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Prefácio  

As funções assumidas pelo farmacêutico na sociedade traduzem-se numa afirmação 

crescente que supera o seu papel enquanto técnico do medicamento. Atualmente, o 

farmacêutico é o principal elo de ligação entre os cuidados em saúde e a população em geral. 

A capacidade de sensibilizar para a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, 

utilização racional dos fármacos, monitorização dos utentes e identificação precoce de 

situações de risco, são algumas das competências sociais com impacto no bem-estar e saúde 

dos utentes.  

Face a este tempo de mudança, o farmacêutico deve estar em constante atualização, de 

modo a conceber e propor aos seus utentes serviços inovadores, que vão ao encontro das 

necessidades e expectativas de um público cada vez mais informado e exigente no que 

concerne à sua saúde. Neste sentido, o farmacêutico deve colocar em prática todos os 

conhecimentos técnico-científicos adquiridos e promover um atendimento personalizado, de 

modo a alcançar um posicionamento distintivo que conduz à fidelização dos utentes. 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é, assim, crucial 

para complementar, desenvolver e articular os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso 

académico com o contexto profissional. Com efeito, o presente relatório descreve alguns dos 

conhecimentos adquiridos e atividades realizadas, entre os meses de maio e agosto de 2017 

na Farmácia Oliveira em Barcelos sob a orientação da Dra. Juliana Cardoso. Este relatório está 

dividido em duas grandes partes, sendo que a primeira relata a atividade quotidiana de um 

farmacêutico comunitário, destacando sempre a minha experiência na Farmácia Oliveira e a 

segunda aborda temas específicos relacionados com questões práticas e necessidades da 

comunidade. Os temas apresentados são a Proteção Solar no âmbito da realização da “1ª 

Caminhada Solidária Farmácia Oliveira” e a Doença Venosa Crónica.  
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PARTE I 

1. Farmácia Oliveira 

1.1 Localização e Enquadramento  

O meu estágio curricular em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Oliveira entre 

os dias 15 de maio e 15 de agosto de 2017.  

A Farmácia Oliveira existe desde 1933 e situa-se na Avenida dos Combatentes da Grande 

Guerra nº 94, licenciada mediante o alvará nº63 de 1933.  

A Farmácia Oliveira possui uma localização privilegiada na cidade de Barcelos, situando-

se próxima do Hospital Santa Maria Maior, do Lar da Santa Casa da Misericórdia, da Extensão 

de Saúde Familiar de Santo António, do Centro Enfermagem de Barcelos, de várias escolas e 

de algumas clinicas dentárias. A existência destas infraestruturas na proximidade da farmácia 

proporcionam à Farmácia Oliveira um elevado e heterogéneo fluxo de clientes.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com uma diversidade enorme de 

clientes, o que me permitiu adquirir excelentes competências no que toca ao aconselhamento 

farmacêutico personalizado de maneira a satisfazer todas as necessidades dos clientes. 

A Farmácia Oliveira preocupa-se em oferecer um serviço de alta qualidade, diferenciação 

e excelência, bem como garantir a disponibilidade de uma vasta panóplia de produtos 

farmacêuticos, por forma a servir os seus clientes em qualquer solicitação. 

1.2 Horário de Funcionamento  

A Farmácia Oliveira encontra-se aberta ao público de segunda a sábado, das 9h às 22h. 

Sendo que, a cada 10 dias a farmácia assegura o serviço permanente, de acordo com o 

calendário de serviço das farmácias da zona, funcionando de modo contínuo durante 24h.  

Na porta da farmácia encontra-se o seu horário de funcionamento, bem como a indicação 

da farmácia de serviço no concelho de Barcelos. Em todos os balcões existe sempre um 

calendário disponível onde se encontram também as farmácias de serviço.   

No dia de serviço a farmácia funciona normalmente até às 00:00h, passando depois o 

atendimento a ser realizado pelo postigo até às 9h do dia seguinte.  

Quando iniciei o meu estágio foi-me atribuído um horário transversal para me adaptar às 

duas equipas. Trabalhava das 9h às 13h e das 15h às 19h de segunda a sexta. A partir do dia 

15 de julho passei alternar o horário todas as semanas. Assim, ou fazia das 9h às 14h e das 

16h às 19h ou das 14h às 17h e das 19h às 22h. Sendo que quando fazia este último horário 

fazia também o sábado.  

 

1.3. Caraterização do Espaço da Farmácia  

1.3.1. Espaço Exterior  

Tanto o espaço físico exterior como o interior da Farmácia Oliveira respeitam as Boas 

Práticas de Farmácia (BPF), regendo-se se pelo Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto 
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Assim, a Farmácia Oliveira apresenta um aspeto “caraterístico e profissional, facilmente 

visível e identificável”. 
[2]

 As fachadas da Farmácia Oliveira (Anexo 1) estão devidamente 

identificadas com a cruz verde, iluminada sempre que a farmácia se encontra aberta ou quando 

assegura o serviço, o nome da farmácia e a identificação da Diretora Técnica.  

O acesso ao interior da Farmácia Oliveira faz-se através de uma de duas portas 

automáticas, sendo que ao lado de uma delas se encontra o postigo de atendimento noturno. A 

farmácia possui ainda uma porta de acesso privado, situada numa das fachadas do edifício, e 

através da qual se processa o serviço de entrega de encomendas, de modo a evitar a 

perturbação da zona de atendimento ao público.  

Possui quatro montras, sendo uma delas digital, que são alteradas quinzenalmente, 

destinadas à publicidade de produtos dermo-cosméticos e Medicamentos Não Sujeitos a 

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

sazonais.  

A farmácia, no seu espaço exterior, conta ainda com uma máquina de venda automática, 

designada PHARMA 24 (Anexo 2). Permitindo ao utente, mediante o pagamento do respetivo 

valor, obter produtos de venda livre os quais se destinam, na sua maioria, à prestação dos 

primeiros cuidados.  

1.3.2. Espaço Interior 

De acordo com a legislação as farmácias devem dispor de instalações adequadas com 

divisões obrigatórias cujas áreas mínimas são definidas pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), designadamente, sala de atendimento 

ao público, armazém, laboratório, gabinete de atendimento personalizado e instalações 

sanitárias. 
[3] 

O espaço de atendimento ao público e a sua organização são cruciais para transmitir uma 

boa imagem da farmácia e de toda a sua equipa. Possuindo assim vários lineares devidamente 

limpos e organizados, com produtos de puericultura, alimentação infantil, produtos de 

dermofarmácia e cosmética e podologia organizados segundo as marcas e as linhas 

representadas, tendo sempre em conta as zonas quentes e frias dos lineares. 

Perto de uma das entradas encontra-se uma balança que permite a medição do peso, 

altura, Índice de Massa Corporal (IMC), índice de gordura e pressão arterial dos utentes.  

Ao centro encontra-se uma máquina de senhas que permite uma gestão adequada da fila 

de espera.  

Ao longo da sala de atendimento encontram-se seis áreas de atendimento perfeitamente 

individualizadas com os respetivos terminais informáticos, leitores óticos, impressoras e caixas 

registadoras. Em cima dos balcões encontram-se alguns expositores de pequeno tamanho 

para dar maior destaque a determinados produtos.  

Todos os computadores estão equipados com o programa informático Sifarma 2000, 

permitindo o acesso a informação de caráter técnico e científico, melhorando todo o 

atendimento e auxiliando na gestão e controlo da atividade farmacêutica. O computador do 
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sexto balcão permite ainda conectar um telemóvel para o envio de mensagens, divulgando as 

campanhas em vigor na farmácia. 

Atrás dos balcões, visualmente disponíveis mas inacessíveis ao público, encontram-se 

alguns MNSRM (medicamentos não sujeitos a receita médica), suplementos alimentares, 

produtos de uso veterinário e dermocosmética. Na parte inferior destes lineares existem 

gavetas reservadas às diversas receitas aviadas, de acordo com os respetivos organismos, 

assim como gavetas reservadas ao armazenamento de alguns produtos, como por exemplo 

compressas e material de penso, cremes antitranspirantes, calicidas e produtos de higiene oral. 

Zonas de Armazenamento de Medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

Na área contígua à zona de atendimento encontram-se armários com gavetas deslizantes, 

onde se tem acesso aos produtos que não estão expostos nos lineares ou balcões. A 

organização desta zona é feita de modo a que a recolha dos medicamentos durante o 

atendimento seja rápida, fácil e eficaz. Com efeito, os fármacos são separados por marcas e 

genéricos e organizados por ordem alfabética, tendo em conta a dosagem e forma 

farmacêutica. A arrumação tem por base a regra First Expired, First Out (FEFO).  

Os fármacos que requerem condições de armazenamento entre os 2º e os 8ºC, como 

vacinas, insulinas e alguns colírios, encontram-se num frigorífico e solicitam de um controlo 

constante da temperatura. 

Produtos como suplementos alimentares, antigripais, desinfetantes, normalizadores do 

sistema digestivo e do sistema urinário encontram-se armazenados numa estante.  

Numa zona mais afastada encontra-se o Kardex® Pharmatriever (Anexo 3). Este é um 

equipamento semiautomático de armazenamento e distribuição de medicamentos. Neste 

equipamento são armazenados todos os medicamentos, inclusive os diversos laboratórios de 

uma substância ativa, assim como produtos de higiene intima, testes de gravidez e produtos 

pertencentes ao protocolo da Diabetes Mellitus (agulhas, lancetas, tiras de glicemia). 

Zona de receção de encomendas  

A área de gestão de encomendas é constituída por um computador ao qual se encontram  

ligados vários dispositivos, nomeadamente um aparelho de leitura ótica e duas impressoras. 

Neste posto principal são enviadas, recebidas e conferidas todas as encomendas e são 

feitas as devoluções e as regularizações de notas de crédito. Com efeito, é também neste local 

que se guarda, de acordo com o fornecedor, todas as faturas, notas de crédito e registo de 

entrada de benzodiazepinas. 

Gabinete de Atendimento Personalizado 

A Farmácia Oliveira possui um gabinete de atendimento personalizado, onde se 

administram injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e a 

determinação da glicémia, colesterol e triglicéridos.  

Tendo em conta as Boas Práticas de Farmácia, os utentes têm o direito de falar de forma 

sigilosa com o farmacêutico. Neste sentido, esta área permite ainda a prestação de serviços 

mais personalizados e confidenciais.  
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Laboratório 

O laboratório encontra-se equipado de acordo com o equipamento mínimo obrigatório 

disposto na Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro. Os materiais de laboratório, 

materiais de acondicionamento primário e as matérias-primas são devidamente armazenados 

em armários em ambiente seco e ao abrigo da luz.  

O laboratório está ainda equipado com uma balança analítica, um banho de água e um 

Unguator Basic, este aparelho é uma mais-valia na preparação de formas farmacêuticas semi-

sólidas.  

Numa prateleira superior à bancada do laboratório encontra-se um dossier com os boletins 

de análise das matérias-primas e outro com a ficha de preparação dos manipulados. Para 

apoiar na preparação dos manipulados existem ainda, as versões atualizadas do Formulário 

Galénico Português, da Farmacopeia Portuguesa, do Manual De Boas Práticas Farmacêuticas 

e o manual de utilização do Unguator. 

Escritório  

O escritório é usado essencialmente para deliberar assuntos burocráticos de 

administração e gestão farmacêutica. Com efeito, nesse local existe toda a documentação 

relativa à gestão e contabilidade da farmácia. Este espaço serve também para a tomada de 

decisões relativas às compras e às atividades a realizar na farmácia ou mesmo junto da 

comunidade, para a receção de delegados.  

Neste local encontra-se um computador que entre outras funções permite gerir o facebook 

da farmácia.  

1.4. Recursos Humanos  

A gestão de recursos humanos é um dos pontos fulcrais, já que os utentes são cada vez 

mais exigentes e valorizam a forma como todo o serviço lhes é oferecido. É com base neste 

pensamento que a diretora técnica da Farmácia Oliveira, Dra. Maria Arminda Oliveira, aposta 

na motivação, disciplina e bom ambiente entre todos os funcionários, de modo a fidelizar os 

seus utentes. O quadro técnico da Farmácia Oliveira carateriza-se pelo seu profissionalismo e 

competência com o objetivo de atender às necessidades e expectativas dos utentes, sendo 

constituído pela(o): 

- Dr.ª Maria Arminda Serrano Nunes de Oliveira – Diretora Técnica e Proprietária; 

- Dr. Carlos Miguel Nunes de Oliveira Valério – Farmacêutico Substituto, Grau II; 

- Dr.ª Paula Alexandra Marques Lemos Jesus Cibrão Coutinho – Farmacêutica Grau I; 

- Dr.ª Cristina Maria Domingues Costa Faria – Farmacêutica Grau I; 

- Dr.ª Juliana Ricarda Gomes Cardoso – Farmacêutica Grau III; 

- Dr.ª Rita Belchior Teles Lagido – Farmacêutica Grau V; 

- Dr.ª Bárbara Gonçalves Loureiro – Farmacêutica Grau V; 

- Dr.ª Sónia da Conceição Marinho da Silva – Farmacêutica Grau V; 

- Sr. Tomás de Aquino da Silva Durães – Técnico de Farmácia Grau I; 

- Sr. Stephane Fabrice Meunieur – Técnico de Farmácia Grau I;  

- Sara Regina Fernandes Melo – Técnica de Farmácia Grau III; 
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Cada colaborador da farmácia tem a seu cargo determinadas tarefas, como a realização e 

receção de encomendas, execução de devoluções, controlo de prazos de validade, verificação 

do receituário, entrada e saída de psicotrópicos, administração de injetáveis, Valormed, 

Pharma24, elaboração de manipulados, gestão de conteúdos digitais, correção de stocks e 

organização de lineares.  

 

2. Fontes de Informação  

O farmacêutico, como agente de saúde pública, deve estar em constante atualização, 

estando sempre atento às novidades que são lançadas para o mercado cada vez mais 

competitivo. Torna-se fulcral o acesso a informação verídica, autêntica e atual com o intuito de 

atender às necessidades e expectativas dos utentes. 

Neste sentido, além das publicações existentes na biblioteca da farmácia pode-se ainda 

recorrer a fontes de informação externas, atualizadas e de qualidade, como o Centro de 

Tecnologia do Medicamento (CETMED), o Centro de Informação de Medicamentos e Produtos 

de Saúde (CIMI), o Centro de Informação do Medicamento (CIM), e o Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos (LEF).   

Na farmácia existem publicações obrigatórias como, a Farmacopeia Portuguesa e o 

Formulário Galénico Português. Entre as recomendadas encontra-se o Prontuário Terapêutico, 

o Índice Nacional Terapêutico, o livro Medicamentos Não Prescritos – Aconselhamento 

Farmacêutico (2002). 

Nos primeiros dias do meu estágio tive contato com estas fontes de informação. 

Propuseram-me que desse particular interesse a questões que pudessem surgir durante o 

aconselhamento farmacêutico, tendo em conta a sazonalidade. Neste sentido, numa primeira 

fase, dei maior importância a algumas temáticas, tais como, alergias, afeções óticas e 

oftálmicas, queimaduras solares, obstipação e infeções do trato urinário. 

Adicionalmente, são muitas as ações de formação que são promovidas por diferentes 

entidades que possibilitam ao farmacêutico atualizar-se e consolidar conhecimentos já 

adquiridos. Com efeito, tive a oportunidade de frequentar formações proporcionadas pela A-

DERMA, VICHY, PHARMANORD, NUK, MENARINI (protolog® e otoceril®), TRICOVEL, 

SCHULKE, PARAVET, APTAMIL e ainda um workshop maquilhagem e um Curso Online para 

Farmacêuticos de Vendas Associadas. Estas formações revelaram-se uma mais-valia para o 

desempenho prático na farmácia, já que permitiram melhorar o aconselhamento prestado aos 

utentes. 

