, there is a dispensary team meeting to talk about what went wrong 

last week and to try to learn and become better the following week.  

In order to explain how to behave and proceed to the new staff, everyone needs to read the 

Standard Operation Procedure (SOP). 

 

JAC 
The software used in the hospital for dispensing drugs is called JAC. Each hospital staff 

have a username and password to access the system. This program has several options 

depending on the role of each person, having as main theme the drug therapy. For example, 

it allows the doctors to prescribe the appropriate medication; the nurses to take note of the 

time and type of drug that has been given to the patient; the pharmacists to verify 

prescriptions and the pharmacy technicians to dispense medicines; and additional 

information about the patient's current therapy and their history in this hospital. 

In my first week I had a “JAC training” with Poureya. The principal programs used are DISP, 

LABP, KANAL, RETURN, POE, RXDISP and RXDISPU. 

DISP and RXDISPU allow to dispense medicines and the construction of the respective 

labels. The first step in DISP is to introduce the patient’s hospital number and only then it is 

possible to choose the medication and to create the label. This mode is used for inpatients 

prescriptions or when the prescription, for some reason, is not available in RXDISPU. 

In RXDISPU, it is necessary to first choose the name of the pharmacist who checked the 

prescription and, only after that, it is possible to choose the patient. This program works 

automatically and in a more rapid way than DISP. 

There are some short codes for faster creation of labels, and that also helps preventing 

typing errors. Therefore "TA" means tablet and "OD" means once each day. It is possible 

to construct sentences using these codes, such as: "1TABD" that means "Take ONE tablet 

TWICE a day." However, it allows building more complex codes like "1CABD1MN&RU" 

which means "Take ONE capsule TWICE a day for one month and discard any remaining 

medicine." Query codes such as "PREDWK", which will provide a template to fill with the 

dose of prednisolone that the patient must take each week, also can be used. 
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After writing all that is required on the label, the software also permits choosing a large print 

in order to facilitate reading to older patients. Additionally, it is possible to reprint more labels 

that will be required to put on the outside of the box and on devices or drug’s recipients. 

LABP permits rectifying the labels that have been printed incorrectly, and once again, it is 

necessary to select the patient and the medication in question. It can print labels without 

dispensing the drug. 

In situations where it is necessary to know the stock of any product, the best option is to 

use KANAL. By choosing the drug and the dose in question, it is easy to know the stock 

level, as well as information about the quantity that was ordered and the previous orders. 

RETURN is used to return into stock level a product that has been released, but it is not 

necessary. This may be required in cases when the wrong drug is dispensed or when a 

product has not been used for a patient and is returned intact to the pharmacy. 

Finally, the most complex program that I had access was the POE. Here all the patient’s 

information can be accessed, such as current medication, discontinued medication, past 

drug history in this hospital, as well as several notes created by different health 

professionals. 

These programs, to which I had access, are only a small percentage of the possibilities of 

using JAC.  

  

Inpatient Pharmacy 
The inpatient dispensary provides medication for ward stock, inpatient (inclusive for 

thalassemia and ambulatory care patients) and outpatient after 5pm.  

This part of the pharmacy is divided by the dispensing area, the checking area, the 

screening area, the fridge two, and shelves for non formulary drugs, unlicensed medicines 

and some part packs.  

After all the medicines are verified by the pharmacist, JAC will produce the prescription for 

dispensing. This document is placed in the dispensary tray to be dispensed. It is possible 

to find here a variety of inpatient prescription, such as, electronically prescribed request, 

handwritten patient’s drugs and ward stock order’s sheets. 

The majority of medicines should be dispensed in original packs. When multiple packs are 

dispensed, the dispensing label will indicate that “this is one of ... containers, please finish 

one pack before starting another”. When the prescription specifies to give the exact amount 

needed by the patient, the medicines should be dispensed by dose units and in the most 

appropriate container (bottles or the smallest carton into which the medicine will fit). In case 

of antibiotics, a full and complete strip should be given and the patient should be instructed 

to discard any remaining medication. 
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In order to provide more information to the patient, it is fundamental to give warning cards 

for specific drugs. These cards contain the patient’s details, the name, dose and duration 

of the medication they are taking. One example of this practice are the steroids cards for 

patients that are taking a steroid course extends 14 days. In case of a reducing course of 

steroid, it is important to give a pre-printed dose reduction chart to simplify the information 

on the label. 

Every time that an oral liquid is dispensed it is mandatory to also give an appropriate 

measure for administering the dose. These could be a measured cup, an oral syringe or a 

spoon, and it is important to give also a bottle adapter (bung). 

All the items dispensed should be placed in trays for checking. Accordingly, a red tray is for 

urgent items, a blue tray is used for items dispensed from 9am to 12pm, a white tray from 

12pm to 3pm, and finally, a green tray is used from 3pm onwards. 

After dispensing everything, the medicines are ready to be checked by a pharmacist and to 

be placed in bags. After this, the porter will take all the bags to the respective ward. 

There are certain procedures that inpatient’s dispensary does in a different way from 

outpatient’s dispensary. Here it is always dispensed the exact amount needed of 

prednisolone, colecalciferol 20 000 units, cyclizine, dexamethasone and sytron liquid. In 

case of dispensing antibiotics, they give the nearest number of a full strip of the exact 

amount, and they reconstitute the liquid’s antibiotics. When someone reconstitute an 

antibiotic or dispense a fridge item, it is mandatory to use the sticker “Store in a refrigerator”. 

It is frequent to dispense non formulary items and unlicensed medicines. In case of 

unlicensed medicines, it is always required to write the batch number and the expiry date 

on the label. 

It is common to see some “to-follow” items, and this is a term used to describe medicines 

that are owed to a patient. This situation can happen because there is insufficient stock 

available in pharmacy or a patient that is prescribed a non-formulary drug. Every time it is 

necessary to create a to-follow it is essential to do an entry in the to-follow book with date, 

drug name, strength, form, the patient’s name, ward and instruction if needed. This entry 

must be signed by two persons and when dispensed and completed the checker should 

countersign and cross out the entry to indicate that the order is complete. 

 

CD room 
This is located inside the inpatient dispensary and all the CD are stored in some locked 

cupboards. On JAC these drugs appear in red writing.  

The wards can order controlled drugs for patients using CD order books. Outpatient and 

TTA prescriptions can also contain CD for dispensing. 
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The first step to do in this dispensary is to check that an authorised staff has signed the 

order. This can be done using the list of current authorized staff and respective signatures.  

Everything that is dispensed here needs to be record in the register book of the drug. Before 

dispense it is necessary to verify the stock we have on JAC, on the register book and in the 

shelf is correct. If everything is right it is possible to dispense the item on JAC and to print 

the label. It is also important to use a white seal and to record the seal number on the order 

book.  

After dispensing it is mandatory to enter the details in the register book, such as, date 

dispensed, name of person or ward ordering, person delivering and to do a new balance in 

stock.  

When everything is ready, a pharmacist will verify that the CD was correctly dispensed and 

place them in a CD bag with a ward label and a white seal. This bags are delivery to the 

ward by the porter. The porters need to sign to confirm that they collected the bag and the 

nursing staff need to sign and confirm all items have been received.  

