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RESUMO 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é uma etapa 

muito importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem, uma vez que promove 

oportunidades de colocar em prática os conteúdos adquiridos na faculdade, para além da 

aquisição de novos conhecimentos e competências.  

Cada vez mais o farmacêutico comunitário surge na linha da frente dos cuidados de 

saúde. Além das funções enquanto especialista do medicamento, o farmacêutico assume 

um lugar incontornável no aconselhamento aos utentes e no acompanhamento 

farmacoterapêutico, incluindo a advertência para interações medicamentosas, 

contraindicações e reações adversas. Assim, é possível perceber que, hoje em dia, o 

conjunto de serviços prestados pelos farmacêuticos nas farmácias não se resume à 

dispensação do medicamento. Pelo contrário, afirmam-se cada vez mais como uma 

unidade imprescindível para o funcionamento completo e sustentável do sistema de saúde. 

Por outro lado, a farmácia comunitária não deixa de ser uma atividade comercial e, como 

tal, tem de ser financeiramente sustentável. 

 Assim, na primeira parte do relatório aborda-se todo o tipo de atividades realizadas 

na farmácia, realçando a importância do farmacêutico no controlo e gestão da atividade 

farmacêutica e no aconselhamento aos utentes, de forma a evitar resultados negativos 

associados à medicação. Expõe-se também os diversos produtos que são, atualmente, 

disponibilizados na farmácia, bem como a prestação de serviços como a medição de 

parâmetros bioquímicos e pressão arterial. 

Na segunda parte do relatório são abordadas temáticas que vão ao encontro das 

necessidades dos utentes da farmácia onde realizei o estágio. Após despender algum 

tempo no atendimento e perceber o tipo de utentes que mais frequentava a farmácia e 

aquilo que procuravam, decidi abordar o tema da “Doença Venosa Crónica”. Tendo em 

conta a época sazonal e para intervir numa faixa etária diferente, abordei também o tema 

dos “Cuidados a ter com as crianças no Verão”. 
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

1. Introdução 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária (FC) representa a etapa mais importante da 

formação de qualquer estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas uma vez que 

constitui o primeiro contacto com a realidade económica, social e cultural que a profissão possui. É 

neste período que podemos aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso e, ao mesmo 

tempo, adquirir numerosas novas competências.  

O meu estágio curricular em FC realizou-se na Farmácia Sá da Bandeira (FSB), no Porto, 

entre os dias 26 de Abril e 31 de Julho, seguindo um horário das 9h30 às 17h30, com uma hora de 

interrupção para almoço. Escolhi esta farmácia tendo em conta a sua localização no centro da 

cidade, polivalência de serviços e diversidade de produtos disponíveis pois sabia que iria adquirir 

mais conhecimentos e uma preparação mais completa.   

Nesta primeira parte são descritas as atividades que fazem parte do quotidiano de qualquer 

FC como a gestão, organização, atendimento e prestação de diversos serviços farmacêuticos, assim 

como certas componentes que poderão ser específicas da FSB. O cronograma das atividades 

desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se no anexo I. 

2. Farmácia Sá da Bandeira  

2.1. Descrição Geral 

A FSB localiza-se na Rua Sá da Bandeira, nº236 a 254, ocupando o rés-do-chão, primeiro e 

segundo andar de um prédio situado numa zona privilegiada do centro da cidade do Porto, rodeada 

de pontos emblemáticos e turísticos como o Mercado do Bolhão, Rua de Santa Catarina, Teatro Sá 

da Bandeira e Avenida dos Aliados, assim como diversos estabelecimentos comerciais, sedes de 

entidades bancárias e consultórios. Para além disso, trata-se de uma zona de acesso muito 

facilitado pela proximidade a diversas paragens de autocarros, de metro e ainda da estação de 

comboios de São Bento.  

A sua privilegiada localização aliada à excelência da equipa e diversidade dos produtos 

disponíveis traduz-se numa grande afluência de utentes. Estes pertencem a um grupo muito 

heterogéneo, de todas as faixas etárias e de diferentes classes socioeconómicas e culturais, dos 

quais se pode fazer referência aos residentes na área envolvente, aos que possuem os seus 

empregos nas imediações da FSB e aos turistas, nacionais e internacionais, assim como utentes 

habituais e utentes ocasionais. Contudo é importante referir que a maioria dos utentes são doentes 

crónicos e idosos polimedicados. 

Embora seja uma farmácia grande, existe uma grande empatia e cumplicidade com o utente, 

que, aliado às campanhas desenvolvidas e à vasta gama de serviços oferecidos, levam à sua 

fidelização. 

 A FSB realiza atendimento ao público das 8h15 às 19h30, de segunda a sábado, encerrando 

aos domingos e, periodicamente, assegura o serviço permanente durante vinte e quatro horas. 
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2.2.  Recursos Humanos 

A FSB dispõe de uma equipa de trabalho jovem, dinâmica e multidisciplinar que trabalha 

diariamente para fornecer ao utente o melhor serviço possível. Desta forma, o quadro da farmácia 

é composto por cinco farmacêuticos, incluindo o proprietário e a diretora técnica, nove técnicos de 

farmácia, um dos quais se encontra totalmente responsável pelo laboratório, dois auxiliares de 

armazém, uma diretora de marketing, um contabilista, duas administrativas, dois estafetas e, por 

fim, um segurança e uma auxiliar de limpeza subcontratados. Aparte desta equipa, outros 

prestadores de serviços integram a equipa em certas ocasiões, nomeadamente nutricionistas ou 

promotores. 

2.3. Instalações e equipamentos 

A FC é um espaço que se carateriza pela prestação de cuidados de saúde de modo a servir 

a comunidade sempre com a maior qualidade. Para que o farmacêutico possa realizar estas 

atividades, necessita de instalações, equipamentos e fontes de informação apropriadas, ou seja, 

necessita que a farmácia possua a estrutura adequada para o cumprimento das suas funções [1]. 

As instalações e equipamentos da FSB estão de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para 

a FC [1].  

2.3.1. Espaço exterior 

A nível exterior, a FSB é facilmente identificável pela cruz verde luminosa, pelo próprio nome 

da farmácia e pelos seus toldos com informações inscritas (contacto telefónico, horário…). A 

fachada principal apresenta uma entrada em rampa de fácil acesso a qualquer utente, uma porta 

destinada à saída e montras onde são habitualmente expostos placares publicitários referentes a 

promoções e campanhas, que são alterados com frequência de modo a captar a atenção do utente. 

A FSB possui uma terceira porta lateral com acesso às traseiras da farmácia, utilizada pelos 

distribuidores para descarregar as encomendas. 

2.3.2. Espaço interior 

Interiormente, a FSB é composta por uma zona de atendimento ao público com nove postos, 

distribuídos ao longo da farmácia. Este espaço possui na entrada um sistema automático de senhas, 

de forma a garantir uma ordem de atendimento. No mesmo sentido, possui dois monitores que 

indicam o número chamado no atendimento, visíveis em toda a área de espera dos utentes. Esta 

zona possui ainda uma balança digital, que permite ao doente determinar em simultâneo o peso e 

a altura, assim como o Índice de Massa Corporal (IMC). 

Cada balcão possui gavetas com consumíveis necessários (rolos de papel, fita cola, 

agrafador), amostras e com medicamentos que são usualmente pedidos durante um atendimento, 

como por exemplo a ASPIRINA GR® 100 mg (Bayer®), BEN-U-RON® 1000 mg (Bene 

Farmacêutica®). Atrás destes balcões existem gavetas que contêm os medicamentos com maior 

rotatividade de stock, dispostos por ordem alfabética, que adquirem a designação de GBA (Gavetas 

de Balcão). Isto numa tentativa de facilitar o atendimento e torná-lo mais rápido. Na mesma zona 
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estão presentes gavetas com sticks labiais, pílulas contracetivas, medicamentos para o enjoo, 

enemas retais, entre outros produtos.  

Os restantes medicamentos, na sua maioria, encontram-se numa zona de arrumação com 

gavetas organizadas de acordo com a forma farmacêutica - ampolas, xaropes, carteiras, retais, 

vaginais, pomadas, nasais, gotas orais, oftálmicos, otológicos, injetáveis e comprimidos/cápsulas- 

e, que no interior estão dispostos por ordem alfabética. Nessa mesma zona existe ainda um 

frigorífico destinado ao armazenamento de produtos de frio. Paralelamente a essa área de 

arrumação existe uma pequena área que funciona como armazenamento de todo o material 

necessário para cada balcão de atendimento e zona de perdidos e achados. É também nesse local 

que se encontra um dos contentores da VALORMED. 

Em todo o redor da área de atendimento, existem lineares de produtos organizados por 

categorias: capilares, dermocosmética, cuidados de pés e unhas, higiene oral, puericultura, 

suplementos alimentares, produtos de uso veterinário, entre outros. Estes lineares sofrem variações 

constantes de forma a cativar os utentes, de acordo com a sazonalidade, mas também para exibir 

as campanhas em vigor. 

Junto à entrada principal localiza-se o gabinete de apoio ao utente no qual se realiza a 

medição da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos. Neste local também são prestados alguns 

serviços farmacêuticos, nomeadamente a administração de vacinas não pertencentes ao Plano 

Nacional de Vacinação (PNV), como por exemplo a vacina da gripe. Para o efeito, encontra-se 

disponível material como tiras reativas, lancetas, luvas de latex, álcool a 70º, algodão e pensos 

rápidos. Todos os aparelhos utilizados são sujeitos a uma revisão e calibração de modo a assegurar 

a fiabilidade dos seus resultados. Ainda nesta área, encontra-se outro contentor da VALORMED.  

Junto à zona de armazenamento de medicamentos existe uma escadaria, onde estão 

armazenadas as loções e outros produtos dermatológicos não expostos, e que dá acesso a toda a 

parte interna da FSB. Nesta parte interna encontram-se o laboratório, a zona de armazenamento 

primário das encomendas por rececionar, as instalações sanitárias e uma sala para uso pessoal dos 

colaboradores. Um pouco acima encontra-se ainda uma zona que contém um segundo frigorífico 

para arrumação dos excessos de produtos de frio, uma zona de arrumação de dispositivos médicos 

e entradas para o armazém e backoffice. 

O armazém possui dois balcões, um deles destinado à receção de encomendas, possuindo 

acesso a todo o material informático necessário ao processo, nomeadamente: computador com 

sensor de leitura ótica, impressora de códigos de barras, impressora, telefone, fax e fotocopiadora, 

e o segundo destinado a tarefas associadas às entregas ao domicílio, assim como à conferência de 

receituário. Existem igualmente nesse mesmo local prateleiras destinadas ao armazenamento de 

pedidos individuais e reservas de clientes, produtos não conforme e arquivo de documentos. A zona 

de armazenamento propriamente dita contém inúmeras prateleiras e gavetas que, organizadas de 

acordo com a forma farmacêutica, contêm os vários produtos comercializados pela FSB que não 

são passíveis de arrumação na zona de atendimento. Em todos os locais de armazenamento é 

realizado o controlo diário das condições de temperatura e humidade.  
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No backoffice encontram-se o gabinete da diretora técnica, zona de expedição e recolha de 

produtos pelos estafetas e uma sala dedicada exclusivamente ao armazenamento de produtos 

ortopédicos e de puericultura.  

No piso superior é possível encontrar uma sala de reuniões, uma sala de atendimento para 

serviços prestados na farmácia como consultas de nutrição, que são realizadas todas as quartas-

feiras, uma sala de produtos não destinados à venda, incluindo ofertas e medidores de glicemia, e 

os gabinetes de marketing, de recursos humanos, de contabilidade e do proprietário.  

No segundo andar encontra-se o espaço físico que suporta a plataforma online www.skin.pt 

e uma sala para formações fornecidas aos colaboradores. 

3. Gestão na Farmácia 

A gestão assume-se como fundamental em qualquer atividade comercial, sobretudo em 

tempos particularmente difíceis como os que vivemos atualmente. Gerir uma farmácia é hoje um 

grande desafio, tanto pela vertente comercial, como pela componente ética que lhe está associada. 

3.1. Sistema Informático  

O sistema informático (SI) instalado em todos os computadores da FSB é o Sifarma 2000®, 

desenvolvido pela Glintt®. Este software assume extrema importância uma vez que permite auxiliar 

quer nos processos de gestão, quer no atendimento - onde os atalhos e o dicionário científico 

garantem que a atenção está focada no fundamental: o bom aconselhamento do utente.  

Do ponto de vista da gestão, esta é uma ferramenta que auxilia a gestão de stocks, receção 

e gestão de encomendas, gestão e regularização de devoluções, controlo de prazos de validade, 

entre outros.  No que diz respeito à dispensação farmacêutica, o SI permite a consulta da ficha dos 

produtos, garantindo ao farmacêutico acesso fácil e rápido a informação relevante. Estas fichas 

funcionam como bases de dados e contêm informação sobre precauções, reações adversas, 

posologia e doses, se pode ou não ser usado durante a gravidez, entre outros aspetos, relacionados 

com cada medicamento. Oferece ainda outras funcionalidades úteis como, por exemplo, a consulta 

do histórico de medicação e produtos dispensados a cada utente. 

3.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é um processo que tem como finalidade garantir níveis de stocks mínimos 

necessários para fazer face à procura dos utentes e, em simultâneo, evitar o excesso de stocks ou 

a rutura destes, situações que são sinónimo de prejuízo para a farmácia. A gestão de stocks deve 

ter em conta, não apenas o perfil dos utentes da farmácia, mas também certos aspetos que podem 

aumentar ou diminuir a procura de certos produtos tais como a sazonalidade e a existência de 

campanhas publicitárias para certos produtos. Outros aspetos relevantes são a existência de 

eventuais bonificações e condições de pagamento e até certas normas estabelecidas pelas 

autoridades competentes como a necessidade de as farmácias terem "em stock mínimo três 

medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os cinco medicamentos com preço [a cobrar ao 

utente] mais baixo” [2].  

http://www.skin.pt/
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A gestão de stocks pode ser auxiliada pelo Sifarma® uma vez que este SI permite, na ficha 

de cada produto, definir um stock máximo e mínimo que podem ser reajustados de acordo com as 

necessidades.  

Em certas situações podem existir discrepâncias entre o stock físico existente na farmácia e 

aquele indicado informaticamente, que podem acontecer devido a erros na dispensa, receção de 

encomendas, perdas de produtos ou furtos. Assim, periodicamente, é necessário proceder à 

contagem física de produtos e, caso seja necessário, a acertos de stocks.  

3.3. Realização de encomendas 

Para que o stock mantenha os níveis necessários, todos os dias na FSB são efetuadas 

encomendas aos três principais fornecedores com que a farmácia trabalha e que permitem uma 

rápida resposta às suas necessidades: OCP Portugal®, preferencial para medicamentos, 

Cooprofar®, preferencial para produtos de venda livre, e a Empifarma®, sendo que se encontra 

definido o fornecedor preferencial na ficha de cada produto. É importante a farmácia ter mais do que 

um distribuidor grossista como fornecedor, de forma que as falhas e ruturas de stock de um deles 

possam ser colmatadas por outro. Estas encomendas realizadas podem ser divididas em 3 

categorias: diárias, individuais e diretas. 

As encomendas diárias são efetuadas duas vezes por dia, tendo em conta o stock máximo e 

mínimo definido para cada produto. Estas encomendas são então sugeridas pelo SI sempre que a 

quantidade de produto disponível na farmácia seja inferior ao stock máximo. Ao funcionário 

responsável pelas encomendas cabe-lhe aceitar ou não essa proposta de encomenda e adicionar, 

remover, aumentar ou diminuir a quantidade dos produtos a encomendar, tendo em conta as 

necessidades da farmácia no momento e avaliando parâmetros como o número médio de vendas 

para um dado produto e altura do mês em que a encomenda é realizada. É também importante ter 

alguma sensibilidade e visão de mercado para um aumento expetável de vendas de determinados 

produtos, como por exemplo de protetores solares durante o Verão, e condições especiais que o 

fornecedor possa estar a fazer. 

As encomendas diretas são realizadas a um determinado laboratório, geralmente para 

produtos com elevada rotatividade de stock. Incluem grandes volumes de compras com margens 

comerciais relevantes uma vez que, para além de estarem sujeitas a possíveis descontos, não 

incluem a margem de lucro do distribuidor grossita. No entanto, a entrega da encomenda é 

geralmente mais demorada. 

As encomendas individuais (EI) são realizadas no atendimento ao público, sempre que exista 

uma falha de produto. O pedido é realizado ao fornecedor, via telefone, em frente ao utente, sendo 

depois registado numa folha com modelo próprio (anexo II), com a seguinte informação: a data e o 

operador que efetuou o pedido; o nome e o contacto do utente; o código nacional do produto (CNP), 

a designação e quantidade do produto, se a encomenda fica ou não paga; se está ou não associada 

a uma receita suspensa, a qual fornecedor foi pedido e se é necessário contactar ou não o utente 

aquando da receção do produto. Ao utente é fornecido um comprovativo da encomenda, com alguns 

dos dados anteriores, que deverá ser entregue no momento de levantamento da mesma. 
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Posteriormente, deverá ser criada uma encomenda manual no SI de forma a facilitar a entrada do 

produto no mesmo. Para além disso é, também, necessário registar o motivo da falta do produto em 

questão numa folha própria para o efeito, com vista à otimização da gestão do inventário. A folha da 

EI deve ser colocada, logo que possível, num local próprio no armazém, organizado de acordo com 

o fornecedor, para fácil identificação do produto aquando da sua receção. 

Existe ainda o Projeto Via Verde do Medicamento, que consiste numa via excecional de 

aquisição dos medicamentos que estão incluídos na lista de fármacos cuja autorização para 

exportação depende de uma notificação prévia à autoridade reguladora, e que pode ser ativada 

quando a farmácia não tem stock do medicamento pretendido [3,4]. Nestes casos, a farmácia coloca 

a encomenda Via Verde ao distribuidor aderente, com base numa receita médica válida, que satisfaz 

o pedido com o stock reservado para este canal, atribuído pelo titular de autorização de introdução 

no mercado (AIM) do medicamento [4]. 

Durante o estágio na FSB tive oportunidade de realizar várias EI aos fornecedores via 

chamada telefónica, durante o atendimento, assim como encomendas Via Verde para 

medicamentos como o ELIQUIS® 5 mg (Bristol-Myers Squibb®), por exemplo. Também tive a 

oportunidade de acompanhar a realização de encomendas diárias, junto do colega responsável, que 

me chamou a atenção para os parâmetros descritos acima. 

3.4. Receção e conferência de encomendas 

Os produtos encomendados chegam à FSB e são colocados na zona primária de receção de 

encomendas, junto ao elevador, o que facilita o seu transporte para a zona do armazém após se 

proceder à organização das mesmas. Estes produtos vêm normalmente acondicionados em caixas 

de cartão ou de plástico devidamente identificados por cada fornecedor. Os produtos de frio chegam 

habitualmente com um acondicionamento diferenciado, tanto interior como exterior, de modo a 

permitir uma fácil identificação e uma correta conservação. Devido à sua vulnerabilidade e para que 

não se quebre a cadeia de frio, quando estes produtos chegam à FSB são os primeiros a ser 

armazenados, no frigorífico, onde a temperatura é controlada de forma a manter-se no intervalo de 

2 a 8°C [5], assinalando-se na fatura o prazo de validade (PV) e o número de unidades retiradas.  

Todas as encomendas entregues na farmácia fazem-se acompanhar pela respetiva fatura, 

que constitui uma base para todo o processo de receção de encomendas e onde consta o CNP de 

cada produto encomendado, a sua descrição, a quantidade pedida e a quantidade enviada, o preço 

de venda ao público (PVP) e o preço de venda à farmácia (PVF), assim como a taxa de imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA) aplicável. Por vezes as quantidades pedidas e enviadas não são 

as mesmas, por motivos diversos designados na fatura: medicamento esgotado, em falta, retirado 

ou não comercializado. Nas situações em que a encomenda não tenha sido faturada, estes vêm 

acompanhados da respetiva guia de remessa, ficando-se a aguardar a fatura. 

Após organização das encomendas e associação com a respetiva fatura, estas são 

transportadas para o armazém de modo a que se possa dar entrada das mesmas. Toda a receção 

de encomendas é realizada recorrendo ao SI. Primeiramente verifica-se se a encomenda já se 

encontra pré-criada, no menu “Receção de encomendas”, caso contrário, terá de ser criada uma 
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nova encomenda manual, em “Gestão de encomendas”, na qual se deve indicar o fornecedor, CNP 

e quantidades dos produtos a rececionar, tendo sempre como guia a fatura recebida.  

Depois de selecionada a encomenda a rececionar, o primeiro passo é introduzir o número da 

fatura no espaço apropriado, procedendo-se à receção dos produtos através da leitura ótica dos 

códigos de cada produto, um a um, verificando atentamente o CNP, designação, PV e estado de 

conservação de cada embalagem recebida. Caso o PV seja inferior ao indicado no sistema deve-se 

proceder sempre à sua alteração. 

Após rececionar todos os produtos é necessário modificar os PVF de acordo com a fatura. 