Pode-se assim inferir que o farmacêutico como profissional de saúde deve estar em 

constante atualização e sempre apto para enfrentar os mais variados desafios e atividades. 
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3. Gestão e Administração da Farmácia  

3.1. Sistema Informático  

A nível informático, todos os terminais de computador da farmácia apresentam o 

SIFARMA 2000 e o PharmacardCS® como software informático. O SIFARMA 2000 é uma 

ferramenta extremamente completa, útil e importante no dia-a-dia do farmacêutico, permitindo 

assegurar desde um atendimento de excelência e qualidade, com toda a informação atualizada 

acerca dos medicamentos e produtos de saúde, até à gestão de stocks e gestão financeira. O 

SIFARMA 2000 é, deste modo, essencial na Farmácia Oliveira. No período de estágio 

ambientei-me com este software e deparei-me com as suas inúmeras vantagens. 

O PharmacardCS® é um programa informático associado ao cartão VipCharme. Através 

do programa é possível criar uma ficha para cada utente onde ficam registados todos os 

produtos adquiridos e através do qual o cliente acumula 10% do valor dos produtos de IVA a 

23% e €0,10 por cada visita.  

3.2. Gestão de Stocks  

Dado o elevado número de medicamentos disponíveis no mercado é importante um 

correto aprovisionamento e uma boa gestão do seu stock. Assim, o farmacêutico, além de ser o 

técnico do medicamento, tem que ser um gestor do medicamento. A gestão logística do stock 

pode assumir um destaque mais significativo que a própria venda, já que o montante de artigos 

em stock pode assumir valores elevados e perturbar o equilíbrio financeiro da farmácia. Com 

efeito, as compras são sempre efetuadas tendo por base as vendas médias mensais, ou seja, 

através da análise de múltiplas variáveis, como os utentes da farmácia, os hábitos de 

prescrição dos médicos, a sazonalidade e as campanhas promovidas nos meios de 

informação. Tudo isto é passível de ser efetuado com sucesso através do estabelecimento de 

um stock mínimo e máximo para cada produto na sua ficha através do programa Sifarma 2000. 

Desta forma, estabelece-se uma dinâmica entre as compras e as vendas e sempre que o 

stock do produto ficar inferior ao stock mínimo pré-definido, o produto é incluído 

automaticamente no pedido de encomenda, evitando ruturas de stock e a acumulação de 

excedentes que dificilmente terão retorno no capital investido.  

A gestão de stocks não é uma atividade estática, pelo que quem avalia a encomenda deve 

ter capacidade de estudar e adaptar as necessidades dos produtos aos consumos verificados.  

No início do meu estágio, comecei por arrumar as encomendas que a farmácia recebia 

diariamente, o que permitiu conhecer a organização dos produtos na farmácia e familiarizar-me 

com os nomes comerciais. Após este processo, comecei a rececionar encomendas com a 

supervisão de um farmacêutico e, posteriormente, de forma autónoma.  

3.2.1. Escolha dos Fornecedores  

Atualmente, a gestão de uma farmácia requer um sólido controlo económico. Assim, aliada 

a uma eficaz gestão de stocks tem-se uma correta seleção dos fornecedores. Torna-se 

necessário comprar sempre pelo melhor preço, com os melhores bónus e condições de 
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pagamento. Além disso, o número de entregas por dia de cada fornecedor também se torna um 

fator relevante, de modo a garantir o acesso do utente aos medicamentos e a existência de 

baixos stocks na farmácia. 

A Farmácia Oliveira trabalha essencialmente com a Medicanorte (Medicamentos do 

Norte), a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia (Cooprofar), a Empifarma e a Alliance 

Healthcare. Assim, é possível garantir várias entregas ao longo do dia e trabalhar com baixos 

stocks.  

As compras também podem ser efetuadas diretamente aos laboratórios conseguindo 

maiores descontos.  

3.2.2. Realização de Encomendas 

As encomendas podem ser diárias, manuais, diretas (através dos delegados) e mensais. 

As encomendas diárias aos fornecedores têm por base a proposta de encomenda gerada 

pelo sistema informático Sifarma 2000, decorrente do stock mínimo e máximo estabelecido 

para cada produto. Assim, sempre que um dado produto atinja o stock mínimo o seu pedido cai 

automaticamente na encomenda. Antes de ser enviada, a proposta de encomenda é analisada, 

podendo ser necessário acrescentar ou suprimir pedidos. Posteriormente, segue-se a escolha 

do fornecedor de acordo com os preços praticados, as bonificações do produto, os descontos 

financeiros, as condições de pagamento e a rapidez e eficácia de entrega. Após este 

tratamento a encomenda é aprovada e transmitida aos fornecedores. 

Na Farmácia Oliveira efetuam-se duas encomendas diárias, uma ao meio da manhã e 

outra ao meio da tarde. Os produtos esgotados neste fornecedor são enviados a um fornecedor 

secundário.  

Ao longo do dia, realizam-se vários pedidos por telefone de produtos em falta na farmácia. 

Nestes casos, a primeira opção é o armazenista local, a Medicanorte, uma vez que garante a 

entrega do produto no espaço de duas horas. O pedido por telefone, ou via gadget, é registado 

num talonário para que depois sejam efetuadas as encomendas manuais.  

As encomendas diretas são feitas através dos delegados representantes de laboratórios. 

É realizada uma nota de encomenda. Na data acordada a encomenda é enviada para a 

farmácia e dá-se entrada de forma normal.   

As encomendas mensais são encomendas realizadas no início de cada mês com um 

grande volume de produtos, aqueles que têm mais rotação e exigem um maior stock.  

3.2.3. Receção de Encomendas 

A receção das encomendas é uma tarefa de crucial importância para uma correta gestão 

dos stocks da farmácia. Assim, aquando da entrada dos produtos através da leitura ótica deve-

se certificar que os mesmos chegam em bom estado e que se encontram dentro da validade, 

sendo que no sistema tem que ficar registado o prazo de validade inferior. Além disso, deve-se 

verificar se a quantidade enviada de cada produto coincide com a debitada. Caso se verifique 

alguma não conformidade procede-se à sua resolução, através de devolução dos produtos 

danificados, em excesso ou com validade expirada, juntamente com uma nota de devolução ou 
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então, caso falte algum produto, liga-se ao fornecedor a solicitar o envio do produto ou da 

respetiva nota de crédito. 

Relativamente aos preços dos MNSRM e de outros produtos de venda livre, é necessário 

ter em conta as margens definidas pela farmácia. No que diz respeito aos Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM), sempre que o Preço de Venda ao Público (PVP) baixar é 

necessário ajustar o preço. No entanto, se ainda existir stock com preço antigo a alteração do 

preço é efetuada no ato da venda.  

É de salientar que sempre que uma encomenda apresente psicotrópicos e/ou 

estupefacientes, estes vêm acompanhados de uma requisição numerada e em duplicado, que 

após ser carimbada e assinada pelo farmacêutico responsável é arquivada na farmácia por um 

período de três anos e o duplicado é devolvido ao armazenista. Além disso, ao finalizar a 

receção de encomendas que têm estes produtos, o sistema solicita o número da fatura, que 

dever ser confirmado ou então corrigido manualmente. 

Uma outra particularidade diz respeito às matérias-primas, que devem possuir o respetivo 

boletim de análise em conformidade, o qual é devidamente arquivado. 

Uma vez terminada a receção da encomenda procede-se ao arquivo da fatura para 

posterior comparação com os resumos das faturas emitidos pelos fornecedores ao final de 

cada mês. 

Esta tarefa requer muito rigor na sua execução e é um dos pontos principais para se 

contactar com os medicamentos e começar a associar os princípios ativos aos nomes 

comerciais, daí que a sua execução e a arrumação dos produtos se tenha tornado numa mais-

valia antes de entrar em contato direto com o público.  

3.2.4. Marcação de Preços  

Aquando da entrada de uma encomenda os produtos com Preço Inserido na Cartonagem 

(PIC) e os produtos de venda livre que necessitam de marcação de preço são colocados num 

local destinado para o efeito. 

O cálculo do preço dos produtos de venda livre é feito atendendo ao preço de custo, à 

margem legal de lucro da farmácia e ao Imposto de Valor Acrescentado (IVA) a que está 

sujeito o produto (6% para os medicamentos e 23% para os produtos de dermocosmética, 

dispositivos médicos e suplementos alimentares, salvo algumas exceções). Após o cálculo do 

preço é necessário proceder à marcação dos produtos através da impressão dos códigos de 

barras em etiquetas autocolantes. É importante ter em atenção que, no caso de se alterar o 

preço de um produto ainda existente em stock, devem-se remarcar todos os produtos 

existentes na farmácia.   

3.2.5.  Armazenamento 

Após a receção de uma dada encomenda todos os produtos são arrumados nos 

respetivos locais, iniciando-se sempre pelo armazenamento dos produtos do frio, de acordo 

com os laboratórios e rotatividade do produto. Como referido anteriormente, esta foi uma das 

minhas primeiras tarefas e que se revelou muito útil, pois, além de contactar com os nomes 
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comerciais dos produtos, pude familiarizar-me com os locais de armazenamento e perceber o 

impato que esta tarefa possui no dia-a-dia da farmácia. 

Uma correta política de armazenamento e controlo da luminosidade, temperatura (máximo 

25ºC) e humidade (deve ser inferior a 60%) são aspetos relevantes para a preservação de 

todas as propriedades físicas, químicas e farmacológicas dos produtos farmacêuticos, sendo 

que este controlo deve ser devidamente registado e arquivado. 

Os produtos com menor validade são os primeiros a sair e os de maior validade os 

últimos, ou seja, segue a regra FEFO, são ainda organizados alfabeticamente e da dosagem 

menor para a maior. 

A Farmácia Oliveira tem como objetivo primordial atender às necessidades dos utentes em 

tempo útil. Deste modo, sempre que se procede ao armazenamento dos medicamentos e 

demais produtos farmacêuticos faz-se com o máximo de responsabilidade, de modo a que 

facilmente se encontre o produto solicitado pelo utente. É importante reter que são simples 

tarefas como esta que garantem o normal funcionamento da farmácia e salvaguardam o seu 

bom-nome na prestação de cuidados saúde direcionados ao utente. 

3.3. Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade é relevante para garantir que os medicamentos 

dispensados apresentam elevada qualidade e segurança e também para evitar prejuízo para a 

farmácia que, de outra forma, teria que suportar os custos dos produtos que não tinha 

conseguido escoar.  

Assim, todos os meses, o responsável imprime uma listagem de produtos cujo prazo de 

validade está preste a terminar. Após verificação desta listagem, recolhem-se os 

medicamentos cuja validade termine no prazo de dois meses e os produtos de venda livre cuja 

validade termine em menos de seis meses. Com esta recolha antecipada consegue-se uma 

melhor gestão e uma diminuição da desvalorização do produto, já que é possível desenvolver 

promoções para proporcionar a venda de determinados produtos, como cosméticos e produtos 

dietéticos.  

Nos medicamentos cujo prazo de validade expirou efetua-se uma nota de devolução para 

os respetivos fornecedores e aguarda-se a sua regularização.  

3.4. Devoluções 

A devolução realiza-se perante discordâncias verificadas aquando da entrada de 

encomendas (embalagem danificada, produtos pedidos ou recebidos por engano, produtos 

com validade curta ou já expirada), quando se procede à recolha de produtos cuja validade 

está prestes a terminar e ainda quando se recebem circulares do INFARMED para retirar 

determinado medicamento do mercado.  

A partir do sistema informático efetua-se a nota de devolução para o fornecedor em 

questão de forma rápida e fácil, sendo impressa em triplicado. A nota de devolução apresenta 

a identificação do produto, o preço, o IVA, a quantidade devolvida, o motivo e a data de 

devolução e o correspondente número da fatura. Todas as vias devem ser carimbadas, 
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datadas e assinadas pela pessoa que realiza a devolução, ficando uma das vias arquivada na 

farmácia e seguindo as outras duas com os produtos a devolver. 

Quando as devoluções são aceites, o fornecedor envia novamente uma quantidade igual 

dos produtos devolvidos, produtos com valor equivalente ou então a respetiva nota de crédito. 

Aquando da sua receção procede-se à regularização da nota de devolução anteriormente 

efetuada. 

4. Dispensa de Medicamentos  

A dispensa de medicamentos é um ato farmacêutico de capital importância para que o 

utente obtenha os maiores benefícios com a sua terapêutica. Neste sentido, todo este processo 

tem subjacente a interpretação cautelosa da receita médica, dos sintomas enumerados pelo 

utente e ainda o esclarecimento cuidado e personalizado sobre o processo de uso dos 

medicamentos, com o intuito de evitar erros e potencializar a adesão à terapêutica. Com efeito, 

a dispensa clínica, não é apenas a cedência de um dado medicamento, mas sim a avaliação 

de toda a terapêutica e da sua necessidade, efetividade e segurança. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o ponto 1, do artigo 114º do estatuto do medicamento, medicamento sujeito a 

receita médica é toda a substancia que possa “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; possa 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 ou se destinem 

a ser administrados por via parentérica”.
[4]

 Assim sendo, só se pode dispensar este tipo de 

medicamentos mediante apresentação da receita médica, salvo determinadas exceções. 

4.1.2. Prescrição Médica 

Para que o utente possa levantar medicamentos sujeitos a receita médica é necessário 

deslocar-se à farmácia acompanhado de uma prescrição médica. A receita pode ser eletrónica 

desmaterializada (ou receita sem papel), eletrónica materializada ou manual, sendo que esta 

última só poderá ser feita excecionalmente e nos casos previstos no artigo 8.º, da Portaria n.º 

224/2015, de 27 de julho que serão enunciados mais à frente. 
[5]

 

Aquando da entrega da receita, por parte do utente, é necessário validar a mesma tendo 

em conta a presença dos seguintes elementos: 
[6] 

 

 Número da receita; a identificação do médico prescritor e do local de prescrição;  

 Dados do utente:  

-nome e número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS),  

-número de beneficiário da entidade financeira responsável, 
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-regime especial de comparticipação de medicamentos, sempre que aplicável, 

representado pelas letras “R” (utentes pensionistas abrangidos por este regime) e “O” 

(abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado por menção ao 

respetivo diploma legal). 

 Identificação da entidade financeira responsável;  

 Identificação do medicamento. Esta pode ser feita por Denominação Internacional 

Comum (DCI), estando indicado a DCI ou nome da substância ativa; a forma 

farmacêutica; dosagem; apresentação; Código Nacional de Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM); posologia e número de embalagens; ou pode ser feita pela 

marca. Neste caso, a prescrição só pode incluir o nome comercial do medicamento em 

casos excecionais:  

a) “Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento 

genérico similar comparticipado ou para o qual só exista original de marca e licenças”;  

b) “Medicamentos que, por razões de propriedade industrial, apenas podem ser prescritos 

para determinadas indicações terapêuticas”;  

c) “Justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do 

medicamento prescrito”. 

 Identificação da posologia e duração de tratamento; 

 Identificação de um despacho, se aplicável, junto ao nome do medicamento, que 

estabeleça um regime especial de comparticipação de medicamentos para 

determinadas patologias ou grupos de doentes (exemplo: Psoríase, Alzheimer, etc.); 

 Número de embalagens:  

- Receita materializada ou manual: até 4 medicamentos diferentes num 

máximo de 2 embalagens de cada e 4 embalagens no total. 