 
Outpatient Pharmacy 
The outpatient pharmacy is responsible to dispense every drug for patients seen in the 

outpatient clinics, ambulatory care, A&E and the urgent care centre.  

Thalassemia’s prescriptions are outpatient’s prescriptions but they are dispensed in 

inpatient’s dispensary.  

This dispensary has six different areas, as it is possible to see in the appendix 1: waiting 

area, reception area, screening area, dispensing area, checking area and the issuing/ 

counselling area. 

When a patient arrives to the waiting area, they need to wait in a queue for their turn. It is 

important to ask them to stand back behind the red line in the floor in order to preserve 

patient’s confidentiality.  

The receptionist will receive the prescriptions in the reception area and ask the patient some 

question to enable the pharmacist to screen it safely and appropriately. First of all, the 

receptionist will confirm the patient’s name and that all patient’s information is complete. If 

the patient is a child or if the drug is dosed by weight, it is essential to record patient’s 

weight. There is also a template label (Appendix 13) with the most important questions to 

be done by the receptionist, and this can be attached to the prescription. The next step it is 

to know if the patient needs to pay any prescription charge, which is 8.20£ per item. Then 

the prescription will be log in using the prescription tracker system (PTS), and the 

receptionist will give to the patient a ticket number to collect the drugs later on. The patient 

can see when the prescription is ready to collection on the TV screens in the waiting area 

and canteen. 
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The outpatient dispensary also works like a small shop, and it is possible to find some over 

the counter medicines and physiotherapy items on the shelves behind the reception desk. 

The prescriptions are then placed in the red tray to be screened by a pharmacist, who will 

deal with blue prescriptions and electronic prescriptions. Once the prescription is verified, it 

will be placed in the “to dispense” tray in the dispensing area.  

The dispensing process is the same, and the items should be dispensed in the order in 

which they are received into pharmacy, unless it is urgent. However, this dispensary has 

some different situations. The maximum duration of treatment supplied is one month (28 

days). 

Sometimes it is not possible to supply everything on the prescription because the hospital 

uses a drug formulary. In these cases, it is necessary to contact the doctor to know if it is 

appropriate to change the item to a formulary choice.  

Patients do not obtain repeat medication from the hospital unless it is only available here, 

if they require the checking of blood or other test results, such as, controlled drugs, cytotoxic 

medication or tuberculosis treatment. These drugs will be dispensed in instalments, and the 

instalment prescription is filed in the instalment file.  

 Occasionally, the pharmacy may run out of stock of an item. In this situation it is attach a 

yellow “to follow” sticker to the prescription to avoid it to get filed away in the daily file. It is 

also necessary to produce three labels with the to follow information; one copy will be 

attached to the prescription, the other one will be attached to a to follow slip for the patient, 

and the last one will be attached to the to follow’s diary. 

In this part of the department is also necessary to give the exact amount needed of 

predinosole, colecalciferol 20 000 units, cyclizine, dexamethasone, sytron liquid, 

medroxyprogesterone, melatonin, etanercept and tuberculosis treatment (rifampicin, 

ethambutol, isoniazid and pyrazinamide). Concerning antibiotics, it is always dispensed the 

original pack and reconstituted the liquids formulation. If the patients need more than one 

bottle of antibiotics, the dispensary staff will only reconstitute one of them and give extra 

information about how they need to reconstitute the others. One more time, it is essential 

to use the sticker “store in the refrigerator” for reconstitute antibiotics and fridge items. 

Some drugs can not be dispensed in the outpatient dispensary, such as, controlled drugs 

that needs to be dispensed by CD room and cytotoxic drugs that will be dispensed by 

production department. 

When the prescription is complete, the dispenser should endorse the prescription with the 

quantity and strength of each item given, date and signature. 

It is important to print mapps about every drug that was dispensed. Mapps are a small text 

with extra information about the drugs given to the patient. It is also given warning cards, 

appropriate measure for administering the dose and warning stickers. 
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At this point, a tray with the prescription, mapps, and all the drugs labelled are placed onto 

the bench in the checking area. Urgent prescriptions are placed in red trays, fridge items in 

green trays, methotrexate in yellow trays and all the other items in blue trays. 

In the checking area a pharmacist will verify that everything was correctly dispensed, and 

then will log off the prescription from the tracking system. This will make the screens in the 

waiting area and canteen call the prescription number ready for collection. The items should 

be bagged up along with a copy of the prescription and the original prescription attached to 

the front of the bag. If there is any fridge item, it needs to be placed in the fridge until 

collection. 

The final step of this dispensary is very different from the inpatient dispensary, because the 

pharmacist will give the medicines to the patient. With the view to maintain patient’s 

confidentiality, it is good practise to utilise the counselling room. First of all, it is important 

to confirm the patient’s name and date of birth. The pharmacist must explain what is the 

medicine, how they should take it, any relevant warning, potential side effects and 

interactions and give information on expiry or duration of therapy.  

Once issued, the prescription is then filed away according to the patient’s surname in the 

daily file. 

  

Distribution 
This area is planned to dispense every stock item needed in the wards. They will supply 

stock items and some TTA when the pharmacy is already closed. 

In this location there is a shelf for all the TTAs and a robot to dispense the others medicines. 

The pharmacy technicians will do a “top-up list” with the exact amount of each drug needed 

in the ward and they will dispense it using JAC. It is important to know that each ward has 

different stock items, regarding their specific needs. How it is stock items there is no need 

of labels with instructions or any measure, but it is still important to use warning labels about 

penicillin allergies and fridge items. 

After dispensing, it is essential to put all the items in a brown paper bag with the ward’s 

name to allow the porter to take it to the correct ward.  

 

Medicines Information (MI) 
There is over 150 MI services across the UK and their objective is to answering medicines 

related questions, improving and maintaining patient safety.2 

In this department the pharmacist provides accurate and impartial information or advice 

about medicines to various enquirers. Doctors, nurses or patients in general can make a 

query to this service. The questions can be, for example, about drugs in breast feeding, 

psychiatry, interactions or drug administration. 
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In order to record every enquiry, as well as the research done and the answer given, it is 

necessary to use a specific software, MiDatabank.  

Questioning skills are very important in this area, because a good communication ensures 

that key information, data, ideas and opinions are exchanged accurately and effectively. 

When taking in an enquiry it is mandatory to obtain the enquirer’s full name, contact details, 

the enquirer’s organisation and role, when they need an answer and, patient details if 

relevant.  

It is also vital to know which resource is better to find reliable information about the subject 

of the query. The general resources used are British National Formulary (BNF), Electronic 

Medicines Compendium (eMC) and, Martindale. Some others specific resources, 

depending on the subject, can be The Renal Drug Database, NEWT and Drugs in 

Pregnancy and Lactation.  

I verified if all the books and electronic books they have were the most up to date. Then I 

did a label to identify every book that was not the most up to date edition, because it should 

not be used as a sole resource data. 

