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Resumo
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem como objetivo formar farmacêuticos de
excelência com as mais variadas competências, apto a exercer funções ligadas ao medicamento em
específico, bem como à saúde pública no geral. Através do estágio profissionalizante, o estudante
aplica os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, simultaneamente exercita uma vertente mais
humana e pedagógica resultante das diferentes experiências com que se depara no decorrer do
estágio.
Atualmente, a farmácia comunitária representa a imagem do farmacêutico para a sociedade e, apesar
de esta estar mais relacionada com o atendimento, o farmacêutico executa também um trabalho
como gestor. Assim, na primeira parte do presente relatório são realçadas as variadas ações do
farmacêutico no controlo e gestão da atividade farmacêutica, bem como outras áreas em que este
intervém. Aborda-se os variados produtos disponíveis atualmente, bem como a prestação de
serviços, como a medição de parâmetros bioquímicos, e outros recursos que a farmácia apresente.
A segunda parte do relatório assume um caráter científico focando-se nos fundamentos teóricos e
apresentação de atividades desenvolvidas como a “A Diabetes e a Auto-monitorização pelo sensor
Freestyle Libre®”, “A Exposição Solar e Alterações Cutâneas” e “Check-up Saúde”.
Este relatório representa o culminar do Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária, não
esquecendo toda a formação precedente, que permite que o estudante de Ciências Farmacêuticas se
aperceba do papel fundamental do farmacêutico na prevenção, preservação e restauração da saúde da
população.
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Introdução
O estágio curricular em farmácia comunitária representa a etapa culminar do Mestrado
Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF). É neste período em que podemos demonstrar todos os
conhecimentos adquiridos durante o curso e, de modo concomitante, obter novas valências no
âmbito da nossa profissão, pois esta representa o primeiro contacto com o mercado de trabalho.
O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Aliança (FA) tendo a durabilidade de três meses,
sendo que o presente relatório descreve todas as vertentes associadas e atividades desenvolvidas,
cuja planificação se encontra na tabela seguinte.

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas.

Atividades

Maio

Junho

Julho

Agosto

Receção de encomendas
Serviços farmacêuticos
Atendimento ao balcão
Formações
Projeto I – Diabetes e Auto-monitorização pelo
sensor Freestlyle libre
Projeto II – Exposição Solar e Alterações
Cutâneas
Projeto III – Check-up Saúde

Parte I - Descrição das Atividades Desenvolvidas
1. FARMÁCIA ALIANÇA E GRUPO FASTFARMA, FARMÁCIAS LDA.
A Farmácia Aliança (FA) abriu portas ao público em 1909. Desde 1984, encontra-se sobre a
alçada do Dr. Carlos Brás da Cunha, atual proprietário e diretor técnico. Conjuntamente com a
Farmácia Santo António e o Espaço Saúde Lionesa (uma parafarmácia) formam o Grupo Fastfarma.
No âmbito do meu estágio tive a oportunidade de conhecer estes locais e questionar relativamente ao
trabalho aí desenvolvido, pois tal compreensão é essencial para que o trabalho diário na FA flua,
visto que a comunicação entre os diferentes locais é vasta e diária.

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL
2.1 Localização e Horário de funcionamento

Localizada no centro do Porto, Rua da Conceição 2-18, Cedofeita, possui localização
privilegiada permitindo uma diversidade na faixa etária do público-alvo atingido, tendo utentes
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usuais, bem como novos. Esta constante procura incentiva a farmácia para um serviço diferenciado e
aconselhamento personalizado, contando com profissionais de saúde altamente especializados.
No que diz respeito ao horário de funcionamento, a FA encontra-se aberta ao público de
segunda-feira a sábado, desde as 8h30 às 22h00, cumprindo assim as exigências impostas pelo
Decreto-Lei (DL) nº53/2007, de 8 de março [1].

2.2 Organização e descrição do espaço físico
No que diz respeito a instalações gerais, a FA cumpre o estabelecido nas “Boas Práticas
Farmacêuticas de Farmácia Comunitária”, assim como na legislação portuguesa em vigor [2].

2.2.1 Espaço exterior
A FA encontra-se sinalizada devidamente através do símbolo da “cruz verde”, de modo a
permitir a fácil e rápida identificação pelo público. Na entrada está, também visível, uma placa
identificadora com nome da farmácia e seu diretor técnico. Adicionalmente, encontra-se ainda
disponível a informação respeitante ao horário de funcionamento e as farmácias que se encontram
disponíveis permanentemente.
A farmácia é constituída por duas áreas individualizadas com entradas distintas,
correspondendo uma à área principal e uma outra área dedicada a ortopedia e puericultura.
Relativamente à apresentação das montras, cada uma está bem organizada, sendo renovada
constantemente, aquando da chegada de novos produtos e/ou promoções em vigor.
Por último, existe um ecrã LED onde é publicitado todos os serviços que a farmácia dispõe,
produtos em promoção, campanhas e rastreios que a farmácia esteja a desenvolver de momento.

2.2.2 Espaço interior

Este apresenta-se dividido em duas áreas como anteriormente mencionado. No que diz
respeito à área principal, apresenta-se com um local amplo e luminoso, cujas zonas de atendimento
estão em destaque, sendo visível também vários produtos de dermocosmética e suplementação
alimentar, que se encontram à disposição do utente. Existe também uma zona em particular, onde
são realizados os serviços farmacêuticos disponíveis, tais como testes bioquímicos, prestação de
serviços de enfermagem e administração de vacinas, para além de haver um gabinete de
dermocosmética. Numa zona interdita a utentes, encontra-se o armazém, o laboratório e ainda o
escritório.
Numa segunda zona situa-se a dispensa e o aconselhamento de produtos de ortopedia e
puericultura.
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3. RECURSO HUMANOS

Com a direção técnica assegurada pelo Dr. Carlos Brás da Cunha, a FA dispõe de 9 elementos
conforme legislado pelo DL nº 307/2007, de 31 de agosto, tal como discriminado na tabela seguinte.
Tabela 2: Constituição da equipa técnica da Farmácia Aliança.

Elementos da equipa técnica

Cargo desempenhado

Dr. Carlos Brás Cunha

Proprietário e Diretor técnico

Dra. Sónia Correia

Farmacêutica Adjunta

Dra. Susana Castro

Farmacêutica Adjunta

Dra. Francisca Gaifém

Farmacêutica

Dr. Rui Felisberto

Farmacêutico

Fátima Sousa

Técnica de Farmácia

Paula Martinho

Técnica de Farmácia

João Pedro Jorge

Técnico de Farmácia

Marco Rodrigues

Técnico de Farmácia

Para além, dos mencionados, pertencem ainda à equipa uma farmacêutica responsável
inteiramente pelo laboratório de Homeopatia, três enfermeiras, uma estafeta, uma esteticista e uma
empregada da limpeza.

4. FONTES INFORMATIVAS

De acordo com referido no artigo 37º do DL nº 307/2007 de 31 de agosto, uma farmácia de
oficina deve dispor na sua instalação vários documentos de apoio à prática farmacêutica. Esta norma
compreende o Prontuário Terapêutico, o Mapa Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a
Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português [4].
Na FA, para além destes exemplares, estão disponíveis para consulta documentos de referência
sobre Legislação Farmacêutica, fontes bibliográficas sobre Farmácia Clínica específicas para grupos
particulares da população (como é o caso dos idosos) e ainda uma ampla gama de fontes de
informação sobre Homeopatia e Naturopatia, duas grandes apostas da FA.
Ademais existem também ferramentas eletrónicas que permitem ao farmacêutico a consulta
rápida de informação fidedigna relativa ao medicamento. É o caso do sistema informático utilizado
pela FA, assim como das plataformas online disponíveis, como sejam a do Centro de Documentação
e Informação de Medicamentos (CEDIME), a da Associação Nacional de Farmácias (ANF), a do
Centro de Informação do Medicamento (CIM), a da Ordem dos Farmacêuticos e ainda a do próprio
INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
Devido à constante inovação e evolução na saúde, é dever do profissional de saúde manter-se
devidamente informado, o que se reflete num aconselhamento de excelência.
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5. SISTEMA INFORMÁTICO
O sistema informático utilizado na FA é o “Sifarma2000®”, sendo uma ferramenta de gestão e
de atendimento utilizado em 90% das farmácias comunitárias em Portugal. As vantagens são
inúmeras, desde uma maior segurança no atendimento devido à rastreabilidade dos procedimentos, a
um maior cuidado prestado na dispensa do medicamento.
A parte de atendimento ao utente permite criar uma relação farmácia-utente mais pessoal, pois
permite registar dados e informações pertinentes que ajudarão num melhor atendimento cada vez
mais especializado. Relativamente à gestão e circuito do medicamento, o Sifarma2000® apresenta
várias funcionalidades, tais como a criação, envio e receção de encomendas, controlo de prazos de
validade, gestão de stock e estatísticas de vendas, regularização de devoluções, faturação, controlo
da entrada e saída de psicotrópico e estupefaciente.
Durante o meu tempo de estágio tive a possibilidade de contactar com todas as funcionalidades
do Sifarma2000® anteriormente mencionadas. Todavia, foi a secção da procura de informação
acerca dos medicamentos e produtos (localização, indicações, posologia, interações, entre outros),
sem dúvida, uma das mais exploradas.
A compreensão de todas as funcionalidades que o programa abrange é importantíssima, pois
permite ao farmacêutico explorar e melhorar o seu atendimento, simplificando o trabalho no dia-adia.

6. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO

6.1 Processamento de encomendas e fornecedores

Na FA, as encomendas são feitas através de dois processos, ou por intermédio de
armazenistas/fornecedores ou ainda efetuadas diretamente aos laboratórios.
O primeiro caso é alusivo a encomendas de medicamentos sujeitos a receita médica
(MSRM), na qual a FA recorre a armazenistas grossistas. Os seus principais fornecedores são a
Cooprofar, a Alliance Healthcare e a OCP PORTUGAL. Este tipo de encomendas é efetuado através
do programa Sifarma2000® todos os finais de dia. No entanto, é possível as solicitações serem
realizadas via telefónica, sendo estes casos usados pontualmente, por forma a garantir que o produto
necessitado está disponível. Todos estes armazenistas têm ao dispor linhas de apoio para o
farmacêutico, no caso de procura de informações sobre o pro duto.
A segunda metodologia usada, encomendas realizadas diretamente a laboratórios, é utilizada
quando se pretende requerer grandes quantidades de um determinado produto, de modo a obter as
melhores condições de compra, tais como bonificações e descontos.
Existe, para além do anteriormente mencionado, disponível no Sifarma2000®, a
funcionalidade de efetuar encomendas instantâneas, que utilizei quando me encontrei no
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atendimento ao público, podendo, no momento, informar o utente sobre a sua disponibilidade para
levantamento.