- Receita desmaterializada: até 6 embalagens de medicamento em cada linha 

de prescrição. 

 Data da prescrição e validade da mesma: 

- Receita normal: válida pelo prazo de 30 dias seguidos, contados a partir da 

data da sua emissão.  

- Receita renovável ou linha de receita contendo medicamentos de tratamento 

prolongado – cada via/linha tem uma validade de seis meses, contada a partir da data 

de emissão. 

No caso da prescrição manual é ainda necessário verificar na receita, para além dos 

pontos mencionados anteriormente, a vinheta, data e assinatura do médico prescritor; vinheta 

do local de prescrição e se, no canto superior direito da receita, está assinalada a exceção 

legal, que pode ser uma das seguintes: falência informática; inadaptação do prescritor; 

prescrição no domicílio ou até 40 receitas/mês. É necessário ter ainda em atenção que estas 

receitas não são renováveis, nem podem conter rasuras, caligrafias diferentes ou serem 

prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo motivos para a não comparticipação das 

receitas. Ao analisar este tipo de receitas é ainda preciso ter em atenção se o médico utilizou 
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alguma das 3 justificações técnicas possíveis, sendo a alínea a) referente a margem 

terapêutica estreita, alínea b) a reação adversa prévia e alínea c) a continuidade do tratamento 

superior a 28 dias. No caso de ter a exceção a) ou b), só se pode dispensar o medicamento 

que vem especificado na receita. Em relação à exceção c), já pode dispensar um medicamento 

do mesmo grupo homogéneo mas com um PVP igual ou inferior ao indicado na receita. 

Após análise e validação da receita, o farmacêutico/técnico de farmácia introduz no 

Sifarma tudo o que é necessário, incluindo o plano de comparticipação, se for o caso. Deve-se 

informar o utente da existência de medicamentos comercializados similares ao proposto pelo 

médico e com um preço mais baixo e, deste modo, do direito de opção de escolha que o utente 

apresenta. Deste modo, a farmácia deve também ter em stock, no mínimo, três medicamentos 

com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam 

aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. 
[7]

 

No momento da dispensa o profissional deve ceder os medicamentos e 

informar/aconselhar acerca do seu efeito terapêutico, posologia, possíveis efeitos secundários 

e outras informações que ache pertinente, assegurando que o utente entendeu toda a 

terapêutica e que não tem dúvidas. Para além de transmitir a informação verbalmente, 

devemos ter sempre o cuidado de escrever a mesma na embalagem.  

Quando se tratam de receitas materializadas ou manuais, deve-se imprimir no verso o 

documento de faturação e dar ao utente para assinar, conferindo que recebeu aqueles 

medicamentos e toda a informação necessária em relação aos mesmos. 

Cerca de duas semanas após o início do meu estágio, comecei a acompanhar a Dra. 

Juliana e a Dra. Cristina nos seus atendimentos, que me iam alertando para os cuidados 

supracitados. O fato de poder observar o atendimento foi uma mais-valia em todo o processo e 

quando estava a atender recordava-me muitas vezes dos atendimentos observados. Contudo, 

só comecei a sentir-me mais autónoma aquando o domínio sistema informático. 

4.1.3. Receita Sem Papel 

A receita sem papel adquiriu caráter obrigatório a 01 de abril de 2016, para todas as 

entidades do SNS e assume cada vez mais representatividade desde a sua implementação. 

Durante o meu estágio, observei as inúmeras vantagens subjacentes à dispensa deste tipo de 

receitas. A segurança que garante, tanto aos profissionais de saúde, como ao utente é a mais 

significativa, dado que a receita dispensada é inequivocamente o que o médico prescreveu.
[8];[9]

 

 Com este tipo de receitas, o utente pode optar por dispensar todos os produtos prescritos, 

ou apenas parte deles, sendo possível levantar os restantes numa data diferente ou mesmo 

numa outra farmácia. Para além disto, promove melhores práticas ambientais, estimando-se 

que um ano de utilização de receita sem papel, deixem de ser usadas cerca de 18 milhões de 

folhas. 
[10]

 

 Contudo, por motivos técnicos, e ainda que em situações pontuais, nem sempre é possível 

efetuar a dispensa por falhas no sistema. Nestes casos procede-se à dispensa offline. Para o 

efeito, o utente deve acompanhar-se da Guia de Tratamento e a farmácia tem de dispor de um 

leitor ótico de QRCodes/ datamatrix (os leitores de códigos de barras, vulgarmente utilizados 
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na dispensa, não conseguem ler estes códigos) e deve destacar os mesmos no final da 

dispensa. De salientar ainda que nestas circunstâncias, o artigo 23º da Portaria nº 224/2015, 

de 27 de julho, estipula que a dispensa só é possível numa única farmácia e de uma única vez. 

O referido artigo determina ainda que não se pode dispensar medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes. 
[9];[11]

 

4.1.4. Medicamentos com Legislação Especial 

4.1.4.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

Estes medicamentos só são fornecidos mediante apresentação de uma receita médica 

especial. 
[7]

 A validação da receita onde consta a prescrição deste tipo de medicamentos segue 

as mesmas regras dos restantes medicamentos, sendo que em receita materializada tem de 

ser prescritos isoladamente em receita do tipo RE e na prescrição desmaterializada, a linha de 

prescrição é do tipo LE. 
[6]

 Aquando da dispensa, o farmacêutico/técnico de farmácia precisa de 

introduzir alguns dados no programa informático: Identificação do utente ou do seu 

representante (nome, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade ou da carta 

de condução ou número do cartão do cidadão e número do passaporte, no caso de cidadãos 

estrangeiros); identificação da prescrição; identificação da farmácia (nome da farmácia e o 

número de conferência de faturas); medicamento (número de registo e quantidade 

dispensada); data da dispensa. 

Após introdução destes elementos, a dispensa do medicamento segue os moldes normais, 

tal e qual os restantes medicamentos, conforme seja receita desmaterializada, receita 

materializada ou manual. No final é impresso um talão (Anexo 4) com os dados requeridos e, 

no caso de receita materializada ou manual, tira-se uma cópia e anexa-se este talão, caso 

contrário não é necessária a cópia. O talão é guardado numa capa, por ordem do número de 

venda do psicotrópico. Durante o meu estágio organizava, diariamente, os registos de entrada 

e de saída com as respetivas faturas e talões dos psicotrópicos.   

Até ao dia 8 de cada mês é enviado para o INFARMED o registo de saída. Anualmente é 

também enviado um mapa de balanço destes medicamentos (Anexo 5).  

4.1.4.2. Medicamentos Manipulados 

Na farmácia comunitária são preparados medicamentos manipulados segundo uma 

receita médica para um doente específico (fórmulas oficinais) ou segundo indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário (fórmulas magistrais). 
[12]

 Estas 

preparações têm como objetivo personalizar a terapêutica, preencher nichos que a indústria 

não ocupa ou possibilitar associações não industrializadas. Pelo observado durante meu 

estágio são preparadas essencialmente, medicamentos de uso pediátrico e dermocosmético.  

É da responsabilidade do farmacêutico assegurar a qualidade e a segurança do 

medicamento, no que concerne às doses da ou das substâncias ativas e à existência de 

interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente, tendo 

por base as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados, como esta 

descrito pelo Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril. 
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Na Farmácia Oliveira são preparados vários manipulados. Como é uma área da qual gosto 

bastante deram-me a oportunidade de preparar todos os manipulados que surgissem durante o 

meu período de estágio à exceção das últimas três semanas que me dediquei exclusivamente 

ao atendimento. A “suspensão oral de propanolol a 0,1%”, “vaselina com enxofre a 7%”, 

“pomada de hidroquinona, tretioína e dexametasona”, “solução de ácido acético a 3%” foram 

algumas das preparações que preparei (Anexo 6).   

As matérias-primas utilizadas devem possuir boletim de análise que comprove a sua 

qualidade, devendo também estar devidamente armazenadas em recipientes apropriados, de 

acordo com a sua natureza. Além disso, os instrumentos utilizados na sua preparação devem 

estar em perfeitas condições de higiene e todo o trabalho de manipulação deve ser feito com o 

maior rigor. 

Após a preparação recomenda-se o acondicionamento do manipulado dependendo do tipo 

de produto, da forma farmacêutica, do volume e quantidade a acondicionar. Este pode ser feito 

em caixas, frascos ou papéis. 

Posteriormente, o produto deve ser devidamente rotulado. No rótulo consta o nome e 

endereço da farmácia, nome da diretora técnica, fórmula do manipulado, data da preparação e 

prazo de utilização, PVP, número de lote atribuído ao manipulado e, caso se aplique, outras 

informações especiais, como agitar antes de usar, uso externo, entre outras.  

Tendo por objetivo a uniformização dos processos de preparação de manipulados a 

Farmácia encontra-se obrigada ao preenchimento de uma Ficha de Preparação (Anexo 7) de 

Manipulados, a qual é devidamente arquivada durante três anos, podendo ser alvo de 

fiscalização por parte do INFARMED. 
[13]

 

De acordo com os critérios estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, o cálculo 

do PVP dos medicamentos manipulados é efetuado com base na seguinte fórmula: PVP = 

(valor dos honorários + valor das matérias-primas + valor dos materiais de embalagem) x 1,3 + 

IVA. 

O valor dos honorários assenta num fator base (F) atualizado anualmente pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), multiplicado por um valor que varia consoante a forma 

farmacêutica do produto acabado e as quantidades preparadas. Aquando da dispensa de 

substâncias a granel não se aplica qualquer valor de honorários. Por sua vez, o preço das 

matérias-primas é calculado tendo em conta o valor da sua aquisição, sem IVA, multiplicado 

por fatores cujo valor depende das unidades em que as matérias-primas são utilizadas. O 

preço referente aos materiais de embalagem é determinado pelo valor de aquisição (sem IVA) 

multiplicado por 1,2.
 [14] 

Só alguns manipulados são sujeitos a comparticipação. Com efeito, o despacho n.º 

18694/2010, veio aprovar a lista de medicamentos manipulados comparticipados em 30% do 

seu valor pelo SNS. Estas comparticipações verificam-se porque não existe no mercado uma 

especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida, 

porque não se verifica uma terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente 
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ou porque há necessidade de adaptar dosagens ou formas farmacêuticas às carências 

terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria.  

Assim, as receitas dos medicamentos manipulados além de seguirem os mesmos 

requisitos inerentes ao SNS, devem conter a menção “manipulado” ou “faça segundo a arte” 

(f.s.a.) (Anexo 8). 

4.2. Regimes de Comparticipação 

Atualmente, a comparticipação dos medicamentos tem por base o preço de referência, 

que resulta da média dos PVP’s dos cinco medicamentos mais baratos de cada grupo 

homogéneo. De acordo com a legislação essa comparticipação por parte do Estado difere caso 

se trate de um regime geral ou de um regime especial, o qual se aplica a situações que 

abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes. 
[15]; [16]

 

Nas receitas do SNS (sistema nacional de saúde) pertencentes ao regime geral, a 

percentagem de comparticipação sobre o preço dos medicamentos é feita por escalões 

(escalão A 90%, escalão B 69%, escalão C 37%, escalão D 15%) e de acordo com a 

classificação farmacoterapêutica definida legalmente. Por sua vez, as receitas do regime 

especial destinado aos pensionistas, as quais apresentam a sigla “R” ou vinheta verde no caso 

de receita manual, são sujeitas a um acréscimo da comparticipação por parte do Estado 

(aumento de 5% no escalão A e 15% nos escalões B, C e D). Este regime especial destina-se 

a pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo mensal em 

vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, 

quando este ultrapassar aquele montante. Existe ainda um sistema de comparticipação para 

doentes com determinadas patologias, sendo que na receita médica, no campo relativo à 

designação do medicamento deve, obrigatoriamente, estar mencionado o despacho que 

consagra o regime que abrange o utente e junto aos seus dados deve estar presente a sigla 

“O”. Em dadas situações, para que este regime de comparticipação se aplique, é necessário 

que a prescrição seja feita por um médico especialista, como no caso da doença de Alzheimer. 

[17];[18];[19]
 

Adicionalmente, existem subsistemas que fazem complementaridade com os regimes 

supracitados, significando maior comparticipação para os doentes. Nestes casos, numa receita 

materializada ou manual tira-se fotocópia da frente da receita e do cartão de beneficiário do 

subsistema correspondente, procedendo-se posteriormente ao processamento da receita para 

o organismo primário, como o SNS, e para o subsistema complementar. No caso de receitas 

desmaterializadas lê-se o cartão do subsistema de saúde no leitor ótico, sendo apenas 

necessário confirmar que o mesmo se encontra válido. Durante o meu estágio tive 

oportunidade de dispensar várias receitas abrangidas por estes subsistemas, como por 

exemplo, Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), EDP-Sãvida e Caixa Geral de 

Depósitos (CGD).  
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4.3. Verificação do Receituário 

A dispensa de medicamentos tem ainda subjacente o processamento informático da 

receita que resulta na impressão de um documento de faturação no verso da receita. Este 

apresenta a identificação da farmácia, data da dispensa, organismo de comparticipação, 

número de lote, letra de série do mês, número da receita, quem dispensou, nomes dos 

medicamentos e respetiva quantidade dispensada, PVP’s, comparticipação e preço a pagar 

pelo utente. 

De forma a que estivesse mais atenta a estas receitas no ato da sua dispensa, no início do 

meu estágio, procedi à análise deste receituário, assimilando alguns aspetos fulcrais a ter em 

conta como, o prazo de validade, a assinatura do médico e o regime de comparticipação.  

No final de cada mês, as receitas manuais do SNS são agrupadas em lotes de 30 receitas 

e procede-se à impressão do respetivo verbete e posteriormente da relação-resumo dos lotes e 

a fatura mensal de medicamentos. Todos os meses é efetuado o seu envio para o Centro de 

Conferência de Faturas do SNS. O verbete, carimbado e agrafado a cada lote, possui o nome 

da farmácia, a quantidade de receitas, o mês e ano, o organismo, o montante total do lote 

correspondente a PVP, quantia paga pelo utente e pelo Estado. A relação-resumo diz respeito 

a todos os lotes de um dado organismo e é emitida em quadruplicado, exceto para o SNS, que 

apenas exige a emissão de um exemplar por cada organismo cuja comparticipação é da sua 

responsabilidade. A fatura mensal de medicamentos é também impressa em quadruplicado, 

sendo que o original e o duplicado acompanham o receituário, o triplicado é enviado para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e o quadruplicado fica na farmácia. Relativamente 

aos outros subsistemas, o receituário é tratado de forma análoga à do SNS, sendo os 

documentos enviados para a ANF, a qual é responsável pela distribuição pelas diferentes 

entidades. 

No início de cada mês a ACSS (administração central do sistema de saúde) devolve as 

receitas do mês anterior que contêm incorreções, acompanhas de uma relação resumo com a 

justificação dos erros existentes em cada receita e o valor das retificações. A farmácia tem que 

emitir uma nota de crédito à ACSS referente ao valor das receitas devolvidas e, até ao final do 

mês, deve-se proceder à correção do receituário devolvido.  

Nas receitas sem papel, o Sifarma efetua o fecho automático dos lotes das entidades. 

 

5. Valormed  

A crescente preocupação com a contaminação e toxicidade ambiental decorrente da 

presença de medicamentos no lixo comum e a possível automedicação descontrolada por 

acumulação de alguns medicamentos em casa levou a que surgisse o programa Valormed. 