Para os produtos com preço inscrito na cartonagem (PIC), verifica-se apenas se este corresponde 

ao PVP que é indicado no SI. Para os produtos sem PIC deverá corrigir-se o PVP tendo em conta 

o PVF, as margens estipuladas pela FSB e eventuais descontos ou bónus. No final deverá definir-

se um preço psicológico, de acordo com as regras estipuladas pela FSB. 

Para os produtos que vão ser comercializados pela primeira vez, é necessária a criação de 

uma ficha de produto detalhada com a designação do produto, taxa de IVA, forma de conservação, 

local de arrumação na farmácia e com atualização do stock mínimo e máximo.  

A conferência termina com a confirmação de que o total de unidades e o valor total faturado 

correspondem ao descrito na fatura e com o carimbo de controlo da qualidade na fatura original, 

onde consta o valor total faturado, o valor total no SI bem como a assinatura do operador. À fatura 

original é agrafado o documento da entrada dos produtos na farmácia, posteriormente colocados 

em local próprio no armazém, de acordo com o fornecedor.  

Paralelamente à receção de encomendas deve ser feito um cruzamento com as folhas de EI 

para que no caso de o produto pedido se encontrar na encomenda em causa, seja separado e 

colocado na prateleira correspondente, consoante esteja pago ou não, com os dados do utente 

devidamente assinalados. Os produtos não pagos ficam reservados por um período de três dias 

úteis após a data de receção. 

No caso de encomendas que contenham medicamentos psicotrópicos e estupefacientes ou 

benzodiazepinas são enviadas, em anexo à fatura, o original e duplicado das requisições de 

psicotrópicos ou de benzodiazepinas, respetivamente, de acordo com o Decreto-Lei (DL) nº 15/93, 

de 22 de Janeiro [6]. O documento da requisição das benzodiazepinas é colocado num local próprio, 

no armazém, para depois ser enviado pela FSB novamente ao fornecedor, carimbado e assinado 

pela diretora técnica. Os psicotrópicos e os respetivos documentos da requisição são fornecidos ao 

responsável pelo armazenamento destes em local apropriado. O documento da requisição é 

igualmente assinado, carimbado e enviado para o fornecedor, no final de cada mês.  

No caso das matérias-primas (MP) ou outros produtos que se destinem a ser utilizados na 

preparação de manipulados, é necessário ainda efetuar a quebra do produto no SI após a sua 

receção, retirando-o do stock.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de rececionar encomendas de todos os tipos, 

realizando todo o processo descrito anteriormente inúmeras vezes. Este processo foi essencial para 

ter um primeiro contacto com grande parte dos produtos existentes na farmácia. Para além disto 

também separei e preparei os pedidos individuais, contactando o utente se necessário. 
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3.5. Armazenamento 

Depois da receção dos produtos é necessário proceder ao seu correto armazenamento, de 

forma a respeitar as suas condições de conservação. 

O balcão onde se procede à receção de encomendas apresenta uma zona dividida em quatro 

partes de modo a fazer uma triagem inicial dos produtos e facilitar a sua arrumação na área de 

atendimento. Esta zona compreende a área dos comprimidos/cápsulas com designação iniciada de 

A a D, a área dos comprimidos/cápsulas com a designação a partir de E, a área das outras formas 

farmacêutica (pomadas, injetáveis, carteiras…) e uma quarta área destinada aos produtos expostos. 

Tendo em conta o stock de cada produto, estes são colocados numa destas quatro zonas para 

reposição na área do atendimento ao público ou então, caso seja uma quantidade muito grande, 

são arrumados no armazém. Os medicamentos GBA são colocados diretamente em caixotes para 

arrumação no respetivo local.  

O esquema de armazenamento de produtos no armazém principal da FSB baseia-se na forma 

farmacêutica, seguida de ordem alfabética. Desta forma, existem numerosas prateleiras destinadas 

ao armazenamento de produtos de higiene oral, capilares, protocolo de diabetes mellitus (DM) - tiras 

e lancetas para controlo glicémico - granulados, preparações oftálmicas, auriculares e nasais, 

preparações retais e vaginais, gotas orais, puericultura, medicamentos sujeitos a receita médico-

veterinária, dermocosmética, entre outros. Os comprimidos e cápsulas são arrumados em gavetas 

por ordem alfabética, consoante o nome comercial ou a designação comum internacional (DCI).  

Todos os produtos são armazenados de forma a respeitar as condições de luminosidade, 

temperatura (< 25°C) e humidade (< 60%), que são monitorizadas e registadas diariamente [5]. Para 

além disto, o armazenamento obedece ao critério First In First Out (FIFO) exceto quando os de 

prazo de validade são inferiores, obedecendo nesta situação ao critério First Expired First Out 

(FEFO), de modo a minimizar a necessidade de devoluções ao fornecedor e a promover uma gestão 

mais eficaz de stock. 

Durante o meu estágio participei ativamente no armazenamento dos produtos, tanto no 

armazém como na área de atendimento. Considero este processo importante uma vez que permitiu 

o primeiro contacto com os produtos disponíveis na farmácia, possibilitando a associação de nomes 

comerciais com os respetivos princípios ativos, as suas aplicações terapêuticas e as diversas formas 

farmacêuticas e dosagens comercializadas, assim como adquirir uma noção do seu local de 

armazenamento, facilitando a sua procura posteriormente. Estive também envolvida na melhoria 

dos espaços de arrumação do armazém, juntamente com os técnicos auxiliares, adicionando mais 

prateleiras e organizando melhor os produtos.  

3.6. Controlo de prazos de validade, devoluções e reclamações 

O controlo rigoroso dos PV é fundamental para garantir a segurança dos produtos e, 

consequentemente, dos utentes. Neste sentido, mensalmente é impressa uma lista com todos os 

produtos cujo PV termina dentro de três meses. Estes são então separados e colocados numa 

prateleira própria, na zona de armazenamento do atendimento, de forma a escoá-los mais 

rapidamente, garantindo uma redução do número de devoluções a realizar e satisfazendo 
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igualmente as necessidades dos utentes. É importante salientar que sempre que estamos perante 

uma situação destas, o utente é informado e apenas se procede à venda quando previsto o seu 

consumo/utilização dentro daquele período.  

De uma forma geral, os fornecedores só aceitam devoluções dois meses antes do prazo de 

validade terminar. Estes produtos são colocados num caixote e enviados para o respetivo 

fornecedor, juntamente com uma nota de devolução em triplicado, gerada através do SI no menu 

“Gestão de Devoluções”, que contém, entre outras informações, o fornecedor, o motivo da 

devolução, a identificação e a quantidade do produto a devolver. O original e duplicado são enviados 

para o fornecedor e o triplicado serve para efeitos de arquivo na FSB. Aquando do pedido de 

devolução, este pode ser aceite ou não pelo laboratório ou armazenista e a sua regularização é 

efetuada no menu "Regularização de Devoluções" do SI. Caso seja aceite, os fornecedores podem 

emitir uma nota de crédito ou podem substituir o produto por outro igual ou diferente.  

A devolução de um produto ao seu fornecedor pode também ser desencadeada por outras 

situações, cujo procedimento é exatamente igual ao descrito anteriormente. Um dos motivos mais 

recorrentes é a não conformidade entre os produtos encomendados ou recebidos e as quantidades 

discriminadas na fatura, mas também devido ao envio de produtos danificados, recolhas voluntárias, 

pedidos por engano, PV curtos ou expirados, entre outros. 

Em caso de erro do fornecedor deve ser feita uma reclamação através de chamada telefónica 

com o intuito de comunicar a ocorrência. No mesmo momento, o fornecedor indica o número da 

reclamação que deve ser anotado na folha de reclamação (anexo III), com modelo próprio da FSB, 

juntamente com a rubrica do responsável, que será posteriormente enviada por fax ao fornecedor. 

Durante o estágio efetuei reclamações junto do fornecedor, elaborei várias notas de 

devolução por motivos distintos e procedi igualmente à sua regularização. 

4. Dispensação de produtos em farmácia comunitária 

A dispensação farmacêutica é uma atividade que não se pode restringir apenas à entrega do 

medicamento, devendo envolver o fornecimento de informação para que o utente faça uso do 

medicamento da melhor maneira possível com a finalidade de prevenir os resultados negativos 

associados à medicação evitáveis, muitos deles geradores de problemas na saúde do doente [1,7].  

De acordo com a legislação vigente, os medicamentos podem ser classificados quanto à sua 

dispensa como: Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou Medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) [8]. 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

São considerados MSRM aqueles que possam constituir um risco para a saúde do doente, 

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

sem vigilância médica ou quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis 

para fins diferentes daquele a que se destinam; aqueles que contenham substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar ou aqueles que se destinem a ser administrados por via parentérica [8]. 
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Estes medicamentos são prescritos por um profissional de saúde habilitado e, nas farmácias, 

apenas podem ser disponibilizados após apresentação de prescrição médica válida. 

4.1.1. Prescrição médica  

A prescrição de medicamentos tem de ser efetuada por meios eletrónicos, através da 

utilização de soluções ou equipamentos informáticos reconhecidos pelos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS). Este tipo de prescrição é também aplicável a outros produtos, com ou 

sem comparticipação, nomeadamente dispositivos médicos, géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial (produtos dietéticos), fraldas, sacos de ostomia e outros [9]. Este tipo de 

prescrição visa aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação 

entre profissionais de saúde de diferentes instituições e agilizar processos [9]. 

De acordo com o artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de Julho, a prescrição de 

medicamentos pode, excecionalmente, realizar-se por via manual (em modelo próprio) em situações 

de falência do sistema informático, de inadaptação fundamentada do prescritor, de prescrição ao 

domicílio e noutras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [10]. 

Até que seja possível a total desmaterialização da prescrição, coexistem duas formas de 

prescrição eletrónica: 

• Prescrição eletrónica desmaterializada ou Receita sem Papel – a prescrição é 

acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, no momento de 

prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de medicamentos no sistema 

central de prescrições. Posteriormente os dados da receita (número da receita, código de 

dispensa e código de direito de opção) podem ser enviadas para o telemóvel do utente 

ou encontrados na guia de tratamento. Este tipo de receita também possibilita o 

levantamento dos medicamentos consoante as capacidades do utente e não 

necessariamente na mesma farmácia, desde que dentro do PV estipulado. 

• Prescrição eletrónica materializada – a prescrição é impressa. Esta pode ocorrer:  

o Em modo online, ou seja, no momento de prescrição, os softwares têm de validar 

e registar a receita de medicamentos no sistema central de prescrições, antes da 

sua emissão em papel; 

o Em modo offline é permitido que o software funcione em modo offline, ou seja, 

que registe a informação da prescrição posteriormente à sua emissão em papel. 

Nesta situação, as receitas são emitidas com uma numeração local, atribuída 

pelo software de prescrição. 

As receitas materializadas podem ser renováveis ou não renováveis. As renováveis só podem 

ser aplicadas desde que o medicamento seja destinado a uso prolongado, podendo ter até 3 vias, 

cada uma com a validade de seis meses, estando inscrita a menção da via respetiva: 1.ª via, 2.ª via, 

3.ª via, cada uma com um número de receita único [9,10].  

No caso da receita materializada ou por via manual, podem ser prescritos até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo, em caso algum, o número total de 

embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, nem o total de 
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quatro embalagens. No caso da receita desmaterializada, podem ser prescritos produtos de saúde 

e medicamentos distintos, em linhas de prescrição distintas, sendo que cada linha de prescrição só 

pode incluir um produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis, 

se se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado. No caso dos medicamentos 

prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até quatro 

embalagens do mesmo medicamento por receita no caso de receita materializada, ou por linha de 

receita no caso de receita desmaterializada [9]. 

Atualmente é obrigatório que a prescrição médica seja efetuada por DCI da substância ativa, 

devendo ainda apresentar a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem e a 

posologia. A prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular pode acontecer quando 

se trata de medicamento de marca sem similar ou que não disponha de medicamento genérico (MG) 

similar comparticipado ou quando existe uma justificação técnica do prescritor. Para isso, o 

prescritor tem de acionar uma das seguintes exceções: (A) medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito. Perante esta exceção, o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento 

que consta da receita; (B) quando há suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de 

intolerância, alergia ou reação adversa a um medicamento (RAM) com a mesma substância ativa. 

Perante esta exceção, o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta da receita; 

(C) continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Apesar da justificação, 

o utente pode optar por um medicamento equivalente ao prescrito, desde que seja de preço inferior 

[9,10]. 

Seja qual for a prescrição, a receita deverá conter a seguinte informação: numeração da 

receita; identificação do médico prescritor; local de prescrição e respetivo código; dados do utente 

(nome e número de utente); entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação 

da receita; identificação do medicamento; posologia e duração do tratamento; comparticipações 

especiais (despachos); número de embalagens; data da prescrição e respetiva validade. Nas 

receitas eletrónicas materializadas deve ser ainda confirmada a presença da assinatura do médico 

prescritor. Na prescrição manual deve ser confirmado: se no local de prescrição, consta a respetiva 

vinheta do local de prescrição, caso aplicável; se está presente a vinheta de cor verde de 

identificação da unidade de saúde, se a prescrição se destinar a um doente pensionista abrangido 

pelo regime especial do SNS; se está presente a vinheta do médico prescritor, a data e a assinatura 

e, por fim, se está assinalada a exceção legal [9,10]. Estas receitas não podem conter rasuras, 

caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo motivos 

para a não comparticipação das mesmas. Para além disso não é permitida mais do que uma via da 

receita manual, ou seja, a receita renovável não pode ser emitida por via manual [9,10]. 

4.1.2. Comparticipação de medicamentos 

O DL n.º48-A/2010, de 13 de Maio, alterado pelo DL n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, prevê 

a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime 

especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos 

de doentes [11-13]. No que diz respeito ao regime geral, a comparticipação é fixada de acordo com 
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escalões que variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, 

as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que sofram de 

determinadas patologias [11,12]. No escalão A, a comparticipação é de 90% do PVP, no escalão B 

é de 69%, no escalão C é de 37% e no escalão D é de 15%. A organização do sistema é feita numa 

perspetiva em que os medicamentos destinados a patologias mais incapacitantes ou crónicas terão 

classificações que permitirão comparticipações mais elevadas [13]. O Estado possibilita também a 

comparticipação através de um regime especial: a comparticipação em função dos beneficiários 

depende dos rendimentos e estipula que “a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C, e D é acrescida de 15% para os 

pensionistas, cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

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

vigor, quando este ultrapassar aquele montante”[14]. Para os medicamentos cujo PVP corresponda 

a um dos cinco preços mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem, a comparticipação do 

Estado é de 95 % [14]. Por outro lado, há a considerar a comparticipação do Estado no preço de 

medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos especiais de 

utentes. Esta comparticipação é definida por despachos e portarias especiais relativas a patologias 

que incluem Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, Doença de Alzheimer, Artrite reumatóide, Dor 

oncológica moderada a forte, Psoríase, entre outras.  

Estes regimes devem ser devidamente indicados na receita manual para que o utente possa 

usufruir do acréscimo na comparticipação, no caso dos pensionistas deve aparecer junto ao número 

de beneficiário do utente a sigla “R” e no caso dos utentes cuja doença ou medicação são 

abrangidas por certas portarias ou despachos o médico prescritor deverá sinalizar junto à DCI do 

medicamento com direito a comparticipação a menção do respetivo despacho. 

Também se encontram abrangidos por um regime de comparticipação os medicamentos 

manipulados (comparticipação de 30% do PVP), produtos destinados ao autocontrolo da DM 

(comparticipação de 85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e lancetas), produtos 

dietéticos com caráter terapêutico (comparticipação de 100% desde que sejam prescritos em 

determinados locais) e câmaras expansoras (comparticipação é de 80% do PVP, não podendo 

exceder 28€, e é limitada a uma câmara expansora, independentemente do tipo, por utente, por 

cada período de um ano) [15-17]. 

Embora a maioria dos utentes seja beneficiário da comparticipação do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), alguns beneficiam ainda de outros subsistemas de saúde complementares: EDP 

Sãvida, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) do 

Sindicato dos Bancários, entre outros. Alguns destes organismos podem ser também o principal 

organismo de comparticipação.  

Durante o estágio na FSB tive oportunidade de dispensar medicamentos sujeitos aos mais 

diversos regimes de comparticipação, sendo na sua maioria SNS, SNS com regime especial de 

pensionista, SAMS e CGD. 
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4.1.3. Conferência de receituário e faturação 

Após a dispensa de medicamentos, as receitas são sujeitas a conferência a nível interno pelo 

farmacêutico responsável para, posteriormente, serem enviadas às entidades responsáveis, de 

modo a que a farmácia receba o valor de comparticipação que lhe é devido. Na FSB, o responsável 

pela conferência do receituário começa por organizar as receitas, tendo em conta a entidade 

comparticipante, bem como o número do lote e número da receita dentro do respetivo lote. 

Posteriormente verifica se a receita possui todos os parâmetros descritos anteriormente para serem 

consideradas válidas, se os medicamentos dispensados coincidem com os prescritos e se o regime 

de comparticipação foi bem aplicado. Detetado algum erro, deve proceder-se à sua correção. À 

medida que cada lote de 30 receitas é validado pode-se proceder ao fecho do lote, recorrendo ao 

SI. Para tal, é impresso o verbete de identificação de lote. As receitas que compreendem o SNS são 

enviadas para o Centro de Conferência de Faturas e as que correspondem a outros organismos são 

enviadas para a Associação Nacional de Farmácias até ao dia dez de cada mês [18]. Na ausência 

de inconformidades, o envio destes documentos garante o pagamento do valor comparticipado.  

4.1.4. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

O DL nº 176/2006, de 30 de agosto, define MG como um medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados [8]. São medicamentos cujas substâncias ativas se encontram no 

mercado há vários anos e que, por essa razão, apresentam maior garantia de efetividade e permitem 

um melhor conhecimento do respetivo perfil de segurança, para além da vantagem económica pois 

são substancialmente mais baratos [19]. 

O aumento da despesa pública no setor da saúde em particular na área do medicamento tem 

levado à adoção de estratégias de contenção de custos e a um maior rigor na comparticipação por 

parte do Estado nos gastos com medicamentos, como é o caso da implementação do sistema de 

preços de referência. O preço de referência (PR) é entendido como o valor sobre o qual incide a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos 

homogéneos (GH), de acordo com o escalão ou o regime de comparticipação que lhes é aplicável 

e corresponde à média dos 5 preços mais baixos (preços praticados). Trimestralmente os PR de 

cada GH de medicamentos são revistos e aprovados pelo Ministério da Saúde e da Economia, 

podendo ocorrer também a formação de novos GH e a definição de novos PR como consequência 

da introdução no mercado de novos MG [20]. 

Ao longo do estágio foi notório que os utentes optam cada vez mais pelos MG, no entanto, 

continuam a questionar muitas vezes sobre a sua eficácia e segurança, sendo ainda comuns as 

situações em que o utente rejeita totalmente a hipótese de utilizar o MG mais barato. Neste contexto 

o farmacêutico deve informar o utente da existência de MG, bem como facultar o preço dos cinco 

MG mais baratos (sendo esta informação de caráter obrigatório) e esclarecer as dúvidas que ainda 

subsistem na mente dos utentes. 
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4.1.5. Medicamentos sujeitos a legislação especial – psicotrópicos e estupefacientes 

Medicamentos como os psicotrópicos e estupefacientes, devido ao seu potencial de abuso e 

perigosidade são sujeitos a um controlo mais apertado. 

Seja qual for o tipo de prescrição, é sempre obrigatório que o farmacêutico registe os 

seguintes dados no SI: identificação do utente ou do seu representante, o número da prescrição, a 

identificação da farmácia, o medicamento e a quantidade dispensada, bem como a data da 

dispensa. De acordo com a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho é obrigatória a realização da 

dispensa através da apresentação do cartão de cidadão ou outro documento de identificação do 

utente pagador [21]. 

Na FSB os psicotrópicos encontram-se armazenados no laboratório num armário próprio. 

Sempre que é necessário retirar um destes medicamentos deve escrever-se numa folha existente 

no armário a designação do medicamento, número de caixas retiradas, data e rubrica do operador. 

É também importante fazer uma dupla verificação do aviamento com um colega. 

Uma vez terminada a venda, são impressos dois talões de psicotrópicos que devem ser 

arquivados na farmácia durante três anos [2]. Até ao dia 8 do mês seguinte à dispensação, a FSB 

envia, para o INFARMED, a digitalização das receitas manuais e o registo de saída [2].  

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar este tipo de produtos de acordo com o 

descrito e de perceber a importância do seu controlo e gestão. 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, considera-se MNSRM qualquer 

medicamento que não preencha nenhuma das condições já referidas para ser considerado MSRM, 

podendo ser adquiridos sem a apresentação de uma receita médica [8]. Estes medicamentos são 

utilizados em larga escala pela população, em regime de automedicação que consiste na utilização 

de MNSRM de forma responsável, sempre que se destinem ao alívio e tratamento de queixas de 

saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um 

profissional de saúde. A utilização de MNSRM deverá ser limitada no tempo e de acordo com as 

informações veiculadas no folheto informativo. A automedicação pode traduzir-se em benefícios 

quer para o indivíduo, pois pode resolver rapidamente problemas menores de saúde, quer para a 

sociedade, pois permite aliviar a pressão sobre o SNS [22]. No entanto, por vezes, observa-se uma 

prática de automedicação de forma descontrolada e desnecessária, o que pode trazer problemas 

para o utente. É importante que o consumidor tome consciência de que o ato da automedicação é 

sempre suscetível de gerar riscos, nomeadamente, pode mascarar sintomas, dificultar ou atrasar 

diagnósticos e as suas respetivas soluções terapêuticas, poderá favorecer a ocorrência de reações 

adversas ou favorecer o aparecimento de interações medicamentosas. Desta forma, cabe ao 

farmacêutico o papel de aconselhar sobre as opções disponíveis, informar sobre as condições de 

utilização e sobre as circunstâncias em que deve ser consultado o médico [22]. 