After all the resource it is important do give an answer that can be easily understood by the 

enquirer. During my period in MI I had the opportunity to take the same enquiry as the 

pharmacist did, about flu vaccines in children with egg allergy. (Appendix 2) 

During this rotation I helped in two audits. The first one was done to evaluate how the nurses 

are endorsing TTA prescriptions. I record all the data in an excel spreadsheet, and I wrote 

some recommendations to improving the practice (Appendix 3). The second audit was done 

to evaluate the impact of electronic prescribing on drug chart accuracy and clinical 

pharmacist interventions. During the time I spent in this rotation I only had time to record 

data about the “before electronic prescribing” phase and I produced the necessary 

calculation in Excel and the PowerPoint presentation (Appendix 4). We had the opportunity 

to understand how virtual nurses use paper drug chart and all the problems that brings 

compared with JAC system. 

I was also present during an intern audit to MI answers. That was very important to highlight 

the things that were not perfect and learn from it.  

 

Production  
This is the department responsible of dispensing every cytotoxic drugs and total parenteral 

nutrition (TPN) in the hospital. This part of the department it is designed to be the more 

aseptic as possible in order to avoid contaminations in the chemotherapy drugs. I only had 

the change to observe the dispensing procedure of a monoclonal antibody in the isolation 

room. To be able to enter in this room it is mandatory to follow some steps to avoid exterior 

contamination and, it is only allowed to be 3 persons at once inside the unit. Another 
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important aspect to avoid any kind of contamination are the air filters and the high pressure 

inside the unit.   

I shadowed a pharmacist during the TPN round to ITU (intensive therapy unit) and to NICU 

(Neonatal Intensive Care Unit) and Mercers (Surgery ward). This round takes place every 

Monday, Wednesday and Friday. The indication to the patient in ITU was a perforating 

gastric ulcer, in NICU is commonly used for pre-mature babies and in Mercers the patient 

had an oesophagic perforation. The content of the TPN bag is decided by the pharmacist 

and the dietician based in patient weight, height, age, calories and electrolytes needed. It 

is also important to take into account the patient current medication and blood tests. 

The pharmacist verifies all the chemotherapy prescriptions before they are dispensed by 

technicians, to make sure that the treatment it is in concordance with the London Cancer or 

London Cancer Alliance guidelines. They also check patient’s blood test to make sure they 

are able to receive the treatment.  

In the Chemo suite I had the chance to see how the nurses give the pre-chemo drugs 

(steroids, anti-histaminic, anti-emetic and PPI) and the chemotherapy drugs. 

This room has 10 beds, and the nurses are extra cautious to avoid contaminations, and for 

this reason they disinfect every tray and hands before and after being with one patient.  

Here I saw for the first time a scalp cooling, that is an equipment used to reduce the 

temperature of the scalp before, during and after the administration of chemotherapy. This 

will reduce the blood flow to hair follicles which may prevent or minimise the hair loss.3 

By the end of the week I went to the UKONS Oncology/Haematology “24 hour triage” Train 

the Trainer Study day. It was about patient assessment and triage by phone using a guide 

tool kit (Appendix 5). We did some training scenarios to understand better how this tool 

works.I also had the opportunity to assist to the Cancer Pharmacy Education (CaPE) – 

Networking and Educational Form. (Appendix 6) 

 

Wards 
Ambulatory Care 
The Ambulatory Care Centre at level 2 gives easy access to diagnostic test, hospital 

consultants and specialist staff to patients. The aim of this place is to avoid unnecessary 

hospital admissions.4 

The patients they treat are adults needing emergency care, or patients who have been in 

hospital but they still needing some medical care and treatment. One example it is patients 

that are at home and come to the hospital to receive intravenous antibiotics.  

Every day, the pharmacist check all the drugs needed to administration in that day, and 

everything is then documented in ICE software.  
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I had the opportunity to see a Direct Oral Anticoagulant (DOAC) counselling to a patient, in 

this case it was Rivaroxiban.  The pharmacist goes through a list of important subjects with 

the patient, mentioning what is the drug, the difference between the DOAC and Warfarin, 

secondary effects, and some warning signals, such as bruises and bleeding.  

 

Montushchi 
This ward takes care of patient with heart consitions. I found patients that are admitted with 

heart attacks or have less acute conditions such as after heart surgery, angina or heart 

failure.5 

The ward is divided in two categories, a normal bay and another bay in front of the nurse’s 

station with patients with conditions that need close monitoring. 

Here it was the first place where I saw a ward round meeting. In this meeting, nurses, 

doctors, pharmacists and physiotherapists talk about every patient, and decide the following 

plan or discharge. I feel that the meeting is very important to share and understand better 

what is happening to the patient, and therefore it will be easier to give them a better health 

care assistance.   

 

Nightingale 
Nightingale is a respiratory ward with four-bedded bays and nine single rooms. I went to the 

ward round meeting at 9am where they gave, to everyone, a quick idea of the problems 

which patient has and this will help us to organize the day.  

Most of Nightingale’s patients are admitted with acute severe asthma, respiratory failure 

requiring non-invasive ventilation, exacerbation of COPD or severe pneumonia.   

Every time a doctor wants to start a patient in DOAC they need to fill a formulary paper 

explaining all the reasons, and then the pharmacist will do a counselling session with the 

patient. I followed the pharmacist in the DOAC counselling to an elderly person, in this case 

it was Rivaroxaban. I found it very interesting because of the way the pharmacist took into 

account the age and understanding of the patient, and tried to explain everything in a simple 

way.  

Here I learn about a new antibiotic, Zerbaxa (ceftolozane and Tazobactam), they used to 

treat a type 2 respiratory failure due to a community acquired pneumonia (CAP) resistant 

to the rest of antibiotics used. Ceftolozane is a 5ª generation cephalosporin and 

Tazobactam is beta-lactamase inhibitor and they used a very high dose. This combination 

of antibiotics is not commonly used to treat CAP and their bioavailability in the lungs is not 

well known.  
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Cloudesley  
Cloudesley is one of the care of older people (COOP) ward at level 6.6 The most challenging 

aspect of this ward it is the fact that patients are taking a lot of medication for several 

problems. For this reason, it is important to check drug’s interactions, to make sure that the 

patient do not miss any regular medicine while in the hospital or is taking duplicate medicine.  

The first step is to do a drug history for a patient (Appendix 7) and to find if the patient takes 

the medicines from a blister pack or from an original pack, as well as, if the patient has any 

person of care. The patient’s chemist, person of care or GP can help us to discover all the 

medicines the patient is taking, and this is the most important aspect of the pharmacist role 

in this ward. For that reason, in this ward visitors are allowed to be in every time during the 

day. 

The pharmacist usually checks patient’s inhaler technique to make sure that they are doing 

it correctly. If the patient is taking Warfarin, the pharmacist needs to be extra cautious and 

find the exact dose the patient was taking before admission, indication, and which 

anticoagulation clinic is following them. Taking into account age and medical problems, 

patients can have poor renal function. In these cases, it is very important to monitoring the 

renal function and change the drug’s dose and frequency if needed. 

The elderly takes more time to recover, and sometimes they may stay at hospital for 

months. During this time their medication can change and the pharmacist must explain to 

the patient why they change it, what is the new tablet and how the patient should take it. In 

addition, it is vital to give this information also to the chemist or person of care, to make 

sure that the patient will not be confused after discharge and keep taking every tablet 

needed. 