Com a adesão a este projeto, os utentes podem deixar na farmácia, num contentor próprio, os 

medicamentos que já não utilizam ou estão fora da validade para, numa fase posterior, serem 

destruídos em local apropriado. 

Durante o meu estágio procedi à pesagem, ao fecho e à reposição dos contentores. 
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6. Farmacovigilância 

A farmacovigilância assenta num conjunto de atividades de deteção, registo e avaliação 

das reações adversas, com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de 

causalidade com os medicamentos, baseadas no estudo sistemático e multidisciplinar dos 

efeitos dos medicamentos. Esta monitorização torna-se relevante, já que o número de 

indivíduos que utiliza um dado fármaco, após o lançamento para o mercado, é superior ao 

utilizado nos ensaios clínicos. 

O farmacêutico enquanto profissional de saúde deve notificar com celeridade as suspeitas 

problemas de segurança que identifique na sua prática profissional, como reações adversas, 

falta de eficácia de medicamentos, problemas de qualidade e informação errada no Folheto 

Informativo (FI) ou Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM). 
[20]

 

Com efeito, perante a queixa por parte de um utente acerca de uma suspeita de uma 

reação adversa a um dado medicamento, procede-se à recolha de todos os dados relevantes e 

ao preenchimento de um formulário próprio, o qual é enviado às autoridades de saúde de 

acordo com os procedimentos nacionais de farmacovigilância. 

7. Dispensa e Aconselhamento de Outros Produtos de Saúde 

7.1. Produtos de Dermofarmácia, Cosmética e Higiene 

Os produtos de cosmética são regulados pelo INFARMED e englobam uma vasta gama 

de produtos incluindo os produtos de higiene corporal, como géis de banho, e produtos de 

beleza, como maquilhagem. São definidos, pelo decreto-lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, 

[21] 
como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contato com as partes 

externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, 

limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou 

corrigir os odores corporais”. 

Na Farmácia Oliveira estes produtos encontram-se em lineares devidamente organizadas 

na área de atendimento ao público, podendo o utente escolher livremente o produto que 

deseja. Em relação a produtos de dermocosmética, os lineares estão organizados segundo as 

marcas, e dentro destas, segundo as suas caraterísticas e indicações de aplicação. Na 

Farmácia Oliveira pode-se encontrar produtos da Vichy, Avéne, Lierac, Filorga, La-Roche-

Posay, Eucerin, entre outros, que incluem águas termais, aguas micelares, loções, emulsões, 

cremes hidratantes para os mais variados tipos de pele, entre outros produtos. Pode-se 

encontrar os produtos de higiene em diversas zonas da área de atendimento, sendo que em 

prateleiras diferentes pode-se encontrar os géis de banho, champôs e produtos de higiene oral. 

Quando comecei a arrumar os medicamentos e produtos na área de atendimento, analisei 

com atenção o produto e quais as suas indicações de utilização. A nível da dermocosmética, 

uma vez que não tinha muito conhecimento nesta área, consultei os sites das marcas 

existentes na farmácia e falei com o responsável da marca na farmácia acerca dos produtos, o 

que me permitiu aprender e familiarizar mais com esta área, de forma a posteriormente fazer 
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um aconselhamento correto. Assim, as maiores dificuldades a nível do aconselhamento foi com 

os produtos dermocosméticos, com os medicamentos de uso veterinário e suplementos. 

7.2. Produtos Dietéticos para Alimentação Especial 

Segundo o ponto 1, do artigo 2º, do decreto-lei nº74/2010, de 21 de Junho, 
[22]

 géneros 

alimentícios destinados a alimentação especial são “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 

destinam-se a pessoas com capacidade limitada, diminuída ou alterada para ingerir, digerir, 

absorver, metabolizar ou excretar géneros alimentícios correntes ou alguns dos nutrientes 

neles contidos, ou cujo estado de saúde determina necessidades nutricionais particulares. 

Doentes diabéticos, grávidas, idosos, latentes ou crianças de pouca idade em bom estado de 

saúde beneficiam deste tipo de produtos.  

Na Farmácia Oliveira os produtos mais vendidos são o Fortimel® e o Bi-oralsuero®. 

7.3. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são regulados pela Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV) e são definidos como “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”. 
[23]

 

Esta foi uma área desafiante na medida em que as pessoas procuram cada vez mais 

estes produtos e exigem ao farmacêutico um conhecimento alargado dos produtos do 

mercado. A minha experiência na Farmácia Oliveira mostrou-me que o utente procura uma 

informação breve e incisiva, pelo que devemos ter capacidade de nos adaptar e ouvir, 

apresentando-lhe, assim,  as opções que respondem ao que pretende.  

7.4. Medicamentos de Uso Veterinário 

Segundo o Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 de julho, medicamento veterinário é “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doença 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”. 
[24]

 

Durante o meu estágio procurei saber mais sobre esta área. Para além de ser apaixonada 

por animais, o mercado de produtos de uso veterinário é cada vez maior e mais específico. São 

cada vez mais as pessoas que tem um animal de companhia e que o tratam como um membro 
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da família. Desta forma acresce a responsabilidade do farmacêutico em esclarecer o utente da 

importância de cuidar da saúde do seu animal para não comprometer a do próprio, com 

especial atenção no caso de se tratar de uma família com idosos ou crianças.   

A Farmácia Oliveira faz parte do projeto Espaço Animal, pelo que possui formação nesta 

área e dispõe de uma linha de apoio telefónico para esclarecimentos de dúvidas. Num dos 

meus atendimentos uma cliente solicitou-me «aquele spray que os jogadores de futebol usam» 

sic. Após questionar a cliente, a mesma referiu que era para um gato com 5 meses e que o 

produto que lhe tinha sido aconselhado pela vizinha era o Elmetacin®. Dada a situação, o mais 

indicado seria um anti-inflamatório oral, uma vez que os gatos lambem frequentemente o pelo. 

Nesse sentido, expliquei à cliente e liguei para a linha de atendimento do Espaço Animal, 

esclarecendo a posologia. A cliente levou o Maxilase® agradecendo a disponibilidade e 

preocupação. 

De fato a maioria dos medicamentos de uso veterinário que são dispensados na Farmácia 

Oliveira são para animais de companhia e importa consciencializar a população de que “um 

cão não é um ser humano em miniatura”, exigindo cuidados adaptados as suas caraterísticas.    

7.5. Dispositivos Médicos 

Segundo a alínea t) do artigo 3, do Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho, 
[25]

 

dispositivo médico é “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, destinado pelo fabricante a ser utilizado em 

seres humanos para fins de: i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de 

uma doença; ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 

ou de uma deficiência; iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; iv) Controlo da conceção”. 

Os dispositivos médicos estão classificados em quatro classes, tendo em conta a duração 

do contacto com o corpo humano, a invasibilidade dos mesmos, a anatomia afetada pela 

utilização e os potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico: 
[25]

 

• Dispositivos médicos de classe I - baixo risco 

• Dispositivos médicos de classe IIa - médio risco 

• Dispositivos médicos classe IIb - médio risco 

• Dispositivos médicos classe III - alto risco 

Na Farmácia Oliveira existem inúmeros dispositivos médicos sendo que os que mais 

contatei e dispensei incluem as compressas e o algodão, seringas, preservativos, meias de 

compressão e produtos ortopédicos (como moletas e ortoses).  
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8. Serviços Disponíveis na Farmácia Oliveira 

A farmácia comunitária tem evoluído no sentido de se tornar um local privilegiado de 

cedência de cuidados de saúde através da prestação de vários serviços farmacêuticos 

patentes na Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro. 
[26]

 Neste sentido, na Farmácia Oliveira 

administram-se injetáveis e vacinas não incluídas no PNV e medem-se diversos parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos. Possui ainda de serviço de nutrição e de rastreios auditivos.  

8.1. Medição de Glicemia, Colesterol, Triglicérido, Ácido Úrico e 

Pressão Arterial 

A medição de glicemia, colesterol, triglicéridos e ácido úrico, através de uma simples 

picada no dedo e recorrendo ao uso de aparelhos de medição e tiras de teste adequadas, são 

serviços farmacêuticos que se realizam com alguma frequência (Anexo 9). Ao farmacêutico 

compete interpretar os valores obtidos, tendo em conta que é necessário intervir quando se 

depara com:  

 valores de glicémia em jejum iguais ou superiores a 126 mg/dL ou glicémia ocasional 

igual ou superior a 200 mg/dl; 
[27]

 

 valores de colesterol total ≥200 mg/dl; 
[28] 

 

 valores de triglicéridos em jejum  ≥150 mg/dl; 
[28]

 

 valores de ácido úrico entre 2.60-6.0 mg/dl nas mulheres e 3.5-7.2 mg/dl nos 

homens;
[29]

 

Diariamente, são também muitas as pessoas que recorrem à farmácia para medir a 

pressão arterial, com o intuito de a controlar e manter na normalidade. 

Desde início os colaboradores da Farmácia Oliveira permitiram que realizasse esta tarefa, 

no início supervisionada e posteriormente, de forma autónoma. Pelo que realizei varias 

determinações destes parâmetros bioquímicos. Em algumas situações alertei os utentes para 

os potenciais riscos de virem a desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares e relembrei o 

impacto que simples atitudes podem ter. As medidas não farmacológicas como, uma 

alimentação com restrição de açúcar, gorduras, sal, carnes vermelhas e um aumento de 

ingestão de peixe, leguminosas, vegetais e frutas; a redução do peso e da ingestão de bebidas 

alcoólicas; a prática frequente de exercício físico; o controlo do stress e a cessação do hábito 

de fumar são algumas das medidas que referia conforme a necessidade do doente. Averiguava 

ainda se o doente fazia medicação, de forma a perceber se esta era corretamente tomada e 

prontificava-me a fazer o registo dos valores no cartão de acompanhamento da farmácia.  

8.2. Peso, Altura, Índice de Gordura e IMC 

A Farmácia Oliveira dispõe de uma balança (Anexo 10) acessível a todos os utentes para 

controlo do peso, do índice de gordura (medido por condutividade) e do IMC (valor normal 

entre 18.5 e 24.9). 
[30]

 Além disso, existem medicamentos cuja dose se relaciona com o peso 

corporal, sendo por vezes necessário, aquando do atendimento, proceder à medição do peso 

do utente. 
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8.3. Administração de Injetáveis 

Na Farmácia Oliveira existe sempre um farmacêutico responsável e habilitado a 

administrar vacinas não incluídas no PNV e outros medicamentos injetáveis, como o Voltaren® 

e o Relmus®. 

8.4. Análise de Urina 

O farmacêutico perante ligeiros sintomas de uma infeção urinária deve sugerir ao utente 

uma rápida análise à urina realizada na farmácia. Esta análise permite confirmar a presença ou 

ausência de alguma anomalia nos parâmetros analisados, como a presença de leucócitos, 

sangue, glucose, corpos cetónicos. Porém, o resultado não tem carater definitivo e, para um 

diagnóstico mais preciso, sempre que se suspeite de alguma infeção o utente deve ser 

encaminhado ao médico. 

8.5. Teste de Gravidez 

Muitas das vezes, aquando da compra do teste de gravidez, a utente manifesta 

insegurança e solicita que o mesmo seja realizado na farmácia. Este serviço surge pelo utente 

depositar maior confiança na realização do teste por um profissional de saúde. A interpretação 

e comunicação do resultado deve ser feita com o maior rigor e sigilo profissional. 

9. Automedicação e Aconselhamento Farmacêutico  

O farmacêutico tem o dever de assegurar a máxima qualidade nos serviços que presta, 

uma vez que são muitas as vezes em que os doentes procuram a farmácia em primeira 

instância para resolverem os seus problemas de saúde, nomeadamente no que se refere a 

patologias caraterizadas por sintomas ligeiros e em situações agudas. Neste contexto, a 

indicação farmacêutica é uma vertente fundamental no papel que o farmacêutico desempenha 

na sociedade, sendo certo que a qualidade dos cuidados que presta é condicionada, de forma 

determinante, pelos seus conhecimentos e por uma correta e minuciosa análise dos sintomas e 

patologias que o doente apresenta. Assim, de acordo com as BPF para a farmácia comunitária, 

o farmacêutico é o responsável pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como 

transtorno menor, não grave, autolimitante, de curta duração e que não apresenta relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente.
 [31]; [32] 

No entanto, é de 

extrema relevância promover o uso racional dos medicamentos, com o intuito de não mascarar 

sintomas de situações mais complicadas, dificultar o diagnóstico de outras patologias ou 

atrasar as respetivas soluções terapêuticas, favorecer o aparecimento de reações adversas e 

de interações medicamentosas. Adicionalmente, deve-se sempre avaliar as vantagens 

económicas e a relação benefício-risco aquando da cedência da medicação, especialmente 

perante populações de risco, como grávidas, mulheres a amamentar, latentes, crianças, idosos 

e doentes com patologias crónicas.  

Todas as situações de indicação farmacêutica assentam no uso racional dos 

medicamentos e na melhoria do estado de saúde do doente. Com efeito, o farmacêutico deve 
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seguir um protocolo de indicação farmacêutica constituído, de forma genérica, por entrevista ao 

doente, avaliação da situação, intervenção farmacêutica, seguimento e avaliação dos 

resultados clínicos.  

Na entrevista ao doente, o farmacêutico deve conduzir todo o diálogo com o intuito de 

recolher informação relevante para avaliar o estado de saúde do doente. Entre os dados mais 

importantes a recolher encontram-se a idade, os sintomas, a sua duração, persistência e 

localização, a existência de outros sintomas/situações associados ao problema de saúde que 

motivou a consulta ao farmacêutico, outras patologias associadas, medicamentos que o doente 

tome e hábitos de vida relevantes, como sedentarismo, beber e fumar. 

Posteriormente, procede-se à avaliação de toda a sintomatologia e identificação do 

problema de saúde que está a preocupar o doente. Neste sentido, a intervenção farmacêutica 

deve ser estruturada e adaptada a cada situação, por forma a intervir eficazmente no 

aconselhamento e acompanhamento do doente. O farmacêutico pode indicar uma terapêutica 

farmacológica, determinadas medidas não farmacológicas ou, em casos mais complexos, 

encaminhar o doente para o médico. 

Quando a decisão passa por indicar uma terapêutica farmacológica (MNSRM) esta deve 

ser adaptada às caraterísticas do doente em causa, tendo sempre em conta possíveis alergias 

medicamentosas, doenças já diagnosticadas e medicamentos que já esteja a tomar. O 

farmacêutico deve sempre optar por medicamentos com apenas um princípio ativo e 

embalagens de pequenas dimensões, para evitar a automedicação descontrolada. 

Adicionalmente, o doente deve ser informado acerca da finalidade do tratamento, a sua 

duração e qual a posologia a seguir. O farmacêutico deve facultar toda a informação relevante, 

já que todo o processo de indicação farmacêutica é da sua responsabilidade. O 

aconselhamento de medidas não farmacológicas, associadas à terapêutica medicamentosa, 

são de capital importância, podendo ser suficientes para melhorar o estado de saúde do doente 

que apresenta transtornos menores.  

O doente deve ser informado da finalidade pretendida com a intervenção instituída e 

alertado para a necessidade de recorrer ao médico caso a situação não melhore.  

A intervenção farmacêutica é, assim, uma prática profissional que requer o cumprimento 

da metodologia supracitada, com o intuito de agir com profissionalismo e homogeneidade na 

melhoria da saúde dos utentes. 

Durante a prática profissional, o farmacêutico depara-se com diversas situações que 

requerem uma indicação farmacêutica. No decorrer do estágio, foram muitos os doentes que 

se dirigiram à farmácia com sintomas de rinorreia e obstipação. 