4.3. Medicamentos manipulados 

Segundo o DL nº 95/2004, de 22 de Abril, um medicamento manipulado define-se “como 

qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade 
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de um farmacêutico” [23]. Apesar de já não ter a expressão de tempos anteriores, ainda hoje a 

produção de medicamentos manipulados assume um papel importante quer porque o utente 

necessita de uma determinada forma farmacêutica, não disponível comercialmente, quer porque a 

dosagem não pode ser convenientemente atingida com as opções disponíveis, ou até porque o 

utente demonstre uma reação adversa a um excipiente que impeça a toma de todas as formas 

farmacêuticas em comercialização para uma dada substância ativa. Visando criar um elevado 

padrão de qualidade dos medicamentos manipulados preparados em FC, a Portaria nº 594/2004, 

de 2 de junho aprovou as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados 

[24]. Na FSB são preparados diariamente vários medicamentos manipulados das mais diversas 

formas farmacêuticas e aplicações. 

4.3.1. Laboratório 

O laboratório da FSB apresenta-se convenientemente iluminado e ventilado, com temperatura 

e humidade adequadas. As superfícies e equipamentos são facilmente laváveis e desinfetáveis e, 

se necessário, esterilizáveis, a fim de evitar contaminações cruzadas. Para além disso, os aparelhos 

de medida são controlados e calibrados periodicamente, a fim de assegurar a exatidão das medidas. 

Desta forma podemos afirmar que as instalações laboratoriais da FSB obedecem às imposições da 

Portaria n.º594/2004, de 2 de Junho [24], e estão devidamente equipadas com todo o material 

descrito na Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro [25], permitindo deste modo a adequada 

preparação, acondicionamento e controlo de todas as manipulações. 

No laboratório é possível aceder a fontes de informação como Formulário Galénico Português 

(FGP), farmacopeias e outras bibliografias úteis para a manipulação. 

4.3.2. Matérias-primas  

De acordo com a legislação nacional, entende-se por MP, “qualquer substância, ativa ou não, 

e qualquer que seja a sua origem, empregue na produção de um medicamento, quer permaneça 

inalterável quer se modifique ou desapareça no decurso do processo”. As MP, incluem, assim, 

os excipientes e as substâncias ativas [26]. Todas as MP são adquiridas a fornecedores 

devidamente autorizados pelo INFARMED, sendo que cada uma é acompanhada por um boletim 

de análise, que comprova que as MP satisfazem as exigências da monografia respetiva [24]. Os 

boletins de análise são arquivados pela farmácia juntamente com as respetivas fichas de produto, 

onde são registadas as datas de aquisição, as quantidades adquiridas, os fornecedores, os lotes e 

os PV de cada MP. Os principais fornecedores de MP da farmácia são a Cooprofar®, a Guinama®, 

a Fagron® e a Alliance Healthcare®. 

4.3.3. Preparação de manipulados  

Os medicamentos manipulados podem ser classificados como Fórmulas Magistrais (quando 

são preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina), ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é preparado segundo indicações 

compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário) [26]. 
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Ao prescrever uma Fórmula Magistral, o médico deve certificar-se da sua segurança e 

eficácia, verificando a possibilidade de existência de interações que coloquem em causa a ação do 

medicamento ou a segurança do doente. A responsabilidade de verificar a segurança do 

medicamento manipulado prescrito é partilhada pelo farmacêutico que o prepara sendo que 

quaisquer dúvidas relativamente às condições de prescrição, formulação e interpretação devem ser 

esclarecidas diretamente entre o farmacêutico e o médico prescritor [26]. 

Durante a preparação de medicamentos manipulados tem de ser preenchida uma ficha de 

preparação (anexo IV), onde deve constar o nome do medicamento, forma farmacêutica, MP e 

respetivas origens, quantidades, modo de preparação, condições de conservação, ensaios de 

controlo de qualidade (aspeto, odor, uniformidade de massa, pH), e cálculo do preço. A estas fichas 

de preparação deve ser anexada uma fotocópia do rótulo (anexo V) e da receita médica (anexo VI), 

quando aplicável, e no final têm de ser datadas e assinadas pelo operador e supervisor. 

4.3.4. Rotulagem  

A rotulagem das embalagens é obrigatória e deve fornecer toda a informação necessária ao 

doente, devendo indicar explicitamente: nome do doente (no caso de se tratar de uma Fórmula 

Magistral); fórmula do medicamento manipulado; número do lote atribuído ao mesmo; prazo de 

utilização; condições de conservação; instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a 

utilização do medicamento, como, por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo» (em fundo 

vermelho), etc.; via de administração; posologia; identificação da farmácia e identificação do diretor 

técnico [26]. 

4.3.5. Cálculo do preço e comparticipações  

O preço de venda ao público dos medicamentos manipulados, na FC, é calculado conforme 

os critérios estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, e reflete o valor dos honorários da 

preparação (tem por base um fator (F) cujo valor é atualizado periodicamente, na proporção do 

crescimento do índice de preços ao consumidor, sendo divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estatística), o preço das matérias-primas e o preço dos materiais de embalagem [26]. 

Os medicamentos manipulados comparticipados pelo SNS são os que constam da lista 

publicada em anexo ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro, aprovada pelo Governo, e 

proposta pelo Conselho Diretivo do INFARMED. A esta lista podem ainda ser acrescidos 

medicamentos manipulados que cumpram determinadas condições específicas [26]. 

Para ser comparticipável, o medicamento manipulado deve ser prescrito mediante indicação, 

na receita médica, da(s) substância(s) ativa(s), respetiva(s) dosagem(ns), excipiente(s) e forma 

farmacêutica. A comparticipação é de 30% do respetivo PVP. 

4.3.6. Dispensa de medicamentos manipulados 

Aquando da dispensa de um medicamento manipulado, o farmacêutico deverá garantir que 

são fornecidas todas as informações relevantes ao utente, nomeadamente no que concerne 

à posologia, modo de utilização, condições de conservação e PV.  

http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/portaria_769-2004.pdf/a0b1c512-ac77-42d4-9b06-8b1f3da9fb4d
http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/B9EBB192-952E-4C97-94FD-6B54A9F75A58/25217/6102861029.pdf
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Durante o período de estágio passado no laboratório tive a oportunidade de preparar, 

acondicionar e rotular uma quantidade considerável de medicamentos manipulados (cerca de dez 

no total) incluindo algumas das preparações mais comuns no laboratório da FSB como a Solução 

de Minoxidil a 5% (inscrita no FGP) usada no tratamento da alopécia androgénica, da alopécia 

areata e como adjuvante no transplante de cabelo, assim como a Suspensão oral de Trimetoprim a 

1% (inscrita no FGP), indicada no tratamento de gastroenterites, infeções do trato respiratório e, 

particularmente, para a profilaxia e para o tratamento de infeções urinárias. Para além destas, 

preparei também cápsulas de Bicarbonato de Sódio a 500 mg, utilizadas no tratamento da dispepsia 

para neutralizar as secreções gástricas no trato gastrintestinal e várias Fórmulas Magistrais, 

nomeadamente cápsulas contendo extrato de alcachofra e outros componentes destinados ao 

emagrecimento, soluções contendo hidroquinona com ação despigmentante, cremes com 

diproprionato de betametasona para tratar problemas de pele, devido à sua ação anti-inflamatória e 

antipruriginosa, entre outras Fórmulas Magistrais. Realizei todo o processo, incluindo o 

preenchimento de todos os documentos e a respetiva ficha de preparação assim como o cálculo do 

preço, antes de se proceder à dispensação do medicamento manipulado. 

4.4. Outros produtos de saúde 

Em FC não é realizada apenas a dispensa de medicamentos. Existem outros produtos que 

contribuem para um grande volume das vendas e sobre os quais o farmacêutico adquire um papel 

de extrema importância no aconselhamento. Na FSB existe uma grande variedade de produtos, 

como produtos de puericultura, conforto materno, nutrição infantil, medicamentos homeopáticos e 

fitoterapêuticos, produtos dietéticos e para alimentação especial, destacando-se ainda: 

• Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC): definem-se como “qualquer substância 

ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

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

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e/ou proteger, manter em bom 

estado ou corrigir os odores corporais” [27]. Como exemplos deste tipo de produtos podemos 

encontrar: cremes, loções, sabonetes, géis de banho, produtos de maquilhagem, 

desmaquilhantes, perfumes, depilatórios, desodorizantes, tintas para coloração de cabelo, 

champôs, pastas de dentes, colutórios, produtos de higiene íntima, protetores solares, au-

tobronzeadores, despigmentantes, cremes antirrugas entre muitos outros. A FSB contém um 

grande volume e diversidade de PCHC e como tal tive a oportunidade de contactar com as 

diversas marcas existentes no mercado. Numa primeira fase, a falta de conhecimentos nesta 

área e a grande diversidade de produtos existentes fez com que sentisse dificuldades em 

aconselhar estes produtos aos utentes. Através da observação dos farmacêuticos e técnicos e 

após pesquisa das diversas marcas, fui adquirindo alguns conhecimentos que consegui então 

aplicar durante o estágio. Para além disso, no sentido de colmatar falhas no aconselhamento 

deste tipo de produtos e aumentar o meu conhecimento sobre os mesmos, foi-me proporcionada 

pela FSB a possibilidade de assistir a formações das marcas Bioderma®, Isdin®, Avène®, sobre 
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a sua gama de proteção solar, tendo em conta a aproximação do Verão. Para além disso, assisti 

à apresentação da gama de produtos da Filorga®, uma das marcas de referência especialista 

em anti-envelhecimento, a qual desconhecia até iniciar o estágio na FSB. Considero que estas 

formações foram muito úteis para mim e aproveitei ao máximo a possibilidade de experimentar 

os produtos, conhecer as suas texturas e particularidades para depois poder aconselhar o 

melhor possível.  

• Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário: os medicamentos veterinários são um recurso 

crucial para a defesa da saúde e do bem – estar dos animais e para a proteção da saúde pública. 

Estes produtos obrigam à apresentação de receita médico-veterinária de modo a proporcionar 

um maior controlo da utilização dos mesmos. Para além destes, a FSB possui uma vasta linha 

de produtos veterinários como desparasitantes, suplementos alimentares e produtos de higiene. 

Como ao longo do curso este tipo de produtos praticamente não foi abordado, senti necessidade 

de efetuar pesquisa sobre o assunto e, após realizar alguns atendimentos sobre esta temática, 

fiquei a conhecer as características das principais marcas usadas em veterinária. 

• Dispositivos Médicos: são definidos pelo DL nº 145/2009, de 17 de Junho como “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado para fins de 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou 

deficiência” [28]. A FSB está equipada com os mais diversos tipos de dispositivos médicos entre 

eles materiais de penso, seringas, sacos coletores de urina, produtos para drenagem, suturas 

e administração parentérica.  

•  Suplementos Alimentares: são “géneros alimentícios que se destinam a complementar o 

regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinados nutrientes ou 

outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico" [29]. Os suplementos alimentares são 

um motivo, cada vez mais frequente, da procura do aconselhamento farmacêutico pois é 

essencial fazer uma escolha informada, conhecer e cumprir as recomendações sobre o seu uso 

para se obter o máximo benefício com o mínimo de risco. A FSB está equipada com uma vasta 

gama de suplementos alimentares sendo dos mais dispensados suplementos destinados à 

melhoria da vitalidade e memória e, na altura de verão, suplementos termogénicos com vista à 

perda de peso. 

5. Importância do marketing em Farmácia Comunitária  

O marketing destina-se particularmente a melhorar a rentabilidade dos MNSRM, PCHC e 

outros produtos de saúde de venda livre, assim como fazer face ao incremento da concorrência [30]. 

Neste sentido, a FSB conta com uma diretora de marketing responsável por definir as campanhas 

que serão colocadas em prática na farmácia, nomeadamente a “marca do mês”, em que todos os 

produtos de uma marca de cosmética se encontram com desconto e “produto da semana”, em que 

determinados PCHC, suplementos alimentares ou outros produtos, podem ser encontrados em 

promoção. Para além disso a FSB lança periodicamente um folheto promocional que inclui um 

conjunto de produtos que se encontram com preço especial. O próprio site e o facebook da FSB são 
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meios utilizados para promover estas campanhas. Durante o meu estágio foi lançada uma 

campanha de verão que consistia na aplicação de 25% desconto em produtos solares de 

determinadas marcas selecionadas. 

6. Serviços farmacêuticos prestados pela FSB  

Os serviços farmacêuticos prestados pela FSB vão de encontro ao disposto pela Portaria nº 

1429/2007, de 2 de Novembro que define o tipo de serviços que podem ser prestados em farmácia 

comunitária [31].  

6.1. Entregas ao domicílio 

A FSB possui um serviço de entregas ao domicílio que vai ao encontro das necessidades dos 

utentes, com muita adesão por parte dos mesmos, devido à comodidade que lhes proporciona. Os 

pedidos podem ser realizados online, através do registo no site e posterior submissão do pedido, 

por email, telefone ou fax. Para além dos habituais pedidos de utentes, a FSB também recebe várias 

solicitações de empresas, lares e outras entidades. Todas as entregas ao domicílio são 

acompanhadas de um documento com modelo próprio (anexo VII) contendo todos os dados 

necessários à realização do serviço. Estas entregas têm um porte de envio associado, sendo que 

no concelho do Porto é aplicada uma taxa de €1,99. Nos restantes locais ou caso as entregas sejam 

efetuadas aos feriados ou fim-de-semanas, após as 19h, é aplicada uma taxa de €2,99.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar neste serviço que me ajudou a iniciar 

a compreensão do processo de dispensa de produtos, com a vantagem de não ter a pressão da 

presença do utente.  

6.2. Ponto expresso  

O Ponto Expresso é um serviço de atendimento rápido que visa a redução da fila de espera 

na área de atendimento. Desta forma, o utente pode deixar o seu pedido e respetivas receitas num 

envelope, para que seja separado por um colaborador e armazenado num local adequado. Assim, 

o utente quando volta à farmácia é logo atendido com recurso a uma senha prioritária, com o 

aconselhamento farmacêutico usual. 

6.3. Medição da Pressão Arterial  

Durante o estágio realizei a medição da pressão arterial de forma gratuita a vários utentes, 

incluindo uma avaliação do resultado e, no caso de verificação de valores elevados, 

aconselhamento de modificações do estilo de vida, a nível da dieta e prática de exercício físico, de 

adesão à terapêutica assim como, em certos casos justificáveis, da procura de um médico 

especialista. 

6.4. Avaliação do IMC  

O processo mais utilizado para avaliar o peso é o cálculo do IMC, pois este permite uma 

avaliação rápida e fácil de uma situação de excesso de peso. Na FSB a balança eletrónica disponível 

na área de atendimento disponibiliza automaticamente o valor do IMC. 
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6.5. Testes bioquímicos  

• Colesterol e Triglicerídeos: A FSB proporciona a avaliação destes biomarcadores que 

requerem o estado de jejum, dada a influência do ritmo circadiano e ingestão de alimentos 

nos seus níveis circulantes. Estas medições são realizadas com recurso ao mesmo 

dispositivo, alterando apenas a tira de teste e estão associadas a um custo.  

• Glicemia: A FSB disponibiliza aos utentes a medição dos níveis de glicose sanguínea. Para 

uma correta avaliação, deve ser medida num regime de jejum de pelo menos 8 horas. Este 

serviço apresenta também um custo associado. 

6.6. Administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação  

Os utentes podem usufruir da administração de vacinas e outros medicamentos injetáveis na 

FSB, desde que não incluídos no PNV [32]. O processo é sempre desempenhado por um 

farmacêutico detentor da devida formação para tal ou com auxílio de uma equipa de enfermagem.  

6.7. Contentores VALORMED  

A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, 

disponibilizando aos cidadãos contentores que se encontram instalados nas farmácias [33]. 

Uma vez cheios, os contentores são transportados para um centro de triagem, onde os 

resíduos são separados e classificados para serem reciclados (papel, plástico, vidro, compósitas) 

ou incinerados [33]. O farmacêutico deve sensibilizar a população para estas iniciativas pelo seu 

caráter ecológico e promotor da saúde pública.  

7. Conclusão  

Terminado o meu estágio de três meses na FSB estou certa que se tratou de uma experiência 

bastante enriquecedora que me permitiu adquirir várias competências a nível científico e de 

compreensão, comunicação e relacionamento com os utentes. Também demonstrou que toda a 

formação teórica adquirida durante cinco anos de faculdade, embora essenciais e fundamentais 

para o exercício da atividade farmacêutica, nem sempre se apresentam suficientes.  

Todos os dias surgiram novos desafios que me fizeram crescer como profissional. Para 

ultrapassá-los podia sempre contar com ajuda de excelentes profissionais, os meus colegas de 

trabalho, sempre disponíveis para responder às minhas dúvidas. Posto isto, verifiquei que esta 

profissão necessita de uma constante atualização de conhecimentos e uma pesquisa ativa de 

informação sobre diferentes produtos, de forma a conseguir responder às necessidades dos utentes. 

Efetivamente, este estágio permitiu a vivência da profissão, possibilitando a integração numa 

equipa e o contacto com todo o tipo de utentes, o que servirá de suporte para uma vida futura de 

trabalho em FC. 
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PARTE 2 – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

I - Doença Venosa Crónica 

1. Enquadramento 

A Doença Venosa Crónica (DVC) é uma patologia de caráter crónico e evolutivo, resultante 

de anomalias no sistema venoso dos membros inferiores [34].  

Em Portugal, à semelhança do que se verifica noutros países ocidentais, esta doença 

apresenta uma elevada prevalência [35]. De facto, dados epidemiológicos sugerem que 1/3 da 

população portuguesa, no geral, sofre de DVC e que 7 em cada 10 mulheres com mais de trinta 

anos sofrem de problemas de circulação venosa, ou seja, cerca de dois milhões de mulheres, sendo 

que metade ainda não está tratada [36]. Estas estatísticas poderão, no entanto, estar aquém da 

realidade uma vez que a DVC é uma patologia frequentemente subdiagnosticada e subtratada. Isto 

porque não se trata de uma condição letal, sendo a sua magnitude e impacto menosprezados, e 

também pelo facto de a população e mesmo médicos de especialidades não dedicadas à cirurgia 

vascular ainda não estarem totalmente sensibilizados para as manifestações e consequências da 

doença [37,38].  

É extremamente importante que a DVC seja identificada e tratada atempadamente, caso 

contrário podem surgir complicações com grande impacto na vida dos doentes, nomeadamente 

quadros clínicos graves e difíceis de corrigir como é o caso da úlcera venosa, associada geralmente 

a um tratamento deficitário, inadequado ou tardio [34,35]. A falta de informação relativa à patologia 

e à identificação dos seus fatores impulsionadores, leva ao seu agravamento o que, cada vez mais, 

se traduz em sérias repercussões sociais e económicas, dado o elevado absentismo e antecipação 

da aposentação que acarreta [34,35]. De facto, estima-se que a DVC seja responsável por cerca de 

um milhão de dias de trabalho perdidos por ano e pela mudança de posto de trabalho de 21% dos 

doentes [35].  

Trata-se, portanto, de uma doença que pode ser grave e até mesmo incapacitante, se não for 

prevenida ou identificada e tratada numa fase inicial. Desta forma, e tendo em conta a prevalência 

da patologia no nosso país, é fundamental atuar no sentido de evitar que os primeiros sinais de DVC 

se mantenham e progridam para condições mais críticas e complicadas [39]. 

2. Motivações para o desenvolvimento do tema e objetivos do mesmo 

Como já foi salientado na primeira parte deste relatório, a FC é uma das portas de entrada no 

SNS visto que o farmacêutico, dado a sua proximidade com a população, é o profissional de saúde 

mais acessível e muitas vezes, aquele que é procurado em primeiro lugar. Desta forma, o meu 

objetivo principal sempre foi desenvolver temas que fossem úteis para os utentes e passíveis de 

mudar comportamentos, preferencialmente sobre assuntos que eu sentisse que eram procurados 

na farmácia durante a minha experiência no atendimento.  