Another different aspect discussed in the ward round meeting is if it is safe to the patient to 

be discharge home, or if they need to arrange a place for them in a nurse’s home, for 

example. When discharge, if the patient takes the medicines from a blister pack, the 

pharmacy will do a two weeks suply blister pack. These 2 weeks will give enough time for 

the chemist to prepare the next blister pack.  

In this ward I learned about drugs for palliative care, polymedication, how to deal with 

persons with mental and memory problems, as well as, how to discharge a person to a safe 

place. 

 

Meyrick 
The other COOP ward at level 6 is Meyrick ward and it is similar to Cloudesley ward.  

During this week I had the opportunity to do a blister pack. This is a box with all the 

medication for one week, and it is divided by breakfast, lunch, afternoon and bedtime. In 
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one side of the blister pack it is important do stick the labels of all the drugs that are inside 

the blister, as well as, a visual description of the tablet or capsule. 

In this rotation I learned about the smoking cessation program, and all the different options 

available for patients. I also learn about the vancomycin guideline and how we need to 

monitoring the renal function, dose, frequency and vancomycin’s blood level.  

 

Bridges Rehab 
This is an inpatient rehabilitation for non-stroke older patient, therefore it is usual to transfer 

patient from Cloudesley or Meyrick to this ward.  

The way the ward is organised is different from the rest of the hospital, since they have a 

living space with television and some devices to help physical rehabilitation. Patients may 

stay some weeks in this unit.  

One of the tasks I had in this ward was to find a suitable drug’s formulation or option for a 

patient with swallowing difficulties. I used NEWT Guidelines and the result is summarized 

in the following table. 7 

Drug Changed to 

Atorvastatin 10mg Tablet Crushed and mixed with water. The tablet is not very soluble 

in water, is necessary to ensure there is no residue left. 

Colecalciferol 1000 units 

Capsule 

Changed to liquid formulation. 

Cyproterone acetate 

100mg Tablet 

Dispersed in water. The tablet disperse in 1 or 2 minutes. 

Finasteride 5mg Tablet Place the tablet in the barrel of an oral or bladder-tipped 

syringe. Draw water into the syringe and allow the tablet to 

disperse.(In order to minimise carer contact with medication) 

Levetiracetam 500mg 

Tablet 

Changed to liquid formulation OR Crushed and dispersed. 

The active drug will dissolve but the excipients will not. They 

can be diluted in orange juice due to unpleasant taste. 

Senna 7.5mg Tablet Changed to Syrup. 

Sodium Valproate 100mg 

Crushable Tablet 

Changed to liquid formulation OR Crushed and mixed with a 

small amount of soft food due to extremely bitter taste. 

Paracetamol 500mg 

Tablet 

Changed to soluble tablets OR liquid formulation.  

Table 2 - Changes in medication of a patient with swalloing difficulties 
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Coyle 
Coyle ward provides care for patients with fractures, orthopaedic conditions, urology 

procedures or general surgery.  

The pharmacist teached me how to do a drug history, and how I should speak with patients. 

I spend one week in this ward and I had the opportunity to understand how doctors, 

pharmacists and nurses work together to give a better care to patients.   

 
Mercers 
The ward provides care for patients admitted under the care of the haematologists, 

oncologists and gastroenterologists. 

During this week I saw a lot of bariatric patients and I also did a small patient profile to 

present to the ward pharmacist. In this patient profile I learned more about sub acute bowel 

obstruction, duodenal perforation, anastomosis and cardiac problems. How this patient was 

initiated in Digoxin, I also learned more about digoxin’s mechanism of action and drug’s 

interactions. 

 
Thorogood 
This ward is specialised in elective orthopaedic surgery and spinal injuries.  

The patients in this ward do not need urgent surgery, they came to hospital to have a knee 

or hip replacement, for example. For this reason, the main drugs pharmacy dispense to 

them are analgesic drugs (paracetamol, ibuprofen, gabapentin, strong and weak opiods) 

and laxatives (senna or lactulose).  

 
ITU 
Intensive therapy unit gives intensive care to patients requiring complex monitoring and 

support for several failing organ systems or to patients who need less support but are too 

sick for a ward. They provide all the necessary support for ventilation to support breathing, 

cardio-vascular support for shock and dialysis for renal failure. There are ten beds and four 

individual side rooms for isolation purposes.  

I had the opportunity to do a drug history and I learned more about cerebral oedema, 

jaundice, cirrhosis and dialysis. 

 
Murray 
During one week I went to Murray, Cellier, IFOR, NICU and SCABU. 
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Murray ward is an antenatal ward for high risk antenatal mothers and transitional care 

babies. During this rotation I learned about obstetric thromboprophylaxis risk assessment 

and management (Appendix 8).  

Every Tuesday the women and children’s department does a meeting to talk about the 

previous week and to try to learn and became better. On 22 November I did the minutes of 

the meeting (Appendix 9) 

 
Cellier 
Cellier ward is a maternity post natal ward. The drugs that are most needed in this 

ward are painkillers (paracetamol, ibuprofen and dihydrocodeine) and laxatives 

(lactulose, senna and ducosate sodium). 

An interesting aspect of this ward it is that every woman has a book with information 

about the pregnancy period and another one with all the post natal notes. 

I shadowed two police officers that came to investigate some missing 

dihydrocodeine in the ward. They explain to me how persons usually do to steal 

drugs without anyone finding out.  In the end of the morning they did a presentation 

about the “Misuse of Drugs Act” and their concerns about CD register/cabinet/key’s, 

TTA’s, stock items/drug trolley, wastage, agency nurses, behaviour and respect 

CD’s.  

 

IFOR 
Ifor ward is a general paediatric ward for children with medical and surgical 

conditions. There are 23 beds, a playroom with books, games and TV, an outdoor 

play area, and a classroom. 

I saw very different and interesting patients, for example, a two years old child that 

had an anaphylactic reaction to peanuts. In this case I learned more about 

anaphylactic reactions and adrenalin injections. Another singular aspect it is to 

record in the medication reconciliation which type of milk do the child take or if 

someone smoke at home. If a child is taking an antibiotic, the pharmacist needs to 

confirm that the therapy is in agreement with the hospital’s guideline. It is vital to 

make sure that the dose and frequency is correct according with weight, age and 

type of infection. 

At the end of the week I had the opportunity to be in the IFOR meeting at 8:30 am. 

During this meeting, consultants, junior doctors and the pharmacist spoke about all 
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the children, how they spent the last hours or days, and they decided the next plan 

of care to follow. 

 
NICU 
Neonatal intensive care unit (NICU) takes care of sick and premature babies born 

from 27 weeks onwards. 

It is very common to see babies in TPN because they are premature or babies taking 

antibiotics due to an infection in combination with antifungals for prophylaxis. I also 

learned that they give vitamin K to prevent haemorrhage. 

 
Simmons House 
Simmons House is an inpatient psychiatric adolescent unit outside the hospital. The 

pharmacy provides all the necessary medicines to Simmons House.  