As queixas de «pingo no nariz» (rinorreia) eram frequentes, na maioria das vezes ainda 

não tinham tomado qualquer medicação e era o único sintoma. Nestes casos indicava o 

Telfast® para o alívio dos sintomas associados à rinorreia e uma água do mar (como o 

Rhinomer®) para uma limpeza eficaz do nariz e consequente, melhoria da respiração. 

O número de indivíduos que recorriam à farmácia a solicitar um laxante foi também muito 

frequente, grande parte devido ao stress do dia-a-dia, à dieta pobre em fibras e vegetais, à 
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ingestão de poucos líquidos e à adoção de um estilo de vida sedentário. Deste modo, o 

farmacêutico deve saber há quanto tempo o doente se encontra obstipado, se a toma de 

laxantes é habitual, qual a frequência com que costuma defecar, se possui alguma doença 

diagnosticada, quais os medicamentos que toma habitualmente e qual o seu estilo de vida. A 

título de exemplo, recordo-me de uma cliente jovem que se encontrava obstipada há alguns 

dias. Neste sentido, aconselhei efetuar um microclister, como o Microlax®, para alívio imediato, 

seguindo-se a toma do laxante expansor de volume nos dias seguintes, como o Agiolax®, 

porque possui uma ação semelhante ao mecanismo fisiológico. Para além de ter informado a 

cliente da posologia, aconselhei algumas medidas não farmacológicas tais, como dieta rica em 

fibras, ingestão de muitos líquidos e prática de exercício físico. 

10. Experiência Pessoal  

Iniciei o meu estágio no dia 15 de maio. Neste dia tive uma reunião com a diretora técnica 

e a minha orientadora, Dra. Juliana Cardoso, onde me explicaram as normas da farmácia. 

Desde início me fizeram transparecer a disciplina, rigor e bom funcionamento da Farmácia 

Oliveira.  

A Dra. Maria Arminda Oliveira assumiu a direção técnica da Farmácia Oliveira em 1992 e 

construiu uma imagem à qual se mantém fiel. Uma boa imagem passa ao utente maior 

credibilidade e confiança. Por este motivo, a postura que todos os colaboradores têm perante o 

cliente, a apresentação, a arrumação dos produtos seguem uma lógica e um método definido.  

Como parte integrante da imagem da farmácia foi criado o cartão VipCharme, o primeiro 

cartão de fidelização de uma farmácia em Portugal, no ano de 1994. 
[33]

 Possui ainda o seu 

logótipo que é frequentemente associado ao seu lema “Porque existimos para o servir…”. 

A Farmácia Oliveira procura obter o máximo de eficiência do trabalho executado e por 

isso, realizam-se, diariamente, reuniões Kaizen, procurando a melhoria contínua dos 

processos.  

O conceito de Kaizen (do japonês “kai”= mudar e “zen”=melhor) foi introduzido em 1986 por 

Masaaki Imai, através do seu livro “Kaizen: The Key to Japan’s Campetitive Success”. Esta 

melhoria assenta em pequenas mudanças que, acumuladas ao longo do tempo, originam 

grandes resultados e ganhos para as organizações. Esta filosofia visa a eliminação dos 

desperdícios através de soluções simples e baratas.  

Para compreender de que forma a Farmácia Oliveira implementou esta filosofia no seu dia-

a-dia importa perceber alguns conceitos fundamentais ao Kaizen: 

 Gemba: o local exato onde cada funcionário trabalha e acrescenta valor; 

 Gembutsu: o elemento físico ou imaterial que está fora de conformidade; 

 Muda: qualquer valor ou atividade desnecessária; 

 PDCA (do inglês Plan, Do, Check and Act): Planear, Fazer, Verificar e Atuar com o 

objetivo de uniformizar e prevenir e recorrência de desconformidades; 

 SDCA (do inglês Standardize, Do, Check and Act): Ciclo após a uniformização, que 

consiste em repetir todo o processo de PDCA em procura de uma melhoria continua. 
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A aplicação de todos estes conceitos deve seguir uma determinada ordem, para que todo o 

processo de melhoria continua seja eficaz e cumpra os seus objetivos. 

Assim sendo, para se efetuar uma gestão Kaizen, deve-se, aquando do aparecimento de 

um problema, analisar o Gemba e posteriormente o Gembutsu. 

Nesse ponto, e após analisar atentamente, deve-se tomar uma medida temporária para 

solucionar o problema. 

De seguida, deve-se procurar a real causa do problema e definir a solução mais correta a 

longo prazo. Assim que encontrada a solução, esta deve ser padronizada e explicada a toda a 

equipa de forma a prevenir reaparecimentos futuros. 
[34];[35]

 

Durante o meu estágio tive o privilégio de verificar que com aplicação desta metodologia 

baseada na filosofia Kaizen obtêm-se resultados muito promissores. Este processo de melhoria 

continua numa primeira fase parece complexo. Contudo, com a cooperação de toda a equipa e 

através de simples atitudes conseguem-se grandes ganhos, tendo um impacto enorme no 

serviço que a farmácia presta ao utente. Perde-se menos tempo à procura de medicamentos, 

pois está tudo devidamente organizado, tudo tem o seu local e nada fica esquecido uma vez 

que todas as tarefas estão agendadas e bem definidas. A título de exemplo no local onde são 

realizadas as reuniões diárias existe uma folha para registo da performance diária; um quadro 

PDCA; uma folha destinada ao registo de sugestões de melhoria; o calendário do mês vigente 

e do seguinte com as datas importantes e as ações e campanhas a decorrer; a frase 

motivadora da semana e ainda, o mapa de tarefas do mês, estando definido o dia e o 

responsável por cada tarefa e após realização da mesma este deve colocar um visto (Anexo 

11). Estes são alguns instrumentos utilizados pela Farmácia Oliveira para garantir que toda a 

equipa está focada numa estratégia que garanta a harmonia e bom funcionamento da mesma.  

Os 5S das iniciais de cinco palavras japonesas: Seiri (Organização), Seiton (Arrumação), 

Seison (Asseio), Seiketsu (Uniformização) e Shitsuke (Autodisciplina) são valores que adquiri 

no decorrer do meu estágio e me fizeram crescer enquanto profissional. 
[36]

 

A Farmácia Oliveira é uma farmácia muito dinâmica que conta com uma equipa motivada e 

empenhada que me incentivou sempre a procurar fazer mais e melhor. Pelo que foi um desafio 

para mim pensar em algum projeto que acrescentasse valor à farmácia. A farmácia tem um 

jornal mensal (Anexo 12), newsletter, um facebook ativo com várias dicas de beleza e saúde, 

organiza vários workshops e rastreios e tem sempre alguém responsável por formações 

internas. Assim, as temáticas que decidi abordar foram a Proteção Solar no âmbito da 

realização da “1ª Caminhada Solidária Farmácia Oliveira” e a Doença Venosa Crónica. 
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PARTE II 

 

1. Proteção Solar – “1ª Caminhada Solidária Farmácia Oliveira”  

1.1. Enquadramento e Objetivo 

Com a chegada dos meses de maior exposição solar surge a necessidade de instruir a 

população relativamente aos cuidados a ter com a exposição solar. Apesar de a maioria da 

população estar consciente dos cuidados a ter com o sol apenas se protege quando vai à praia 

ou à piscina. Todavia, está exposta à radiação em muitas outras atividades que exigem 

cuidados.  

A caminhada, pela sua praticidade e baixo custo, tem ganho grande adesão por parte das 

pessoas que se preocupam em manter-se saudáveis e ativas. Contudo, esta prática tão 

popular exige alguns cuidados com a pele. Nomeadamente, o uso de protetor solar adequado 

ao fototipo de pele de cada pessoa. Assim, a organização da “1ª Caminhada Solidária 

Farmácia Oliveira” surgiu com o intuito de educar para a saúde, não descurando a importância 

que este tipo de iniciativas tem atualmente numa farmácia, pois funciona como uma estratégia 

de marketing. Para além de permitir um maior contato e proximidade com os seus utentes cria 

empatia, o que facilita a sua fidelização.  

1.2. Logística da Caminhada   

O primeiro passo foi pensar num projeto com uma vertente solidária. Uma vez que um dos 

objetivos era sensibilizar a população para a importância da proteção solar e para os efeitos 

nocivos do sol, como o cancro cutâneo, sugeri a parceria com a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, unidade de Barcelos. Após uma reunião com o coordenador da Liga onde expliquei o 

objetivo da caminhada ficou definido o dia, 23 de Julho. Nesta reunião, tomei conhecimento de 

outras caminhadas que a Liga participava, tendo sempre o custo de inscrição de €3 e a oferta 

de t-shirt e água. De forma a manter as mesmas condições tornou-se necessário arranjar 

patrocínio para as restantes despesas do evento. Com o apoio da farmácia, contactou-se a 

marca de fotoproteção solar ISDIN®, que se comprometeu a cobrir as despesas e a fornecer 

gratuitamente protetores solares para aplicar aos participantes antes do início da caminhada.  

A ocupação de domínio público exige a autorização das entidades competentes, no caso a 

Câmara Municipal de Barcelos (CMB) (Anexo 13). Dirigi-me à CMB a fim de solicitar 

informações acerca da licença para a realização da atividade, tendo sido informada da 

necessidade de obter o parecer das forças de segurança que superintendam no território a 

percorrer. Posto isto, tornava-se urgente definir um percurso para ser posteriormente avaliado 

pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR). 

Dada a experiência na realização de caminhadas pedi auxílio ao coordenador da Liga que 

se prontificou a ajudar no reconhecimento do percurso. A distância do percurso inicialmente 

traçado era de 10 km e uma vez que o objetivo era ter pessoas de diferentes faixas etárias, 

reduzi o percurso e fiz novamente o seu reconhecimento.  
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O percurso, com um total de 7 km, abrangia tanto a área da PSP como da GNR pelo que 

foi necessário requerer os dois pareceres e proceder aos respetivos pagamentos. Após a 

receção do parecer positivo das entidades de segurança procedi com o requerimento de 

ocupação de espaço público na câmara e iniciou-se a divulgação do evento. 

Realizei um vídeo que foi publicado no facebook da farmácia e convidava toda a população 

a participar e elaborei e distribui cartazes e flyers (Anexo 14) por alguns estabelecimentos de 

Barcelos. Contactei ainda o jornal Barcelos Popular e a Rádio Barcelos, tendo sido divulgado o 

evento através destes meios de comunicação.  

Por fim, contactei um amigo que ofereceu a estampagem do logótipo da farmácia nas t-

shirts fornecidas pela Liga. Possuindo orçamento pensou-se na possibilidade de oferecer um 

boné, sendo mais um acessório de capital importância quando se fala em proteção solar.  

1.3. Benefícios da Caminhada  

Após o planeamento de toda a logística iniciou-se a recruta de participantes. Esta tarefa 

contou com a cooperação de toda a equipa, que se esforçou por divulgar e incentivar as 

pessoas a caminhar. Esclarecendo alguns dos benefícios como redução do risco de doença 

cardiovascular; controlo das funções metabólicas e baixa incidência da diabetes tipo 2; controlo 

do peso e diminuição do risco de obesidade; diminuição do risco de incidência de alguns tipos 

de cancro; prevenção da osteoporose e de fraturas em idades mais avançadas; melhor 

digestão e regulação do trânsito intestinal; manutenção das funções cognitivas, e diminuição do 

risco de depressão e demência e diminuição dos níveis de stress e melhoria da qualidade do 

sono. Está provado que um estilo de vida sedentário constitui um fator de risco para o 

desenvolvimento de diversas doenças crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, uma das 

principais causas de morte no mundo ocidental. Além disso, levar uma vida ativa apresenta 

muitos outros benefícios, sociais e psicológicos, existindo uma ligação direta entre a atividade 

física e a esperança de vida, já que as populações fisicamente ativas tendem a viver mais 

tempo do que as populações inativas. As pessoas sedentárias que passam a ter uma atividade 

física afirmam sentir-se melhor, dos pontos de vista quer físico quer psicológico, e usufruem de 

uma melhor qualidade de vida. 
[37]

 

1.4. Radiação Solar  

O espetro solar que atinge a superfície terrestre é formado predominantemente por 

radiações infravermelhas (acima de 800 nm), visíveis (400–800 nm) e ultravioletas (100–400 

nm). A energia da radiação solar aumenta com a redução do comprimento de onda, assim a 

radiação Ultravioleta (UV) é a mais energética, ou seja, a mais propensa a induzir reações 

fotoquímicas. Podemos, ainda classificar a radiação solar em UVA, UVB e UCV, sendo a UVA 

a radiação com o maior comprimento de onda e a UVC com o menor. A radiação UVC não 

atinge a superfície terrestre, pois é retida pela camada de ozono. Todavia, os raios UVA e UVB 

atingem a superfície terrestre, desempenhando um papel importante no envelhecimento da 

pele, no desenvolvimento de cancro cutâneo ou ainda a nível ocular (por exemplo cataratas). 

[38];[39]
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A radiação UVB é a responsável por causar envelhecimento precoce das células e eritema 

solar. Uma exposição intensa a estes raios pode causar lesões no Ácido Desoxirribonucleico  

(DNA) e ainda suprimir a resposta imunológica da pele. 

Ao contrário da radiação UVB, a radiação UVA não desencadeia o sinal de alarme 

caraterístico que é a queimadura solar (eritema). Assim, não tomando as devidas precauções, 

a radiação UVA pode provocar maiores alterações cumulativas, incluindo a hiperplasia 

epidérmica, com presença de células fotodisqueratósicas, um sinal de lesão do DNA, redução 

do número de células de Langerhans, inflamação latente na derme, com lesão vascular e do 

colagénio e infiltração linfocitária, separação da lâmina densa, desorganização da rede de 

elastina e expressão da lisozima, conduzindo a alteração das propriedades biomecânicas da 

pele e consequentemente, pode levar ao desenvolvimento de cancro. 
[32]

 

Em suma, os efeitos provocados pelo sol dependem do tipo e intensidade da radiação UV, 

podendo manifestar-se a curto prazo (ex.: eritema) ou a longo prazo (ex.: fotoenvelhecimento, 

carcinogenicidade, imunossupressão, danos oculares). 

1.5. Danos Oculares 

O uso de óculos é extremamente importante devido ao risco acrescido de desenvolvimento 

de cataratas, protegendo não só o globo ocular como também as pálpebras. A longo prazo a 

exposição à radiação UVB é associada ao aumento do risco predisponente a cataratas 

subcapsular cortical e posterior. 

A exposição aguda à radiação UV pode resultar em fotoqueratite e o olhar diretamente 

para o sol pode queimar a retina, causando retinopatia solar. Para além disto, a radiação UV 

pode contribuir para o desenvolvimento de pterígio, alterações córneas degenerativas e cancro 

da pele em volta do olho. 
[32];[39]

 

1.6. Fotoenvelhecimento e Imunossupressão  

A radiação UVA regula a formação de matriz metaloproteínase, uma enzima responsável 

pela degradação da matriz das proteínas de colagénio e elastina. Pelo que se não forem 

tomadas medidas preventivas ocorrerá uma diminuição da elasticidade da pele e enrugamento 

da mesma. Simultaneamente, o aumento de fatores de crescimento vascular induz 

telangiectasia, frequentemente denominadas de derrames.  