Desde cedo, quando iniciei tarefas de armazenamento e reposição, foi notória a existência de 

stocks elevados de medicamentos usados no tratamento da DVC, como o VENEX FORTE® 

(Angelini®), o DAFLON® 500 (Servier®), TRENTAL® (Sanofi®) e CYCLO 3® (Pierre Fabre®), 
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medicamentos estes classificados como GBA e, portanto, com elevada rotatividade, assim como de 

suplementos como o ALMIFLON® (Labesfal Farma®) e vários géis como o THROMBOCID®, 

VENOSMIL® e ALLESTAX®. Quando comecei o atendimento ao público, deparei-me com uma 

prescrição comum deste tipo de medicamentos assim como vários pedidos de aconselhamento de 

produtos para a DVC. Após alguma pesquisa, constatei que nos últimos anos foram promovidas 

várias campanhas pela Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, no âmbito da DVC, 

sendo a mais recente a campanha “Alerta Doença Venosa”. Esta campanha decorreu em 2015, em 

vinte localidades portuguesas, onde foi disponibilizada informação à população, complementada 

com uma ação de rastreio e um inquérito que permitiu avaliar a verdadeira dimensão da DVC em 

Portugal. Os resultados revelaram que a grande maioria (97%) das pessoas avaliadas durante a 

campanha sofriam de DVC há vários anos, no entanto, cerca de metade (53%) confessou que nunca 

realizou tratamento adequado à patologia [35]. O mesmo estudo concluiu que mais de metade das 

pessoas (53%) ignora os primeiros sinais de alerta, como dor nas pernas, formigueiro ou sensação 

de pernas pesadas, considerando que a DVC só está presente quando existem sinais visíveis, como 

as varizes. Por fim, mais de um terço (37%) destes doentes nunca tinha consultado um médico, 

justificando a situação com afirmações como: “achei que ia passar”, “pensei que não era importante” 

ou “achei que o meu médico não ia dar importância” [35].  

Perante estes resultados confirmei que a DVC, embora muito dominante a nível nacional e 

com potenciais consequências graves e incapacitantes, ainda não é totalmente compreendida pela 

população em geral. É, portanto, urgente melhorar o acesso a informação sobre esta patologia, 

alertar para os sinais e sintomas e também para o tratamento adequado dos doentes. Posto tudo 

isto e aliado ao facto de o estágio ter decorrido na época de Verão, na qual se nota uma maior 

procura de ajuda devido ao agravamento da doença pelo calor e maior incómodo por motivos 

estéticos, decidi abordar e expor o tema da DVC na farmácia em que estagiei, a FSB.  

Desta forma, e atendendo ao elevado movimento na FSB que impossibilitou a realização de 

determinados métodos, cheguei à conclusão que a melhor opção seria elaborar um folheto 

informativo (anexo VIII) que visou realçar a importância da DVC e alertar para os seus primeiros 

sintomas, para as suas consequências, para o seu caráter crónico e evolutivo e para a importância 

do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, incentivando assim a prevenção e a limitação da 

ocorrência de complicações agudas e a longo prazo. Pretendia, essencialmente, sensibilizar a 

população, contribuindo para que no futuro a incidência desta patologia seja tendencialmente 

menor. 

3. Desenvolvimento 

3.1. Fisiopatologia 

A DVC decorre da incapacidade do sistema venoso em manter o equilíbrio entre o fluxo de 

sangue arterial que chega aos membros inferiores e o retorno de sangue venoso ao coração. Este 

fluxo venoso no sentido contrário à gravidade está dependente do bom funcionamento das veias e 

das suas válvulas assim como de músculos propulsores [39]. Quando as veias não conseguem 

transportar adequadamente o sangue venoso, não oxigenado, este vai acumular-se, causando a 
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dilatação das veias e, consequentemente, o aparecimento de problemas, como as varizes. 

Atualmente, a DVC é considerada uma patologia de caráter crónico e evolutivo, associada a um 

processo fisiopatológico complexo (Figura 1), resultante de alterações na parede e nas válvulas das 

veias dos membros inferiores. Para além disso tem por base um ciclo vicioso entre a hipertensão e 

a inflamação venosa [36,40]. De facto, a hipertensão venosa resulta, geralmente, da perda de 

função das válvulas e do refluxo venoso que origina uma alteração no fluxo, o que desencadeia a 

libertação de mediadores inflamatórios, iniciando assim a cascata inflamatória com a ativação, 

adesão e migração dos leucócitos através do endotélio venoso. Isto resulta na produção de citocinas 

e fatores de crescimento que contribuem para a alteração da matriz extracelular e lesão contínua 

das válvulas, o que origina a sua insuficiência e o refluxo venoso e, consequentemente, o aumento 

da pressão nas veias, completando-se assim o ciclo vicioso que está na origem da DVC [36]. 

A parede e as válvulas das veias têm a capacidade de resistir à hipertensão venosa mas 

apenas durante um determinado período de tempo. A partir deste momento começam a surgir 

problemas, tais como o desgaste, alongamento, separação, rompimento, espessamento e retração 

das válvulas. As paredes das veias sofrem modificações das suas propriedades viscoelásticas 

causadas por alterações ao nível da elastina, do colagénio e do tecido muscular liso, demonstrados 

em estudos histológicos nos quais se observaram áreas hipotróficas, pobres em tecido muscular 

liso alternadas com áreas hipertróficas, ricas em colagénio [36,40].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema da fisiopatologia da DVC [36]. 
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3.2. Fatores de risco 

O desenvolvimento da DVC resulta de uma interação complexa de múltiplos fatores, sendo 

os mais relevantes o género, a idade, a predisposição familiar, a gravidez e a obesidade [40]. 

Efetivamente, estudos clínicos demonstraram que a prevalência da patologia venosa é 

aproximadamente duas vezes maior em mulheres e que aumenta significativamente com a idade 

[40]. Em relação à gravidez, esta parece ser um dos principais fatores predisponentes para o 

desenvolvimento da DVC e é, provavelmente, uma das principais razões pelas quais a sua 

prevalência é maior em mulheres. O aparecimento de novas varizes ocorre em até 28% das 

gravidezes e a incidência aumenta com o número de gestações. Embora o mecanismo exato da 

DVC induzida pela gravidez não esteja totalmente esclarecido, é provável que os efeitos hormonais 

contribuam significativamente [40]. 

Para além destes, existem ainda alguns comportamentos do dia-a-dia que podem influenciar 

o aparecimento e a progressão da patologia incluindo a falta de exercício físico, consumo de tabaco, 

dieta obstipante, estar em locais quentes, estar longos períodos de pé ou sentado, usar vestuário 

apertado ou usar calçado raso ou com tacão demasiado alto [34]. 

Em suma, existem vários fatores de risco para a DVC e enquanto que alguns podem ser 

prevenidos ou controlados, outros não [34]. 

3.3. Sinais e sintomas 

No início do desenvolvimento da DVC, é possível que não se verifiquem quaisquer alterações 

visíveis nas pernas, embora possam já existir sintomas de alerta como: sensação de pernas 

cansadas e pesadas; dor nas pernas; comichão; pés e tornozelos inchados; dormência nas pernas 

e cãibras noturnas [36,41]. 

À medida que a doença vai avançando, surgem sinais visíveis como as telangiectasias e as 

varizes. As próprias varizes, pela dilatação e tortuosidade, têm um risco aumentado de 

tromboflebites que podem evoluir para outras complicações graves como embolia pulmonar ou 

ainda situações de hemorragia por rutura de uma variz. É muito frequente também o aparecimento 

de edema na perna, principalmente com o calor ou após permanecer muito tempo de pé ou sentado, 

que se agrava ao fim do dia e tende a diminuir com o descanso durante a noite. Este inchaço, 

doloroso e incapacitante, concentra-se, por regra, na região do tornozelo, podendo envolver a parte 

superior do pé e, com o tempo, pode tornar-se crónico [34].   

À medida que a doença vai avançando, poderão surgir alterações da coloração da pele como 

a dermatite de estase e a lipodermatosclerose, que se traduz no endurecimento e hiperpigmentação 

da pele das pernas, podendo favorecer o aparecimento de infeções e até mesmo de úlceras 

venosas. Estas úlceras habitualmente localizam-se no tornozelo, ou próximo deste, apresentando 

bordos irregulares, exsudação com sangue ou pus e pigmentação ao redor. A sua evolução é lenta 

e o grau de dor é variável [34,36]. 

3.4. Classificação 

A DVC engloba, então, qualquer alteração morfológica ou funcional do sistema venoso, com 

quadros clínicos que podem variar de telangiectasias a úlceras venosas. Desta forma, tornou-se 
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imperativo desenvolver um sistema que permitisse uma classificação e diagnóstico precisos, 

facilitando a escolha da terapêutica mais adequada. Assim, em 1994, foi apresentada a classificação 

CEAP (Anexo IX) no congresso do American Venous Forum (AVF). Esta classificação baseia-se na 

avaliação clínica do doente (C), na etiologia da doença (E), na região anatómica envolvida (A) e no 

processo fisiopatológico subjacente (P) [39]. Como se trata de uma classificação complexa, é 

comum que numa avaliação inicial do doente com DVC se utilize apenas a classificação clínica 

(Figura 2), uma vez que esta pode ser feita unicamente através da observação, sem a necessidade 

de realizar testes mais específicos [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Representação da componente clínica da classificação CEAP [36]. 

Para além deste tipo de classificação médica, têm sido desenvolvidos métodos para avaliar 

o estado da DVC na perspetiva do próprio doente, o que adquire extrema importância uma vez que 

se trata de uma patologia crónica e com grande impacto na vida do doente. Neste contexto, os 

questionários de qualidade de vida são os instrumentos mais privilegiados já que permitem recolher 

mais facilmente informações importantes sobre o impacto que a patologia tem no quotidiano dos 

doentes. Destes, destaca-se o Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ) (Anexo X), que 

é um questionário de autoavaliação, validado internacionalmente, específico para a DVC. É 

constituído por 20 perguntas, cada uma pontuada de 1 a 5, que compreende 4 dimensões: física, 

psicológica, social e dor. A avaliação baseia-se no resultado final, que é tanto maior quanto maior 

for impacto da DVC na qualidade de vida dos doentes [36,39]. 

3.5. Diagnóstico 

O diagnóstico da DVC é essencialmente clínico, feito com base na história do paciente e no 

exame físico [42]. A avaliação da história clínica deve incluir dados como queixa e duração dos 

sintomas; hábitos de vida; profissão; caraterização de doenças anteriores, especialmente trombose 
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venosa; traumatismos prévios dos membros; predisposição familiar e tratamentos eventualmente já 

efetuados [42,43]. O exame físico deve incluir um exame geral, além de um exame detalhado das 

extremidades inferiores de modo a averiguar a presença de hiperpigmentações, 

lipodermatoesclerose, edema, veias varicosas, aumento do comprimento do membro e varizes de 

localização atípica. Este exame deve ser realizado com boas condições de iluminação e com o 

paciente em posição vertical, após alguns minutos de ortostatismo [42,43].  

O diagnóstico pode ser complementado por diversos métodos, com destaque para o Eco-

Doppler, que corresponde ao principal método de avaliação após o exame clínico. Este permite 

detetar refluxo em qualquer segmento venoso através da utilização de diferentes cores, após análise 

da totalidade do sistema venoso superficial e profundo, bem como das veias comunicantes e 

perfurantes [36,43]. 

Existem ainda outros métodos como a pletismografia venosa que pode ser utilizada na 

avaliação do grau de comprometimento do sistema venoso; a flebografia que é indicada quando os 

métodos não invasivos são insuficientes para esclarecer quanto ao diagnóstico ou orientação de 

tratamento, assim como nas angiodisplasias venosas e na possibilidade de cirurgia do sistema 

venoso, entre outros métodos [43]. 

O diagnóstico de doentes com DVC pode ser organizado em níveis, de acordo com a 

gravidade da doença. O nível I inclui a consulta médica com avaliação da história clínica e exame 

físico ao doente, podendo recorrer-se ao Eco-Doppler. Segue-se o nível II onde se realizam exames 

não invasivos, com utilização de um Eco-Doppler, com ou sem pletismografia e, por fim, o nível III 

onde se realizam exames invasivos ou estudos imagiológicos, incluindo a flebografia ascendente e 

descendente, Doppler venoso helicoidal, medição da pressão venosa, varicografia, ressonância 

magnética ou ultrassonografia intravascular [36]. 

3.6. Tratamento 

O tratamento da DVC visa melhorar a função venosa assim como os sintomas e sinais da 

doença [44]. A intervenção atempada do médico é crucial para prevenir a progressão da DVC e 

deve ser individualizada, dependendo da presença e gravidade dos sintomas, bem como da fase de 

evolução da doença [34].  Deste modo, o tratamento poderá implicar: 

3.6.1. Medidas higieno-dietéticas 

Embora existam fatores de risco imutáveis para o desenvolvimento da DVC, outros podem 

ser evitados de forma a atrasar a sua evolução. Neste contexto, o farmacêutico comunitário tem um 

papel de extrema importância, devendo aconselhar os doentes de modo a complementar o 

tratamento farmacológico ou atuar a nível da prevenção, fornecendo medidas gerais como: 

• Exercitar as pernas o máximo possível 

Estar muito tempo de pé ou sentado e, em particular, com as pernas cruzadas, favorece a 

estagnação do sangue nas veias e, portanto, estas posições devem ser evitadas. No entanto, caso 

a profissão obrigue a estar nestas posições, é conveniente fazer pausas para circular um pouco, 
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fazer movimentos circulares com os pés ou caminhar no horário pós-laboral. Deve proceder-se do 

mesmo modo durante as viagens longas de carro, avião ou comboio [36,39]. 

• Praticar atividades desportivas 

Praticar desporto regularmente, utilizando sapatos apropriados, é determinante uma vez que 

estimula a contração muscular e, consequentemente, o retorno venoso. A planta dos pés é bastante 

irrigada de modo que a cada passo verifica-se a compressão das veias dos pés, impulsionando o 

sangue para cima até às pernas. Posteriormente, a contração dos músculos da perna favorece a 

subida do sangue até ao coração. Por estas razões, devem ser preferidos desportos como a marcha, 

ginástica, natação, ciclismo e dança que promovem a circulação venosa e evitados desportos como 

o basquetebol e ténis que obrigam a movimentos bruscos. Estes últimos induzem variações de 

pressão nas veias que provocam a sua dilatação e a diminuição do retorno venoso [36,39]. 

• Evitar temperaturas elevadas  

A temperatura interfere bastante com a circulação venosa. Por um lado, o calor favorece a 

dilatação das veias e a estagnação do sangue. Desta forma devem ser evitadas exposições ao calor 

como o sol, depilação com cera quente, banhos demasiado quentes, saunas e roupas quentes. Por 

outro lado, as temperaturas mais baixas favorecem a contração das veias. Assim, jatos de água fria 

nas pernas ativam a circulação venosa e aliviam sintomas como a sensação de peso e dor nas 

pernas. Caminhar junto ao mar é uma excelente opção para doentes com DVC uma vez que associa 

o exercício físico à frescura da água [36,39]. 

• Evitar a obstipação e a obesidade 

A obstipação e a obesidade são fatores que contribuem para o aumento da pressão 

sanguínea nas veias. Desta forma, e para evitar estes problemas, deve privilegiar-se uma 

alimentação rica em fibras, que estão presentes nos vegetais por exemplo, uma boa hidratação com 

o consumo diário de 1,5 litros de água e diminuição do consumo de gorduras saturadas, presentes 

por exemplo na manteiga e carne de porco [36,39]. 

• Usar vestuário adequado 

A utilização de roupas demasiado apertadas comprimem as veias, diminuindo a circulação do 

sangue nas pernas. Assim, deve ser utilizado um vestuário confortável, evitando o uso de calças, 

meias e cintos muito justos [36,39]. 

• Usar calçado adequado 

Os sapatos devem ter idealmente 3 a 4 cm de altura uma vez que o calçado de salto alto 

reduz a superfície de apoio do pé, enquanto que os sapatos planos sem salto a aumentam em 

demasia, o que se traduz na diminuição da circulação do sangue dos pés para as pernas [36,39]. 

• Estimular a circulação venosa durante o sono 

Durante o sono, o sistema venoso não é estimulado pelo que é aconselhado a realização de 

movimentos de pedalar antes de adormecer assim como a elevação das pernas 10 a 15 cm da cama 

[36,39]. 
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• Reconhecer as situações de potencial agravamento da DVC 

Durante a gravidez, hormonas que aumentam a permeabilidade das veias como os 

estrogénios e que aumentam a dilatação como a progesterona, existem em grande quantidade, daí 

o elevado risco de DVC nas mulheres. Estas hormonas estão também presentes nas pílulas 

contracetivas, pelo que é aconselhável consultar o médico regularmente para supervisão [36,39]. 

• Massajar as pernas com frequência 

A massagem das pernas, de baixo para cima, estimula o retorno venoso, pelo que deve ser 

efetuada muitas vezes, podendo recorrer-se igualmente a géis refrescantes que aliviam a dor e 

sensação de peso [36,39]. 

• Não fumar [36,39]. 

3.6.2. Compressão 

A terapia de compressão é a base do tratamento da DVC, uma vez que promove a reabsorção 

do edema de forma quase imediata, prevenindo também a sua formação. Para além disso diminui 

o calibre venoso, aumentando o fluxo e reduzindo o refluxo e, melhorando adicionalmente a 

contratilidade muscular [39,44,45]. A compressão reduz ainda a inflamação e a hipertensão venosa 

[44]. 

A pressão externa pode ser exercida através de diversos dispositivos, nomeadamente meias 

elásticas e ligaduras elásticas compressivas, que são as mais amplamente utilizadas, mas também 

através de botas de Unna, ligaduras não elásticas ou aparelhos pneumáticos [39]. 

As meias de compressão são feitas de tecido elástico e podem ser até ao joelho (A-D), até à 

raiz da coxa (A-G) ou collants (A-T) [36]. 

A draft European Standard, no sentido de uniformizar os graus de compressão na Europa, 

estabeleceu que a compressão grau 1 ou ligeira corresponde a uma pressão de 15-21mmHg, a 

compressão de grau 2 ou moderada corresponde a 23-32mmHg enquanto que a compressão de 

grau 3 ou forte corresponde a 34-46mmHg e, por fim, as meias grau 4 ou muito forte exercem uma 

pressão superior a 49mmHg [39]. É importante ter em conta que uma prescrição inadequada poderá 

resultar em problemas graves: compressões excessivas poderão conduzir a necrose por pressão e, 

se aplicadas num membro com outras doenças vasculares poderão levar a uma perfusão 

inadequada do mesmo e, consequentemente, à possibilidade de amputação. Desta forma, é 

altamente recomendado que a pressão externa seja prescrita por médicos experientes no assunto 

[39], uma vez que é necessário adequar o tipo de meia a cada doente e avaliar se há situações que 

impeçam a sua utilização [34]. Geralmente, doentes no estádio C0 da classificação CEAP devem 

sujeitar-se a uma compressão ligeira, enquanto para C1 e C2 estão indicadas tanto a compressão 

ligeira como a moderada. No estádio C3, com o intuito de reduzir o edema, deverá ser exercida uma 

compressão moderada, a qual é igualmente recomendada no estádio C4. No que diz respeito às 

úlceras venosas, o mais indicado é a aplicação de uma pressão externa de grau moderado ou forte 

[39]. 
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Esta terapia apresenta alguns desafios que se prendem principalmente com o seu abandono 

devido ao calor incapacitante associado ao uso das meias de compressão e ao seu custo de 

aquisição. Para além disso, doentes idosos ou com comorbilidades, como osteoartrite e doença 

reumática, assim como indivíduos obesos, têm grande dificuldade na sua aplicação necessitando 

de ajuda [39]. 

3.6.3. Fármacos venoativos 

O alívio dos sintomas é o principal objetivo do tratamento farmacológico, que se baseia 

essencialmente na utilização de fármacos venoativos [43,44,46,47].  Estes podem ser divididos em 

agentes naturais e de origem sintética (Tabela 1), sendo adequados para todas as fases de DVC.  

Tabela 1 Classificação dos principais fármacos venoativos [36,39]. 

Grupo Substância Origem 

 
Alfa-benzopironas 

 
Cumarina 

Meliot (Melilotus officialis) 
Wooddruff (Asperula odorata) 

Gama benzopironas 
 

 
Diosmina  
 

Citrus spp. (Sophora japónica) 

Fração flavonóica purificada 
micronizada (FFPM) 

Rutaceae aurantiae 

 
Rutina e rutosido 
 

Sophora japonica 

0-(ß-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 
Maritime pine (Pinus 

maritime) 

Extrato de Ginkgo, heptaminol e 

troxerrutina 
Ginkgo biloba 

 
Produtos sintéticos 

 

Dobesilato de cálcio Sintético 

Benzarona Sintético 

Naftazona Sintético 

 

Atualmente ainda não foi possível esclarecer exatamente quais os mecanismos de ação dos 

fármacos venoativos, porém sabe-se que exercem efeitos ao nível da macro e microcirculação. 

Estes fármacos aumentam o tónus venoso, diminuem a permeabilidade capilar, ao mesmo tempo 

que exercem efeitos ao nível das paredes e válvulas venosas, protegendo as células endoteliais da 

hipoxia. Também diminuem o refluxo venoso, melhoram o fluxo linfático assim como os parâmetros 
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hemorreológicos e exibem propriedades anti-inflamatórias decorrentes da inibição da interação 

leucócito-endotélio e redução dos radicais livres [36,43-47].  

No anexo XI encontra-se um quadro-resumo da forma de atuação de vários fármacos 

venoativos, de acordo com a base de dados MEDLINE e as orientações do European Venous Forum 

(EVF) [36].  