Some of the patients are prescribed with high risk medications, which require 

monitoring to ensure safe use. I did an audit to identify which patients were taking 

high risk drugs, to ensure that patients had been monitored and that they were using 

high risk medication safely, as well as, to assess the clinical appropriateness of the 

prescriptions. For the purpose of this audit, the following drugs were classed as high 

risk: lithium, high dose antipsychotic drugs, antipsychotics in combination, 

benzodiazepines, clozapine and zopiclone.  

I audited 12 inpatients from 21th to 25th November. The audit tool used was 

developed to make easier to record which patients had medication reconciliation 

done, allergy box completed, baseline score checked, and antipsychotic monitoring 

form completed correctly. It was also useful to record several details about the high 

risk medication they were taking and the clinical appropriateness of these.  

All the results are in the chart and I also wrote some recommendations for Simmons 

House according with the data that I collected and the errors I found. (Appendix 10) 

 

Mary Seacole South 
In my last two weeks I went to the acute assessment unit in Mary Seacole South. 

There is mary seacole north and south, but I only went to mary seacole south. This 

ward has 14 beds and 4 side rooms.  

The ward provides care for all patients being admitted into the hospital from the 

emergency department who need extra treatment. Some patients can stay for some 
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hours or a few days in this ward, then they can be discharge home or to another 

specialised ward, such as, Montuschi or Cloudesley. 

In this ward it is common to see patients with exacerbation of COPD, heart 

conditions and overdoses. The role of the pharmacist is very important in this 

department because of their knowledge about drug’s interaction and also how drugs 

can affect medical conditions. For example, I learned about why it is important to 

stop lisinopril and hydrochlorothiazide in a AKI patient. 

How this ward is the first place where the pharmacist has contact with the patient, it 

is very important to find as much as possible about the patient’s drug history. For 

that reason, it is very common to call GPs and Chemists to ask for patient’s current 

medication and allergies. At the same time, it is very important to send the discharge 

letter to GPs and Chemist, in order to make sure that the patient will have the correct 

medication and assessment.  

In my last Thursday I present a Patient Profile about a patient of mary seacole south. 

(Appendix 11) She was a type 1 diabetic patients that came to A&E with diabetic 

ketoacidosis. I learned a lot during this patient profile and I found it very interesting 

and helpful.   

 
Learning Sessions  
I found very useful for me all the learning sessions that I went. Every Tuesday, from 

1pm to 2pm, I went to the Learning @ Lunch. Each week, a pharmacist does a 

presentation to the department about a subject, in order to refresh the topic and to 

teach something new. 

Every Thursdays morning there is the Ward Pharmacy Meeting, where a pharmacist 

will talk about a common problem or subject found in every day work at the ward. 

This will help everyone to think about it, how to improve and learn from it. 

 

Learning @ Lunch 
6th September: Errors in asthma inhalation techniques by Ameet Vaghela 

13th September: Exemplification of inhalation techniques in all inhalers by Ameet 

Vaghela 

20th September: Study Case Asthma by Ameet Vaghela 

27th September: Clinical Audit 
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4th October: Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation + CASP 

by Patricia Mccormick 

11th October: Problem Report – What would you do? by Ee-Ling Tan 

18th October: Swallowing difficulties 

25th October: Liver disease by Hassan Ladha 

1st November: Principles of drug therapy in renal disease by Anja Richter 

22th November: Care of the older people by Rebecca Chennells 

6th December: Haematology by Kavita Kantilal and DOAC vs elderly people – 

Patient Case by Alexandra Cardoso 

  

Library Training Sessions 
18th October: Literature searching  

 

Ward Pharmacy Meeting 
8th September: Excipients vs food restriction by Muhammad Ismail 

15th September: Anticoagulation clinic by Ee-ling Tan 

29th September: Management of a NDM IVDU on Methadone by Cynthia Mbulu 

6th October: Pioneer pharmacist   

13th October: Datix by Adam Heffer, Maxine Phelops, Stephanie Ghartey and Paul 

Curran 

20th October: Diabetic Nurse 

27th October: JAC for Simmons House  

3rd November: Continuous Renal Replacement Therapy (RRT) on ITU by Anja 

Richter 

11th November: Neutropenic sepsis in adults by Paul Curran 

17th November: Starting a patient on anticoagulation – Pathway by Leonor Neves 

24th November: Heart failure by Zaynab Furjun 

1st December: The use of naltrexone for pruritus of cholestasis by Alexandra 

Cardoso 

8th December: DKA – patient profile by Sofia Fernandes 
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Conclusion 
During 3 months I learned a lot about the pharmacist role in a hospital. I can see the 

importance of the pharmacist’s work at the hospital and how Portuguese hospitals 

should learn from UK hospitals.  

The pharmacist talks to all patients, knows why they are admitted and try to make 

that person feel better as much as possible. The most important aspect I found was 

the concern to discover all the exact medication the patient is taking to make sure 

that there are no missing doses during admission. The way the pharmacists talk to 

patients, trying to explain everything in a way the patient can understand it, surprised 

me.   

I had the opportunity to learned about new drugs, different medical conditions and 

how hospitals work in the UK. I learned so much more that I expected, that I do not 

know how to thanks to everyone who taught me. 

I also need to highlight the excellent team of the Whittington Hospital and I will try 

to follow this as an example of team work as a pharmacist. 
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Appendix 2 
Enquirer Details        13th October 2016  

 

Dear XX  

 

Thank you for your enquiry concerning flu vaccination for egg allergic children. Flu 

vaccines are allowed for children with egg allergies. The flu programme is available 

to all children aged from 2 to 17 years old. We have two different types of vaccines 

available: the live attenuated intranasal influenza spray vaccine and the inactivated 

injected flu vaccine. The vaccine of choice should be live attenuated intranasal 

influenza spray vaccine (LAIV Fluenz Tetra®), according to PHE. 	

Most of the vaccines are prepared from viruses grown in embryonated hen’s eggs, 

and therefore they have ovalbumin content that can cause some allergic reactions. 

Inactivated influenza vaccines that are egg-free or have a very low ovalbumin 

content (<0.12 μg/ml - equivalent to <0.06 μg for a 0.5 ml dose) are available and 

studies show they may be used safely in individuals with egg allergy.  

You reported that the nasal vaccine was not the first choice for your clinic for children 

with egg allergies, although Public Health England affirms that attenuated intranasal 

influenza spray vaccine (which has an upper ovalbumin limit of 1.2 μg/ml) has been 

recently shown to be safe for use in most egg allergic children. 

The intranasal vaccine is contraindicated in those with severe anaphylaxis to egg 

which has previously required intensive care, and those with both egg allergy and 

clinical risk factors (eg immunosuppression). Children with a history of severe 

anaphylaxis to egg which has previously required intensive care, should be referred 

to specialist for immunisation in hospital.  

Egg allergic children with asthma can receive the intranasal vaccine if their asthma 

is well controlled. The inactivated egg-free flu vaccines for children are Fluarix Tetra 

from GSK and Inactivated influenza vaccine (split virion) BP from MASTA and 

Sanofi Pasteur MSD. These vaccines have an ovalbumin content ≤ 0.1 μg/ml 

(≤0.05/0.5ml dose).  