Para além disto, o envelhecimento cutâneo está em parte ligado à oxidação dos ácidos 

gordos polinsaturados contidos nos fosfolípidos das membranas que ao serem submetidos à 

agressão da radiação UV origina radicais livres, causando peroxidação lipídica. Este 

mecanismo é também responsável pela imunossupressão. 
[40]

 

A radiação UV é, portanto, capaz de induzir alterações morfológicas e bioquímicas nas 

células dendríticas epidérmicas, particularmente nas células de Langerhans, modificando a sua 

funcionalidade. Outros fatores que estão envolvidos de forma preponderante na alteração da 

imunidade celular são a indução da cis-isomerização do ácido urocânico, a indução de 

citoquinas imunossupressoras por certos neuropéptidos, tais como a α-MSH (hormona 
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estimuladora da melanina), a diminuição dos antigénios apresentadores celulares e a 

deficiência nos mecanismos de reparação de DNA. 
[32];[40];[41] 

1.7. Fotocarcinogénese 

A nível celular a radiação UV gera radicais livres que podem causar lesão a nível dos 

lípidos da membrana e das proteínas conduzindo à destruição do DNA. Estas alterações levam 

a que se verifiquem alterações na nutrição celular, recetividade a fatores e efetividade do 

sistema imune. Estudos demonstram que a repetição da exposição UV, mesmo em reduzidas 

doses pode conduzir a lesões no DNA, envolvendo dímeros da piridina, “células queimadas”, 

indução da proteína p53, expressão da ferritina nas regiões basais e supra-basais da epiderme 

e expressão da tenascina na matriz extracelular da derme. Todos estes efeitos precoces do 

processo de carcinogénese demonstraram ser potenciados aquando uma exposição solar 

descontrolada. 
[41];[42];[43] 

Os não-melanomas são os cancros de pele mais frequentemente associados à exposição 

solar. Podendo tratar-se de carcinoma celular basal ou carcinoma celular escamoso. Este tipo 

de cancro raramente é fatal, ocorrendo essencialmente nas áreas expostas à radiação solar. 

Por sua vez, o melanoma apresenta elevada taxa de mortalidade e mesmo tratando-se de um 

cancro com incidência inferior a 5% é fundamental adotar medidas preventivas dado o seu 

aumento nos últimos 30 anos, principalmente em caucasianos. 
[44]

 

1.8. Protetores Solares  

O uso de protetores solares adequados desempenha um papel primordial na fotoproteção 

e, consequentemente, uma redução do fotoenvelhecimento e da fotocarcinogénese. 

Existe uma vasta gama de protetores solares para comercialização (Figura 1), que podem 

ser divididos em químicos ou físicos. Os físicos (inorgânicos) atuam criando uma barreira física 

pela reflexão ou dispersão da radiação. No entanto, possuem o inconveniente de deixar a pele 

com um aspeto branco, sendo preteridos relativamente aos filtros orgânicos. Os protetores 

solares químicos (orgânicos) são constituídos por compostos aromáticos com ácidos 

carboxílicos, responsáveis pela absorção da energia da radiação UV. Dentro dos protetores 

químicos existe ainda a divisão entre os que protegem contra a radiação UVA, UVB ou contra 

ambas, sendo estes denominados de “filtros solares de amplo espectro”. 
[40] 
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Figura 1. Classificação dos Protetores Solares 

 

Os estudos de eficácia do protetor solar recomendam a aplicação de uma quantidade de 2 

mg/cm
2
. Devendo ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar e reaplicado de 2 em 2 

horas. 
[40]  

 

A eficácia de um protetor solar é quantificada em função do Fator de Proteção Solar (FPS) 

e da substantividade (a propriedade que avalia a continuidade da ação terapêutica apesar da 

remoção do veículo). O FPS é o mais frequentemente utilizado, determinando-se pela razão 

entre a Dose Mínima Eritematosa (DME), ou seja, a quantidade de radiação UV requerida para 

provocar eritema na pele protegida (com protetor solar) e a quantidade para provocar eritema 

na mesma pele (desprotegida). De uma forma geral, quanto maior for o FPS, maior é a 

proteção contra a radiação UVB, pelo que a aplicação de um protetor solar 50 irá proteger uma 

pele exposta 50 vezes mais da radiação UVB que uma pele desprotegida. 
[40];[41];[42]

 

De salientar ainda que, a escolha de um protetor solar deve enquadrar-se com o tipo de 

pele e as necessidades que esta acarreta. Pois, o potencial melanogénico do indivíduo reflete a 

capacidade de uma pele de ajustar a quantidade de melanina após a exposição solar. 

Orgânicos 

Filtros UVA 

1. Benzofenonas: 
Oxibenzona, 
sulibenzona, 
dioxibenzona; 

2. Avobenzona (Parsol 
1789) 

3. Meradimato 
4. Di-sódio Bisdisulizol; 

5. 
Dietanolaminohidroxiben

zoilhexilbenzoato; 
6. Ecamzulo 

7. Metil antranilato. 

Filtros UVB 

1. Derivados do PABA: 
Padimato O; 

2. Cinamatos: 
Octinoxato, cinoxato; 

3. Salicilatos: Octisalato, 
homosalato; 

4. Octocrileno 
5. Ensulizol 

6. Etil-hexil-triazona 

Filtros de amplo espetro 
 

1. Ecamzule (Mexoryl 
SX); 

2. Silatriazol (mexoryl 
XL); 

3. Bemotriazol (Tinosorb 
S); 

4. Bisotriazol (Tinosorb 
M). 

 
Inorgânicos 

1. Óxido de Zinco  
2. Dióxido de titânio  
3. Outros: 
    - Óxido de ferro 
    - Calamina 
    - Talco 
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Fitzpatrick’s criou uma escala de I a VI (Tabela 1) que classifica uma pele de fototipo I como 

uma pele muito sensível e clara que queima facilmente e nunca bronzeia e termina no fototipo 

VI com uma pela escura que nunca queima e bronzeia muito facilmente. 
[40];[43] 

Tabela 1. Escala de Fitzpatrick’s 

Tipo de pele Descrição 

Tipo I Pele muito clara, sempre queima, nunca bronzeia 

Tipo II Pele clara, sempre queima e algumas vezes bronzeia 

Tipo III Pele menos clara, algumas vezes queima e sempre bronzeia 

Tipo IV Pele morena clara raramente queima e sempre bronzeia 

Tipo V Pele morena escura, nunca queima e sempre bronzeia 

Tipo VI Pele negra, nunca queima, sempre bronzeia 

 

Neste sentido, o protetor deve ser adaptado às caraterísticas do indivíduo e ainda, possuir 

boa tolerância (na medida em que devem ser minimizadas as reações irritantes, fotoirritantes e 

o potencial fotoalergizante), agradabilidade cosmética (ser invisível e espalhar-se facilmente) e 

resistência à água. 

A utilização de protetor solar é crucial, contudo não dispensa outras medidas preventivas, 

como evitar a exposição solar entre as 11h e as 16h, utilizar chapéu e óculos de sol, manter-se 

hidratado, reaplicar o protetor mesmo que à sombra ou em dias nublados. 
[44]

 

1.9. Algoritmo ABCDE 

O farmacêutico deve também instruir para a importância da realização de um autoexame, 

sendo que a melhor altura para o fazer é depois do banho, num local com luminosidade. O 

algoritmo ABCDE torna-se uma excelente mnemónica permitindo identificar sinais de alarme, 

como novos nevos (que tenham um aspeto diferente dos outros); novas manchas 

avermelhadas ou escuras, descamativas e que possam apresentar algum relevo; alterações ao 

tamanho, formato, cor ou ao toque de sinais já existentes. E atenção, uma ferida que não 

cicatriza, pode ser considerada um sinal. 
[45] 
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A. B.  

C. D.  

E.      

Figura 2 Algoritmo ABCDE: A-Assimetria; B-Bordos irregulares; C-Cores variadas; D-Diâmetro aumentado 
(6 mm); E-Evolução (tamanho, forma, cor, elevação, ou mesmo sangramento, comichão e crostas). 

 

1.10. Conclusão  

A 1ª Caminhada Solidária Farmácia Oliveira contou com 277 inscrições e com a 

participação de cerca de 200 pessoas (Anexo 15). A grande maioria destas pessoas afirmou 

não ter colocado proteção solar em casa, mesmo no caso de crianças. A palestra permitiu 

sensibilizar a população para a importância da proteção solar e dos cuidados com o sol, 

esclarecendo os seus riscos e benefícios.  

No local de receção do kit da caminhada (t-shirt, boné e água), os participantes, 

descontraídos ao som de música ambiente, puderam ainda aplicar protetor solar e esclarecer-

se relativamente ao protetor adequado ao seu fototipo de pele. O sucesso da ação foi evidente 

junto de todos os participantes, e apenas foi possível graças a todos os colaboradores da 

Farmácia Oliveira e à marca de fotoproteção ISDIN® que disponibilizou os protetores solares 

usados. De salientar que os participantes ficavam agradavelmente surpreendidos com a textura 

do protetor. 
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2. Doença Venosa Crónica   

2.1. Enquadramento e Objetivo 

A DVC tem um impato socioeconómico bastante considerável nos países ocidentais, 

devido à sua elevada prevalencia, aos custos de tratamento, à perda de dias de trabalho. 

Estima-se que: a incidencia anual de varizes seja 2,6% nas mulheres e 1,9% nos homens. 

Todos os anos cerca de 4% dos doentes com DVC evolui para fases mais graves da 

patologia.
[46]

 

Durante o meu estágio observei o impato que esta doença tem na qualidade de vida das 

pessoas, sendo muitas vezes ignorada e negligenciada. Durante uma semana esteve no meu 

balcão de atendimento um expositor de um gel para pernas cansadas e pesadas, e foram 

imensos os utentes que em desabafo se queixaram que sofriam desse problema, mas que já 

não havia alternativa que era da idade. Noutras situações, utentes mais jovens, assumiam que 

era da longas horas em pé no trabalho. A maioria das vezes nunca tinham referido esse 

problema ao médico por considerarem apenas cansaço. Neste sentido, existe a necessidade 

de uma maior sensibilização, quer dos utentes, quer dos profissionais de saúde, para o 

tratamento precoce da patologia venosa. De forma a melhorar a qualidade de vida dos utentes 

e diminuir o número de intervenções cirúrgicas e dos custos de tratamentos de ulcera venosa. 

Assim, no dia 29 de julho realizou-se um rastreio de DVC e para facilitar a captação da 

mensagem por parte dos utentes elaborei um panfleto (Anexo 16) com uma breve descrição da 

doença e com algumas medidas não farmacológicas. 

2.2. Introdução 

Doença venosa crónica é considerada uma patologia crónica e evolutiva, caraterizada por 

“qualquer anormalidade morfológica e funcional do sistema venoso de longa duração 

manifestadas por sintomas e / ou sinais que indicam a necessidade de investigação e / ou 

cuidados”. 
[47]

 

Existem vários fatores que podem despoletar ou agravar a DVC, como fatores genéticos, 

alterações hormonais (sexo feminino, gravidez), idade, tabagismo, obesidade, ambientes 

quentes, posição ortostática prolongada e o sedentarismo. 

Os sintomas mais frequentes da DVC incluem formigueiro, queimação, dor, inchaço, 

sensações de latejar ou peso, prurido na pele, pernas inquietas, cansaço das pernas e / ou 

fadiga. Embora não sejam patognomónicos, estes podem ser sugestivos de doença venosa 

crónica, particularmente se forem exacerbados pelo calor ou pelo decorrer do dia e aliviados 

com elevação e/ou descanso dos membros. 

As manifestações visíveis de distúrbios venosos, sinais, incluem veias dilatadas 

(telangiectasia, veias reticulares, varizes), edema das pernas, alterações da pele, úlceras, 

conforme incluído na classificação CEAP. Este sistema de classificação do CEAP (Tabela 2) 

considera não só os aspetos clínicos (C) da doença venosa, mas também os componentes 

etiológicos (E), anatómicos (A) e fisiopatológicos (P), permitindo uma avaliação mais 

abrangente da gravidade da doença venosa doença. 
[48];[49]
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Tabela 2. Resumo da Classificação CEAP 

CLASSIFICAÇÃO CEAP 

Clínica 

C0: Sem patologia venosa C4: Alterações tróficas 

C1: Telangiectasias ou varizes reticulares C5: Úlcera cicatrizada 

C2: Varizes tronculares C6: Úlcera ativa 

C3: Edema 

 
 

Anatómica Fisiopatológica Etiológica 

As: Sistema venoso superficial Pr: Refluxo. Ec: Congénita 

Ad: Sistema venoso profundo Po: Obstrução.  Ep: Primária 

Ap: Sistema venoso perfurante Pr,o: Refluxo e obstrução. Es: Secundária (pós-trombótica) 

An: Sem localização identificada 

Pn: Sem processo fisiopatológico 

identificado. En: Sem etiologia identificada 

 

2.3. Epidemiologia  

Em Portugal, 1/3 da população portuguesa, no geral, sofre de DVC, 48% sofre 

regularmente de dor nos tornozelos e/ou pernas. O sexo feminino é o que apresenta maior 

prevalência. Estima-se que 7 em cada 10 mulheres com mais de 30 anos sofre de doença 

venosa crónica e metade ainda não está tratada. 

Devido a esta patologia 8% dos doentes reformam-se antecipadamente. Sendo a 

suspensão temporária da atividade profissional (55,4%) outra das repercussões sociais, 

essencialmente, devido à úlcera venosa. 
[49];[50]

 

2.4. Fisiopatologia 

O processo fisiopatológico da DVC tem na sua origem um ciclo vicioso entre a hipertensão 

e a inflamação venosa crónica.  

Considera-se que a hipertensão venosa é, na sua maioria, o resultado da incompetência 

valvular que leva ao refluxo. Este processo provoca uma alteração no fluxo sanguíneo venoso 

que desencadeia a libertação de mediadores da inflamação ao nível das células endoteliais. 

Inicia-se a cascata inflamatória com a ativação, adesão e migração dos leucócitos através do 

endotélio venoso e posterior produção de citoquinas e fatores de crescimento, que levam à 

alteração da matriz extracelular. Os processos inflamatórios resultantes da interação leucócito-

endotélio desempenham um papel importante na génese da disfunção venosa. A adesão 

leucocitária contribui para a incompetência valvular e para o refluxo venoso. O refluxo venoso 

C0 C1 C2 
C3 C4 C5 C6 
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leva, por sua vez, ao aumento da pressão venosa. São estas alterações que levam à 

progressão da patologia para estádios mais graves e podem, mesmo, originar lesão do tecido 

subcutâneo e formação de úlcera venosa. 
[46];[47];[51]

 

2.5. Rastreio DVC 

No dia 29 julho realizou-se o Rastreio de Doença Venosa Crónica que contou com a 

participação de 23 pessoas. Apesar de a amostra ser pequena a atividade teve bastante 

adesão, quer por sugestão de um colaborador da farmácia, quer por iniciativa do próprio utente 

(ex.: entrar na farmácia após observação da montra). Contudo, a duração média do 

questionário e aconselhamento foi de 20 minutos o que limitou o número de participantes.  

O questionário denominado CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency Questionnaire) é 

composto por 20 perguntas, cada uma pontuada de 1 a 5, compreendendo 4 dimensões: física 

(4 questões), psicológica (9 questões), social (3 questões) e dor (4 questões). Quanto maior o 

resultado final, maior é o impacto da DVC na qualidade de vida do doente. Dos 23 inquiridos 

apenas 1 era do sexo masculino, tendo obtido uma pontuação média de 48 o que revela o 

impato desta doença na população. Apenas 4 dos inquiridos fazia terapêutica oral 

(Daflon500®), tendo sensibilizado, quando conveniente, os participantes a adotarem medidas 

que retardem a progressão da doença, explicando a importância da terapia compressiva e dos 

fármacos venoativos, assim como de medidas não farmacológicas. 
[52]

 

 

2.6. Fármacos Venoativos  

Vários estudos têm demonstrado a eficácia de fármacos venoativos nos diferentes 

estádios da doença venosa. Existem dois grandes grupos de medicamentos venoativos: 

agentes de origem sintética e natural. 