6.2 Receção e verificação de encomendas

Uma vez realizada a encomenda segue-se o processo de verificação e controlo na receção
das encomendas, e consequente validação da mesma. Estas duas ações são fundamentais para um
bom funcionamento da gestão da farmácia.
Juntamente com a encomenda deverá vir a fatura ou uma guia de remessa, cujas
informações seguintes deverá conter – (1) identificação da farmácia destinatária e do fornecedor, (2)
número da fatura e da encomenda, (3) data, (4) descrição dos produtos enviados, (5) quantidades
pedidas e enviadas, (6) o preço de venda à farmácia, (7) taxa de imposto de valor acrescentado
(IVA), (8) preço de venda ao público (PVP) no caso de MSRM, (9) descontos e bonificações e, por
último (10) valor da fatura. No caso dos psicotrópicos e estupefacientes virá, adicionalmente, uma
requisição em duplicado, que deve ser carimbada e assinada.
De seguida, processa-se a verificação, conferindo se o que chegou à farmácia coincide com
o que está discriminado na fatura, sendo o Sifarma2000® uma ferramenta essencial para essa
comparação. Assim, para rececionar os produtos e atualizar o stock, procura-se o número interno da
encomenda em causa e através do sistema de leitura ótica ou inserção manual do código nacional do
produto (CNP), inserem-se os produtos. Especial cuidado deve ser dado aos produtos que necessitam
de ser conservados a temperaturas baixas e aos estupefacientes e psicotrópicos, não esquecendo de
verificar a integridade da embalagem, bem como outras informações essenciais para finalizar essa
parte do procedimento, sendo disso exemplo o preço de venda à farmácia e o prazo de validade
(PV); deve também ser registado no sistema o PV do produto existente na farmácia com data mais
próxima, o número de unidades pedidas e enviadas. No que diz respeito aos produtos de venda livre,
a verificação do PVP tem em conta critérios definidos por cada farmácia. No entanto, este é sempre
calculado tendo em conta o valor do IVA e da margem de lucro a aplicar.
Finalmente, termina-se a receção da encomenda com a verificação das quantidades dos
produtos descriminadas na fatura e respetivas unidades, com as efetivamente recebidas e se o valor
total faturado registado na fatura coincide com o valor final dado pelo Sifarma2000®.
Este processo de controlo finaliza-se rubricando e datando a fatura, sendo de seguida processada
contabilisticamente e finalmente arquivada.

6.3 Armazenamento de produtos

A etapa que se segue é a do armazenamento dos produtos recebidos. De modo a otimizar o
trabalho numa farmácia é extremamente necessário que exista uma organização profunda e que
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padrões de arrumação sejam seguidos, bem como garantir sempre o correto acondicionamento e
condições de conservação dos produtos.
Como estagiária, este foi o primeiro trabalho que me foi incumbido na FA. Teve como
principal objetivo dar o primeiro contacto com produtos, alguns já conhecidos e, em alguns casos,
novos produtos que me permitiram explorar toda a panóplia de medicamentos existentes, desde os
diferentes nomes comerciais, novas substâncias ativas, diferentes combinações que existem no
mercado, variadas dosagens da mesma substância ativa e múltiplas formas farmacêuticas nas quais
se materializam as diferentes substâncias. Foi também a oportunidade ideal para conhecer e
compreender o sistema no qual toda a equipa trabalha e acostumarmo-nos a este, pois no
atendimento ao balcão, tarefa seguinte, todas estas informações foram extremamente úteis. É fulcral
para garantir uma dispensa eficaz e eficiente, evitar perdas de tempo e reduzir o número de
procedimentos a realizar, culminando numa otimização do atendimento, que privilegia o
aconselhamento ao utente. Esta metodologia permite-nos dispensar maior atenção a quem realmente
necessita, o utente.
Os medicamentos sujeitos a receita médica encontram-se fora da vista e do alcance dos utentes,
enquanto os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos de dermocosmética,
bucodentários, dietéticos, produtos de puericultura e dispositivos médicos de ortopedia, encontramse expostos ao utente, de modo a captar a sua atenção e possível aquisição. No que diz respeito aos
MSRM, estes encontram-se separados por forma farmacêutica. Todos estão organizados por ordem
alfabética, segundo a designação comum internacional (DCI) (no caso dos comprimidos e cápsulas)
e segundo o nome comercial nos restantes casos. Existe a pequena exceção no caso dos psicotrópicos
e estupefacientes, que estão armazenados numa gaveta isolada dos comuns medicamentos.
De acordo com o Manual de Boas Práticas, na FA, todos os produtos farmacêuticos são
distribuídos segundo os métodos de armazenagem FEFO (First-Expire, First-Out), em que os
medicamentos com prazo de validade mais curto são os primeiros a ser dispensados e pelo método
FIFO (First-In, First-Out), no caso dos produtos que não possuem prazo de validade, uma vez que
estes são dispensados de acordo com a ordem de aquisição pela farmácia [5].

6.4 Condições de armazenamento

As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de
armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos: no caso de
medicamentos de conservação à temperatura ambiente, temperatura inferior a 25º C, humidade
menor do que 65%, luminosidade e ventilação adequadas; no caso dos medicamentos de frio,
armazenamento em frigorífico, a uma temperatura controlada entre 2 e 8ºC [5].
Para garantir que estes parâmetros se encontram em conformidade, na FA existem termohigrómetros para registo da temperatura e da humidade. Para além disto, o frigorífico está equipado
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com termómetro, associado a um alarme que alerta caso a temperatura atinja valores fora do
intervalo definido.
Estes parâmetros são avaliados e registados semanalmente. No caso de ocorrer alguma
inconformidade, esta deve ser devidamente justificada e avaliado os efeitos da mesma.

6.5 Gestão de stock

Com os produtos nos seus devidos lugares, vem, posteriormente, a gerência de todos os
produtos existentes na farmácia. Esta consiste na verificação de vários fatores que possam interferir
no escoamento dos produtos, tais como vantagens comerciais, campanhas publicitárias, análise do
histórico de vendas, oscilações sazonais e procura por parte dos consumidores. Esta estratégia é
essencial, e segundo o que me foi transmitido na FA, uma boa gestão de stocks deve garantir que os
produtos procurados pelo público existam na farmácia e que tenham sido adquiridos nas melhores
condições económicas que permitam assegurar a viabilidade financeira, compreendendo assim, um
olhar atento e um trabalho contínuo.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar o processo de gestão dos
diferentes stocks da farmácia, onde me foi explicada a dinâmica implícita, o que me permitiu mais
tarde puder realizar algumas encomendas, aplicando esses conhecimentos recebidos.

6.6 Controlo dos prazos de validade, devoluções e quebras

O controlo frequente da validade dos medicamentos tem por finalidade assegurar a
inexistência, ou a dispensa aos utentes de medicamentos cujo PV esteja caducado ou perto da
caducidade. Para isso, existem dois momentos cruciais neste processo: o primeiro, na receção das
encomendas e, o segundo, na verificação mensal. Através da aplicação informática Sifarma2000®, é
possível obter uma lista com todos os produtos que perderão validade no espaço de dois meses. Com
base nesta listagem procede-se então à contagem física dos produtos em stock, e seus respetivos
prazos de validade. Durante o decorrer do procedimento, caso se encontre um produto que se
enquadre no parâmetro procurado, este é retirado dos locais de armazenamento e posto de parte, com
o intuito de se proceder à sua devolução. A devolução ao fornecedor é acompanhada pela
correspondente nota de devolução, cuja emissão retira os produtos em questão ao stock da farmácia.
Caso a devolução seja aceite, será emitida nota de crédito à FA, compensatória do valor dos produtos
devolvidos e sanada na encomenda seguinte. O mesmo sucede quando um produto chega à farmácia
num estado considerado de “não conformidade”.
Existe também o caso de o fornecedor não aceitar o medicamento. Neste caso é da
responsabilidade da farmácia encaminhar os produtos para o Valormed® ou para a recolha de
químicos. O processo a efetuar seguidamente denomina-se “Quebra do Produto”.
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Enquanto estagiei na FA participei na conferência dos prazos de validade, auxiliando no
registo e justificação da quebra no stock da farmácia, atualizando os prazos, conferindo e
procedendo à devolução dos produtos segregados.

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO

É na dispensa de medicamentos que o farmacêutico contacta com o utente e onde põe em prática
todo o conhecimento adquirido durante o MICF. Aquando a dispensa, é da responsabilidade do
farmacêutico fornecer toda a informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos
medicamentos de acordo com as necessidades individuais de cada doente. É também de realçar que o
farmacêutico deve procurar assegurar que o utente não tem dúvidas sobre a utilização do
medicamento, ou seja, a forma como deve ser tomado (como, quando e quanto), a duração do
tratamento e eventuais precauções especiais. Deve também garantir a qualidade dos medicamentos e
assegurar-se das condições de estabilidade do medicamento (estado da embalagem e PV) [5]. Para
além do conhecimento técnico e científico, o farmacêutico deve possuir capacidades de
comunicação, de carácter humano e social, para que seja possível estabelecer-se uma relação de
confiança.
Durante o meu estágio na FA, foi me possível, desde cedo, estabelecer contacto, sempre sob
orientação e supervisão de um farmacêutico, permitindo-me trabalhar todo o conhecimento teórico
aprendido ao longo dos últimos 5 anos.

7.1 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)

Tal como a própria designação indica, os MSRM apenas podem ser levantados perante a
apresentação de uma receita médica, emitida de acordo com as exigências preconizada pela lei.
Segundo o artigo 114 do DL nº. 176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a receita médica os
medicamentos que [6,7]:
•

possam constituir um risco para a saúde do doente (direta ou indiretamente) mesmo
quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;

•

possam constituir um risco para a saúde (direta ou indiretamente), quando sejam utilizados
com frequência, em quantidades consideráveis, para fins diferentes daqueles a que se
destinam;

•

contenham substâncias (ou preparações à base dessas substâncias) cuja atividade ou
reações adversas seja indispensável estudar em detalhe;

•

destinem-se a ser administrados por via parentérica;

Os MSRM podem ainda ser classificados em medicamentos sujeitos a receita médica renovável
e medicamentos sujeitos a receita médica não renovável. Os primeiros são utilizados em tratamentos
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crónicos ou de longa duração, pelo que podem ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de
nova prescrição médica. Já os segundos destinam-se a tratamentos agudos ou de curta duração e,
portanto, são acompanhados de receitas com validade de 30 dias [7].
Torna-se importante acrescentar que os medicamentos considerados estupefacientes ou
psicotrópicos (contidos nas tabelas I e II do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, e n.°1 do artigo 86.° do
Decreto-Regulamentar n.º 61/64, de 12 de outubro) têm que ser prescritos isoladamente, ou seja,
numa receita médica especial que não pode conter outros medicamentos. Para além disso, todas as
farmácias têm que enviar mensalmente o registo de saídas ao INFARMED [6]. No que diz respeito
às benzodiazepinas o balanço das entradas e saídas é enviado com periodicidade anual.