A eficácia dos fármacos venoativos no alívio sintomático da DVC foi confirmada por uma 

revisão sistemática que incluiu 44 estudos e o seu uso é sugerido pelas guidelines do EVF com forte 

grau de recomendação, com particular destaque para a FFPM [39]. Relativamente ao edema 

venoso, vários estudos têm demonstrado a eficácia da FFPM, dos rutosidos, extrato de sementes 

de castanheiro, dobesilato de cálcio, assim como da rutina e cumarina [36]. Para além disto existem 

evidências do efeito benéfico da FFPM e da pentoxifilina, um vasodilatador derivado da metilxantina, 

na promoção e aceleração da cicatrização de úlceras venosas nas pernas [36,44].  

De uma forma geral, os fármacos venoativos são considerados seguros e bem tolerados. Os 

efeitos adversos mais frequentemente observados são a nível gastrointestinal, nomeadamente dor 

abdominal, desconforto gástrico, dispepsia, vómitos e diarreia, e ainda outros efeitos como insónia, 

sonolência, vertigens, cefaleias e cansaço, que se manifestam em cerca de 5% dos doentes. A 

cumarina e benzarona estão ainda associadas a algum grau de hepatotoxicidade [39] e no caso 

particular do dobesilato de cálcio, observaram-se alguns casos de agranulocitose [36]. 

Apesar do seu perfil de segurança e tolerabilidade, alguns fármacos venoativos não são 

recomendados durante a gravidez ou aleitamento. No entanto, existem estudos que demonstram 

que a FFPM é eficaz, segura e bem tolerada no tratamento de mulheres grávidas com DVC [36].  

As intervenções farmacológicas representam uma boa opção como terapia sinérgica com a 

cirurgia e compressão embora possam constituir uma alternativa a esta última, em situações de 

doença arterial, infeções da pele e intolerância [39,44]. No entanto, o aconselhamento médico é 

crucial porque existem vários medicamentos, que diferem entre si, e ainda outros produtos como 

suplementos alimentares, não devendo ser tomados em simultâneo [34,36]. 

3.6.4. Cirurgia 

Atualmente, o tratamento cirúrgico das varizes pode ser realizado recorrendo a vários 

métodos. A técnica tradicional de laqueação da junção safeno-femoral e stripping da veia grande 

safena era a mais extensamente utilizada pelos cirurgiões vasculares em todo o mundo, sendo ainda 

hoje ser considerada a técnica cirúrgica gold standard. No entanto, nos últimos anos, com a 

evolução científica, têm surgido métodos menos invasivos, nomeadamente a ablação endovenosa 

por laser, a ablação por radiofrequência, a escleroterapia com espuma guiada por ecografia e o 

método mecânico-químico. Estas técnicas mais recentes parecem ser tão eficazes quanto o 

stripping e, portanto, têm vindo a substituir gradualmente este método. Porém, são ainda 

necessários mais estudos para afirmar que qualquer um destes tratamentos é incontestavelmente 

superior ou mais eficaz em relação a outros. Atualmente, com a diversidade de tratamentos 

disponíveis, cada um com as suas características e particularidades, é muito importante que a sua 

escolha seja discutida com o doente e feita de forma individualizada [48]. 
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4. Conclusão 

A DVC é uma doença bastante prevalente em Portugal, pelo que é muito comum o 

aparecimento deste tipo de doentes na FC. Neste contexto, o farmacêutico apresenta um papel 

muito importante, quer dispensando a terapia farmacológica, instruindo sobre a mesma, como 

aconselhando sobre medidas não farmacológicas. Para além disso deve contribuir para a 

sensibilização da população sobre esta doença e atuar ao nível da sua prevenção.  

Durante a abordagem deste tema na FSB, foram distribuídos panfletos realizados por mim 

acerca da DVC. Esta iniciativa foi muito bem aceite pelos utentes que demonstraram a sua 

satisfação em saber mais sobre a patologia, principalmente ao nível dos conselhos relativos a 

medidas não farmacológicas, visto que muitos dos utentes afirmam que já tomam muitos 

medicamentos. Para além disso, visto ser época de Verão alertei para o facto de a doença poder 

agravar-se e mostrei-me sempre disponível para aconselhar sobre o assunto. Foi notório que, de 

facto, muitos utentes ainda não estão sensibilizados para o problema pois não sabiam identificar os 

sintomas que precediam os sinais visíveis e, portanto, senti-me realizada por contribuir para a 

divulgação do tema e por tentar prevenir o aparecimento da patologia e a sua evolução. 

II – Cuidados a ter com as crianças no Verão 

1. Enquadramento 

O Verão é a altura do ano em que os dias são mais longos e mais quentes, os fins-de-semana 

preenchidos com muitas atividades e, mais importante, chegam as esperadas férias para adultos e 

crianças. De facto, durante esta época, os passeios à praia, piscinas e parques são mais frequentes, 

o que significa que, com bebés e crianças, todo cuidado é pouco: queimaduras solares, 

desidratação, acidentes com água, intoxicações alimentares e picadas de inseto são perigos sempre 

à espreita. Desta forma é importante a consciencialização dos pais, familiares e educadores para 

estarem ainda mais atentos pois as crianças são muito sensíveis, necessitando de cuidados 

especiais e redobrados para que sejam evitadas doenças e acidentes comuns nesta época do ano, 

e para que possam usufruir das férias ao máximo sem nenhum problema.  

2. Motivações para o desenvolvimento do tema e objetivos do mesmo 

Após desenvolver o tema da DVC, direcionado a adultos e idosos, pensei que seria 

interessante abordar um tema que fosse de encontro às necessidades de bebés e crianças, de 

modo a englobar todas as faixas etárias nos projetos desenvolvidos no âmbito da FC. Tendo em 

conta que o estágio decorreu durante a época de Verão, pretendia abordar algo relacionado com a 

sazonalidade uma vez que seria útil de imediato, de modo que decidi que iria desenvolver o tema 

“Cuidados a ter com as crianças no Verão”. Isto porque as crianças são mais sensíveis e ao mesmo 

tempo mais ativas, sendo que todo o cuidado é pouco e a consciencialização neste contexto nunca 

é demais. Desta forma elaborei um pequeno manual (anexo XII) de aconselhamento em relação à 

prevenção de queimaduras solares, prevenção de acidentes, prevenção da desidratação, 

prevenção de intoxicações alimentares e por fim, prevenção de picadas de inseto, situações que 
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são muito comuns na época de Verão. Para além de alertas e conselhos, são apresentadas, 

igualmente, soluções e modos de ação caso ocorra algum problema, assim como produtos 

disponíveis na farmácia que possam ser úteis, quer ao nível da prevenção quer ao nível do 

tratamento. 

3. Desenvolvimento 

3.1. Exposição Solar 

O sol emite um amplo espetro de radiação eletromagnética, mas apesar disso, fenómenos de 

filtração atmosférica permitem que apenas 2/3 de toda esta radiação atinja a superfície terrestre 

[49]. A radiação com menor comprimento de onda é a radiação ultravioleta (UV), entre 200 e 400 

nm, seguida da radiação visível, entre 400 e 760 nm e, por fim, da radiação infravermelha, de 760 

nm até mais de 1500 nm. Dentro da radiação UV, esta divide-se, ainda, em UVA1, UVA2, UVB e 

UVC. A radiação UVC é a mais perigosa, no entanto, não chega à superfície terrestre, uma vez que 

é absorvida pela camada de ozono atmosférico, bem como parte da radiação UVB [50].  

Os efeitos do sol na pele são provocados principalmente pelos raios UV. Apesar dos 

benefícios, nomeadamente a produção de vitamina D e a estimulação da produção de algumas 

hormonas responsáveis pela sensação de bem-estar, a exposição solar também acarreta efeitos 

negativos. Os raios UVB, para além de estimularem o bronzeado da pele, são os principais 

responsáveis pelas queimaduras solares. Por sua vez, os raios UVA penetram na pele mais 

profundamente, aceleram o envelhecimento cutâneo e podem provocar problemas de pigmentação 

e alergias solares. Tanto os raios UVB como os raios UVA podem desencadear alterações no interior 

das células e danificar o ADN, predispondo ao cancro da pele [51]. 

Existem diversos fatores que influenciam a intensidade da radiação UV, tais como a hora do 

dia, altitude, estação do ano e latitude. Existem ainda outros fatores como a humidade, a 

nebulosidade, a poluição atmosférica e a camada de ozono que diminuem a quantidade de radiação 

UV. Para além disso, a quantidade de radiação que atinge uma superfície depende não só da 

radiação direta mas também da radiação refletida, que varia consoante a natureza do solo, sendo 

que, por exemplo, a neve reflete 90%, a areia 20% e a água 5% [49]. 

Nas últimas décadas, a incidência de melanoma maligno tem vindo a aumentar 

significativamente, verificando-se que o número de casos duplica a cada 10 anos. O melanoma 

maligno é o mais agressivo e temido dentro dos diferentes tipos de cancro da pele e tem sido 

associado a exposições solares intensas e, consequentemente, queimaduras durante a infância e 

adolescência. De facto, estes são períodos da vida críticos que se encontram associados a um risco 

elevado de melanoma maligno na idade adulta, devido à exposição solar o que é comprovado pelas 

estatísticas: em Portugal quase metade das crianças e adolescentes já sofreram pelo menos uma 

queimadura solar. Efetivamente, a maioria dos nevos melanocíticos surgem nas primeiras décadas 

de vida e diversos estudos demonstram que o seu número aumenta com a exposição solar precoce 

[49]. Neste contexto, com o intuito de diminuir a incidência crescente de cancro da pele, é essencial 

a educação das crianças e adolescentes para uma exposição solar segura. De facto, estudos 

realizados demonstram que nesta faixa etária o conhecimento sobre os perigos do sol e proteção 
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solar são muito escassos. Desta forma é muito importante a sensibilização dos prestadores de 

cuidados de saúde, educadores mas também dos pais, familiares e das próprias crianças. Esta 

educação deverá ser feita nas escolas, serviços de saúde e em casa, de preferência antes da 

adolescência pois esta faixa etária é caraterizada pela valorização pessoal, procura do bronzeado 

e despreocupação com os riscos a longo prazo. Por sua vez, muitos comportamentos observados 

na idade adulta são adquiridos na infância, pelo que é importante apostar na educação o mais 

precoce possível nesta faixa etária [49].  

As crianças são mais suscetíveis aos efeitos negativos da radiação UV visto que a sua pele 

é mais fina e delicada, apresentando uma menor fotoproteção natural com um filme hidrolipídico 

não tão rico e uma quantidade de melanina menor. Desta forma reage com maior sensibilidade a 

fatores externos e precisa de maior cuidado e proteção. Para além disso, a regulação da 

temperatura corporal pode ser mais difícil, principalmente para os bebés, porque a atividade das 

suas glândulas sudoríparas é ainda reduzida quando comparada com as dos adultos, o que torna 

mais difícil compensar em situações de muito calor. Também a sua rede de circulação cutânea não 

está totalmente formada e é mais lenta em caso de contração ou dilatação quando há variações de 

temperatura. Por todas estas razões os bebés e crianças são particularmente sensíveis a 

temperaturas extremas e mudanças de temperatura [52]. 

À semelhança da pele adulta, após exposição ao sol, a pele da criança desenvolve eritema 

após cerca de 4 horas e, posteriormente, após 24 a 72 horas, verifica-se o aumento da síntese de 

melanina, e consequente pigmentação (bronzeamento). A classificação da pele humana em 6 

fototipos baseia-se, então, nestes dois fatores: eritema e pigmentação (Tabela 2) [50]. 

Tabela 2 Classificação de fototipos cutâneos [50]. 

FOTOTIPOS APÓS EXPOSIÇÃO LUMINOSA PADRÃO 

 
Resposta imediata - ERITEMA Resposta tardia - PIGMENTAÇÃO 

1 

 
Eritema muito intenso Ausência de pigmentação 

2 Eritema intenso Pigmentação mínima 

3 Eritema moderado Pigmentação ligeira 

4 Eritema ligeiro Pigmentação moderada 

5 Eritema mínimo Pigmentação intensa 

6 Ausência de eritema Pigmentação máxima (pele negra) 
 

Assim, é fácil compreender que as crianças com fototipos baixos, em especial as crianças 

ruivas, necessitam de um cuidado redobrado numa situação de exposição ao sol, pois são mais 

suscetíveis ao eritema intenso e queimadura solar [50]. 
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Em resposta ao melhor conhecimento sobre os perigos da exposição desregrada ao sol e 

necessidade de proteção da pele, a investigação e a produção comercial de substâncias 

fotoprotetoras sofreu uma grande evolução nos últimos anos. Tornou-se então necessário 

estabelecer uma forma de expressar a capacidade filtrante dos diversos fotoprotetores, surgindo o 

conceito de fator de proteção solar (FPS), obtido através da relação entre o tempo de exposição 

necessário para se obter eritema numa área protegida pelo produto e uma outra área de pele não 

protegida, num mesmo indivíduo. Assim, se um determinado produto apresenta FPS 20 significa 

que com a sua aplicação a pele necessita de 20 vezes mais tempo de exposição para que se 

observe eritema. Inicialmente, os fotoprotetores continham essencialmente filtros contra a radiação 

UVB, porque é a mais eritematogénica e mais agressiva mas tendo em conta que os efeitos nocivos 

são igualmente induzidos pela radiação UVA, tornou-se imperativo a presença simultânea de filtros 

anti-UVB e anti-UVA [50]. Para além desta propriedade, os fotoprotetores deverão ser inócuos, ter 

uma formulação estável, com afinidade para a pele, devem ser resistentes à água e areia e 

apresentar boa cosmeticidade. Atualmente existem diversas formas galénicas: soluções, leites, 

cremes, géis, sticks, sprays, brumas e até existem formulações que apresentam cores e texturas 

que estimulam o seu uso pelas crianças [52,53]. 

Quanto aos filtros solares, estes podem classificar-se em inorgânicos e orgânicos. Os filtros 

inorgânicos, também designados de filtros minerais, filtros físicos ou sun-blockers, são constituídos 

por minerais, nomeadamente o dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) que são os mais 

utilizados, que ficam sobre a pele e atuam por reflexão da radiação incidente e deste modo o seu 

espetro de ação é amplo e abrangente [49,50]. Estes filtros não são absorvidos pela pele, pelo que 

são muito bem tolerados. Têm, no entanto, o inconveniente de serem mais pastosos e poderem 

notar-se na superfície da pele, e portanto a sua aceitabilidade cosmética é menor. Hoje em dia, 

técnicas recentes têm permitido ultrapassar esta desvantagem e até já existem formulações 

minerais em spray e com cor. Este tipo de filtros continua a ser o mais recomendado quando se 

pretende uma filtração de máxima segurança e tolerabilidade, anti-UVB e anti-UVA, sendo muito 

utilizados nos fototipos mais baixos, em situações de fotossensibilidade como o lúpus eritematoso, 

fotodermatoses e pele atópica assim como em bebés e crianças. Os filtros orgânicos, também 

designados filtros químicos, atuam através da absorção da radiação UV de alta energia, 

transformando-a em radiação de menor energia, inofensiva para a pele humana [50].  

É importante ter a noção de que os protetores solares devem ser usados como um dos vários 

recursos dentro do amplo contexto de proteção solar [50]. Mais importante são os cuidados gerais 

a ter aquando de uma exposição ao sol:  

• Evitar o sol entre as 11 e as 17 horas pois são as horas críticas em que a exposição solar é 

mais prejudicial. A exposição deverá ser feita em alturas em que a sombra de um indivíduo é 

superior ao seu tamanho; 

• Não permanecer com as crianças na praia por mais de 3 horas, mantendo-as o máximo de 

tempo possível à sombra; 

• Promover a ingestão frequente de água durante os períodos de exposição;  
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• Utilizar chapéu, preferencialmente chapéu de abas largas que protege os pavilhões 

auriculares, o nariz e a região frontal, complementando a proteção conferida pelos cabelos;  

• Cobrir a pele tanto quanto possível com vestuário leve e largo, mas de textura densa. De facto, 

um vestuário adequado é um filtro eficaz contra a penetração dos raios UV, mas esta eficácia 

varia consoante a textura, a cor, a espessura, grau de humidade e grau de estiramento do 

tecido. Os tecidos que conferem maior proteção são o algodão, a seda e o poliéster. As cores 

escuras são mais protetoras do que as claras, mas têm o inconveniente de absorver radiação 

infravermelha, tornando-se muito quentes no Verão. Quando a roupa está húmida, quer pela 

transpiração quer pelo banho, torna-se menos eficaz; 

• Usar óculos de sol com capacidade efetiva de filtração da radiação UV. Os óculos, se 

desprovidos de capacidade filtrante, podem ser altamente prejudiciais uma vez que diminuem 

o incómodo da intensidade da radiação, conferindo maior facilidade ao encarar a luz e, ao 

mesmo tempo, facilitam a exposição nociva; 

• Utilizar protetor solar adequado à criança, não só na praia, mas em todas as atividades ao ar 

livre. Este deve ser aplicado meia hora antes da exposição solar, renovado de 2 em 2 horas 

ou após ir à água. Deve ser distribuído de forma uniforme, insistindo nas zonas mais expostas 

como o rosto, o pescoço e os ombros, sem esquecer as orelhas, as mãos e os pés; 

• Ter em conta que o tempo nublado, o vento e estar dentro de água não diminuem os riscos 

da exposição solar; 

• Após a exposição solar, aplicar produtos calmantes e hidratantes na pele [49,50,53].  

Atualmente é consensual que crianças com menos de um ano de idade não devem ser 

expostas diretamente ao sol. Isto não significa que devam ficar em casa até essa idade pois as 

atividades exteriores são altamente recomendadas, mas deve-se evitar exposições diretas ao sol 

por períodos prolongados, como por exemplo as idas à praia. Esta recomendação deve-se ao facto 

de na praia existir radiação que tem um comportamento mais errático e que reflete na água e na 

areia clara. Desta forma, torna-se difícil de a controlar e evitar, mesmo estando à sombra [53]. 

Até aos 3 anos deverão usar-se preferencialmente protetores solares apenas com filtros 

inorgânicos, que não são absorvidos pela pele. A partir dos 3 anos já se podem utilizar protetores 

que contenham filtros químicos, devendo optar-se por protetores específicos para crianças, com 

índice de proteção 50+ e que sejam resistentes à água. Estas regras aplicam-se à maioria das 

crianças, desde que tenham uma pele saudável. No entanto, quando estamos perante uma pele 

sensível ou intolerante e atópica, a escolha deve sempre recair por protetores especificamente 

desenvolvidos para essas situações e que são semelhantes aos destinados a crianças mais 

pequenas, isto é, com filtros que não são absorvidos pela pele, ou seja, filtros inorgânicos [53]. 

Caso não tenham sido adotadas todas as medidas preventivas contra o sol, é comum 

aparecerem queimaduras solares. Estas podem acontecer após 15 minutos de exposição solar, no 

entanto, a vermelhidão e desconforto podem não ser imediatos, aparecendo 1 a 6 horas após a 

exposição solar, podendo agravar-se passadas 24 horas. Desta forma é importante adotar 

algumas medidas que podem ajudar a amenizar todos os sintomas, nomeadamente: 
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• Aplicar compressas de água fria; 

• Aplicar um creme hidratante ou creme para queimaduras na zona afetada; 

• Oferecer muitos líquidos, evitando bebidas gaseificadas, com cafeína e ricas em açúcar; 

• Evitar banhos quentes, optando por tomar banhos mornos a frios; 

• Em caso de aparecimento de bolhas, nunca as rebentar; 

• Evitar exposição ao sol; 

• Não tirar a pele descamada. 

As queimaduras solares normalmente são leves, apresentando apenas vermelhidão e ardor. 

No entanto, é importante procurar o médico se a criança apresentar bolhas e inchaço, sinais de 

infeção (pus ou linhas vermelhas), febre, calafrios, mal-estar muito grande ou vómitos. É muito 

importante prevenir, pois já foi salientado que as queimaduras solares que ocorrem durante a 

infância podem contribuir para o aumento do risco de alguns cancros de pele ao longo da vida 

[54,55]. 

Em conclusão, a fotoproteção da criança continua a ser um tema que deve ser discutido e 

divulgado o mais possível, tendo em conta a sua extrema importância. A educação das crianças e 

da sua família deve também ser feita por parte dos profissionais de saúde, incluindo o farmacêutico 

comunitário, nomeadamente no que diz respeito à mudança de mentalidades e alterações de 

comportamentos em relação à exposição solar. Deve-se alertar para as medidas gerais de proteção 

solar, uma vez que o uso de peças de vestuário e óculos, por exemplo, representam meios muito 

seguros de prevenção dos efeitos nocivos da exposição da pele ao sol, para além do uso de 

fotoprotetores. Esta sensibilização para os riscos e perigos do sol e para a importância de uma 

fotoproteção adequada constituem a melhor forma para controlar o aumento exponencial de tumores 

cutâneos fotoinduzidos, em especial o melanoma maligno na idade adulta [49,50]. 