In summary, I found flu vaccines suitable for children with egg allergies. They can 

receive the nasal vaccine, except in severe reactions to eggs. Alternatively, they 

can receive the egg free vaccine.   
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I hope that this information is helpful. Please see attached a chart indicating suitable 

vaccines available for children eligible for the flu vaccine program based on their 

age. Please do not hesitate to contact medicines information for any further advice.  

 

Yours sincerely, 	

Sofia Fernandes  

Pre-registration Pharmacist  
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Appendix 3 
 

TTA pre-pack audit 01/11/16 
Date range: 16/07/16 until 31/10/16 
RESULTS 
No. of completed prescription audited = 76 

Total number of items prescribed = 103 

Allergies documented on prescription = 71 (93.4%) 

Pharmacy copy endorsed = 15 (19.7%)  

Quantity supplied documented as number of dose units = 51 (67.1%) 

Dispenser/checker signature recorded on the prescription = 54 (71%) 

Date of dispensing recorded on prescription = 8 (10.5%) 

 

RECOMMENDATIONS  
Note: All standards = 100% 

Allergies documented on prescription = 71 (93.4%) 

Allergies	must	be	endorsed	in	all	prescriptions.	If	not	already	stated	on	the	prescription,	
nurses	 should	 ask	 patient	 and	 endorse	 the	 prescription	 accordingly.	 Hand	 written	
prescriptions	(e.g.	A&E	blue	prescriptions)	should	not	be	used	on	Ambulatory	Care.	Only	
use	prescriptions	electronically	produced	on	JAC.	
	
Pharmacy copy endorsed = 15 (19.7%) 

In order to standardise practice, the “Pharmacy Copy” of the prescription should 

always be endorsed and retained for pharmacy monitoring. The “Patient’s 

Reference Copy” should be given to the patient and the “Patient’s File Copy” should 

be kept in the medical notes.  

Some prescriptions had the correct endorsements however the wrong copy was 

used.  

Avoid printing double sided copies.  

Quantity supplied documented as number of dose units = 51 (67.1%) 

The actual number of dose units (e.g. 28 tablets/capsules) must be documented 

rather than “1 box”. This will help to check that we are giving the patient enough 

supply of the drug for the treatment course prescribed. 

Dispenser/checker signature recorded on the prescription = 54 (71%) 
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A second check must always be obtained and both members of staff must sign on 

the prescription. 

Date of dispensing recorded on prescription = 8 (10.5%) 

The date of dispensing must also be documented even if it is the same as the date 

the prescription was produced. 

Other notes: 

There have been few handwritten prescriptions (i.e. blue prescriptions) used for TTA 

pre-pack dispensing on Ambulatory Care. This should not be used as we have the 

outpatient e-prescribing system available there. Nurses should ask doctors to 

prescribe items on outpatient JAC if they receive these handwritten prescriptions. 

 

Actions: 
Lead Nurse to disseminate this report results and recommendations to all staff 

nurses. 

Pharmacist to train new nurses and update Signature List for dispensing TTA pre-

packs. 

Pharmacist to produce and attach flow chart to TTA pre-pack cupboard in order to 

remind nurses about the main steps and documentation requirements. 

 

Sofia Fernandes (pre-registration pharmacist) 

Jonathan Flor (pharmacist) 

04/11/16 
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Appendix 4 
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 Appendix 5 

TRIAGE TOOL, VERSION 2 (23RD AUGUST 2016) 
All Green = self care advice          1 Amber = review within 24 hours             2 or more amber = escalate to red           Red = attend for assessment as soon as possible

ONCOLOGY/HAEMATOLOGY ADVICE LINE 

Palmar Plantar syndrome
If on active oral SACT therapies follow drug specific pathways. 
Drug may need to be suspended and medical review arranged.

Extravasation
Any problems after administration of treatment? 
When did the problem start? Is the problem around or along the injection site? Has the 
patient got a central line in place? Describe the problem.

Toxicity/Symptom
Fever -  receiving or has received Systemic Anti Cancer Treatment (SACT) within the last 
6-8 weeks or immunocompromised.

IF TEMPERATURE 37.5˚c or ABOVE or BELOW 36.0˚c or GENERALLY UNWELL - URGENT assessment and medical review - Follow neutropenia pathway. 
ALERT - patients who have taken analgesia or steroids or who may be dehydrated may not present with an abnormal temperature but may still have an infection and be 
at risk of sepsis -  if in doubt do a count.

Chest pain
STOP oral and intravenous Systemic Anti Cancer Treatment until reviewed by oncology or 
haematology team.

None. Advise URGENT A&E for medical assessment- 999
NB if infusional SACT in place arrange for disconnection. 

Performance Status
Has there been a recent change in performance status?

Diarrhoea
How many days has this occurred for? 
How many times in a 24 hour period? Is there any abdominal pain or discomfort? 
Is there any blood or mucus in the stool? 
Has the patient taken any antidiarrhoeal medication?  
Is there any change in urine output? Is the patient drinking and eating normally?                
Consider: Infection / Colitis / Constipation. 
N.B. Patients receiving immunotherapy or Capecitabine should be managed according to 
the drug specific pathway and assessment arranged as required. 

Constipation
How long since bowels opened?
What is normal?
Is there any abdominal pain and/or vomiting? 
Has the patient taken any medication? 
Assess the patients urinary output and colour.

Fever 
NOT receiving Systemic Anti Cancer Treatment (SACT) and 
NOT at risk of immunosuppression.

Infection
Has the patient taken their temperature?  If so when?  
What is it? - if pyrexial see fever toxicity. 
Are there any specific symptoms, such as: 
• pain, burning / stinging or difficulty passing urine?
• cough, any sputum, if so what colour?
• any shivering, chills or shaking episodes?                 

Dyspnoea/shortness of breath
Is this a new symptom? How long for? Is it getting worse? 
Do you have a cough? How long for? 
Is it productive? If yes, what colour is your phlegm/spit?
Is there any chest pain or tightness? - if yes refer to chest pain  
Consider: SVCO / Anaemia / Pulmonary embolism / Pneumonitis / Infection.

New onset shortness of breath with 
moderate exertion.

New onset shortness of breath with 
minimal exertion.

Shortness of breath at rest. Life threatening symptoms.

0 1 2 3 4

TO RE-ORDER THIS POSTER, EMAIL STUDIO@TELFORDREPRO.CO.UK FORM REF: T.P.1

This Tool Kit cannot be reproduced. All rights reserved.
The authors and owners of this tool kit make no representations or guarantees as to the accuracy, completeness or adequacy of any of the content of this tool kit and make no 
warranties express implied or otherwise and cannot be held responsible for any liability, loss or damage whatsoever caused by the use of the tool. Those using the tool should be 
trained to do so by a competent, recognised trainer.
© P.Jones et al/UKONS

CAUTION! Please note patients who are receiving or have received IMMUNOTHERAPY may present with treatment related problems at anytime during treatment or up to 12 months afterwards. If you are unsure about the patient’s regimen, be cautious and follow triage symptom assessment. 

Nausea                                                                                                
How many days?  What is the patient’s oral intake? 
Is the patient taking antiemetics as prescribed? 
Assess patient’s urinary output and colour.