Tabela 3 . Classificação dos principais fármacos venoativos. 

GRUPO SUBSTÂNCIA ORIGEM 

Alfa-benzopironas Cumarina 
Melilot (Melilotus officinalis) 

Woodruff (Asperula odorata) 

Gama-benzopironas 

(flavonóides) 

Diosmina Citrus spp. (Sophora japonica) 

Fração Flavonóica Purificada Micronizada Rutaceae aurantiae 

Rutina e rutosido Sophora japonica 

0-(β-hidroxietil)-rutosido  (troxerrutina, HR) 
Eucalyptus spp. 

Fagopyrum esculentum 

Saponinas 
Escina 

Horse chestnut (Aesculus hippocastanum 

L) 

Extrato de ruscus Butcher’s broom (Ruscus aculeatus) 

Outros extratos de plantas 

Antocianósidos Bilberry (Vaccinium myrtillus) 

Proantocianidinas (oligomeros) Maritime pine (Pinus maritime) 

Extrato de Ginkgo, heptaminol e Ginkgo biloba 
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troxerrutina 

Produtos sintéticos 

Benzarona Sintético 

Dobesilato de cálcio Sintético 

Naftazona Sintético 

 

De acordo com a base de dados MEDLINE e as orientações do European Venous Forum 

“Management of chronic venous disorders of the lower limbs: guidelines according to scientific 

evidence” estes fármacos possuem diferentes modos de ação, sendo avaliados com base em 

diferentes parâmetros, tais como, capacidade anti-inflamatória (inibição da interação leucócito-

endotélio e redução dos radicais livres); proteção das células endoteliais da hipoxia; prevenção 

do refluxo venoso; permeabilidade capilar e parâmetros hemorreológicos (Anexo 17). 

Após análise destes parâmetros conclui-se que dos fármacos venoativos os que 

apresentam maior evidencia cientifica são a fração flavonóica purificada micronizada. Neste 

sentido, o Daflon500® e o Venopress® assumem maior destaque aquando o aconselhamento 

de um fármaco venoativo. De salientar, que estes dois produtos apesar de apresentarem a 

mesma substancia ativa não possuem a mesma classificação. Ao contrário do Daflon500®, 

medicamento aprovado pelo INFARMED, o Venopress® é considerado um suplemento 

alimentar e como tal é a DGAV a responsável pela sua autorização de entrada no mercado, 

não tendo sido sujeito a ensaios clínicos que atestem a sua segurança. 
[46];[47];[53]

 

2.7. Terapia Compressiva  

A profilaxia mecânica é utilizada de forma complementar ao tratamento farmacológico. 

Atua promovendo o retorno venoso, diminuindo, assim, a estase venosa.  

As meias de compressão graduada, também designadas de contenção elástica, podem 

ser aconselhadas variando apenas o grau de compressão a utilizar. A indicação farmacêutica 

deve incidir numa compressão ligeira a moderada (compressão grau 1 e 2), (Tabela 4), sendo 

que as classes de compressão mais acentuadas, devem ser alvo de recomendação médica. 

Assim, as meias de grau I devem ser usadas como profilaxia, na presença de sintomas: pernas 

cansadas ou pesadas, dor, prurido, formigueiro e na presença de talangectasias (aranhas, 

derrames) e varizes. As meias de grau II devem ser utilizadas no caso de varizes com edema, 

na insuficiência venosa profunda, após cirurgia (varizes ou esclerose) e na prevenção e 

tratamento do tromboembolismo venoso profundo. 
[47];[48];[54] 

Tabela 4. Classificação das meias de compressão 

Meias de compressão 

Grau 4 (extra-forte) >49 mmHg 

Grau 3 (forte) 34 – 46 mmHg 

Grau 2 (moderada) 23 – 32 mmHg 

Grau 1 (ligeira) 15 – 21 mmHg 

 

As meias de compressão devem exercer a pressão suficiente para reduzir o diâmetro das 

veias, facilitando a função das válvulas venosas, o que permite que o sangue volte a fluir mais 

rapidamente, impedindo a formação de trombos e o aumento da pressão venosa. A pressão 
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deve ser decrescente desde o pé até a coxa, acelerando o fluxo de sangue de volta ao 

coração. Quando se movimenta a perna, a meia forma uma barreira externa para os músculos, 

proporcionando uma contração muscular mais eficaz. A gravidade da doença venosa 

determina a pressão necessária a efetuar pelas meias de compressão. Dependendo da 

localização do dano nas veias e do seu progresso, são usadas meias de compressão de 

diferentes comprimentos. Existem diferentes modelos desde as meias até ao joelho, meias até 

à coxa e collants. Há modelos especiais para homens e para grávidas. Dentro de cada tipo, 

existem vários tamanhos standard, no entanto as meias também podem ser feitas por medida. 

A determinação correta das medidas é sempre muito importante, sendo particularmente crítica 

no caso do doente diabético, que devido à perda de sensibilidade, pode não identificar uma 

compressão incorreta, comprometendo o fluxo sanguíneo local. As meias de compressão 

podem e devem ser usadas todos os dias. Devem ser calçadas de manhã, ao levantar, antes 

do aparecimento do edema e devem ser retiradas à noite, ao deitar. É importante que a meia 

não seja esticada, deve ser apenas desenrolada para evitar rugas. Se for mal calçada pode 

haver o risco de ir escorregando ao longo do dia, e ter efeito de garrote. Também as meias de 

meia-liga ou até ao joelho devem ser utilizadas com precaução por potenciarem este efeito. 

Para descalçar deve-se ter em conta a os mesmos cuidados, fazendo deslizar a meia e 

evitando dobrar. 
[47];[48];[54]

 

2.8. Medidas Não Farmacológicas 

A adoção de medidas simples pode reduzir a progressão da doença e ajudar no alívio dos 

sintomas, tais como: 

- Praticar exercício físico´ 

A prática regular de caminhadas é a atividade mais benéfica para a circulação venosa. A 

planta dos pés, pelo facto de estar bastante irrigada por vasos venosos, funciona como uma 

bomba que movimenta o sangue. A cada passo vai comprimir as veias dos pés, o que 

impulsiona o sangue para cima até às pernas. Depois, a contração dos músculos das pernas 

favorece a subida do sangue até ao coração.  

- Evitar lugares quentes  

As variações de temperatura modificam o comportamento das veias. Um aumento do calor 

nas pernas favorece a dilatação das veias, diminuindo a circulação venosa. Devem ser 

evitadas, ou diminuídas, todas as exposições ao calor: calor do sol, depilação com cera quente, 

banhos quentes, sauna e vestuário muito quente. 

- Procurar lugares frescos  

A influência do frio é importante porque é favorável à contração das veias. Um duche de 

água fria nas pernas, caminhar à beira da água na praia, ativa a funcionalidade das veias e 

alivia a sensação de peso e dor nas pernas.  

- Prevenir a prisão de ventre e o excesso de peso  

Aconselhar uma alimentação rica em fibras, uma boa hidratação (consumo diário de 1,5 

litros de água) e consumir menos gorduras saturadas (ex. manteiga, carne de porco). 

- Usar vestuário e calçado apropriado  
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Deve escolher roupa confortável e larga, evitando as calças muito estreitas, meias com 

elástico ou cintos apertados. Os sapatos de salto alto reduzem a superfície de apoio do pé, tal 

como os sapatos planos sem salto que aumentam demasiado essa superfície, o que vai 

diminuir a circulação do sangue dos pés para as pernas. Por isso, os sapatos devem ter 

idealmente de 3 a 4 cm de altura. 
[47];[48]

 

2.9. Conclusão  

Como referido, a DVC apresenta um caráter crónico e evolutivo e tem sido subestimada 

ao longo dos anos. Cerca de 33% dos portugueses sofre de alterações da macro e 

microcirculação dos membros inferiores. Consequentemente, estes doentes apresentam 

diversos graus de incapacidade física, psicológica e social, que nas fases mais graves da 

doença implicam elevados custos para o SNS. O farmacêutico tem um papel preponderante no 

esclarecimento e na progressão da doença para estádios mais avançados. 

A principal limitação que senti no aconselhamento foi explicar ao cliente que a terapêutica 

é continuada e que os seus efeitos se manifestam tardiamente. Neste sentido, é importante 

consciencializar que mesmo não sendo um fármaco sintomático, retarda a progressão da 

doença. Para além disto vários clientes procuram produtos de uso tópico, cabe ao farmacêutico 

alertar que estes produtos apenas aliviam os sintomas, podendo estar a mascarar uma doença. 

Nestes casos deve-se recomendar a terapêutica oral ou que exponha o seu problema ao 

médico numa proxima consulta.  

Em suma, o tratamento da DVC deve ser iniciado precocemente com terapêutica oral e 

complementado com o uso regular de meias de compressão. 
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Considerações Finais  

A experiência vivida no decorrer do estágio, na Farmácia Oliveira, foi extremamente 

gratificante, já que permitiu conciliar todos os conhecimentos até então adquiridos com a 

prática profissional. Adicionalmente, decorrente de todo o trabalho realizado em equipa foi 

possível conhecer toda a dinâmica da farmácia de oficina, bem como a elevada 

responsabilidade com que o farmacêutico deve atuar em todos os serviços prestados.  

A conjuntura atual do setor farmacêutico requer um farmacêutico com uma ação pró-ativa 

na identificação e satisfação das necessidades dos utentes em termos de informação, produtos 

e serviços de saúde e bem-estar. O farmacêutico atual e moderno deve estar em constante 

atualização com o intuito de se distinguir pela eficácia e o profissionalismo da sua intervenção. 

Assim, o atendimento ao público torna-se um desafio constante no dia-a-dia do farmacêutico, já 

que é necessário atender às expectativas dos utentes, bem como adaptar o atendimento a 

cada situação. Neste sentido, o contato com o público demonstrou-se um caminho com 

obstáculos que aos poucos foram sendo ultrapassados graças ao apoio, dedicação e 

compreensão concedido por toda a equipa da Farmácia Oliveira. 

Em suma, considero que o estágio é de extrema relevância para confrontar a realidade da 

prática profissional. Todavia, para que esta seja desempenhada com excelência e primazia, é 

de capital importância que o farmacêutico desenvolva uma formação contínua e que enalteça o 

prestígio da profissão farmacêutica, não deixando que todos os serviços prestados à população 

passem despercebidos. Torna-se assim relevante evidenciar o papel do farmacêutico como 

profissional de saúde especialista do medicamento e agente de saúde pública capaz de 

melhorar a qualidade de vida de todos os que o rodeiam. 
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Anexos  

Anexo 1. Fachada da Farmácia Oliveira 
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Anexo 2. Máquina de Venda: PHARMASHOP24 

  
 
  

 

Anexo 3. Kardex® Pharmatriever: Equipamento Semi-automático 
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Anexo 5. Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED de Medicamentos Estupefacientes e 
Psicotrópicos 

 
Lista de entradas Lista de Saídas Mapa de balanço 

Cópia das 

receitas manuais 

Tabelas I, II-B, II-C 

Trimestralmente, Até 

15 dias após o termo 

de cada trimestre 

Mensalmente, Até 

15 dias após o 

termo de cada 

trimestre 

Anualmente, 

Até 31 de Janeiro 

do ano seguinte 

Mensalmente, 

Até dia 8 do mês 

seguinte 

Tabela III e IV (inclui 

benzodiazepinas) 
Anualmente Não se aplica Anualmente Não se aplica 

 

  

 

 

 

 

Anexo 4. Documento emitido aquando a saída de um psicotrópico 
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Anexo 6. Registo dos manipulados preparados na Farmácia Oliveira 
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Anexo 7. Ficha de preparação “pomada de enxofre a 7%” 
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Anexo 8. Prescrição de um manipulado 

 

Anexo 9. Aparelho de medição do colesterol e triglicéridos 
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Anexo 10. Balança disponível na Farmácia Oliveira para medição de peso, altura e IMC 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Oliveira 

52 
 

Anexo 11. Metodologia Kaizen 
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Anexo 12. Jornal da Farmácia Oliveira (edição de maio) 
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Anexo 13. Requerimento ocupação do domínio público à Câmara Municipal de Barcelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Flayer da “1ª Caminhada Solidária Farmácia Oliveira” 
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Anexo 15. Fotos da “1ª Caminhada Solidária Farmácia Oliveira” 
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Anexo 16. Panfleto distribuído aos utentes da Farmácia Oliveira 
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Anexo 17. Modo de ação dos principais fármacos venoativos e respetiva evidência científica. [42] 
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Introduction  

 

The curricular internship is of extreme importance in the academic course of a student 

of the Integrated Masters in Pharmaceutical Sciences, because not only it consolidates all the 

acquired knowledge, but also by promoting a first contact with the labor market and with all the 

responsibilities that involve the pharmaceutical profession. 

Since the beginning of my academic career, I´ve wanted to have an experience abroad, 

so completing the internship has been the achievement of an objective. Being in a different 

country allowed me to contact new realities and to know a different system, although very 

similar to that of Portugal. This experience required an adaptation and versatility on my part that 

helped to develop my professional and personal side. I then completed my internship in a 

hospital pharmacy at the Ospedale Mauriziano Humberto in Turin, between January 23, 2017 

and April 23, 2017, under the guidance of Dr. Claudia Fruttero. 
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1. Pharmaceutical services - Hospital Umberto Mauriziano  

 

The pharmaceutical services of the Mauriziano Umberto hospital are divided into four 

zones: main warehouse, warehouse with medical devices, place for distribution of drugs to the 

pacts with high (distribuizione diretta) and unit of preparation of sterile drugs. 

A complex team of pharmacists, nurses, administrators and auxiliaries ensures the 

effective distribution of medicines in the hospital. 

Hospital pharmacists act not only as health professionals, but also as managers. Its 

responsibilities include the evaluation of medical prescriptions, the adequate dispensing of 

medical devices, the purchase of pharmaceutical products, the establishment of quality control 

procedures and the proper conservation of medicines. 

 

1.1. Magazzino  

The main warehouse (magazzino) is where most of the medication needed is stored at 

the hospital. 

For a better perception of the organization of magazzino follows a scheme 

representative  of the several sections that compose it: 

 

 

1- Representative model of the main warehouse 

 

1. Order receiving area;  

2. Pharmacy desk;  

3. Laboratory of non-sterile preparations;  

4. Office of administrative personnel;  

5. Drugs at room temperature; 

6. Preserved drugs 2-8 ° C (refrigerator);  

7. Bathrooms; 

          8. Locker rooms;  

9. Living room;  

10. Drugs at -25 ° C;  
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11. Stupefacient and psychotropic.  

The storage of the drugs is by active principle and in alphabetical order. 

 

 This warehouse allows the distribution of medicines to all departments of the hospital. 

Each department has a specific day to prepare the order and receive the order. Every morning 

two pharmacists are in charge of analyzing the proposals of the ordinary orders of each 

department. Proposals sent by departments are, if necessary, adjusted and rectified by 

pharmacists. The rectified request is printed for the technical staff to prepare the requests. The 

orders arrive essentially through the GPI platform.  

 

2 - Through this system the pharmacists can access the proposals for replenishment of stocks 

prepared by the departments. 