3.2.  Acidentes 

Todos os anos há registo de acidentes, nomeadamente afogamentos, principalmente durante 

os meses de Verão, que são responsáveis por meio milhão de mortos, por ano, em todo o mundo, 

continuando a ser a segunda causa de morte acidental nas crianças, ultrapassada apenas pelos 

acidentes rodoviários [56,57]. Isto porque uma criança pequena pode afogar-se em menos de um 

palmo de água, em poucos segundos. Para além disso, numa situação de afogamento, as crianças 

não reagem normalmente com movimentos bruscos com os braços, nem com ruído, pelo que, sendo 

os afogamentos, na maioria dos casos, silenciosos, a vigilância deve ser permanente, mesmo que 

a criança já saiba nadar [57]. Geralmente associa-se os casos de afogamento aos perigos do mar, 

principalmente nas praias não vigiadas, mas segundo dados da Associação para Promoção da 

Segurança Infantil, os casos mais fatais ocorrem em planos de água construídos como tanques, 

poços, piscinas, assim como em rios, ribeiras e lagoas. Nas piscinas, por exemplo, 57% dos 

afogamentos acontecem com crianças até aos quatro anos e, na maior parte dos casos, no primeiro 

dia de férias de Verão e ao final da tarde [56].  

Para evitar estes acidentes deve ter-se especial atenção ao seguinte: 
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• Manter a criança sob vigilância junto a qualquer local com água, sem nunca a perder de 

vista;  

• Frequentar sempre praias e piscinas vigiadas;  

• Utilizar boias, coletes e braçadeiras adaptadas à idade da criança e ensiná-la a nadar o 

mais cedo possível;  

• Acompanhar sempre a criança durante o banho de mar ou piscina;  

• Respeitar e ensinar a respeitar as cores das bandeiras das praias e as indicações dos 

nadadores-salvadores; 

• Em casa, isolar o acesso à piscina ou tanque, tapando ou instalando barreiras protetoras; 

• Assegurar que depois de sair da piscina, não ficam brinquedos dentro ou próximos da zona 

de água, assim como, colchões e boias, pois há a tendência natural de as crianças irem ao seu 

encontro; 

• Não mergulhar em locais desconhecidos: antes de mergulhar, informar-se sobre a 

profundidade do local, de modo a evitar o embate em rochas ou afogamentos;  

• Quando o calor é muito, a digestão torna-se mais lenta pelo que a criança deve ingerir 

refeições pequenas para evitar que sofra uma paragem digestiva; 

• Se a água estiver muito fria nunca deixar a criança molhar-se de repente para evitar choque 

térmico; 

• Na praia ensinar a criança a identificar ao longe o local onde se encontra (por exemplo, cor 

da toalha, cor do chapéu de sol…) [56-59]. 

É também relevante lembrar que a permanência das crianças demasiado tempo na água pode 

provocar hipotermia, ainda que normalmente ligeira. Desta forma, é necessário prestar atenção a 

sintomas como arrepios de frio e lábios e pele ligeiramente arroxeados. Se tal acontecer, é 

aconselhável retirar a criança da água, remover as roupas molhadas, colocá-la num local abrigado 

do vento e secá-la com uma tolha, esfregando de modo a aquecer mais rapidamente [58]. 

 Quando se passa férias fora de casa é importante ter em conta que se está num ambiente 

estranho, devendo ter-se em consideração alguns aspetos essenciais, tais como efetuar uma 

inspeção ao local onde se encontra, tendo em atenção a localização de escadas, tomadas elétricas 

e zonas de armazenamento de produtos que possam apresentar riscos para as crianças, assim 

como os espaços exteriores, identificando potenciais situações de perigo [58]. 

3.3. Desidratação 

No Verão, as temperaturas elevadas aumentam as perdas de água, nomeadamente através 

da transpiração, o que potencia situações de desidratação. As crianças apresentam menos volume 

que os adultos o que significa que perdas relativamente pequenas são, em termos de percentagem 

de perda de peso corporal, maiores. Desta forma, as crianças desidratam mais fácil e gravemente 

pelo que é importante conhecer os sinais de desidratação. Estes variam conforme o grau de 

desidratação e incluem: olhos encovados, prostração, menor volume de urina do que o habitual, 

choro sem lágrimas e boca seca. As crianças gravemente desidratadas ficam sonolentas ou 
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letárgicas. Em casos muito graves, a criança pode ter convulsões ou sofrer dano cerebral e morrer 

[60,61]. 

Para evitar esta situação é extremamente importante oferecer às crianças uma quantidade 

suficiente de líquidos, principalmente água, não esquecendo que os bebés e crianças, normalmente, 

precisam de ajuda para se hidratarem convenientemente. No caso dos lactentes, o leite materno 

contém todos os líquidos e eletrólitos necessários [60,61]. 

3.4. Intoxicações alimentares 

Com o calor, os alimentos tendem a estragar-se com maior facilidade e o risco de 

intoxicação alimentar aumenta, sobretudo em crianças. A intoxicação alimentar acontece devido ao 

consumo de alimentos que tenham sido contaminados por microrganismos [62]. Atualmente são 

conhecidos mais de 250 tipos diferentes de bactérias, vírus e parasitas causadores de doenças de 

origem alimentar. Apesar disso, Campylobacter, Salmonella, Listeria, Escherichia coli e Norovírus 

são considerados os principais causadores de intoxicação alimentar [63].  

Os principais sintomas da intoxicação alimentar são náuseas, vómitos, diarreia, dores 

abdominais, febre, dores de cabeça, calafrios, dores musculares, fraqueza e mal-estar. Geralmente, 

estes sintomas começam a surgir entre 4 a 36 horas após a ingestão dos alimentos contaminados, 

variando de acordo com o tipo de agente etiológico. A maioria dos casos de intoxicação alimentar 

melhora em poucos dias, de forma autolimitada, sendo a hidratação uma componente essencial no 

tratamento destas situações. No caso de crianças que não ingiram alimentos, hidratar apenas com 

água não é suficiente, devendo utilizar-se soluções de rehidratação oral [60]. Embora normalmente 

não seja necessário recorrer ao médico, este deve ser procurado se: a doença durar mais do que 

alguns dias; as fezes contiverem sangue ou muco; o vómito apresentar sangue; estiverem presentes 

dores extremas, cólicas abdominais, sinais ou sintomas de desidratação, dificuldade em falar ou em 

engolir, visão dupla; ou no caso de a intoxicação afetar mulheres grávidas, pessoas idosas ou bebés 

[62].  

Para evitar situações de intoxicação alimentar é importante ter em conta que:  

• As mãos devem ser lavadas regularmente, antes de comer ou manipular os alimentos, de 

modo a evitar a proliferação de microrganismos;  

• Os alimentos crus devem estar sempre separados dos cozinhados e devem ser sempre 

guardados no frigorífico; 

• Os alimentos que vão ser consumidos crus devem ser lavados cuidadosamente; 

• Após serem confecionados, os alimentos devem ser consumidos num curto espaço de 

tempo, guardando-se o que sobrar no frigorífico, num recipiente fechado; 

• Nos piqueniques ou na praia, os alimentos e a água devem ser transportados e mantidos 

em recipientes ou sacos térmicos que devem permanecer à sombra;  

• Deve evitar-se levar para a praia ou piqueniques alimentos que se alteram facilmente com 

o calor, nomeadamente fiambre, queijo fresco, molhos, ovos, iogurtes, leite, marisco, patés 

e sandes pré-embaladas; 
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• Deve optar-se por alimentos menos suscetíveis de serem contaminados, destacando-se a 

fruta, o pão, as bolachas e outros alimentos secos; 

• No Verão, as refeições devem ser ligeiras e repartidas. É aconselhável o consumo de frutas 

e de legumes frescos ricos em caroteno e vitaminas, assim como o consumo de água, 

principalmente nos dias mais quentes, para evitar a desidratação [59,62,63]. 

3.5. Picadas de inseto 

Com o tempo quente e o corpo mais exposto, as picadas de inseto tornam-se muito comuns, 

principalmente nas crianças.  

Normalmente, as picadas de inseto traduzem-se em problemas pouco relevantes e 

localizados, embora possam estar associadas a dor, prurido e, quando coçadas, podem originar 

infeção. As picadas mais frequentes são as que são causadas pelos mosquitos, nas quais para além 

do incómodo causado, há o risco de transmissão de doenças, como é o caso do vírus do dengue e 

do vírus Zika, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. As pessoas que viajam para países onde 

existe risco de transmissão destas doenças, ou outras transmitidas por insetos como o paludismo, 

devem informar-se junto dos organismos de saúde sobre as diferentes medidas preventivas. Em 

Portugal, a grande maioria dos mosquitos não transmite doenças graves [64].  

Assim sendo, a melhor solução é evitar as picadas com a prevenção adequada, tendo sempre 

em atenção que existem diferentes níveis de proteção e idades recomendadas para os mesmos.  

De entre todas as formas de prevenção, deverão ser privilegiados os métodos mecânicos 

pois são muito eficazes para todos os insetos e podem ser utilizados sem restrição de idade. Neste 

contexto, as redes mosquiteiras constituem uma boa opção e podem ser colocadas nas janelas e 

sobre os berços e camas. Para além disso, as crianças devem usar roupa de manga comprida, 

calças e meias, preferencialmente de cor branca, de modo a permitir a visualização do mosquito 

sobre o tecido [64].   

Os repelentes atuam formando uma camada de odor repulsivo para os insetos e, de uma 

forma geral, são muito eficazes contra mosquitos, moscas, pulgas e carrapatos, mas não contra 

aranhas, formigas ou abelhas. Para aplicação em crianças, nas zonas corporais expostas como os 

braços, pernas, tornozelos, pescoço e face, são mais adequados produtos em roll-on, creme ou gel 

ao contrário de spray, pois este facilmente entra em contacto com os olhos e mucosas [64]. O DEET 

(N,N-dietil-m-toluamida) é o repelente mais eficaz e amplamente testado e estudado. As 

formulações mais concentradas apresentam maior duração da proteção, pelo que a escolha 

depende do tempo em que a criança estará exposta: se entre 1-2 horas, é aconselhável o DEET 

10%; se 5-7 horas, o DEET 25-30% [64-66]. Pode ser utilizado em crianças a partir dos 3 meses de 

idade, no entanto, os produtos contendo DEET comercializados em Portugal recomendam o seu 

uso a partir dos 2 anos. Quando utilizado conforme recomendado a probabilidade de toxicidade é 

muito baixa, não devendo entrar em contacto com olhos, boca ou feridas da pele, pois pode provocar 

irritação ocular, dermatites, urticária ou alterações neurológicas [65,66]. Para além deste, a Icaridina 

em concentração de 5-10% é igualmente eficaz e apresenta uma textura mais agradável e menos 

oleosa. É considerada de baixa toxicidade se corretamente utilizada, podendo ser aplicada a partir 
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dos 6 meses de idade [64,66].  Por fim, o IR 3535 é um repelente com bom perfil de segurança e 

que pode ser utilizado em grávidas e crianças a partir dos 6 meses de idade [64,66].  

Outra forma de proteção é a pulverização de roupas e redes mosquiteiras com Permetrina, 

um inseticida, para a proteção noturna ou como um complemento à proteção diurna em todas as 

idades, não devendo ser aplicada diretamente na pele da criança [64]. 

Os óleos naturais e as plantas são os repelentes mais antigos. De uma forma geral são menos 

eficazes do que os sintéticos uma vez que são altamente voláteis, logo apresentam curta duração 

de ação. Destes, os mais eficazes são o óleo de eucalipto-limão e a citronela [64,66]. 

Por fim, existem os difusores de ultrassons, sem produtos químicos e, portanto, inócuos. 

Infelizmente este mecanismo apresenta uma eficácia muito baixa, podendo ser usado desde o 

nascimento, mas apenas como complemento a outros métodos de proteção [64]. 

Quando as medidas preventivas e os mecanismos de proteção não são suficientes e estamos 

perante uma criança picada por algum inseto, o modo de atuação inclui: 

• Manter a picada limpa e seca; 

• Vigiar sinais de inflamação, pápulas, vesículas, dor e prurido intenso; 

• Aplicar compressas frias e produtos calmantes e refrescantes para aliviar os sintomas; 

• Evitar que a criança se coce demasiado, mantendo a zona da picada coberta por roupa 

e mantendo, também, as unhas da criança bem curtas para que não se arranhe muito; 

• No caso das abelhas, ao picar, estas podem deixar o ferrão na pele que deve ser retirado, 

raspando suavemente a pele até este sair, não devendo retirá-lo com pinça ou 

espremendo a pele [67]. 

4. Conclusão 

A educação das crianças e da sua família por parte do farmacêutico comunitário na 

sensibilização para a importância da prevenção de queimaduras solares, acidentes com água, 

desidratação, intoxicações alimentares, picadas de inseto, entre outros problemas, é possível e 

pode adquirir extrema importância na mudança de comportamentos e diminuição de situações 

indesejáveis e até na prevenção de doenças no futuro, como o cancro de pele.  

Neste contexto realizei um pequeno manual informativo sobre estes temas, distribuído na 

FSB, e que foi muito útil, tendo em conta o período de férias. De facto, alguns utentes utilizaram o 

mesmo para pedir esclarecimentos e aconselhamento sobre produtos antes das suas viagens. 

Como as crianças são muito sensíveis, foi notório que os utentes ficaram satisfeitos com as 

informações fornecidas e com a sensação de aprendizagem, de modo que no final, eu própria me 

senti realizada por ter desenvolvido um tema que pode ter ajudado e alterado comportamentos. No 

âmbito deste projeto gostaria, igualmente, de ter realizado formações e apresentações para a 

divulgação destes temas em infantários e escolas. Isto porque considero que o farmacêutico, 

enquanto promotor de saúde pública, com contacto direto com a população, poderia também 

estabelecer protocolos com estas instituições de forma a transmitir os seus conhecimentos aos mais 

novos, para que estes tenham noção dos perigos para a saúde precocemente e comecem desde 

logo a moldar as suas atitudes e comportamentos em relação a temas importantes como estes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Calendarização das atividades desenvolvidas no estágio 

 

26/04/2017 a 05/05/2017 
 

 
Laboratório: 
 

• Regras de funcionamento 

• Fontes de informação 

• Preparação de manipulados 

• Acondicionamento 

• Rotulagem 

• Elaboração de fichas de 
preparação 
 

15/05/2017 a 16/06/2017 

 
Armazém: 
 

• Reposição de produtos 

• Separação das encomendas 
individuais 

• Receção de encomendas 

• Devolução de produtos 

• Reclamações  

• Quebras 
 

19/06/2017 a 23/06/2017 

 
Entregas ao domicílio 
Acompanhamento do atendimento 
Atividades de armazém 
 

26/06/2017 a 31/07/2017 

 
Atendimento ao público 
Reposição de produtos na área de 
atendimento 
Atividades de armazém 
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ANEXO II – Folha de encomenda individual 
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ANEXO III – Folha de reclamação ao fornecedor  
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ANEXO IV – Exemplo de uma ficha de preparação relativa a uma Fórmula Magistral  
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ANEXO V – Exemplo da rotulagem de uma Fórmula Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – Exemplo de uma prescrição de uma Fórmula Magistral  
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ANEXO VII – Documento Entregas ao Domicílio 
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ANEXO VIII – Panfleto informativo sobre Doença Venosa Crónica 
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ANEXO IX - Classificação CEAP [36] 

 

 

Classificação CEAP 
 

 

Clínica 
C0: Sem patologia venosa 
C1: Telangiectasias ou varizes reticulares 
C2: Varizes tronculares 
C3: Edema 
C4: Alterações tróficas 
C5: Úlcera cicatrizada 
C6: Úlcera ativa 
 

 

Etiológica 
Ec: Congénita 
Ep: Primária 
Es: Secundária (pós-trombótica) 
En: Sem etiologia identificada 
 
Nota: As varizes primárias resultam da dilatação venosa e de lesões das válvulas venosas sem 
trombose venosa profunda (TVP) anterior. As varizes secundárias são consequência de uma TVP 
ou, em casos raros, de uma tromboflebite superficial. 
 

 
Anatómica 
As: Sistema venoso superficial 
Ad: Sistema venoso profundo 
Ap: Sistema venoso perfurante 
An: Sem localização identificada 
 

 

Fisiopatológica 
Pr: Refluxo 
Po: Obstrução 
Pr,o: Refluxo e obstrução 
Pn: Sem processo fisiopatológico identificado 
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ANEXO X – Questionário CIVIQ [36] 

 

1) Nas últimas quatro semanas, sentiu dores nos tornozelos ou nas pernas? 

2) Durante as últimas quatro semanas, até que ponto se sentiu afetado(a) ao trabalhar 
ou nas suas atividades quotidianas, devido aos seus problemas nas pernas? 

3) Durante as últimas quatro semanas, sentiu dificuldade em dormir, devido aos seus 
problemas nas pernas? 

Durante as últimas quatro semanas, até que ponto os problemas nas suas pernas 
o(a) afetaram/limitaram nas atividades abaixo referidas? 

4) Permanecer um longo período de tempo de pé ou sentado(a) 

5) Subir escadas 

6) Dobrar-se/Ajoelhar-se 

7) Caminhar depressa 

8) Viajar de carro, autocarro, avião 

9) Atividades domésticas como cozinhar, transportar uma criança ao colo, passar roupa 
a ferro, limpar chão ou mobiliário, executar trabalhos manuais 

10) Eventos sociais (casamentos, batizados, discotecas) 

11) Desportos com esforço físico importante 

Os problemas nas pernas podem também afetar o seu estado de espírito. Até que 
ponto as seguintes frases correspondem à forma como se sentiu durante as 
últimas 4 semanas? 

12) “Sinto-me nervoso(a), tenso(a)” 

13) “Canso-me facilmente” 

14) “Sou um “fardo” para os outros” 

15)“Tenho sempre de tomar certas precauções (esticar as pernas, evitar permanecer 
longos períodos de pé)” 

16)”Tenho vergonha de mostrar as pernas” 

17) ”Irrito-me facilmente” 

18) ”Sinto-me incapacitado(a)” 

19)“Tenho dificuldade em iniciar as atividades pela manhã” 

20) ”Não me apetece passear (sair de casa)” 
 

 

Pontuação: 
 
1 - Nunca 
2 - Ocasionalmente 
3 - Regularmente 
4 - Frequentemente 
5 - Sempre 
 
Dimensão física: Questões 5, 6, 7 e 9. 
Dimensão psicológica: Questões 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 
Dimensão social: Questões 8, 10 e 11. 
Dimensão dor: Questões 1, 2, 3 e 4. 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia Sá da Bandeira Porto 

  

Mariana Monteiro Sacramento 56 

 

ANEXO XI – Resumo do modo de ação dos principais fármacos venoativos [36] 
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ANEXO XII – Manual dos cuidados a ter com as crianças no Verão 
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ABSTRACT 

Hospital pharmacists are experts in the field of medicines, how they are used and their effect 

on the human body. Therefore they are a vital part of the healthcare system, where the focus is firmly 

on patients. 

Our traineeship took place, mainly, in the Ospedale Santissima Anunziata in Sassari, 

Sardinia, Italy, from January to April of 2017, which belongs to the Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Sassari. 

The hospital pharmacy in Ospedale Santissima Anunziata is divided into three major 

departments: Internal Pharmacy – Farmacia Interna - commonly designated by Magazzino 1, 

Pharmacy for patients in discharge – Farmacia per Pazienti in Dimissione - commonly designated 

by Magazzino 6 and Galenic Pharmacy. During our traineeship, we had the chance to explore all of 

the departments. 

The main role of the Internal Pharmacy is to deliver the medicines, supplements and medical 

devices to the different departments of the hospital and not to the patient. On the other hand, the 

pharmacy for patients in discharge has the responsibility of delivering medicines and medical devices 

directly to patients in medical discharge, ambulatory patients and patients with chronic diseases. 

The galenic pharmacy in this hospital includes the laboratory of the non-sterile preparations, 

the laboratory for the preparation of parenteral nutrition and the laboratory for the preparation of 

cytotoxic drugs. 

Besides Ospedale Santissima Anunziata, we also spent some time in another building of 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, which is commonly named Palazzo Clemente, 

learning the basics to understand the work we were going to do. 