Vomiting
How many days? How many episodes? 
What is the patient’s oral intake? 
Is there any constipation or diarrhoea? - if yes see specific toxicity.    
Assess patient’s urinary output and colour

Oral / stomatitis
How many days?  Are there any mouth ulcers? 
Is there evidence of infection?  Are they able to eat and drink? 
Assess patient’s urinary output and colour.

Anorexia
What is appetite like? Has this recently changed? 
Any recent weight loss? 
Any contributory factors, such as dehydration, nausea, vomiting, mucositis, diarrhoea or 
constipation - if yes refer to specific problem/symptom.

Pain
Is it a new problem? Where is it? How long have you had it? 
Have you taken any pain killers? Is there any swelling or redness?
If pain associated with swelling or redness consider thrombosis or cellulitis.    
Back pain consider metastatic spinal cord compression (MSCC).

Neurosensory / motor
When did the problem start? Is it continuous? 
Is it getting worse? Is it affecting mobility/function?  
Any perineal or buttock numbness (Saddle paresthesia)? 
Any constipation? Any urinary or faecal incontinence? 
Any visual disturbances? Is there any pain? If yes refer to specific problem / symptom. 
Consider - Metastatic spinal cord compression, cerebral metastases or cerebral event.

Fatigue
Is this a new problem? Is it getting worse? How many days? 
Any other associated symptoms? Do you feel exhausted?

Rash
Where is it? Is it localised or generalised? How long have you had it? Is it getting worse? Is 
it itchy? Are you feeling generally unwell?  
Any signs of infection, such as pus, pyrexia
Moderate = 10-30% of the body surface area (BSA)
Severe = greater than 30% of the body surface area (BSA)
NB Haematology, follow local guidelines.

Bleeding
Is it a new problem? Is it continuous? What amount? 
Where from? Are you taking anticoagulants? 
NB Haematology, follow local guidelines.

Ocular/eye problems
Is this a new problem? Any associated pain? Any visual disturbance? Any discharge/sticky eyes?

Bruising
Is it a new problem? Is it localised or generalised? Is there any trauma involved?

None or no change 
from normal.

None.

No change to 
pre-treatment 

normal - or 
fully active,able 
to carry on all 

pre-disease 
performance 

without 
restriction.

None or no 
change from 

normal.

None or no 
change from 

normal.

Normal.

None.

None.

None.

None.

None or no change 
from normal.

None or no change 
from normal.

None.

None.

Restricted in physically strenuous 
activity but ambulatory and able to 
carry out work of a light or sedentary 
nature, such as light housework or 
office work.

Increase of up to 3 bowel movements a 
day over pre-treatment normal or mild 
increase in ostomy output.
Drink more fluids Obtain stool sample. 
Commence regimen specific 
antidiarrhoeal.

Mild - no bowel movement for 24 
hours over pre-treatment normal.                                                                                        
Dietary advice, increase fluid intake, 
review supportive medications.

Localised signs of infection otherwise 
generally well.

Able to eat/drink reasonable intake.                                    
Review anti emetics according to local 
policy.

1-2 episodes in 24 hours.                                                
Review anti emetics according to local 
policy.

Painless ulcers and/or erythema, 
mild soreness but able to 
eat and drink normally.                                                                 
Use mouthwash as directed.

Loss of appetite without alteration in 
eating habits.
Dietary advice.

Mild pain not interfering with daily 
activities.
Advise appropriate analgesia.

Mild paresthesia, subjective weakness. 
No loss of function.
Contact the advice line immediately if 
deterioration.

Increased fatigue but not affecting 
normal level of activity.
Rest accompanied with intermittent 
mild activity / exercise.

Rash covering <10% BSA with or 
without symptoms, such as pruritus, 
burning, tightness. 

Mild, self limited controlled by 
conservative measures. 
Consider arranging a full blood count.

Localised - single bruise in only 
one area.

Mild symptoms not interfering 
with function.

Mild numbness, tingling, swelling 
of hands and/or feet  with 
or without pain or redness.                                                                 
Rest hands and feet,
use emollient cream.

Non Vesicant.
Review the next day.

Ambulatory and capable of all self care 
but unable to carry out any work activities. 
Up and about more than 50% of waking 
hours.

Increase of up to 4-6 episodes a day or 
moderate increase in ostomy output or 
nocturnal movement or moderate cramping.                                              
Drink plenty of fluids Obtain stool sample. 
Commence regimen specific antidiarrhoeal.
If diarrhoea persists after taking regimen 
specific antidiarrhoeal escalate to red. 
If patient is or has been on immunotherapy 
escalate to red

Moderate - no bowel movement for 
48 hours over pre-treatment normal.                                                   
If associated with pain / vomiting move to 
red. 
Review fluid and dietary intake. 
Recommend a laxative.

< 36.0˚c or > 37.5˚c - 38.0˚c

Signs of infection and generally unwell                                                          
* If on active SACT treatment 
follow neutropenic sepsis pathway.                                                                                           
* If not on active treatment arrange urgent 
local review.

Able to eat/drink but intake is significantly 
decreased.
Review anti emetics according to 
local policy.

3-5 episodes in 24 hours.                                                    
Review anti emetics according 
to local policy.

Painful ulcers and/or erythema, mild soreness 
but able to eat and drink normally.
Continue with mouthwash as directed, drink 
plenty of fluids. 
Use painkillers either as a tablet or 
mouthwash.

Oral intake altered without significant 
weight loss or malnutrition.                                                        
Dietary advice.

Moderate pain interfering with 
daily activities.
Advise appropriate analgesia.

Mild or moderate sensory loss,
moderate paresthesia, mild weakness with 
no loss of function.

Moderate or interfering with some normal 
activities.

Rash covering 10 - 30% BSA that is limiting 
normal activities of daily living with or 
without symptoms, such as pruritus, burning, 
tightness.       
                                                                                                                                   
Or bleeding with trauma or signs of 
associated infection.

Moderate bleeding.                                                    
999 - Urgent assessment in A&E.

Multiple sites of bruising or one large site.

Moderate to severe symptoms interfering with function and/or any visual distrubance.

Painful redness and/or swelling of hands 
and/or feet.
Follow drug specific pathway - may require 
dose reduction or treatment deferral. Advise 
painkillers.

Vesicant or drug not known.
Arrange urgent review.

Capable of only limited self care, 
confined to bed or chair for more than 
50% of waking hours.

Increase of up to 7-9 episodes a day 
or severe increase in ostomy output or 
incontinence / severe cramping /bloody 
diarrhoea.

Severe - no bowel movement for 72 
hours over pre-treatment normal.

>38.0˚c - 40.0˚c

Signs of severe symptomatic infection.

No significant intake.

6-10 episodes in 24 hours. 

Painful erythema, difficulty eating and 
drinking.

Oral intake altered in association with 
significant weight loss/malnutrition.

Severe pain interfering with daily 
activities.

Severe sensory loss, paresthesia or 
weakness that interferes with function.

Severe or loss of ability to perform some 
activities.

Rash covering >30% BSA with or without associated symptoms; limiting self care 
activities. Spontaneous bleeding or signs of associated infection.

Severe bleeding.                                                  
999 - Urgent assessment in A&E.

Moist desquamation, ulceration, blistering and severe pain.
Follow drug specific pathway - arrange urgent appointment for review by specialist team 
within 24 hours. 
May require dose reduction or treatment deferral. 
Advise painkillers.