7.1.1 Receita médica

Segundo a legislação em vigor, a prescrição de um MSRM deve ser realizada de acordo com
o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), o que implica que
inclua, no mínimo, a Denominação Comum Internacional, dosagem, forma farmacêutica e número
de unidades prescritas [8].
De acordo com os modelos aprovados pelo Despacho nº 15700/2012, de 30 de novembro, a
prescrição de medicamentos deve ser feita, preferencialmente, através de receita eletrónica, podendo,
excecionalmente, decorrer através da emissão manual de receita (pré-impressa). São consideradas
situações excecionais de prescrição manual, (1) a falência do sistema informático, (2) a inadaptação
fundamentada do prescritor (atempadamente submetida para análise e validada periodicamente), (3)
a prescrição ao domicílio ou (4) a prescrição de um máximo de quarenta receitas mensais [9].
Em cada receita médica pode ser prescrito no máximo 4 embalagens, até 4 medicamentos
distintos. Sucede, porém, que por cada medicamento podem ser prescritas apenas até 2 embalagens.
Excetuam-se os medicamentos em apresentação unidose, para os quais podem ser prescritas 4
embalagens, no máximo.
É de referir a previsão de situações nas quais se aplicam exceções à prescrição médica, que
permitem a prescrição específica de determinados medicamentos. Estas exceções devem ser
identificadas e justificadas pelo médico prescritor [10].
•

Exceção A - diz respeito a medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito;

•

Exceção B - reserva-se a casos nos quais se tenha verificado a ocorrência de reação
adversa, previamente notificada ao INFARMED;

•

Exceção C - aplica-se em casos de continuidade de tratamentos superiores a 28 dias.
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7.1.2 Sistemas de comparticipação

O regime de comparticipação de medicamentos consiste que perante a apresentação de uma
receita médica válida, o utente apenas paga parte do PVP, sendo o restante assegurado por uma outra
entidade, habitualmente o Sistema Nacional de Saúde (SNS).
Este sistema de comparticipação, definido pelo DL nº 118/92, de 25 de junho, tem como
objetivo promover uma maior equidade no valor do medicamento que é dispensado ao cidadão [11].
Estão previstos dois regimes de comparticipação: o Regime Normal, no qual o estado paga uma
percentagem do PVP dos medicamentos, obedecendo a quatro escalões definidos consoante critérios
de essencialidade e de justiça social, sendo eles a patologia a que este se destina, a entidade
prescritora, o grupo fármaco terapêutico dos medicamentos e a ocorrência de consumo aumentado
por doentes portadores de certas patologias [11,12].
De acordo com o DL nº48-A/2010, de 13 de maio, estão definidos 4 escalões,
designadamente A, B, C e D. No escalão A, no qual a comparticipação é de 95% do PVP, estão
incluídos medicamentos utilizados no tratamento de doenças crónicas ou mais incapacitantes. No
escalão B verifica-se uma comparticipação de 69% do PVP, no escalão C de 37% e no escalão D de
15%. Neste último escalão incluem-se os medicamentos destinados ao tratamento de condições
consideradas pouco graves [13]. Para além destes escalões, os medicamentos considerados
imprescindíveis para a sustentação da vida (hormonas e medicamentos utilizados no tratamento de
doenças endócrinas) são comparticipados na totalidade.
No que diz respeito ao Regime Especial, está estabelecido que a comparticipação no preço
dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de
15 %. Este regime abrange apenas pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes
salário mínimo nacional. É Identificado pela letra “R” na prescrição.
Em acréscimo, estão previstos regimes especiais de comparticipação, destinados a situações
excecionais. Estas são as relacionadas com a natureza de determinados medicamentos ou com certas
patologias (hemofilia, lúpus, paramiloidose, doença de Alzheimer, entre outras). Nestes casos, o
médico prescritor deve indicar na receita o despacho aplicável junto do medicamento sujeito a
comparticipação especial [14]. Estas receitas são acompanhadas da letra “O” para identificação da
comparticipação por despacho próprio.
O sistema de comparticipação anteriormente mencionado é o do SNS. Apesar de ser o
utilizado pela maioria dos cidadãos, nem todos o utilizam em regime de exclusividade. Alguns
utentes podem beneficiar de um regime de complementaridade e, de acordo com a entidade de saúde
a que o utente pertence, a comparticipação dos medicamentos pode variar. É disso exemplo o que
acontece, no caso dos utentes que recebem comparticipação do SNS com complementaridade por
parte dos serviços de assistência médico social (SAMS) ou da Caixa Geral de Depósitos.
Ao longo do período de estágio fui-me familiarizando com este método, que exigiu no início
uma maior atenção dado os diferentes regimes de comparticipação existentes.
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7.1.3 Validação da receita e dispensa

Aquando da apresentação de uma receita médica, o farmacêutico deve proceder à sua
análise e validação. Assim, esta terá de apresentar alguns elementos essenciais, de modo a que seja
aceite, nomeadamente, (1) data de prescrição, (2) assinatura do médico prescritor, (3) identificação
do utente (nome e número de beneficiário do SNS) e ainda o (4) regime de comparticipação [9]. Em
seguida, o farmacêutico deve dispensar a medicação, permitindo sempre ao utente a opção de
escolha. No caso, de o tamanho ou a dosagem não constarem na receita, deve ser dispensado a
embalagem mais pequena e a dosagem mais baixa comercializada [15].
Independentemente da receita médica, o farmacêutico não pode descurar o aconselhamento
ao utente, sendo da sua responsabilidade garantir que este não permanece com qualquer dúvida sobre
o medicamento que afete a farmacoterapia quando abandona a farmácia. Outro aspeto bastante
essencial revela-se na capacidade que o farmacêutico tem de, mediante o perfil farmacoterapêutico
global do utente, conseguir estar alerta para possíveis reações adversas e interações.

7.1.4 Receita Eletrónicas não materializadas

Durante o meu estágio na FA, parte considerável foi passada no balcão de atendimento.
Alguns atendimentos efetuaram-se através da apresentação de uma prescrição médica, em que a sua
maioria se tratou de uma receita eletrónica desmaterializada. Esta prescrição é acessível e
interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, no momento de prescrição, os softwares validam
e registam a receita de medicamentos no sistema central de prescrições [8]. Esta iniciativa do
Ministério da Saúde surgiu com o intuito de melhorar o processo de prescrição e dispensa de
medicamentos. Uma das vantagens é a centralização da informação privilegiando a eficaz
comunicação entre os profissionais de saúde, aumentando a segurança no processo de prescrição e
dispensa e otimizando todo o processo.
O farmacêutico consegue realizar todos os procedimentos necessários para a dispensa dos
medicamentos através de três códigos: o número da receita, o código de acesso e o código de direito
de opção.
Este modelo de prescrição não só simplifica o processo de dispensa e de gestão da
medicação, como também representa o avançar num sentido mais tecnológico da comunicação e
informação em proveito do funcionamento integrado do SNS.

7.2 Medicamentos sujeitos a receita médica especial

Fazem parte dos medicamentos sujeitos a receita médica especial, os que [16]:
•

Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada como
estupefaciente ou psicotrópico, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro;
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•

Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso
medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais;

•

Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por
precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior.

As substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos encontram-se
descriminadas no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro (tabelas I e II) e no nº.1 do artigo 86.º do Decreto
Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro. A sua prescrição, quando materializada em papel, deve
ser acompanhada da sigla RE [16].

7.2.1 Dispensa de Psicotrópicos e/ou estupefaciente

De atuação no Sistema Nervoso Central e desencadeadores de fenómenos de tolerância,
dependência física e químicas e alteração comportamental, os psicotrópicos e estupefacientes
apresentam um processo de dispensa um pouco mais elaborado do que um medicamento de outra
categoria, requerendo uma receita médica especial [16].
Para além da apresentação da receita médica, na qual apenas podem constar os
medicamentos pertencentes a este grupo, para completar o aviamento dos medicamentos será
necessário que se preencham determinados campos, tais como: (1) identidade do adquirente, (2)
nome, (3) data de nascimento, (4) morada, (5) número de B.I. ou cartão de cidadão, (6) nome do
médico prescritor, (7) identificação da prescrição, (8) identificação da farmácia, (9) número de
conferência de fatura, (10) número de registo do medicamento, (11) quantidade dispensada e (12)
data da dispensa [16]. De outra forma, não será possível concluir a ação.
Como seria de esperar, estes medicamentos têm também um controlo do receituário mais
apertado, visto que mensalmente, é emitida uma listagem dos estupefacientes e psicotrópicos
dispensados para conferência na farmácia. Esta mesma listagem deve ser enviada ao INFARMED
até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa, juntamente com uma cópia das receitas manuais. Para além
disso, deve ser mantida na farmácia uma cópia desta listagem e das referidas receitas, arquivando-se
por um período de três anos.
Durante o meu período de estágio na FA, tive a oportunidade de presenciar e auxiliar
durante um atendimento, cuja prescrição era pertencente a esta classe de medicamentos, e permitiume ver todo o cuidado necessário, revelando-se, também, uma aprendizagem de carácter pessoal e
comunicativo para com utentes necessitados deste tipo de medicamentos.