With this internship we were able to grow exponentially not only at a professional level but 

also at a personal level due to the challenges and responsibilities that we had to face. It reinforced 

the important role of the hospital pharmacist as a health professional and a drug specialist and 

allowed us to acquire some knowledge and practice in this field. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento IV 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

1. Introduction ............................................................................................................ 1 

2. Internal Pharmacy: Farmacia Interna ...................................................................... 3 

3. Pharmacy for patients in discharge: Farmacia per Pazienti in Dimissione .............. 8 

4. Galenic Pharmacy ................................................................................................ 13 

4.1. Non-sterile Galenic ....................................................................................... 13 

4.2. Steric Galenic ............................................................................................ 14 

4.2.1. Nutrizione Parenterale Totale ............................................................. 15 

5. Other activities...................................................................................................... 16 

6. Conclusion ........................................................................................................... 19 

7. Bibliography ......................................................................................................... 20 

8. Appendices .......................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento V 

 

LIST OF ABBREVIATIONS 
 

AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco 

EMA - European Medicines Agency  

SSN - Servizio Sanitario Nazionale  

WHO - World Health Organization 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development  

PSN - Piano Sanitario Nazionale  

PSR - Piani Sanitari Regionali  

ASL - Aziende Sanitarie Locali  

AO - Aziende Ospedaliere  

AOU Sassari - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  

PTR – Prontuario Terapeutico Regionale 

MAGA1 – Magazzino 1 (Internal Pharmacy) 

MAGA6 – Magazzino 6 (Pharmacy for Patients in Discharge) 

ATC – Anatomical Therapeutic Chemical Code  

CFO - Compendio Farmaceutico Ospedaliero  

AIC - Autorizzazione all'immissione in commercio  

PFN - Prontuario Farmaceutico Nazionale  

DMARD - Disease-Modifying Antirheumatic Drugs  

FUI - Farmacopea Ufficiale Italiana  

NPT - Nutrizione Parenterale Totale 

UFA - Unità di Farmaci Antiblastici  

ADR – Adverse Drug Reaction 

RNF – Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento VI 

 

LIST OF FIGURES 
 

Figure 1: Main menu of the AREAS software. .............................................................. 4 

Figure 2: Example of urgent requests sent to MAGA1 ................................................. 4 

Figure 3: Example of a search in CFO. ........................................................................ 5 

Figure 4: Example of a Ricetta Rossa. ......................................................................... 8 

Figure 5: Example of the Tessera Sanitaria. ................................................................ 9 

Figure 6: Example of the registration in AIFA website.. .............................................. 10 

Figure 7: Example of the registration in AREAS of a dispense from MAGA6.. ............ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento VII 

 

LIST OF TABLES 
 

Table 1: Equipment available in the non-sterile galenic laboratory ............................. 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento VIII 

 

LIST OF APPENDICES 
 

Appendix 1: Timetable ............................................................................................... 22 

Appendix 2: Different areas of the Internal Pharmacy ................................................ 23 

Appendix 3: Specifications of narcotic and psychotropic drugs .................................. 24 

Appendix 4: Different areas of the Pharmacy for Patients in Discharge ..................... 25 

Appendix 5: Example of a medical prescription received in MAGA6 .......................... 26 

 

 

 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento 1 

 

1. Introduction 

Hospital pharmacists are experts in the field of medicines, how they are used and their effect 

on the human body. As well as being responsible for dispensing prescriptions, pharmacists are 

involved in the purchasing and quality testing of medicines. Among many other activities, they may 

also manufacture medicines, as in some cases treatments need to be tailor made for individual 

patients, and prepare and check sterile medications, for example, intravenous medications. 

Therefore hospital pharmacists are a vital part of the healthcare system, where the focus is firmly on 

patients [1, 2]. 

In this context, the Italian Medicines Agency - Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - which 

is the national authority responsible for drugs regulation in Italy, takes a really important role. It is a 

public body operating autonomously under the direction of the Ministry of Health that cooperates with 

other authorities to guarantee access to medicines and their safe and appropriate use in order to 

protect public health. AIFA also encourages investments in research and development in Italy and 

enforces the relationship with agencies of other member states, like the European Medicines Agency 

(EMA) and other international bodies [3].  

In Italy, the health care system, established in 1978, is a regionally organized National Health 

Service - Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - that is founded on the principles of universal coverage, 

social financing through the use of general taxation and non-discriminatory access to the health care 

services. It is embodied of fundamental values and of considerable strengths recognized over the 

years by various international bodies such as the World Health Organization (WHO) and the 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [4, 5]. 

The SSN is organized into three levels: national, regional and local. At national level, the 

Ministry of Health (supported by several specialized agencies) sets the fundamental principles and 

goals of the health system, determines the core benefit package of health services guaranteed 

across the country and allocates national funds to the regions. Every three years, they formulate a 

healthcare plan – Piano Sanitario Nazionale (PSN) - that determines healthcare policies. The 

regions, twenty in total, are responsible for organising and delivering health care and for 

implementing the PSN with their own resources, so that it can be adjusted to region-specific needs, 

leading to the creation of the Piani Sanitari Regionali (PSR). As a consequence, geographic disparity 

in terms of healthcare access or the level of co-payments exists [6]. At local level, geographically 

based local health authorities - Aziende Sanitarie Locali (ASLs) - and public accredited hospitals - 

Aziende Ospedaliere (AO) -  deliver public health, community health services as well as primary, 

secondary and specialist care [4, 5]. 

Sardinia is an Italian island where the organisation of the healthcare system has been 

suffering some changes recently. In the past, there were eight ASLs, spread by different districts: 

Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia and Cagliari. In the first of January of 

2017, borned the Azienda Regionale Per La Tutela Della Salute, which is commonly called of ASL 

unica, and includes the eight units before mentioned and now named Aree socio sanitarie locali. This 

fusion aimed to reduce the costs, which had been increasing for the last eight years, and to promote 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/en/glossary/term/3393
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the availability of medicines for everyone [7]. Among other functions, the ATS does the business 

planning and the overall management to provide health services and social health, trying to 

standardize and harmonize the processes in the region. After the reorganisation of the healthcare 

services in Sardinia, there are different units, with their own organisation, administration, 

management and capital, which are the following: 

• Azienda Per La Tutela Della Salute 

• Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari 

• Azienda Regionale Dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna, in Nuoro [8]. 

The Prontuario Terapeutico Regionale (PTR) is a fundamental tool to use in a hospital 

pharmacy. This document represents a selection of approved medicines which should be available 

in a hospital pharmacy of a certain region. Thus, there is a PTR for each region, according to the 

most common medical issues in that specific territory, providing an annotated list of the medicines 

best suited to each pathology and patient as well as notes about when the medicine should be 

prescribed [9]. This selection is made based on scientific evidences such as the efficiency, the risk 

profile and economic sustainability. It is crucial for the clinical management of medication, in order to 

optimize the medical prescription [9, 10]. 

Our traineeship took place, mainly, in the Ospedale Santissima Anunziata in Sassari, 

Sardinia, Italy, from January to April of 2017.This hospital was part of the Azienda Sanitaria Locale 

No1 (ASL1), but since 2016, when a fusion occurred, it belongs to the Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari (AOU Sassari) [11].  

The hospital pharmacy in Ospedale Santissima Anunziata is divided into three major 

departments: Internal Pharmacy – Farmacia Interna - commonly designated by Magazzino 1 

(MAGA1), Pharmacy for patients in discharge – Farmacia per Pazienti in Dimissione - commonly 

designated by Magazzino 6 (MAGA6) and Galenic Pharmacy. During our traineeship, we had the 

chance to explore all of the departments, following a timetable (Appendix 1). 
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2. Internal Pharmacy: Farmacia Interna 

The main role of the Internal Pharmacy is to deliver the medicines, supplements and medical 

devices to the different departments of the hospital and not to the patient. This delivery can be made 

through ordinary or urgent requests. To accomplish this mission, an entire team of pharmacists, 

nurses, technicians and administrative staff work together. 

The Internal Pharmacy is organized in two floors (Appendix 2). In the basement there are 

the majority of the solutions needed at the hospital, for example glucose and sodium chloride 

solutions. On the ground floor we can find all the medicines and medical devices. The medicines are 

organized on shelves according to the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) code. The ATC 

classification system divides the drugs into different groups according to the organ or system on 

which they act and according to their chemical, pharmacological and therapeutic properties. Drugs 

are classified in groups at five different levels. The drugs are divided into fourteen main groups (first 

level), with two therapeutic/pharmacological subgroups (second and third levels). The fourth level is 

a therapeutic/pharmacological/chemical subgroup and the fifth level is the chemical substance. The 

second, third and fourth levels are often used to identify pharmacological subgroups when these are 

considered to be more appropriate than therapeutic or chemical subgroups. Medicinal products are 

classified according to the main therapeutic use of their main active ingredient, on the basic principle 

of assigning only one ATC code for each pharmaceutical formulation (i.e. similar ingredients, strength 

and pharmaceutical form). However medicinal product can be given more than one ATC code if it is 

available in two or more strengths or formulations with clearly different therapeutic uses [12]. 

The ground floor is the main floor of the Internal Pharmacy and is divided in different areas: 

an area full of shelves with all the medicines, medical devices and supplements, an area for the 

placement of ordinary requests, another for the urgent requests and a balcony where the dispensing 

service takes place. All of these areas are in the same room. Besides this room, there are another 

two rooms: one for administrative staff mainly and another for the nurse’s chief that coordinates the 

ordinary requests’ team. There’s also a third one to store the narcotic and psychotropic drugs, that 

is locked and only accessible by pharmacists. Additionally, there are five fridges and four freezers in 

order to guarantee the correct storage of medicines with specific conservation conditions related to 

temperature. These conditions are controlled using the Spylog Plus monitoring system and the data 

is displayed on a big screen at the pharmacy. 

As mentioned before, at the Internal Pharmacy both ordinary and urgent requests, from the 

different departments of the hospital, are prepared. The majority of the requests is made online, but 

if the software is not available or not working, the requests can be delivered directly at the pharmacy.  

The ordinary requests have a specific schedule for their preparation, according to their 

source, and usually are made twice a week by each department of the hospital, through AREAS 

software (Figure 1). AREAS is an online platform that integrates all the components of the Sistema 

Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR). This was a pioneer project in Italy and consisted 

in the creation of a single integrated health information system in Sardinia, in order to connect all 

health units of the region [13, 14]. 
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Figure 1: Main menu of the AREAS software, including the different main subjects (on the left). 

 
Therefore, AREAS is an important tool at the hospital, and specifically at the pharmacy not 

only to receive and deliver the requests, but also for the management of stocks, input and output of 

medicines as well as database searching. 

After the arrival of the ordinary requests, the pharmacist checks if everything is right and 

corrects the products or quantities, according to the stock of MAGA1. Then, the requests are printed 

and delivered at the pharmacy to a nurse, that makes the registration of the number of the request 

and the department in a proper document. Completed this process, the technicians prepare the 

requests and put them into a box with the name of the department, in the ordinary requests’ area. All 

the requests from the same department are stored together and then delivered by a distributor.  

Regarding to urgent requests, they arrive to the pharmacy every day, in the morning, mainly 

electronically, through AREAS software. These requests are prepared by the trainees or the nurses 

and then delivered by the emergency pharmacist of the day between 12:30 and 13:30. 

Our main task while we were in this pharmacy was the preparation of the urgent requests. 

To achieve this, the first step was access AREAS, check if there were urgent requests and then print 

them (Figure 2). We repeated this process several times until around 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Example of urgent requests sent to MAGA1. On the first display is showed how to make the search 

for the urgent requests that leads to the second display with all of the urgent requests. 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento 5 

 

With the requests printed we needed to find the drugs, using the Compendio Farmaceutico 

Ospedaliero (CFO) as an helper. The CFO is a database that includes different important information 

regarding to the medicines and some medical devices, including the ATC code and storage 

conditions (Figure 3), which were an useful help to find the products [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Example of a search in CFO - ALBITAL® (Kedrion Spa®). In the first display, there is a place where 
the operator can write the name of the product and, bellow, appears the result of the research. Once the product 
is selected, emerges a second display, where one can find all the information regarding the product, as well as 
the ATC code. 

Found the product, we had to write on the request the real quantity given, the batch number, 

as well as the expiration date and underline the Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) 

code to make sure it was the right product, since this code is unique for each drug and is assigned 

by AIFA, identifying a certain medicine unequivocally [16]. When the request was prepared, we put 

it on the table with all of the urgent requests, organised by department.  

During delivery of urgent requests, only a pharmacist can dispense the products to doctors, 

nurses or medical technicians. They must be accompanied by the original prescription and sign it, in 

order to register that they received the product they asked for. Meanwhile, the pharmacist checks if 

everything is well prepared, if there is all the documentation needed and makes decisions, for 

example when the medicine prescribed is not available in a certain dosage but there is in another 

dosage or there is an equivalent medicine, or if the departments ask for a big quantity and the stock 

is limited in MAGA1.  

Some drugs need a special model of request to be dispensed which must be delivered at the 

pharmacy and attached to the printed request. These special requests contain more specific data, 

including the name of the patient, name of the medicine, therapeutic indication, dosage, duration of 

the treatment as well as the number of the online request, date, stamp and firm of the doctor. These 

requests are made according to the notes present in the PTR and also based on sanitary decisions. 

For example, albumin is widely used in Sardinia and the health managers want to know the exact 

reasons for that, and they can have an idea trough the therapeutic indication contained in the special 
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request. Some drugs that need this kind of request are blood products, linezolid, drugs that are not 

registered in PTR, among others [17]. When a request includes a medicine that is not referred in the 

PTR, the technician or nurse from the department must bring the special request signed by the doctor 

justifying the necessity of that medicine. Some of these drugs are not available in MAGA1, therefore 

they must be ordered. 

There is also the case of the off-label use of some drugs that also follows special 

requirements. When a doctor prescribes an off-label treatment, he needs to send all of the research 

about the case. The pharmacist in charge of this subject studies all the information about the case 

and makes a sum up of the most important topics. Every two weeks, the pharmacist goes to a 

committee with the sanitary director to present the new off label cases and to get the approval or not. 

An off-label case only needs to be presented to the committee for the first treatment. After that, it is 

enough to present a personalised prescription signed by the doctor, an informed consent signed by 

the patient and a document with the personal data of the patient, clinical history and a declaration of 

the benefits of this treatment [18]. Therefore, when an off-label prescription arrives at the pharmacy, 

it is necessary to analyse it in order to verify if the request has the right model and the data needed. 

Sometimes urgent requests of off-label treatments arrive, for example tigecycline 100 mg twice a day 

for resistant bacteria infections. In this case the drug is given because it is an urgent situation and 

only after is presented at the committee.  

Regarding to psychotropic and narcotic drugs, these are under strict control. In Italy, these 

drugs are divided in five tables, according to the Decree-Law 36/2014. In the first four tables, 

connected to the system of sanctions for illicit uses, are listed the narcotic drugs and psychotropic 

substances placed under international and national control. In the fifth table - Tabella Dei Medicinali 

-  are indicated medicines based on narcotic drugs and psychotropic active substances of current 

therapy for human or veterinary use and the dispensing system used by physicians, pharmacists and 

operators of the pharmaceutical industry. So, this table incorporates the active substances that have 

pharmacological activity and are, therefore, used in therapy and also related pharmaceutical 

preparations. This table is divided into five sections indicated by the letters A, B, C, D and E where 

the medicines are distributed in relation to the decrease of their potential for abuse [19, 20]. Drugs 

that belong to the A,B and C classes are kept in a locked room according to law and only pharmacists 

can enter there and dispense the drug. On the other side, only nurses or doctors can receive these 

drugs and they need to come to the room with the register book because these drugs require a 

specific request model signed by both parts, made in triplicate: two copies remain in the pharmacy 

(one for archive and another for administrative procedures) and the other is for the department that 

made the request. After this, the pharmacist outputs the drug on AREAS and then makes the register 

in the book – Stupefacenti e Sostanze Psicotrope Registro di Entrata e Uscita -  inside the room and 

archives the request (Appendix 3). Potassium chloride and potassium aspartate are also locked at 

the same room and need a special request.  

After delivering the requests is necessary to finish the entire process, closing them in 

AREAS, in order to register the output of the medicines or medical devices from MAGA1 to the 

hospital departments and also to allow them to make new requests. This was also a task performed 
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by us. Therefore, we needed to verify if the products and quantities dispensed were the right ones 

and correct them if they were not. Once everything was correct, we could close the request. 

On the other hand, the requests made in other way than online must be created in the 

system, through a movement where we needed to write the service that is handing out the products 

(MAGA1), the department that is receiving them, the drugs and/or medical devices handed out, as 

well as the quantity given. After closing the requests, they were filed according to the department. 

Pharmacists are also in charge of doing the orders, sometimes with the help of administrative 

staff. Usually, the orders are made directly to the producer because in this way they can make 

agreements and get better prices. Therefore, they order large quantities and then they control the 

stock and make new orders to have always product on shelves, since they take a few days to arrive. 

When there are urgent requests, the orders are made to the wholesalers (Unifarma and Difarma) 

because they deliver in the next day, even though it is more expensive.  

During our internship in the Internal Pharmacy, we realized that the pharmacists act not only 

as health care professionals, but also as managers. Their responsibilities include the verification of 

the medical prescriptions and their proper dispense as well as the acquirement of all the sanitary 

products and the establishment of quality control procedures.  
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3. Pharmacy for patients in discharge: Farmacia per Pazienti in Dimissione  

This pharmacy, internally named as MAGA6, has the responsibility of delivering medicines 

and medical devices directly to the patient. A wide range of patients can receive their therapy in this 

pharmacy: patients in medical discharge, ambulatory patients and patients with chronic diseases. 

Usually, the patients receive the therapy needed for one month but if they require for a longer period 

of time, they should make an appointment in the previous month.  

When in discharging or after a specialist consultation at the hospital, these patients receive 

the medication for the first month free of charging. The medical prescription expires in five days, so 

the patients should go to the pharmacy in that period of time.  

According to AIFA, medicines are divided in three classes: 

• Class A – includes the medicines for the treatment of severe, chronic or acute diseases. 

The medicines are partially reimbursed by the SSN, so the patient only pay a modest 

amount, that varies across the regions. The list of the reimbursements is presented in 

the Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN), which is administrated by AIFA, and it is 

regularly updated. The medicines in this class should feet in three criteria: clinical 

efficacy must be proven by an evidence based literature review, relevance of the disease 

and cost. These drugs are only available through a medical prescription and, some of 

them, are only eligible for reimbursement for patients with specific conditions; 

• Class C – these medicines can be acquired with or without medical prescription, but are 

non-reimbursable. However, each region is free to decide whether to fund with their own 

resources the partial reimbursement of this drugs; 

• Class H – in this class are included pharmaceutical products which can only be delivered 

in hospitals, under the supervision of a specialist and cannot be purchased in community 

pharmacies. These drugs are listed in the PFN. 

In the moment of the prescription’s dismiss, if some of the medicines are not available in the 

pharmacy, the patients should go to their family doctor as soon as possible, to require the Ricetta 

Rossa (Figure 4), a prescription with which the patient can go to a community pharmacy in order to 

have the class A drugs partially reimbursed. However, this is not applied for drugs in class H once 

these are only available in hospitals.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Example of a Ricetta Rossa, a prescription with which the patient can go to a community pharmacy 
to acquire the medicines. 
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When the doctor adds a special AIFA note, the class C medicines can also be free of charge. 

These notes allow the reimbursement for some medicines, in specific cases, that otherwise would 

be fully paid by the patient. There are 42 AIFA notes, divided through the different classes of 

medicines, which aim to ensure that citizens use them properly, promoting the correct use of drugs 

based on established evidence among doctors and patients [21]. 

MAGA6 is divided in three different rooms. In the first room, patients receive their medicines, 

the next one is the storage room, where the medicines are placed. The last one is used as the 

pharmacists’ office (Appendix 4). 

When the patient arrives, it is assigned a number according to the order of arrival. The nurses 

collect the prescription, make a copy and prepare it. After everything is arranged, the patient is called 

inside the pharmacy. There is only a maximum of two patients at the same time inside, to ensure the 

privacy of each patient, since some diseases are more delicate than others. The pharmacist checks 

if the medicine is the correct according to the patient and the pathology, and gives some information 

such as the posology, the duration of the treatment and adverse effects. To be validated, the 

prescription should be clear and present the following topics: code of the prescriber, patient data, 

number of the prescription, identification and dosage of the prescription drugs (Appendix 5). 

Additionally, some drugs may require a therapeutic plan. This document shows the name of the drug, 

the pathology, the recommended dosage and the duration of the treatment. The medicine will be 

release only if this document is present. After checking everything, the pharmacist dispenses the 

pharmaceutical products to the patient.  

Hereafter, it is necessary to make the registration in AREAS. This registration has the 

purpose of controlling the output of medicines, as well as creating a data base with the history of 

each patient. The Tessera Sanitaria is a card needed to use the health services, identified by the 

Codigo Fiscale, a set of 16 numbers and letters (Figure 5) [22]. The patients should present this 

document to the pharmacist, to facilitate the registration in AREAS.  

 

 

 

 

 

Figure 5: Example of the Tessera Sanitaria, the health services’ card, identified by a set of 16 numbers and 
letters, the Codigo Fiscale. This card should be presented during the dismiss of the medicines. 

Furthermore, in some cases, it is necessary to make an additional registration, this time on 

AIFA (Figure 6). This kind of registration is necessary on recent and innovative drugs, the ones 

which require a tight surveillance. It is also a government’s tool to ensure the adequacy of the 

prescription and to control costs.  
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Figure 6: Example of the registration in AIFA website. Each prescription has its own number, which should be 
inserted in order to facilitate the search.  

In Sardinia, there is a high incidence of certain autoimmune diseases [23], as we could 

observe during our traineeship in MAGA6. One of those is multiple sclerosis, a disabling central 

nervous system disease, with higher incidence between 20 and 30 years, and in the female 

population [24]. The etiology is unknown, but it is believed to be caused by environmental factors 

associated with a genetic predisposition [25]. The treatment can consist in injective drugs, such as 

interferon beta-1b (BETAFERON®, Bayer®), interferon beta-1a (AVONEX®, Abbott®) or glatiramer 

(COPAXONE®, Teva®), or oral therapy, such as Teriflunomide (AUBAGIO®, Genzyme®), dimethyl 

fumarate (TECFIDERA®, Biongen Idec®) and fingolimob (GILENYA®, Novartis®). The choice of the 

therapy is based on the prognostic profile of each patient [26]. The first line medicines are interferon 

beta 1a and 1b and glatiramer, all injective drugs, once they are the most cost-effective [27, 28]. 