Completely disabled. Cannot carry out 
any self care. Totally confined to bed 
or chair.

Increase>10 episodes a day or grossly 
bloody diarrhoea.

No bowel movement for >96 hours  - 
consider paralytic ileus.

> 40.0˚c

Life threatening sepsis.

>10 episodes in 24 hours.

Significant pain, minimal intake and/or 
reduced urinary output.

Life threatening complications, such as 
collapse.

Severe disabling pain.

Paralysis.

Bedridden or disabling.

Massive bleed.                                                                
999 - Urgent assessment in A&E.

None or no change 
from normal.

None or no change 
from normal.

None or no change 
from normal.

Confusion/cognitive disturbance
Is this a new symptom? How long have you had this symptom? Is it getting worse?
Is it constant? Any recent change in medication?

None or no change 
from normal.

Mild disorientation not interfering with 
activities of daily living.
Slight decrease in level of alertness.

Moderate cognitive disability and/or 
disorientation limiting activities of daily 
living.

Severe cognitive disability and/or severe 
confusion; severely limiting activities of 
daily living. Altered level of consciousness.
999 - Urgent assessment in A&E.

Life threatening consequences.
Loss of consciousness/unrousable.
999 - Urgent assessment in A&E.

None or no change 
from normal.

None or no change 
from normal.

None or no change 
from normal.

Urinary Disorder
Are you passing urine normally? Is this a new problem or is this normal for you?
Is there any change in the urine colour? 
Is there any blood in the urine? Is there any incontinence, frequency or urgency? 
Are you passing your normal amount?
Are you drinking normally, are you thirsty?
Consider: Infection

None or no change 
from normal.

Mild symptoms. Minimal increase in 
frequency, urgency, dysuria nocturia. 
Slight reduction in output.
Drink more fluids.
Obtain urine sample for analysis.

Moderate symptoms. Moderate increase 
in frequency, urgency, dysuria nocturia.
Moderate reduction in output.
Drink more fluids.
Obtain urine sample for analysis.

Severe symptoms.
Possible obstruction/retention
New incontinence
New or increasing haematuria
Severe reduction in output

Little or no urine output. 
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UKONS 24 HOUR TRIAGE LOG SHEET (V2 2016)HOSPITAL NAME / DEPT:

Patient Details Patient History Enquiry Details

Diagnosis:

Male      Female 

Consultant....................................

Date...................   Time.................

Who is calling?

 ......................................................
 
Contact no....................................
Drop in  Yes     No 

Reason for call
(in patients own words)

Is the patient on active treatment?   SACT    Immunotherapy    Radiotherapy    Other    Supportive    No 

State regimen..................................................................................     Are they part of a clinical trial Yes     No 

When did the patient last receive treatment?   1-7 days    8-14 days    15-28 days    Over 4 weeks 

What is the patient’s temperature?                ºC (Please note that hypothermia is a significant indicator of sepsis)

Has the patient taken any anti-pyretic medication in the previous 4-6 hours    Yes      No 

Does the patient have a central line?   Yes      No   Infusional pump in situ Yes      No 

Advise 24 hour follow up Assess

Remember: two ambers equal red!

Significant medical history

Triage practitioner

Signature.........................................  Print.............................................. Designation.................................. Date     /       /

Follow Up Action Taken:

Signature................................  Print...................................... Designation............................... Date     /       /      Time:

Consultants team contacted   Yes     No      Date      /      /

Action Taken
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Name:

Hospital no...................................

DOB..............................................

Tel no............................................

Fever - on SACT
Chest Pain
Dyspnoea/shortness of breath
Performance Status
Diarrhoea
Constipation
Urinary disorder
Fever
Infection
Nausea
Vomiting
Oral/stomatitis
Anorexia
Pain
Neurosensory/motor
Confusion/cognitive disturbance
Fatigue
Rash
Bleeding
Bruising
Ocular/eye problems
Palmar Plantar syndrome
Extravasation

Other, please state:

Current medication

Attending for assessment, receiving team contacted Yes      No 
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CAUTION! Please note patients who are receiving or have received IMMUNOTHERAPY may present with treatment related problems at anytime during treatment or 
up to 12 months afterwards. If you are unsure about the patient’s regimen, be cautious and follow triage symptom assessment. 
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Appendix 9 

WC&F Pharmacy Team Meeting 
22-11-16   2.15-3.15 

Agenda 

Apologies :Pam/ Sandra 

Chair: Aizah 

Minute taker appointed: Sofia 

 

1. Minutes of previous meeting- accepted 
2. Paeds- Aizah  

Nil to report. Aizah is going to present a patient profile in 2 

weeks time- patient on colistin 

3. Nicu- Nisha  
Nil to report 

4. Maternity- Rupal  
We will have a police visit tomorrow 23rd November regarding 

Dihydrocodeine.  

We had some problems with tinzaparin prescription in Cellier 

ward: dose not according to weight, wrong duration, and 2 

patients were taking tinzaparin without need it.  

Nisha to meet KOSTAS – obs anaesthetist, regarding 

tinazaprin protocols on JAC 

5. Audit- Sofia / Rupal 
We agree that zopiclone and benzodiazepines are inclusion 

criteria to the audit even if the patient is not taking any 

antipsychotic.  

Sofia and Rupal will go to Simmons House to record more 

information today and Rupal to attend Simmons House MDT 

on Friday. 

6. Simmons House- Max 
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They did not send the stock list this week.  

Rupal will go to Simmons House on Friday. 

7.  Sofia’s Slot- feedback and aims for week 
Sofia will like to see unusual patients in maternity and 

paediatric wards, and to understand how it is a normal 

working day in this department. 

8. A.O.B- mental health task and finish group (max) 
Max will go to a meeting Thursday afternoon about 

adolescent’s mental heath 

6th December Team Christmas Dinner at Santore (59 - 61 

Exmouth Market, London EC1R 4QL). Booked for 6.30pm 

 

Date next meeting: Tuesday November 29th 2016  

Apologies: Max  
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Appendix 10  

 

Safe use of high risk medication Audit 
Simmons House 

 

Patient’s Information Inclusion criteria for high risk drugs 
Patient’s Initials: 
D.O.B.: 
 

Lithium, High dose antipsychotic, 
Antipsychotics in combination, 
Benzodiazepines, Clozapine, Zopiclone 

 

Medication Reconciliation    □Yes    □No      

Allergy box completed    □Yes    □No 

Patient on high risk drug    □Yes    □No    

Baseline score for antipsychotic drug check   □Yes    □No    

Antipsychotic Monitoring Form completed correctly    □Yes    □No    

Inpatient Medication 

Name Route Form Dose & 
Frequency Duration 

Licensed 
dose 

Yes/No 

Missed 
Doses 

Yes/No  

Lithium       
Benzodiazepine* 
see comments       

Aripiprazole       
Olanzapine       
Risperidone       
Clozapine       
Quetiapine       
Zopiclone       
Other:       
Comments: 
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Clinical Appropriateness of Inpatient Medication 
 Yes No 
Choice of medication   
Choice of formulation   
Route of administration   
Comments: 
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