7.3 Medicamentos não sujeitos a receita médica

Os medicamentos que não preencham os requisitos para serem considerados MSRM, são
classificados pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto como MNSRM. Comumente
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designados por “venda livre”, estes podem ser vendidos ao público nas farmácias de oficina e em
locais de venda ao público desde que cumpram os requisitos legais e regulamentares impostos pelo
INFARMED [17].
Pelo facto de ser permitido adquirir estes produtos mais facilmente, é de salientar o papel
fundamental do farmacêutico nestas situações, visto ser seu dever promover o uso racional destes
medicamentos e combater o crescente fenómeno de automedicação, nunca esquecendo o
aconselhamento adequado para cada situação.
Note-se que a automedicação corresponde à “utilização de medicamentos não sujeitos a
receita médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de
queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de
um profissional de saúde” [18]. Atualmente, o aumento deste fenómeno deve-se principalmente à
descentralização da venda de MNSRM, aliado à crescente publicitação da mesma.
Nestes casos na FA aposta-se nas competências dos seus profissionais de saúde para
informar o utente, de modo a apelar ao uso racional dos MNSRM e evitar que este sejam usados de
forma errónea e prejudicial para a saúde.
Durante o meu estágio pude contactar com as diferentes vertentes associadas à aquisição e
dispensa de MNSRM. Tive oportunidade de compreender como funciona o regime de preços livres
aplicado a este tipo de medicamentos, de aprender a calcular o seu PVP e de avaliar os critérios que
o determinam. Para além disso, pude compreender que a dispensa destes medicamentos implica um
trabalho, por parte do farmacêutico, muito mais exigente, visto que é necessário o conhecimento da
história clinica, sintomatologia e perfil farmacoterapêutico do utente de modo a encontrar a melhor
solução para o problema. Fui também sensibilizada para as situações em que o utente deve ser
orientado a procurar aconselhamento médico e para a importância da recomendação de medidas não
farmacológicas.

7.3.1 Medicamentos Manipulados

Conforme disposto no DL nº 90/2004, de 20 de abril, os medicamentos manipulados,
“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade
do farmacêutico”, devem ser preparados em farmácia de oficina ou hospitalar. Esta preparação
deverá decorrer de acordo com prescrição médica direcionada para o doente em particular (no caso
de uma fórmula magistral) ou mediante indicações compendiais (de um formulário ou farmacopeia),
para dispensa direta ao utente (caso se trate de uma preparação oficinal) [19]. Durante o meu estágio
na FA tive a oportunidade de participar na preparação de manipulados, como por exemplo, a
realização de um creme.
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7.3.2 Medicamentos à base de plantas
De acordo com o Estatuto do Medicamento, “qualquer medicamento que tenha
exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou
mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em
associação com uma ou mais preparações à base de plantas” é considerado um medicamento à base
de plantas [6].
O interesse por produtos deste âmbito, no sentido potenciador de uma vida saudável, tem
revelado um crescimento significativo na procura destes produtos. Como consequência, esta situação
obriga a uma constante atualização de conhecimento e representa uma importante área de
intervenção farmacêutica, visto que contendo substâncias ativas, estes produtos possuem
contraindicações e interações medicamentosas que muitas vezes são desconhecidas e desvalorizadas
pelo utente.
Na FA estes produtos estão bastante presentes, representando uma grande aposta da
farmácia como fator diferenciador, de forma a ir de encontro às necessidades da população. Para
além de existirem farmacêuticos certificados em Naturopatia e com o conhecimento profundo em
Fitoterapia. Por esta razão, durante o meu estágio, o contacto com estes produtos foi constante,
sendo o ambiente propício para aprofundamento dos meus conhecimentos na matéria, destacando-se
produtos indicados para perda de peso, regulação de ansiedade e para distúrbios do sono, distúrbios
gastrointestinais.

7.3.3 Produtos Homeopáticos

Segundo o DL 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos homeopáticos correspondem a
“medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas
homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua
falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num estado membro, e que pode conter vários
princípios” [20].
A FA dispõe de alguns produtos homeopáticos dos diversos laboratórios existentes, como é
exemplo a BOIRON®, assim como de um laboratório de Homeopatia próprio certificado (descrito
mais pormenorizadamente no ponto 9), com uma farmacêutica especializada na área, pelo que as
encomendas de manipulados homeopáticos são bastante frequentes.
Durante o meu período de estágio acompanhei de perto a Homeopatia e os manipulados
efetuados no respetivo laboratório, tendo a oportunidade de ter acompanhado a farmacêutica
responsável numa ação de sensibilização e promoção do laboratório da FA (Anexo I). O contacto
com esta vertente foi muito significativo durante o estágio, principalmente por representar uma área
que me era desconhecida quase por completo.
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7.4 Medicamentos e produtos de uso veterinário

Segundo o DL n.º 148/2008, de 29 de julho, entende-se medicamento veterinário como
sendo “toda a substância, ou associação de substâncias, como possuindo propriedades curativas ou
preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou
administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo
uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções
fisiológicas” [21].
A FA pertence ao role de farmácias aderentes ao serviço Espaço Animal, da
responsabilidade da Globalvet®, garantindo assim um aconselhamento responsável na área
veterinária. Durante o meu estágio, o contacto tido com estes produtos foi bastante escasso, no
entanto pelo facto de ser um tema no qual não possuía conhecimento procurei familiarizar-me com
os diferentes produtos disponíveis para as diversas situações.

7.5. Suplementos alimentares
De acordo com o DL nº 136/2003, um suplemento alimentar corresponde a “um género
alimentício que se destina a complementar e ou suplementar um regime alimentar normal e que
constitui fonte concentrada de determinadas substâncias nutrientes” [22]. Conclui-se, portanto, que
os suplementos alimentares surgem como complementação a uma alimentação saudável e
equilibrada, sob formas mais rápidas e eficazes de suprir alguma necessidade nutricional acrescida.
Conforme as necessidades, podem ser fontes de vitaminas, minerais, fibras, ácidos gordos e
aminoácidos essenciais, entre outros.
Na FA existe uma vasta quantidade destes produtos, resultantes da procura cada vez mais
intensiva dos mesmos, o que contribuiu para um contacto bastante frequente e obtenção de um
conhecimento aprofundado nesta área. No meu período de estágio, constatei que estes produtos
estão, naturalmente, sujeitos a oscilações sazonais, sendo disso exemplo que, a grande maioria dos
suplementos dispensados destinavam-se à perda de peso, a vitaminas para a pré-exposição solar,
destoxificação corporal, não obstante também ocorrem casos de suplementação de necessidades
específicas de momentos particulares da vida (como a menopausa por exemplo).

7.6 Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene

O DL nº 296/98, de 25 de setembro, considera produtos cosméticos e de higiene corporal, os
produtos destinados “ao 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” [23], com a finalidade de limpar, perfumar, modificar o aspeto,
proteger e conservar o bom estado ou corrigir os odores corporais [24].
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A FA aposta nesta vertente, permitindo aos seus utentes a possibilidade de escolha, pois
apresenta uma ampla variedade de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos, sendo as principais
marcas a Caudalie®, a Lierac® e a SkinCeuticals® (mais especializadas na vertente cosmética), a
Uriage®, Vichy®, La Roche-Posay® e Avène® (estas representadoras dos produtos
dermofarmacêuticos) e a Hextril®, Elgydium® e G.U.M.® (dirigidas à higiene oral).
Apresenta-se também sobre o olhar atento de novas marcas que são introduzidas no mercado, como
é o caso dos produtos da marca Terramiga®, uma marca em expansão que conta com a colaboração
do Centro de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
O cuidado com o corpo é uma preocupação individual crescente no seio da população, que
cada vez mais procura a farmácia para adquirir este tipo de produtos por iniciativa própria. Revelase, assim, importante investir nesta área e assegurar a formação contínua, neste que é um setor em
constante evolução.
Durante o meu estágio adquiri conhecimentos detalhados sobre estes produtos, em especial
na parte da cosmética, pois é uma área de interesse, tanto pessoal, como para o meu papel como
farmacêutica visando conseguir corresponder às necessidades dos utentes.

7.7 Produtos dietéticos para alimentação especial

Refere o Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de junho, que os géneros alimentícios destinados a
uma alimentação especial “são aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos
especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando -se
adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas.” [25].
Estas categorias englobam doentes oncológicos, idosos com perda de peso e défices nutricionais,
indivíduos com doenças metabólicas, entre outros [26].
Na FA é possível encontrar uma enorme variedade de produtos dietéticos que podem ser
incluídos em regimes alimentares hipo ou hipercalóricos, proteicos e glicídicos e ainda produtos que
contêm suplementos de determinadas substâncias sendo isentos de outras, de acordo com o fim a que
se destinam. Destacam-se os produtos hiperproteicos e hipercalóricos, como são exemplo o Fortimel
Compact Protein®, o Fortimel Creme®, Cubitan® o Nutrison Protein Plus®, Resource Protein R.
No caso dos produtos dietéticos infantis em que as suas fórmulas são especificamente
direcionadas para lactentes e crianças até aos 3 anos de idade, destacam-se os produtos da gama
NAN® e Nidina® da marca Nestlé® e a os produtos da marca Nutribén®. Estes podem apresentarse no formato de farinhas, boião ou leite em pó. Dentro destas marcas existem ainda produtos
direcionados para fins específicos como leites hipoalergénicos, anti-regurgitação, anticólicas, antiobstipantes ou leites para prematuros com uma composição particular.
Durante o meu estágio contactei em proximidade com estes produtos, graças ao auxílio
prestado ao farmacêutico responsável pelo serviço na FA na CarltonLife Júlio Dinis (descrito no
ponto 12.3). O facto de o contacto com estes produtos ser praticamente diário despoletou em mim
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um interesse em procurar as diferentes opções existentes no mercado e adequa-las às variadas
situações patológicas, onde é necessária uma alimentação especial.

7.8 Dispositivos médicos e artigos de ortopedia

De acordo com o DL nº145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é um instrumento
de saúde utilizado especificamente para fins de prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana.
No entanto não podem contemplar qualquer ação farmacológica, metabólica ou imunológica [27].
Na FA há uma grande variedade de dispositivos médicos (seringas, luvas, algodão,
compressas de gaze, ligaduras, entre outros), dos quais se destacam os artigos de ortopedia.
A Farmácia Aliança dispõe de uma loja anexa direcionada para artigos de ortopedia, o que
permite uma maior especialização desta secção, bem como da técnica responsável por esta área.
De facto, a ortopedia assume-se como uma vertente importante no volume de vendas da FA,
posição que tem vindo a privilegiar o investimento na formação, na aquisição de novos artigos e na
conquista de novos nichos da população. Alguns dos artigos existentes nesta área são meias elásticas
e de descanso; colares cervicais; auxiliares de marcha; cadeiras de rodas, sapatos ortopédicos, entre
outros.
No decorrer do meu estágio, devido a algumas visitas pontuais a esta secção e
esclarecimentos com a técnica que trabalha nesta área, tive a oportunidade de contactar com alguns
destes produtos, informando-me sobre a variedade de artigos ortopédicos e certas especificidades de
alguns destes mesmos artigos.