However, these medicines produce some adverse events, such flu-like symptoms and injection-site 

reactions. Alongside with these problems, the patients require a regular and long-term self-

injection, often resulting in dissatisfaction and consequently limited adherence to the 

treatment.  Therefore, emerged the oral therapy in the last decade in order to improve life quality of 

the patients [29]. 

Another common disease in Sardinia is rheumatoid arthritis, another autoimmune pathology 

characterized by synovial inflammation and hyperplasia, cartilage and bone destruction [30]. This 

disease affects more frequently men and younger people [31]. The treatment passes essentially for 

Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs), glucocorticoids, biological DMARDs, tumor 

necrosis factor inhibitors (Adalimumabe, HUMIRA®, AbbVie®) (Etanercepte, ENBREL®, Wyeth®) 

(Certolizumab, CIMZIA®, Union Chimique Belge®), and targeted synthetic DMARDs [32].  

Patients with hepatitis C, thalassemia, cancer and renal transplant were also very common 

in MAGA6, but HIV stood out due to the high number of cases. The treatment for this disease has 

been evolving during the years, and nowadays the patients are able to maintain a higher health 

quality for a longer period of time. Antiretroviral medicines can be divided in four classes: 

• Reverse transcriptase inhibitors: e.g. nevirapine (VIRAMUNE®, Boehringer 

Ingelheim®), etravirine (INTELENCE®, Janseen®), zidovudine (RETROVIR®, 

GlaxoSmithKline®), lamivudine (ZEFFIX®, GlaxoSmithKline®) and 

emtricitabine (EMTRIVA®, Gilead®).  

http://www.healthline.com/drugs/zidovudine/oral-tablet
http://www.healthline.com/drugs/lamivudine/oral-tablet
http://www.healthline.com/drugs/emtricitabine/oral-capsule
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• Protease inhibitors: e.g. ritonavir (NORVIR®, Abbvie®), alazanavir (REYATAZ®, 

Bristol-Myers Squibb®), darunavir (PREZISTA®, Janseen®) 

• Entry or fusion inhibitors: e.g. maraviroc and enfuvirtide 

• Integrase inhibitors: e.g. raltegravir (ISENTRESS®, Merck Sharp & Dohme®) and 

dolutegravir (TIVICAY®, GlaxoSmithKline®) 

In order to avoid resistances to the medications, doctors frequently prescribe a multidrug 

combination therapy. This kind of treatment demands the ingestion of several pills per day. To avoid 

that, combination drugs with several active substances had been approved. TRUVADA® (Gilead®), 

a combination between emtricitabine and tenofovir is one of them. Another one, STRIBILD® 

(Gilead®), is one of the first complete regimen treatments for HIV. It is a conjunction of four different 

active substances: emtricitabine, tenofovir, elvitegravir and cobicistat, in a single pill, taken once a 

day, which can’t be combined with another HIV medication. Together, these four drugs prevent the 

virus replication and lower the overall viral load in the blood [33]. 

We had the opportunity of helping in every step of the process but the registration in AREAS 

was the only one essentially made autonomously by us (Figure 7). The registration form is divided 

in three parts. In the first, the name, date of birth and fiscal code of the patient should be inserted. 

Then, the system asks for the prescription’s department and type. There are three types of 

prescription: the first one, Alla Dimissione da Ricovero, is for patients in discharging, the second, Alla 

Dimissione da Visita Specialista Ambulatoriale, for ambulatory visits, and the third, Diretta a Cronici, 

for chronic diseases. Finally, we list the medicines which were dismissed. After confirmation, the 

programme gives a record number, which should be written in the prescription, and then archived.  

 

 

Figure 7: Example of the registration in AREAS of a dispense from MAGA6. In the first display, there is the 

patient’s data, the prescribing unit and the type of prescription. After that, the products section opens, and it is 

possible to insert the products delivered and the quantities. To each dispense is assigned a movement number. 

http://www.healthline.com/drugs/ritonavir/oral-capsule
http://www.healthline.com/drugs/atazanavir/oral-capsule?brand=Reyataz
http://www.healthline.com/drugs/cobicistat-darunavir/oral-tablet?brand=prezista
http://www.healthline.com/drugs/maraviroc/oral-tablet
http://www.healthline.com/drugs/enfuvirtide/injectable-solution
http://www.healthline.com/drugs/raltegravir/oral-tablet
http://www.healthline.com/drugs/dolutegravir/oral-tablet?brand=tivicay
http://www.healthline.com/drugs/cobicistat-elvitegravir-emtricitabine-tenofovir/oral-tablet?brand=stribild
http://www.healthline.com/drugs/elvitegravir/oral-tablet
http://www.healthline.com/drugs/cobicistat/oral-tablet
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Beside this, we could interact directly with the patients, collecting prescriptions, preparing 

the medicines and, in the end, giving them the medication, always with supervision. During the time 

we remained in this pharmacy we had the chance of understanding the reality of an ambulatory 

pharmacy and the pharmacists’ struggle to ensure every patient receives the medicines.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento 13 

 

4. Galenic Pharmacy 

The galenic pharmacy of the AOU Sassari includes the laboratory of the non-sterile 

preparations, the laboratory for parenteral nutrition preparations and the laboratory for the 

preparation of cytotoxic drugs. It is located in the first floor of the building, where are also the 

administrative offices and several storage rooms.  

This department is responsible for the preparation of non-commercialized solutions, off-label 

medicines, personalized therapies and other cases based on economic reasons, where is more 

viable preparing the medicine in the laboratory than purchasing it. 

 This was the last component of our internship, where we could spend some time and help in 

the preparation of some formulations.  

 

4.1. Non-sterile Galenic 

 These kinds of preparations have an important role, once they allow the personalization of 

the therapy according to the patient features and give answer to the individual needs that are not 

solved by the available products in the market. The reasons for the need of galenic preparations can 

be related to the active substance or to the patient, regarding age, body weight or medical condition. 

 Another case that highlights the importance of galenic pharmacy concerns to orphan drugs 

which are no profitable for the pharmacies, and the lack of pediatric drugs. This last point is a 

considerable obstacle for an adequate access, safe and effectivity of the treatment. Often, the 

doctors need to resort for off-label drugs or to dosages that are not available. Galenic preparations 

have a master role in resolving this problem. 

 In the Farmacopea Ufficiale Italiana XIII (FUI XIII) are presented the norms in which a 

laboratory of non-sterile preparations should follow. These norms concern to equipment available, 

substances and documents. The general principles of good practises are documented in the Norme 

di Buona Preparazione of FUI XIII, and are based in: 

• adequacy of structural, instrumental and human resources, organizational management and 

type and workload carried out by the pharmacy; 

• identification of responsibilities; 

• quality of raw materials; 

• constant control and documentation of the phases of work; 

• maintenance, calibration and updating of the instruments; 

• continuous updating and specialization of the staff [34]. 

 

The laboratory should have the equipment listed in Table 1. 

 

 

 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento 14 

 

Table 1 – Equipment available in the non-sterile galenic laboratory 

EQUIPMENT 

Sensitive balance in the order of mg 

Water bath or other means of ensuring a heating temperature of 

100 °C equipment 

Refrigerator capable of ensuring the correct storage conditions 

Apparatus for melting point 

Centesimal Alcoholmeter 

Set of common glass and graduate sufficient for the execution of 

the material preparations 

Vacuum Concentrator 

Encapsulating machine 

 

 The prescriptions arrive through AREAS or can be delivered directly by a nurse. The 

pharmacist analyses the prescription, do its control of conformity and consult bibliography to 

confirm the materials and quantities required. Available for consultation there are the FUI XIII 

and Medicamenta, a book with information about the molecules in therapy. All the information 

regarding to the formulations is gathered in a file, including method of preparations, quantities of 

raw materials, storage, expiration date, among others. To every preparation, it is assigned a 

specific form, called Foglio di Lavorazione, where the pharmacist must insert the name and 

number of the preparation, quantity, batch number and expiration date of the raw materials, 

quantity of the final product and its expiration date. It is made a registration in a book, where it is 

assigned a batch number, which will follow the preparation for the whole process, allowing its 

traceability. 

Before starting the preparations, the working area, the materials and the hands of the 

operator should be disinfected. After the procedures, the preparation is placed in an adequate 

recipient. In the label, must be included the preparation’s name, pharmaceutical form, the batch 

number, the date of the preparation, the expiration date, and the service to which we are 

dispensing. 

We were able to contribute in all the steps of the preparation. Some of the formulations that 

we prepared are the following: Activated Charcoal 20g, pharmaceutical papers of acetylsalicylic 

acid 100mg, 50mg, 20mg, 10mg and 5mg, Eosin solution at 2%, Zinc oxide ointment at 10% and 

Simple syrup.  

 

4.2. Steric Galenic 

 The sterile department is divided in two laboratories: parenteral nutrition - Nutrizione 

Parenterale Totale (NPT) - and cytotoxic drugs - Unità di Farmaci Antiblastici (UFA). We were not 

allowed to get inside of them, since there are a lot of requirements and precautions.  
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4.2.1. Nutrizione Parenterale Totale 

It is extremely important to maintain the sterile conditions in this room. To ensure that, there 

are two horizontal laminal flow chambers. All the surfaces should be easy to clean and the equipment 

often monitored. The operators must wear a particularly suit and every laboratory equipment and raw 

materials must be disinfected with a special solution. A technician makes the nutrition preparations, 

with the supervision of a pharmacist. The NPT works three times a week and prepares the parenteral 

nutrition only for babies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professional Training Report - Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Sassari 

  

Mariana Monteiro Sacramento 16 

 

5. Other activities 

Besides Ospedale Santissima Anunziata, we also spent some time in another building of 

AOU Sassari, which is commonly named Palazzo Clemente. We were there in our first two days of 

internship, with a team of young pharmacists that guided us, showed us the place and gave us the 

basic information to understand what we were going to do, like functioning of AREAS, classification 

of drugs, AIFA’s mission and registration procedures, off-label committees among other issues.  

They also explained that we can do a lot with the data that exists on AREAS, since it is 

possible to extract everything to the computer and then explore it. For that we got some notions of 

excel’s pivot tables, which is the tool used to transform all of the data into something useful. After 

analyse and compile all the important and interesting information, there is potential to write papers 

to share the conclusions, for example in Rivista della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei 

Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie. 

Furthermore, we had the chance to take part of two inspections in Neurology and Infectious 

Diseases departments. In this hospital, the pharmacists are in charge of doing the internal 

inspections of the departments, along with the nurse’s chief. Before coming to the department, the 

pharmacist needs to prepare a list of the medicines and medical devices that are available in the 

department, as well as the stock in AREAS system. Narcotic and psychotropic drugs are in a list 

separated from the others and it is necessary to write the stock of the register book of the department, 

the real stock, unity of measure, batch number and expiration date. Additionally, there’s also a 

document that comprises several modules with various questions to answer with yes or no: 

Module A – Locali e arredi per la conservazione di farmaci e dispositivo medici – which is 

about evaluation of the local and equipment for storage of the medicines and medical devices. Here 

we have questions like: The local is appropriate for the storage of medicines? Is it clean? Is there 

equipment to control the temperature?  

Module B – Farmaci – which is specifically about the drugs and their storage, stock and 

expiration. Here there are questions like: Are the drugs protected from the heat? Is the stock 

appropriated to the department? Is the real stock the same as the AREAS’s stock? Their disposition 

on the cabinet is according to the first in first out method? Are there some expired drugs?  

Even though there is a list of every drugs of the department, the pharmacist randomly picks 

a representative amount of drugs to control the expiration date, the storage conditions and evaluate 

if the real stock matches the stock on the system. 

Module C – Farmaci al alto rischio – which is about dangerous drugs like concentrated 

solutions of potassium, sodium, calcium chloride and anticancer drugs. Some of these drugs can put 

human life at risk, so they have a strict control and they need to be locked. Therefore, in this module 

we have questions like: Is the concentrated potassium locked? After every use is the stock updated? 

Is there an advertence about their use (for example, dilute before using)? 

Module D – Dispositivi medici – which is specifically about the medical devices and their 

storage, stock and expiration. Here there are questions like: Are the medical devices storage in an 
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appropriated place? Is the stock appropriated to the department? Is the real stock the same as the 

AREAS’s stock?  

Even though there is a list of every medical devices of the department, the pharmacist 

randomly picks a representative sample to control the expiration date, the storage conditions and 

evaluate if the real stock matches the stock on the system. 

Module E – Gestione stupefacenti – which is the module more detailed because the control 

is really strict. In every department there is a book to register all of the movements that involve 

narcotic and psychotropic drugs, which has specific rules that the pharmacist checks if are being 

followed. At first, the pharmacist must evaluate if the cabinet where the narcotic and psychotropic 

drugs are placed is locked, if the size is enough for the department and if the key is kept by authorised 

personnel. After this, they take all of the drugs and control the expiration date and if the real stock 

matches the stock on the register book. 

Finally, there is another page for observations. All of these documents need to be signed 

and stamped by the doctor in charge of the department, as well as by the nurse chief of the 

department, the director of the pharmacy and the nurses’ chief.  

After the inspection, the pharmacist comes back to the office to make a report with all of the 

information collected to send to the sanitary director. 

Last but certainly not least, we discussed about pharmacovigilance, its importance, how it 

works in Italy and the pharmacists' role. Pharmacovigilance is defined as the science and activities 

relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse drug reactions (ADR) 

or any other drug-related problem. The aims of pharmacovigilance are to enhance patient care and 

patient safety in relation to the use of medicines and to support public health programmes by 

providing reliable, balanced information for the effective assessment of the risk-benefit profile of 

medicines [1]. Those directly involved in pharmacovigilance include the patients who are the users 

of medicines, doctors, pharmacists, nurses and all of the other health care professionals working 

with medicines, regulatory authorities, including EMA and those in the Member States responsible 

for monitoring the safety of medicines as well as pharmaceutical companies and companies 

importing or distributing medicines [2]. 

The Italian pharmacovigilance system is based on the National Pharmacovigilance Network 

- Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) - which is a database that guarantees the collection, 

management and analysis of spontaneous ADR reports and involves not only AIFA at a national level 

but also Regions, autonomous Provinces, local health structures and pharmaceutical companies [3]. 

This system includes the Servizio Farmaceutico Territoriale, which is in charge of the spontaneous 

reports of the family physicians and private pharmacies, and also the Centri Regionali di 

Farmacovigilanza (Pharmacovigilance Regional Centres), which are responsible for the 

development and promotion of active pharmacovigilance programmes. In Sardinia, this centre is 

based in Cagliari.  

It is possible to make a spontaneous reporting of suspected ADR according to one of the 

following options: 

• Online - directly on the website www.vigifarmaco.it following the guiding procedure. 
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• Filling out the form (electronic or paper) to be sent to the qualified person responsible for 

pharmacovigilance of the respective structure or to the marketing-authorisation holders 

of the medicine that is suspected to have caused the ADR. It is the responsibility of the 

latter to inform the qualified person responsible for pharmacovigilance of the respective 

structure. 

The form to report the ADR is different for health care professionals and patients, since the 

latter is simpler. 

Healthcare professionals and patients should send spontaneous ADR reports to the 

pharmacovigilance responsible person of the local health unit/hospital to which they belong. 

Afterwards, the pharmacovigilance responsible person should enter the report into the RNF within 7 

days, after a check of its validity/completeness. Following the data entry, the report is visible to  AIFA, 

to the concerned marketing-authorisation holders of the medicinal product and to the concerned 

Pharmacovigilance Regional Centre. All the reports entered in the RNF are automatically 

synchronized with the EudraVigilance database, at an European level, with a diverse timing 

depending on the severity of the reaction (within 15 days for serious reports and within 90 days for 

those non-serious). Then, they are also synchronized with Vigibase, the WHO global 

pharmacovigilance database which is the largest and most comprehensive database in the world. 

Apart from inserting the data on RNF, it is also necessary to send the paper form to AIFA 

and to the Pharmacovigilance Regional Centre, by fax. Some time after, the Pharmacovigilance 

Regional Centre sends a report with feedback about the cause-effect relationship between the ADR 

and the suspected drug, determined through Naranjo Algorithm. The Naranjo Algorithm, or Adverse 

Drug Reaction Probability Scale, is a method by which to assess whether there is a causal 

relationship between an identified untoward clinical event and a drug using a simple questionnaire 

to assign probability scores. The ADR Probability Scale consists of 10 questions that are answered 

as either Yes, No, or “Do not know”.  Different point values (-1, 0, +1 or +2) are assigned to each 

answer. The reaction is considered definite if the score is 9 or higher, probable if 5 to 8, possible if 1 

to 4, and doubtful if 0 or less [4]. 

Every year, there is a meeting at the Pharmacovigilance Regional Centre, in Cagliari, with 

all of the pharmacovigilance responsible persons in order to assess the results and to establish new 

goals for the next year. Therefore, it is necessary to extract all of the information that exists in RNF 

and then compile and organize it using excel’s pivot tables.  

Pharmacovigilance in Italy is improving and the positive synergy among AIFA and others 

structures allows the integration of different strategies in order to establish a robust 

pharmacovigilance system, in accordance with the provisions of the new EU legislation, with the aim 

to ensure that all medicinal products that are on the market have a positive risk-benefit balance [5]. 
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6. Conclusion 

The traineeship as the culmination of academic education in Pharmaceutical Sciences is in 

itself a really important step, since it is the first contact with the professional world, but the traineeship 

within the Erasmus program makes this step even more special and challenging. 

In our point of view, this experience allowed us to close a loophole that occurred in our 

academic education, regarding to the role of a hospital pharmacist. Thereby, in AOU Sassari we 

were able to understand how the hospital pharmacy works, how it is divided in different departments, 

and how each one of these departments is organized, allowing us to experience the various tasks 

carried out by the pharmacist. We also got acquainted with pathologies, patients and medicines that 

are not commonly seen in private pharmacies. Furthermore, we realized the importance of good 

management skills and psychological endurance by the pharmacist in charge, since he is faced with 

the difficult task to balance the budget, the orders and make important decisions every day. 

Moreover, we had the opportunity to get to know the italian health system and, specifically, 

the healthcare plan of the region of Sardinia. It was interesting to see the differences and compare it 

with the health system in our country.  

Finally, we developed our sense of responsibility, adjustment and autonomy since this was 

our first real experience in the professional world and we were faced with several delicate situations 

in a daily basis.  

In the first days, we came across the language barrier that made communication difficult, 

forcing us to adapt and improvise. We needed a period of adaptation to the new language, to a 

different health system and to a work that was completely new for us but as the time went by, our 

communication, language and working skills improved and we started to feel more confident in 

ourselves and in the performance of our job. This was only possible due to the constant support and 

availability of the entire team that were always friendly, patient and dedicated, making the 

environment at work really enjoyable. 

Even though our traineeship lasted only three months, it was an enriching and transformative 

experience globally: we were able to grow exponentially not only at a professional level but also 

personal due to the challenges and responsibilities that we had to face. It reinforced the important 

role of the hospital pharmacist as a health professional and a drug specialist and allowed us to 

acquire some knowledge and practice in this field. Moreover, we got to expand our horizons and our 

ideas being in a different country, with a different culture.  

We feel a sense of accomplishment and we are extremely happy with everything we did and 

learned. We can say that this was a positive and certainly unforgettable experience! 
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8. Appendices 

Appendix 1: Timetable 

Month Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

January 
2017 

 
22 

 
23 24 25 26 27 28 

 
29 

 
30 31 1 2 3 4 

February 
2017 

 
5 
 

6 7 8 9 10 11 

 
12 

 
13 14 15 16 17 18 

 
19 

 
20 21 22 23 24 25 

 
26 

 
27 28 1 2 3 4 

March 
2017 

 
5 

 
6 7 8 9 10 11 

 
12 

 
13 14 15 16 17 18 

 
19 

 
20 21 22 23 24 25 

 
26 

 
27 28 29 30 31 1 

April 
2017 

 
2 

 
3 4 5 6 7 8 

 
9 

 
10 11 12 13 14 15 

 
16 

 
17 18 19 20 21 22 

 
23 
 

24 25 26 27 28 29 

 

 

 

 

Palazzo 

Clemente 
MAGA6 MAGA1/Galenic 

Pharmacy 
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Appendix 2: Different areas of the Internal Pharmacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 - Basement where there are the majority of the solutions needed at the hospital;  

2 - Area for the placement of prepared urgent requests;  

3 - Spylog Plus data displayed on the screen at the pharmacy;  

4 - Area for the placement of prepared ordinary requests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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Appendix 3: Specifications of narcotic and psychotropic drugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Locked room where these drugs are kept;  

2 - Special model of request for these drugs;  

3 - Register book for the input or output of these drugs;  

4 - Specific request model signed by both parts, made in triplicate: two copies remain in the pharmacy 

and the other is for the department that made the request. 

 

1 2 

3 

4 
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Appendix 4 - Different areas of the Pharmacy for Patients in Discharge 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Refrigeration area;  

2 – Storage room;  

3 – Area where the patients receive their medicines. 
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3 
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Appendix 5 - Example of a medical prescription received in MAGA6 

 

It is possible to identify the data of the patient, the doctor, the prescription date, the 

prescribing unit, the medicine, the dismiss date and the AIC. 

 