 

The GPI is an administrative system in charge of accounting information and flow 

management. EUSIS, an integral part of e-Health, is an Administrative Information System (SIA) 

designed and built specifically to meet the needs of public authorities, public health and 

hospitals and private as well as social assistance structures. 
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3 - Example of an ordinary request, where we can see the department, the date, the quantities 

required of each drug and the location. 

 

The preparation of the medication was one of the first tasks I performed at the hospital. 

This allowed me to recall all the drugs studied throughout the course and to contact with 

commercial names, which was new to me.  

All orders from the same department are stored in an ordinary box and then delivered 

by a distributor. 

 

1.1.1. Extraordinary requests 

  The various medical departments of the hospital often make urgent requests for 

medicines. The preparation and dispensing of these pharmaceutical products requires a special 

request.  

The medical departments make the requests by fax. Some drugs require their own 

models for ordering: 

 • Drugs that do not appear in the PTR require a model of their own, justifying the reason 

for their employment; 

 • Linezolid, a broad spectrum antibacterial, which is used after ineffectiveness of others; 

 • Anticoagulants, such as enoxaparin; 

 • Blood products, such as albumin;  

The application for an off-label drug must also meet special requirements. A 

personalized prescription should be made, stating the literature on which the physician was 
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based to make his choice, as well as informed consent of the patient. Subsequently the request 

is sent to the sanitary authority for its approval. Only after completing these phases can the 

application be sent to the pharmacy. After receipt of the request, the responsible pharmacists 

will analyze the revenue, assessing if the model is appropriate to the product requested, if it`s 

possible to dispense the requested product and quantity. 

 

1.1.2. Clinical trials 

Clinical trials are a key step in the research and development of new health products. In 

Italy, good clinical practice, as described in the European Directive (5), is followed, and there is 

specific legislation governing this type of drug and its use, in particular the Legislative Decree of 

24 Giugno 2003, No 211. 

 Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) is the competent authority responsible for 

authorizing a clinical trial, and to which all necessary documentation, including an exhaustive 

description of the clinical trial and the targets to be achieved, complete description of the study 

drug and placebo, including storage and storage conditions, a description of the condition for 

which it`s to be used, procedures to be followed for patient follow-up, including biochemical 

tests and determinations, and all data from the promoter of the trial, the hospital where it will be 

performed, and the patients. The participation of each patient in the clinical trial always requires 

the signature of an informed consent. 

Throughout my internship I accompanied Dr. Claudia Fruttero in the quality control of 

drugs destined for clinical studies. When these drugs arrived, it was necessary to confirm the 

correspondence of the lot that was broken down on the invoice and the packaging, as well as 

the expiration date. It`s also part of the quality control procedure to verify the perfect conditions 

of the packaging and that it has always been in the right temperature conditions, this is 

achieved through an equipment that accompanies the packaging. The equipment allows 

entering the data into the computer and ensuring that the temperature of the drug has always 

fluctuated between acceptable temperature ranges. These values are printed and the document 

is attached to a portfolio along with all data that pertains to the clinical study. 

1.1.3. Visits to departments 

Daily, I accompanied Dtts. Evelyne Pennone, to the Reanimation and Urgency 

Departments. This close contact was part of a project involving pharmacists, doctors and 

nurses, and it was a pleasure to be close and to attend some meetings. The objective of this 

close contact of the pharmacist with the other health professionals was to minimize the errors 

associated with the medicine and to optimize the costs, so in these departments it was the 

doctor who ordered the drugs, reviewed the medication cabinets, controlled the drugs that were 

need to order and the expiration date. In the case of finding packages with the validity to finish, 

Dr. Evelyne replaced it and put it in another department with greater flow of the drug in 

question. In the resuscitation department, the doctor studied the entire clinical condition of the 
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patient, analyzed the doses and made the requisition. Still within the scope of the project which 

was used to reduce medication errors, a document was prepared by pharmacists and is still 

being discussed at meetings with physicians, under the theme "Management and treatment with 

Oral anticoagulants in arterial fibrillation and Venous thromboembolism", as it`s one of the 

groups which raised more questions and in which there were some serious complications for 

the patient. It was a challenge for me to participate in this project, because it requires a full 

command of the subject, a lot of scientific support and a capacity for criticism.  

1.2. Pharmacovigilance 
 

 One of the other activities of the pharmacist's responsibility is the signaling of adverse 

reactions, as well as their insertion into a database provided by AIFA. Spontaneous reports of 

suspected adverse reactions (attached 1) are an important source of information for 

pharmacovigilance authorities, since they allow the detection of potential warning signs 

regarding the use of medicines, making their administration safer and increasing the benefit of 

all patients. All healthcare professionals should signal the adverse reaction and send to the 

Head of Pharmacovigilance, in this case Dra. Stefania Pardossi, who certifies that the sign of 

the adverse reaction is adequate, if there is any essential data that needs to be added. Dra. 

Pardossi has 7 days to insert the adverse reaction into the National Pharmacovigilance Network 

(RNF) and send an email to the flag with an adverse reaction registration code in the RNF. 

1.3. Psychotropic and stupefacient  
 

The control of psychotropic’s and stupefacient’s substances is also the responsibility of 

Dra Stefania Pardossi. The distribution of opium and opiate derivatives, coca leaves and 

derivatives, amphetamine and amphetamine derivatives, hallucinogens, cannabis, barbiturates 

and benzodiazepines is subject to strict control. Registration of all movements is mandatory. 

Departments that use these drugs have a log book with all loads and discharges, this is 

mandatory and must conform to the model approved by the Ministry of Health. Figure 4 shows 

the requirements that must be met. The completion of this document has to be performed 

without transcription, abrasion or other gaps. 
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4- Manual of registration of movements of psychotropic substances and narcotics. 

 

For each register of exit and entry of these substances there is still an internal manual 

to be noted: the progressive number of the transaction, day, month and year of registration; the 

department, the amount of entry and what is in stock. 

1.4. Medical Device Warehouse   

 

The term "medical device" includes a wide range of products, covered by several 

European Community directives. Medical devices are intended by their manufacturer to be used 

for purposes common to medicines, such as preventing, diagnosing or treating a human 

disease. However, medical devices must achieve their ends through mechanisms that don´t 

translate into pharmacological, metabolic or immunological actions, thereby distinguishing 

themselves from medicinal products. 

From suture needles, different types of masks, gloves, to dressing material, in this 

warehouse I had the opportunity to realize the importance of these medical devices in the 

hospital environment. Dra Fiorella, responsible for this section, explained to me in detail the 

function of each device and the departments to which it was indispensable. 

Still in this section I was able to watch the preparation of the baskets with all the 

material for dialysis: dialysate, sodium bicarbonate for hemodialysis, acid concentrate, 

physiological or glucosed sluices as needed. This separation of essential material from each 

patient was effected by an auxiliary. 
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1.5. Direct Distribution - Pharmacy for patients in discharge  

"Dristibuizone diretta" is responsible for distributing drugs and medical devices to 

patients. These may be patients who have been discharged from the hospital, outpatients, 

chronic patients and inpatients. You are entitled to receive the free medication covering the first 

month of recovery, once the patient has gone to a specialist appointment at the hospital. For 

this to happen, AIFA has established a method of organizing medicines into classes according 

to their reimbursement scheme. Therefore, there are three classes of drugs: class A, drugs paid 

in full by SSN; Class H, drugs for hospital use only and paid by SSN; and class C, medicines 

paid by citizens. Thus, for drugs to be delivered to the "distribuizione diretta", they should be 

included in classes A and H. [10] However, class C medicines may also be free of charge if the 

doctor awards a special AIFA grade. AIFA notes are regulatory tools that allow reimbursement 

of some drugs that would otherwise be fully paid for by the patient. This allows the doctor to 

properly prescribe the best fit medications for the patient. There are 94 AIFA grades, each one 

being specific to one class of medications. 

During my time in this part of the pharmacy I had more contact with the public and 

assisted in the preparation and dispensation of the requests. 

1.6. Galenic pharmacy  

1.6.1. Non-sterile Galenic preparations  

In the Mauriziano hospital, non-sterile preparations are not very frequent, but during my 

internship I had the opportunity to do some. It`s essential to register raw materials, correct 

labeling of the preparation with the name of the department to which it`s intended, the 

constituents of the formulation and the expiration date. The most common preparations are 70% 

alcohol, glacial acetic acid and a cream base, essentially used by the oncology department due 

to dehydration of the skin. 

 

1.6.2. Sterile Galenic preparations  

1.6.2.1. Preparation of parenteral nutrition 
 

Parenteral nutrition is a form of artificial nutrition, which allows the administration of 

several nutrients by intravenous route, nutrients that can be macro (amino acids, glucose and 

lipids) and micronutrients (vitamins, electrolytes, trace elements). It`s applied when oral feeding 

isn`t possible or is undesirable, when nutrient absorption is incomplete and when malnutrition 

occurs. The preparation of parenteral nutrition isn`t practiced in the Mauriziano Hospital, and the 

pharmacist only has contact with the bicompartmentalized and tricompartmentalized bags, that 

is, they do not need a previous preparation. 

 



Faculty of Pharmacy, University of Porto 

Masters in Pharmaceutical Sciences 

 

9 
 

1.6.2.2. Preparation of cytotoxic agents 

During three weeks I was at the Anticancer Pharmaceuticals Unit (UFA) of the Umberto 

Mauriziano Hospital. I was able to assist and collaborate in all stages of the preparation of 

sterile drugs, such as oncological, analgesic and ophthalmic preparations (eye drops and 

intravitreal preparations):  

 Phase I: Receiving the prescription; 

 Phase II: Preparation of sterile preparations; 

 Phase III: Distribution of sterile preparations. 

 All sterile preparations are validated by the appropriate procedures and in accordance 

with the rules of good practice. 

With regard to antineoplastic drugs for parenteral administration I learned the 

importance of personalized therapy and the dilution of the dose of a prescription. According to 

the Pharmacopoeia of the Italian Republic sterile preparations must be prepared under the 

responsibility of the pharmacist, who guarantees the quality and safety of the prepared therapy. 

At the time of receipt of the prescription, a preliminary examination consisted of: 

 

1) Verify the presence of the essential elements of the prescription: Prescription date 

patient's name and surname, date of birth, gender Anthropometric variables: height and 

weight of the patient to calculate the body surface area (which interferes with the dosage 

of the drug to be administered) as well as other variables indispensable for the calculation 

of the dosage of drugs that require specific parameters such as the case of carboplatin in 

which the creatinine value is necessary so that the dose administered to the patient does 

not compromise its renal function; Diagnosis and location of the tumor name of the 

scheme, the number of the treatment cycle and the number of days during the treatment 

cycle In the case of an experimental treatment it is necessary to indicate the name and 

code number of the clinical study name of the active substance Indication of the 

methodology used for the calculation of the dose of drug and possible dose reduction 

percentage in comparison with the standard scheme and / or the previous cycles (this 

happens for example in case a patient is exhibiting symptoms of drug toxicity the dose 

and duration of administration and diluent (type and volume) treatment intervals between 

the various drugs that are given on the same day of the cycle and between the different 

cycles sequence in which the drugs are to be administered (including auxiliary therapy 

such as antiallergics, antiemetics) expected date of reassessment of disease state or 

number of  which provides for the reassessment of the disease. In case the prescription 

is incomplete, return it to the prescribing physician for the integration of the missing data 

or present changes that may be made to improve the patient's well-being. 

2) To verify that the prescription is adequate in terms of therapeutic indications and the 

correct adherence both to the treatment protocols of antineoplastic drugs and to the 

auxiliary drugs.  
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3) Check the chemical and physical stability of each drug and its compatibility with the 

diluent and final container. 

 4) Check the dosage of the drug. The calculation of the dose, which despite being 

performed by a computer application, should be performed by the pharmacist with care 

and according to the unit of measure used (mq of body surface area, patient weight, and 

conversion in mg mL) and should be double checked.  

5) Check for the presence of mandatory information on the label that will be affixed to the 

preparation: patient name and surname and date of birth, department intended, 

quantitative composition, waiting time under infusion and storage conditions (protection 

against light, storage in the refrigerator) so that the nurses can administer the right 

medication to the right patient and ensure that it does not lose its quality if it were left out 

of the refrigerator, for example. 

6) Supervise the correct preparation of these drugs performed by the technicians (a 

preparer and an assistant) and that during the preparation there are no interruptions and 

distractions. 

 7) Verify that drug residues are correctly labeled indicating the amount remaining and 

that they are properly stored.  

At the stage of dispensing the preparations my function was to verify the correct 

correspondence between the label and the prescription and if the packaging of prepared drugs 

has all the requirements already mentioned above as it is necessary to protect from light and 

confirm that there is no incompatibility with specific material.  

 

 

5 - Example of a ready preparation 

 

Among my activities at UFA, I attended the preparation of protocols of antineoplastic 

directed to technicians. That is, the preparation of a sheet with all the instructions for the 

preparation of the drugs as to make the reconstitution of the powder, which concentration, 

which diluent should be used where and for how long can be conserved. This sheet should also 

contain a field that must be filled in at the time of preparation, such as the name of the operator, 

with the lot of drug used. 
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Furthermore, it is also the responsibility of the pharmacist to manage all drugs and 

ensure that no medication is missing. It`s a task that requires a lot of responsibility and 

concentration considering that the average monthly cost of the drugs used in the UFA is 

extremely high. For this reason, some high-cost drugs require a special request that must be 

validated by the pharmacist, the prescribing physician sends the request, the pharmacist 

through the database can consult the entire clinical history of the user and verifies if the 

requested drug has cientific basis, confirms all the therapy that the patient does as well as other 

pathologies that he has, in order to avoid interactions between drugs and to ensure that the 

drug administered is effective. By way of example, abiraterone (Zytiga®), administered in 

patients with prostate cancer, is priced at € 5734.49. It is important to know whether the patient 

has already received docetaxel therapy or if it`s a first line of treatment, if the tumor is metastatic 

resistant to castration, if there are co-morbidities such as arterial hypertension or joint fibrillation, 

cardiac insufficiency. Since this drug should be used with caution in patients with a history of 

heart disease. After carefully analyzing the request for the drug, it`s necessary to give the 

opinion to the prescribing physician and to proceed with the request on the AIFA platform 

(Italian Agency of the drug), where an inquiry is completed, which also aims to ensure that the 

drug is suitable for the patient and that this is in a mental and psychic physical well-being 

capable of supporting the administration of the drug (the ECOG scale is one used to evaluate 

the patient's condition). 

In my hospital internship this was one of the areas that fascinated me most because it is 

very dynamic and challenging since the pharmacist has to be constantly learning new 

treatments and new technologies because in an area like cancer that there is still a lot to be 

discovered and sometimes patients who have tried everything but there is still a treatment that 

brings a little hope.  
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Conclusion  

 

The three-month internship at Mauriziano Hospital was very gratifying. It allowed me to 

acquire new knowledge and have a more concrete idea of what a pharmacist's day-to-day life 

might be in a hospital. As in Portugal, a hospital pharmacist is responsible for the course of the 

medicine ensuring the best therapy for patients. It also has the important function of economic 

management in order to ensure the sustainability of the hospital. 

 The possibility of passing through different departments gave me a comprehensive 

view of our role as pharmacists and captivated me even more the taste for this profession. The 

different functions of the hospital pharmacist has made me more versatile and with greater 

autonomy to solve future situations. I had a very demanding work team that made me a better 

professional. Despite the initial obstacles that the language places, this was undoubtedly an 

enriching experience. 

 I learned a lot, I knew a different culture and I made good friends. 
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