7.9 Artigos de puericultura

A puericultura é uma área da pediatria que se dedica ao acompanhamento infantil desde o
nascimento e ainda durante os primeiros dias de vida do recém-nascido. Em termos legislativos,
consideram-se artigos de puericultura os produtos que se destinam a facilitar o sono, o relaxamento,
higiene, alimentação e a sucção das crianças [28]. Assim, nesta categoria de produtos incluem-se
tanto os cremes hidratantes, o gel-de-banho, os cremes de muda de fraldas e o champô, como
também acessórios como chupetas, tetinas, biberões, fraldas, escovas de dentes e outros. No amplo
leque de intervenção da farmácia, esta área não é significativa, sendo apenas explorada consoante a
necessidade da população.
Pelos motivos acima mencionados aliados à separação física existente, o meu contacto com
produtos desta área foi escasso, no entanto consegui junto da técnica responsável adquirir algum
conhecimento acerca das suas valências e das exigências inerentes ao seu aconselhamento.
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8. LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS

A manipulação de medicamentos é uma prática farmacêutica que, integrada nos serviços
farmacêuticos comunitários, visa produzir medicamentos manipulados seguros e eficazes, de acordo
com o perfil de cada doente.
A FA, no sentido de satisfazer as necessidades terapêuticas específicas dos utentes, possui
um laboratório para preparação de medicamentos manipulados, que lhe permite assegurar esse
serviço farmacêutico.
Hoje em dia, ao contrário do que se verificava no passado, a requisição de medicamentos
manipulados é cada vez mais reduzida o que, por sua vez, conduz a um menor investimento nesta
área e a uma menor relevância deste departamento no fluxo de vendas.
No entanto, ainda que o volume de trabalho seja diminuto, a produção que decorre na FA é
executada de acordo com as Boas Práticas de Fabrico, com vista a fornecer um serviço de qualidade
aos utentes.
O meu estágio na FA poucas vezes passou pela manipulação de medicamentos, contudo
permitiu-me contactar com as diferentes vertentes envolvidas na manutenção de um laboratório deste
cariz. Neste leque de atividades insere-se a produção de diferentes manipulados, tal como
exemplificado no ponto 7.3.1.

9. LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Se, por um lado, a produção de medicamentos manipulados enfrentou um decréscimo, o
mesmo não se pode dizer da produção de medicamentos homeopáticos.
O laboratório de medicamentos homeopáticos encontra-se atualmente, numa fase de plena
ascensão, recentemente renovado apresenta uma tecnologia avançada com equipamentos
diferenciados sendo, de momento, o único laboratório certificado. A evolução do laboratório é
também evidenciada pela contínua chegada de pedidos que obrigam a uma produção quase diária.
No início do meu estágio na FA, a homeopatia era uma área quase completamente
desconhecida para mim. Ao longo do tempo fui informando-me um pouco mais junto da
farmacêutica responsável pela área, onde tomei conhecimento acerca de fundamentos teóricos, pelo
processo de produção de medicamentos homeopáticos, da dispensa destes medicamentos e
recomendação de cuidados particulares aquando da toma dos mesmos. Acho importante salientar
que colaborei também na preparação de alguns manipulados.

10. CONTABILIDADE E GESTÃO
Como complemento da sua formação técnica e científica, o farmacêutico comunitário deve
desenvolver competências essenciais ao trabalho abrangente que desenvolve no ambiente de uma
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farmácia de oficina. Algumas destas competências dizem respeito à gestão da farmácia, em grande e
pequena escala.
A gestão de uma farmácia assenta em três colunas essenciais: a económica, a financeira e a
fiscal. Estas três vertentes, quando bem geridas, permitem garantir a sustentabilidade de uma
farmácia. Este equilíbrio representa um trabalho constante e atento sobre os resultados (gestão de
stocks, realização de compras e à concretização de vendas) e possíveis investimentos futuros da
farmácia.
Esta componente foi uma área significativamente abordada durante o meu estágio e permitiu
que compreendesse o quão importante é o conhecimento de alguns princípios básicos de gestão.
Nunca descurando o papel farmacêutico focado no utente, não se pode ignorar este papel
importantíssimo que possibilita a sustentabilidade da farmácia, de modo a que continue a exercer a
sua atividade ao serviço da população.

11. MARKETING

Hoje em dia os mercados são cada vez mais complexos e turbulentos, o sector farmacêutico
não é exceção. É essencial entender o mercado, antecipar mudanças e acompanhar a evolução das
necessidades e do posicionamento competitivo, bem como identificar oportunidades e desafios. A
FA compreende a dinâmica do mercado e, por isso, aposta em estratégias de marketing transversais,
de modo a privilegiar uma comunicação eficaz com os utentes. Dispõe, também de uma página de
Facebook e de um site, em que nas distintas plataformas se encontram conteúdos diferenciados em
constante atualização.
Paralelamente, a FA aposta também numa imagem física cuidada e profissional. Neste
sentido, possui várias montras cuja decoração é sazonal e variável de acordo com os interesses da
FA e as necessidades próprias da população em cada época do ano.
Mais uma vez comprovando o espírito inovador da FA, a mais recente aposta passou pela
adquirição de um painel LED, no qual são divulgados os vários serviços disponibilizados, recentes
promoções, campanhas organizadas e os mais recentes produtos.
Durante o meu estágio esta vertente esteve bastante presente, uma vez que sendo um tema
no qual tenho formação (realizei o Curso de Marketing promovido pela AEFFUP), foi-me
incumbido o cargo de “responsável pelo LED”, que passava por estar atenta a novidades que
surgissem e pensar em conteúdos para dinamizar a farmácia. No que diz respeito a campanhas de
promoção, panfletos era geralmente do meu encargo a sua realização (Anexo II). Esta oportunidade
permitiu-me aplicar em prática os conceitos teóricos já possuídos e observar o efeito instigado na
população.
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12. SERVIÇOS PRESTADOS
As farmácias têm como principal missão promover a saúde da população atuando, hoje em
dia, como mais do que um local que se destina apenas à dispensa de medicamentos e produtos
farmacêuticos. Por este mesmo motivo, a disponibilização de novos serviços é vital para um melhor
encontro aos desejos e necessidades dos utentes.
Alguns dos serviços disponibilizados pela FA passam pela determinação de parâmetros
biológicos e bioquímicos (testes rápidos), recolha de medicamentos e radiografias e distribuição
domiciliária de medicamentos. Na FA existe também uma equipa de enfermagem responsável por
prestar serviços de primeiros socorros, administrar medicamentos injetáveis e aplicar vacinas não
incluídas no Plano Nacional de Vacinação.
A FA dispõe ainda de um gabinete de dermocosmética, consultas de nutrição e podologia,
bem como aconselhamento especializado em naturopatia, homeopatia e tricologia, da
responsabilidade de farmacêuticos especializados. Pontualmente, são realizados na FA rastreios e
ações de sensibilização.

12.1 Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos

Como espaço de saúde que é, a FA oferece aos seus utentes uma série de serviços que tive a
oportunidade de acompanhar e executar durante o meu período de estágio. Estes serviços permitem
aos farmacêuticos e demais funcionários da farmácia um maior acompanhamento e monitorização
dos seus utentes, promovendo a adesão à terapêutica, o controlo de alterações fisiológicas e o
rastreio de modificações comprometedoras da saúde.
Dentro destas determinações realizadas na FA destacam-se a medição da tensão arterial,
requisitada com uma frequência diária, bem como a determinação do peso.Os testes rápidos
realizados são a determinação da glicemia (mais frequente), do colesterol, dos triglicerídeos, do
perfil lipídico, do ácido úrico, da hemoglobina glicosilada, do PSA (prostate specific antigen), tempo
de coagulação sanguínea e despiste de infeção urinária.
Desde aos primeiros dias de estágio, contactei com esta vertente de forma muito
significativa, devido à intensa procura pelos utentes. Esta componente prática obrigou-me a rever
alguns conceitos e métodos ministrados durante o MICF, principalmente referentes a patologias
como a hipertensão, o colesterol e a diabetes. Esta revisão permitiu que, com confiança, transmitisse
os meus conhecimentos, sempre com a finalidade de sensibilizar os utentes para aspetos fulcrais da
sua patologia, de modo a que consigam atingir uma vida saudável e equilibrada.

12.2 Recolha de medicamentos e radiografias

Da necessidade de controlar a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos
fora de uso nasceu a VALORMED®, da qual a FA é colaboradora [30]. Esta garante a reciclagem
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dos materiais de embalagens e de acondicionamento (papel, cartão, plástico, vidro, ...), assim como a
incineração segura dos medicamentos e restos de medicamentos, de modo a preservar o ambiente e
cuidar da saúde de todos [29].
Assim, os utentes podem entregar na FA as embalagens vazias dos seus medicamentos,
medicamentos que já não utilizam e medicamentos fora do prazo. Estes medicamentos são assim
colocados num contentor próprio que, quando completo, é recolhido pelo fornecedor responsável.
Além disto, na farmácia realiza-se também a recolha de radiografias.

12.3 Serviços farmacêuticos realizados na Carlton Life Júlio Dinis

A FA está envolvida num projeto de prestação de serviços farmacêuticos, em parceria com a
Carlton Life. A Carlton Life Júlio Dinis é uma residência sénior em ambiente hospitalar,
especializada na compensação do envelhecimento natural, na prestação de cuidados a idosos com
doenças degenerativas e na reabilitação.
Originalmente, o papel da FA passaria, apenas pelo fornecimento de medicamentos e
produtos farmacêuticos, transporte e distribuição da medicação para estas unidades, contudo,
atualmente, o seu envolvimento é muito mais profundo. A FA dispõe de um farmacêutico
responsável pelo projeto, onde é seu papel gerir controlo de stocks, prazos de validade e condições
de armazenamento, bem como a implementação e concretização diária de um sistema de distribuição
em dose individual unitária. Simultaneamente, em colaboração com médicos, enfermeiros e restantes
profissionais, o farmacêutico deve desenvolver um cuidado farmacêutico personalizado.
Durante o meu estágio tive a oportunidade de visitar pontualmente a Carlton Life e
acompanhar a farmacêutica responsável no seu trabalho diário, auxiliando-a e colocando
oportunamente algumas questões sobre a dimensão da gestão efetuada e relacionadas com a nutrição
especial aplicada.

13. FORMAÇÃO CONTÍNUA

Em acréscimo à prática profissional diária, o desempenho da profissão farmacêutica exige
uma constante atualização técnica, científica, ética e legal. Na qualidade de farmacêutica estagiária
tive a oportunidade de experienciar esta realidade e de compreender a importância da participação
em ações de formação.
Durante o meu percurso na FA tive a oportunidade de participar em duas formações, uma na
vertente dermocosmética - FILORGA®, e uma outra respeitante a uma nova gama de um antissético
de nova geração - octiset®. Tive ainda a possibilidade de assistir a uma palestra da HAUSMANN
GALENICA®, sobre a orientação de um naturopata espanhol bastante reconhecido na área.
Para além desta componente, a minha formação contínua ao longo do estágio foi potenciada
graças à realização de pequenos trabalhos requisitados pela equipa da FA. Alguns destes trabalhos
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estiveram relacionados com ações de marketing, tendo-me permitido adquirir conhecimentos
práticos nas diversas áreas.

Parte II – Intervenções Farmacêuticas

Projeto I - A Diabetes e a Auto-monitorização pelo Sensor Freestyle Libre®

Enquadramento
A auto-monitorização da diabetes com o sensor Freestyle Libre® é uma área recente na FA.
Por se tratar de uma doença que afeta bastantes utentes da farmácia e o dispositivo ser considerado
uma inovação tecnológica no controlo e gestão desta, dei aqui também um forte contributo desde a
primeira semana, o que levou, posteriormente à realização desta intervenção.

1. Diabetes
1.1 Definição e Descrição

A diabetes mellitus (DM) é definida como um grupo de doenças metabólicas caracterizada
pela hiperglicemia resultante da produção deficiente de insulina, da resistência à sua ação ou ambas.
A hiperglicemia crónica está associada a danos a longo prazo, disfunção e falha de diferentes órgãos,
sobretudo os olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos [30].

1.2 Epidemiologia

O relatório global da Organização Mundial de Saúde de 2016 reporta que 422 milhões de
adultos têm DM, sendo que anualmente 1,5 milhões de mortes se encontram atribuídas a esta
patologia. A sua prevalência tem continuamente aumentando nas últimas três décadas [31].
Em Portugal, no ano de 2015, estima-se que a prevalência de DM na população portuguesa
com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos - cerca de 7,7 milhões de indivíduos - seja de
13,3%, o que equivale a mais de 1 milhão de portugueses neste grupo etário [32].
Estatisticamente verificou-se um predomínio da DM muito superior nos homens (15,9%) do
que nas mulheres (10,9%). Apurou-se, também, que existe um aumento da prevalência da DM com a
idade, destacando-se que mais de 25% da população com idades entre os 60 e 79 anos apresentam
esta patologia [32].
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1.3 Classificação

1.3.1 Diabetes mellitus tipo 1

Este tipo de diabetes, responsável por apenas 5 a 10% daqueles com DM, é também
intitulada insulinodependente, e resulta da destruição das células β do pâncreas por um mecanismo
autoimune, provocando uma insuficiente secreção de insulina. Este processo de destruição de células
β pode ser detetado através de anticorpos contra as células dos ilhéus ou contra a insulina, bem como
anticorpos anti-GAD (uma enzima descarboxiladora do ácido glutâmico). Neste tipo de diabetes, a
velocidade de destruição é variável, sendo de progressão rápida no caso de bebés e crianças e de
progressão lenta nos adultos [30,31].
O pico de incidência ocorre na infância e adolescência apresentando cetoacidose como
primeira manifestação da doença. Contudo, o seu início pode ocorrer em qualquer idade. Em alguns
casos, na presença de uma infeção ou situação de stress, uma hiperglicemia ligeira em jejum pode
evoluir rapidamente para uma hiperglicemia grave e/ou cetoacidose. Particularmente nos adultos, as
células β podem preservar uma função residual prevenindo uma cetoacidose.
Por vezes, em alguns casos raros, não é possível comprovar a existência de um processo
autoimune, sendo este denominado de DM tipo 1 idiopático [30,31].

1.3.2 Diabetes mellitus tipo 2

Esta forma de DM é a mais frequente, representando cerca de 90 a 95% dos doentes com a
patologia, sendo também designada como diabetes não insulinodependente. Esta forma caracterizase pelo predomínio da insulinorresistência com deficiência relativa de insulina ou predomínio de
defeitos na secreção de insulina com ou sem insulinorresistência. Ao contrário da diabetes mellitus
tipo 1 (DM1), estes doentes muitas vezes não necessitam de insulina para sobreviver [30,31].
Neste caso, a cetoacidose não é usual, e quando ocorre está geralmente associada a situações
de stress provocado por outra doença. Uma nota de relevo está no fato de a diabetes mellitus tipo 2
(DM2) poder permanecer sem ser diagnosticada durante vários anos, pois a hiperglicemia não é
suficientemente elevada para provocar sintomas [30,31].
De um modo geral, ocorre mais frequentemente em mulheres com antecedentes de DM
gestacional (DMG) e em indivíduos obesos, pois a própria obesidade origina algum nível de
resistência à insulina [30]. Os doentes com DM2 conseguem controlar a doença aumentando a
sensibilidade à insulina, através de comportamentos que privilegiem a redução de peso e a atividade
física. No entanto, com o evoluir da doença poderá ser necessário associar um ou mais antidiabéticos
orais.
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1.3.3 Diabetes mellitus gestacional

A diabetes gestacional é similar à DM2. Porém, apenas é manifestada durante a gravidez.
Por norma, na gravidez é natural aparecer uma ligeira insulinorresistência, de modo a que uma maior
quantidade de glucose fique disponível para o bebé e, aquando de um excesso de glucose, o pâncreas
segrega maior quantidade de insulina. No entanto, se a produção de insulina no pâncreas não
conseguir acompanhar esta necessidade, suceder-se-á uma grande quantidade de glucose, resultante
na DMG [33]. Afeta cerca de 14% das mulheres grávidas e, de um modo geral, desaparece após o
término da gravidez, sendo, no entanto, então necessário proceder a reavaliação para apurar se têm
DM2 ou não [34].
De modo a reduzir os riscos para o feto é de extrema importância o diagnóstico precoce
desta patologia. A presença de hiperglicemia em jejum está associada com algumas complicações
para o bebé, tais como hipoglicemia neonatal, icterícia e macrossomia fetal. Para além disso, os
descendentes têm um elevado risco de desenvolver perturbações de homeostasia da glicose e risco de
obesidade [35].

1.3.4 Outros tipos de Diabetes

Para além dos tipos apresentados, existem outros tipos específicos [30,36]:
•

Defeitos genéticos da função das células β – defeitos monogénicos diminuindo a secreção
de insulina;

•

Defeitos genéticos na ação da insulina - mutação no seu recetor;

•

Patologias do pâncreas exócrino – Exemplos: pancreatite e carcinoma do pâncreas;

•

Endocrinopatias - doenças associadas à secreção excessiva de hormonas que antagonizam a
ação da insulina. Exemplos: Síndrome de Cushing;

•

Diabetes induzidas por químicos ou fármacos - capacidade de diminuir a secreção e
comprometer a ação da insulina. Exemplo: glucocorticoides;

•

Infeções – alguns vírus têm sido relacionados com a destruição de células β. Exemplo:
rubéola.

1.4 Fatores de Risco

No que diz respeito à DM2, existem certos fatores de risco associados, tendo como
exemplos: (1) excesso de peso e obesidade (Índice Massa Corporal ≥ 25 e ≥ 30, respetivamente), (2)
obesidade central ou visceral, (3) história familiar, (4) sedentarismo, (5) hipertensão (≥140/90
mmHg), (6) dislipidemia, (7) tolerância diminuída à glicose ou intolerância à glicose em jejum, (8)
idade ≥ 45 anos (europeus) ou ≥ 35 anos (outras regiões), e por último, (9) o consumo de fármacos
que predispõem ao aparecimentos de diabetes. [30, 36].
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1.5 Diagnóstico

O diagnóstico de diabetes realiza-se através dos sintomas que o doente manifeste e,
posteriormente, é confirmado pela realização de análises laboratoriais [36].
Segundo a Direção Geral de Saúde, o diagnóstico de diabetes e da hiperglicemia intermédia ou
identificação de categorias de risco aumentado para diabetes é feito com base nos parâmetros e
valores para plasma venoso na população em geral apresentados na Tabela 3 [36,37]:

Tabela 3: Parâmetros e valores para plasma venoso para o diagnóstico.

Diabetes mellitus
Glicemia em Jejum
Glicemia na prova de
tolerância à glicose oral
(PTGO) às 2h
Hemoglobina glicosilada A1c

≥126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l)

≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l)
≥ 6,5%

Hiperglicemia intermédia
≥110 – <126 mg/dl
(ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l)
Anomalia da glicemia de jejum
≥ 140 – <200 mg/dl
(ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/l)
Tolerância diminuída à glicose
----

No caso de se tratar de um indivíduo assintomática, o diagnóstico não se deve basear apenas
num único valor anormal de glicemia de jejum ou HbA1c numa primeira análise, devendo ser
confirmado numa segunda análise, uma a duas semanas após [36,37].
É aconselhável usar apenas um parâmetro para o diagnóstico de DM. Contudo, caso ocorra
uma avaliação simultânea de glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada A1c, e se ambos forem
valores de diagnóstico, este fica confirmado, mas se um for discordante, o parâmetro anormal deve
ser repetido numa segunda análise [36,37].

No caso da diabetes gestacional este processo é dividido em duas partes. A primeira consiste
na realização do teste da glicemia de jejum em todas as grávidas na primeira consulta de gravidez.
Caso o valor obtido se encontre entre o ≥ 92 mg/dl e <126 mg/dl (ou ≥ 5,1 e <7,0 mmol/l), é possível
confirmar o diagnóstico como diabetes gestacional. No entanto, se o valor obtido for <92 mg/dl,
realiza-se então PTGO com 75 g de glicose, às 24-28 semanas de gestação. Esta prova é realizada
em jejum de 8-14h, com determinação dos valores de glicemia às 0, 1 e 2 horas. O critério para
diagnóstico de diabetes gestacional, está na confirmação de um ou mais valores [35,36]:
i. às 0 horas, glicemia ≥ 92 mg/dl (ou ≥ 5,1 mmol/l);
ii. à 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dl (ou ≥ 10,0 mmol/l);
iii. às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dl (ou ≥ 8,5 mmol/l).
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1.6 Sintomas

A DM é considerada uma doença silenciosa, visto que se pode desenvolver durante longo
tempo sem apresentar sintomas. No entanto, existem algumas manifestações clínicas mais comuns às
quais devemos estar atentos e que podem auxiliar num diagnóstico mais rápido prevenindo
complicações associadas.
É de salientar que existem sintomas associados ao aumento dos níveis de glicose
(hiperglicemia), mas também relacionados com os níveis baixos de glicose (hipoglicemia).
Relativamente aos sintomas associados à hiperglicemia podem ser distinguidos tendo em
conta os tipos de DM mais comuns existentes:
•

DM1 (na criança ou nos jovens): pelo facto de a DM1 aparecer subitamente, os sintomas
são bastante nítidos. Os doentes com esta patologia apresentam poliúria, polifagia, fadiga
associada a dores musculares, dores de cabeça, náuseas e vómitos [38];

•

DM2 (no adulto): neste caso, geralmente, os sintomas apenas se manifestam quando a
glicemia está bastante elevada. Por esta razão, quando são percetíveis sintomas, o doente
pode já apresentar algumas complicações em certos órgãos. Alguns sintomas caracterizamse pela visão turva, xerostomia, polidipsia e polifagia [38].

•

DMG (em grávidas): neste caso é necessária uma especial atenção, visto que os sintomas
podem ser facilmente confundidos com os sintomas da gravidez, podendo estes incluir:
aumento de peso da grávida e/ou bebé, infeções na bexiga e vagina, poliúria, polidipsia e
polifagia [34].

Os casos de hipoglicemia ocorrem, geralmente em diabéticos que utilizam fármacos de
modo a controlar a doença. Estes casos devem-se principalmente a três motivos, isolados ou em
conjunto: à toma excessiva ou incorreta da medicação, a um jejum prolongado e a exercício físico
inadequado. [38] É extremamente necessário a constante medição dos níveis glicémicos, de modo a
que estes não se encontrem abaixo de 70 mg/dl. Caso isso se verifique, é natural o doente
experienciar alguns dos seguintes sintomas: dificuldade em raciocinar, tremores, palidez, palpitações
e formigueiro nos lábios e língua [39]. Nestes casos é necessário solicitar uma consulta com o
médico de família, de modo a que possam ser introduzidas alterações ao seu perfil farmacológico
bem como para que possa esclarecer dúvidas relacionadas com a doença, contribuindo para a
melhoria da sua qualidade de vida [38, 39].

1.7 Tratamento da Diabetes

O tratamento de diabéticos tem como objetivos globais manter os doentes sem sintomas de
hiperglicemia ou de hipoglicemia, reduzir ao máximo a risco cardiovascular controlando as comorbilidades (tabaco, colesterol, hipertensão e obesidade), e também prevenir ou minimizar o risco
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de complicações crónicas, acrescendo no caso das crianças o objetivo em manter o seu crescimento e
desenvolvimento normais. De modo a que isto seja possível, para além da farmacoterapia associada
a cada paciente, é necessário que cada diabético receba uma formação contínua, esteja esclarecido
sobre a doença e que reconheça sintomas alarmantes [40].

1.7.1 Farmacoterapia

O tratamento farmacológico da DM1 realiza-se através da administração de injeções de
insulina por via subcutânea, assim que o diagnóstico for concluído. A sua administração deve ser
efetuada conjuntamente com uma vigilância correta da glicemia, uma alimentação saudável e a
prática regular de exercício físico [41]. A população que emprega esta terapia deve receber formação
para que consiga relacionar a dose de insulina administrada com os três fatores mencionados
anteriormente, bem como saber reconhecer sinais e sintomas de alguns dos seus efeitos adversos.
A insulinoterapia requer especificidade para o doente, e para isso existem variados tipos de
insulina, cada uma de ação diferente (ação ultra-rápida, rápida, intermédia e lenta ou longa) [41].
A técnica aplicada para a administração é extremamente importante para que esta cumpra o
seu efeito. A aprendizagem deve ser acompanhada por um profissional de saúde, como o
farmacêutico, devendo este garantir que o paciente não apresenta qualquer dúvida sobre os locais de
aplicação, a preparação das canetas e o correto modo de administração, visto que a hipoglicemia,
aumento do peso e formação de um “rash cutâneo” são apenas alguns dos efeitos adversos possíveis,
caso a administração não seja a correta [38-41].

O tratamento da DM2 inicialmente começa através do controlo da doença com alteração dos
hábitos alimentares, todavia com o evoluir da mesma é necessário introduzir antidiabéticos orais, tais
como [40, 42-48]:
•

Biguanidas: esta classe terapêutica apresenta a metformina como fármaco de eleição, sendo
proposta em todos os doentes com DM2. Como ações principais entende-se o combate à
insulino-resistência e o aumento da utilização periférica da glucose, bem como a fácil ação
da insulina circundante. O fármaco não modifica a secreção de insulina, tendo por esta razão
a vantagem de não provocar hipoglicemia. O facto de apresentar um ligeiro efeito
anorexigénio melhora o controlo de aumento de peso, sendo por isso de uso preferencial no
diabético obeso. Os efeitos indesejáveis mais comuns são distúrbios gastrointestinais, como
a diarreia;

•

Sulfonilureias: estas apresentam duas ações, a pancreática (principal) revelando-se pela
estimulação da libertação de insulina pela célula β, e a extrapancreática, exercendo a sua
ação através da inibição da absorção gastrointestinal de glucose e aumento do uptake da
glicose para o músculo e adipócitos. São fármacos bem tolerados e eficazes, no entanto
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apresentam risco de hipoglicemias e aumento de peso. São exemplos desta classe a
glimepirida, a glipizida e glibenclamida;
•

Glinidas (segretagogos de ação rápida): apresentam um mecanismo de ação similar ao grupo
anterior, no entanto apresentam um menor risco hipoglicémico. São rapidamente absorvidas
e de ação rápida, contudo apresentam como desvantagens o custo elevado e uma posologia
de três vezes ao dia. Exemplos: nateglinida, repaglinida;

•

Glitazonas (derivados da tiazolidinediona): exibem ação direta ao nível do fígado, músculo
esquelético e tecido adiposo promovendo a ação da insulina. Um dos seus efeitos
secundários é o aumento de peso, e por causa disso são usadas em associação com a
metformina em doentes obesos. Exemplos: pioglitazona, rosiglitazona;

•

Inibidor da alfa-glucosidades (acarbose): atua através do atraso da digestão e absorção dos
hidratos de carbono, reduzindo os picos pós-prandiais glicémicos. A flatulência e a diarreia
apresentam-se como efeitos adversos deste inibidor;

•

Análogos do GLP-1 (Glucagon – like peptide): aumentam a secreção de insulina dependente
da glicose, inibem a secreção de glucagon e atrasam o esvaziamento gástrico. Apresentam a
vantagem de reduzir eficazmente a glicemia com poucas ou nenhumas hipoglicemias,
produzindo ainda perda de peso. Salienta-se, porém, o custo elevado e a alta frequência de
efeitos adversos. Exemplos: exanatida;

•

Inibidores da dipeptidilpeptidase IV (iDPP-VI): atuam por inibição da DPP-VI, responsável
pela degradação do péptido intestinal GLP-1, produzindo a libertação de insulina
pancreática e inibindo a libertação de glucagon. Administram-se, apenas numa dose diária
única (sitagliptina) ou em duas doses (vitagliptina). Estes fármacos controlam a
hiperglicemia sem causar aumento do peso e a sua incidência de hipoglicemia é muito
baixa. Como desvantagem apresenta-se o custo elevado;

•

Inibidores de SGLT2 (inibidores do co-transportador sódio-glicose tipo 2): são uma nova
classe terapêutica. A sua ação revela-se através de uma inibição que induz a diurese,
aumentando a excreção urinária da glicose, reduzindo, assim, a hiperglicemia e o peso
corporal. São exemplos desta classe a dapaglifozina e a canaglifozina. O aumento de
infeções micóticas e urinárias são algumas das suas desvantagens [49].

1.8 Complicações

Com o passar dos anos, o paciente diabético poderá desenvolver complicações originárias
na doença. O diagnóstico precoce e uma monitorização adequada são por isso fatores primeiros para
prevenir ou atrasar o aparecimento destas complicações que podem ser divididas em alterações
microvasculares e macrovasculares [50].
Dentro das complicações microvasculares incluem-se: a retinopatia diabética, que afeta
cerca de 40 a 50% dos doentes diabéticos, onde estes apresentam grande probabilidade de
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desenvolver cegueira; a nefropatia diabética, doença renal resultante de uma menor capacidade de
filtração dos rins; e a neuropatia diabética, afeta cerca de 60% dos diabéticos, e provoca problemas
como o pé diabético [50,51].
No que diz respeito a complicações macrovasculares, nestas incluem-se as doenças
cardiovasculares, pois os diabéticos são indivíduos mais propensos a desenvolverem doenças
relacionadas com o coração [50-52].
Adicionalmente, outras complicações como a hipoglicemia, infeções (gengivite - mais
frequente), cetoacidose e coma hiperosmolar (não cetónico) também podem surgir [50,51].

1.9 Auto-monitorização

A auto-monitorização do nível glicémico é demonstrada pela melhoria do controlo dos
níveis sanguíneos de glucose nos pacientes e também da doença a longo prazo. Esta monitorização
permite ao doente avaliar corretamente o efeito e a adesão à terapêutica, da dieta e do exercício
físico praticado. De acordo com os resultados obtidos, é possível avaliar e ajustar esses parâmetros
de modo a ir ao encontro das necessidades do doente. Para além disso, uma das principais vantagens
revela-se na autonomia adquirida, o que resulta numa maior consciencialização deste para a
patologia [53,54].
Atualmente, este auto-controlo pode ser realizado em qualquer lado, visto que os aparelhos
são práticos e de fácil utilização. Analogamente, a frequência e o horário de monitorização deve ser
definido de acordo com as necessidades de cada doente [53].

2. Sensor Freestyle Libre®
O sensor Freestyle Libre®, um dos produtos disponíveis pelos laboratórios Abbott, é
distinguido como produto inovador de tecnologia exclusiva, sendo o primeiro medidor de glicose
que dispensa as picadas nos dedos rotineiras. O sensor é indicado para a medição glicémica no
líquido intersticial em indivíduos (a partir dos 4 anos) com DM, tendo sido desenvolvido com o
intuito de melhorar a qualidade de vida do doente [55].
O sensor apresenta um tamanho de 5mm de altura e 35mm de diâmetro, pesa cerca de 5
gramas, com memória de armazenamento de 8 horas com leituras a cada 15 minutos e apresenta um
período de utilização de 14 dias [55] (Anexo III).
O sensor é aplicado na parte posterior do braço, com o auxílio de um aplicador simples e
descartável. No momento da aplicação, um filamento fino e flexível é introduzido de forma indolor
debaixo da pele, utilizando um pequeno adesivo para o manter no local.
Para além deste sensor, é necessário adquirir o leitor (compra única) no qual todas as
informações patentes do aparelho se irão revelar utilizando o Sistema Flash de Monitorização. Este é
um aparelho pequeno e prático com memória até 90 dias, que permite, ao fim deste período, obter
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um quadro glicémico. Para se efetuar a leitura do nível de glicose basta apenas aproximar o sensor
do leitor durante 1 segundo [56].
O sistema apresenta, portanto, inúmeras vantagens para quem o adquire, entre elas uma
comodidade extrema, visto que realiza e guarda de forma contínua a leitura da glicose ao longo do
dia e da noite, em substituição às picadas diárias e tiras de teste. É de utilização simples, permitindo
à pessoa que o adquira realizar atividades normais do quotidiano (exercício físico, tomar duche e
nadar), discreto e bastante fácil de usar, permitindo ainda observar as ultimas 8 horas de dados de
glicose e uma seta indicando a tendência da glicose [56].

3. Intervenção Farmacêutica

3.1 Objetivos

A intervenção teve como objetivo:
•

Avaliar a satisfação dos utentes face ao sensor Freestyle Libre®;

•

Perceber os motivos incitadores à sua utilização;

•

Analisar a diferença verificada na monitorização da patologia antes e depois da compra;

•

Observar o papel do sensor na qualidade de vida;

•

Perceber e promover o conhecimento adicional sobre a patologia.

3.2 Métodos

A FA segue bastantes utentes utilizadores deste aparelho, apresentando um público
heterogéneo e oriundo das diferentes partes do país.
De modo a cumprir os objetivos traçados, a presente intervenção farmacêutica materializou-se pela
elaboração de um questionário, visando avaliar a experiência pessoal para com o sensor e as
conhecer as consequentes alterações tanto na patologia como no quotidiano. Este inquérito
apresentava, adicionalmente, afirmações de carácter verdadeiro ou falso, de modo a avaliar o nível
de informação que o doente possuía sobre a própria patologia (Anexo IV).
Este questionário era disponibilizado ao utente no momento em que se dirigia à farmácia para
comprar um novo sensor.
Em alguns casos, o contacto com o utente foi realizado por via telefónica, pois alguns utentes, no
período em que realizei a intervenção, não necessitavam de adquirir um novo sensor.
Após as respostas dos participantes na intervenção, e de acordo com o respondido, estava prevista a
elaboração de alguns folhetos informativos abordando temas onde ficasse patente dos questionários
haver nos doentes mais dúvidas e expondo, também, algumas alternativas complementares de nível
nutricional e suplementar. Porém, não foi possível concretizar esta ação, uma vez que, pelas
sugestões recebidas, os utentes destacavam problemas mais associados ao aparelho - de como é
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exemplo “incongruência de valores devido à hidratação” – do que a questões relativas à doença em
si e respetivo tratamento.

3.3 Discussão

A ideia para a realização deste tema decorre do facto de o meu percurso como farmacêutica
estagiária na FA ter envolvido frequentemente estes produtos. Não me sendo, no início, familiares
suscitaram por isso maior curiosidade. Importa também notar que existem apenas duas farmácias em
Portugal que realizam este serviço, uma delas a FA. Outro fator motivador esteve no atual preço
deste aparelho (59,90€), por não se enquadrar num limite acessível à maior parte da população
portuguesa relativamente a estes produtos – ainda que exista a possibilidade de o Estado passar a
comparticipar estes artigos num futuro próximo.
Este inquérito contou com a participação de 25 utentes, entre eles doentes com DM1 (uma
criança, um adolescente e alguns adultos), doentes com DM2 menos controlada e que fazem
insulina, e uma gravida com DMG.
Os resultados obtidos foram, na generalidade, bastante homogéneos. Para começar, quase
todos os utentes classificaram a sua experiência com o sensor no valor de sete ou superior, numa
escala de 1 a 10, o que demonstra uma clara satisfação com o uso aparelho.
A questão relativa ao preço de custo do sensor resultou numa diversidade de respostas; em
alguns casos, a razão motivadora foi o desconhecimento de alternativas; porém, a maioria das
respostas apontou a comodidade, assim como a proteção da polpa dos dedos evitando as constantes
picadas e a perda de sensibilidade nesta área a longo prazo, como sendo a principal razão motivadora
ara o uso deste sistema de auto-monitorização.
Todos os participantes responderam, de forma inequívoca, que a utilização deste sensor
ajudou à monitorização da diabetes, sobretudo pela possibilidade de conseguir verificar os níveis
glicémicos em qualquer altura do dia através do sistema incluído no sensor, e porque percebendo a
tendência da glicemia puderam evitar o desenvolvimento de episódios de hipoglicemia e de
hiperglicemia.
Através das afirmações verdadeiras e falsas sobre a patologia, foi-me possível perceber que,
de uma forma geral, os utentes possuíam um nível satisfatório de conhecimento sobre a DM, visto
que 6 das 7 afirmações apresentadas foram respondidas corretamente em 80% dos inquéritos.

3.4 Conclusão

Considero o balanço global da presente intervenção farmacêutica positiva, porquanto todos
os objetivos estipulados foram cumpridos. É de salientar a ajuda da equipa da FA para a
concretização deste projeto e a disponibilidade com que os utentes participaram no questionário.
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Esta intervenção contribuiu para que, como profissional de saúde, tenha passado a
compreender de um ponto de vista mais pessoal, a importância da auto-monitorização da DM através
da utilização de uma solução que permita melhorar a qualidade de vida.
Considero que esta intervenção teve um impacto positivo para os utentes participantes visto
que puderam exprimir dúvidas e questões sobre o tema. Acresce positivamente o quanto esta ação
foi também de proveito para os profissionais de saúde da FA - visto que é um meio de avaliação que
traduziu o conhecimento da patologia em questão nesta amostra de participantes.

Projeto II – A Exposição Solar e Alterações Cutâneas
Enquadramento
Diariamente, estamos expostos à radiação solar, pelo que por vezes é facilmente esquecido o
impacto negativo que esta pode possuir na nossa pele. A época em que realizei o meu estágio
profissionalizante coincide com a altura do ano em que a radiação se encontra mais intensa,
tendendo a população a tornar-se mais cuidadosa e observante para possíveis alterações cutâneas.
Tendo isso em conta e de modo a ir de encontro às necessidades da população facultando-lhes
informação sobre as formas adequadas de proteção, decidi realizar esta intervenção.

1. A pele
Representando cerca de 16% do peso corporal, a pele é considerada o maior órgão do corpo
humano. Dependendo da localização anatómica e fatores ambientais condicionantes, esta demonstra
uma diversidade funcional e estrutural notável, que é atribuída à complexidade da sua estrutura [57].

1.1 Estrutura da Pele

A pele é organizada em duas camadas primárias, a epiderme e a derme, que juntas são
constituídas de componentes epiteliais, mesenquimais, glandulares e neurovasculares. Sob estas,
possuem, adicionalmente, uma camada subcutânea, a hipoderme [57].

Figura 1: Estratificação da pele em camadas.
Adaptada de [58]
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•

Epiderme: constituída por vários tipos de células, das quais a maior parte são queratinócitos
(80-90%), responsáveis pela produção de queratina, sendo a restante parte composta por
melanócitos

(5-10%),

encarregues

da

produção de melanina, células de Langerhans
(macrófagos residentes responsáveis pela
defesa imunológica) e células de Merkel
(filamentos nervosos). Esta camada não
apresenta vasos sanguíneos, obtendo os
nutrientes necessários através dos vasos
sanguíneos existentes na derme. A epiderme é
a camada mais exterior e serve como ponto de
contacto para com o ambiente representando,
portanto, um papel essencial para a proteção

Figura 2: Composição da epiderme.
Adaptada de [58]

do corpo humano [59].
•

Derme: esta camada é constituída por fibras de colagénio (70%) e fibras elásticas (2-4%)
responsáveis pelo suporte mecânico e elasticidade da pele, respetivamente. A derme é
também composta por glicosaminoglicanos (suporte das fibras elásticas e de colagénio),
fibroblastos (sintetizam o colagénio e a elastina), vasos sanguíneos (transporte de
nutrientes), entre outros. Esta camada ostenta uma substância gelatinosa pela presença do
ácido hialurónico, cuja função remete para a retenção do volume da pele e quantidade de
água [59].

•

Hipoderme: esta camada, a mais interna, é composta por células adiposas, funcionando
assim como um isolante térmico. É também, responsável pelo armazenamento de energia e,
em algumas partes do corpo, atua como protectora contra choques mecânicos [60].

Uma pele saudável permite uma proteção contra diversos fatores ambientais sendo eles: físicos
(trauma mecânico, queimaduras, radiação), químicos (agentes destrutivos, xenobióticos, alergénios)
e biológicos (bactéria, vírus, entre outros) [61]. No entanto, o maior papel exercido pela pele é a
manutenção da homeostase, através da prevenção de perda descontrolada de água, iões e proteínas
séricas do organismo para o ambiente. Este papel de barreira garante, assim, a integridade do corpo
humano e controla a troca de substâncias com o meio ambiente [62]. No âmbito deste trabalho, o
papel barreira da pele aplica-se na proteção contra a radiação solar.
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1.2 Efeito da radiação UV na pele

A radiação solar é constituída pela radiação ultravioleta (UV), radiação visível e a radiação
infravermelha. Para este trabalho abordaremos apenas a radiação UV, porque apesar de todas as
radiações terem a capacidade de penetrarem a pele, apenas a radiação UV contribui para uma
variedade de problemas de pele incluindo inflamação, envelhecimento degenerativo e cancro [57].
A radiação UV pode ser subdividida em UVA, UVB e UVC, sendo o fator diferenciador a
forma como cada uma atravessa a atmosfera terrestre. No caso da UVC, as suas radiações são
facilmente filtradas pelo ozono atmosférico, o que é extremamente benéfico para a população, visto
que estas são altamente perigosas, pois tem a capacidade de eliminarem organismos celulares
aquando expostos [63]. No que diz respeito à radiação UVB, estes são apenas parcialmente filtrados
pela camada de ozono, dos quais apenas 5% atinge a superfície terrestre. Estes raios têm a
capacidade de penetrar a camada superficial da pele até à sua camada basal, onde formam espécies
reativas de oxigénio e nitrogénio bastante prejudiciais para o organismo [63, 64]. A energia dos
fotões de UVB pode também ser diretamente absorvida, através das bases celulares de DNA
causando lesões mutagénicas. Uma acumulação destas nas células da pele está associada com o
desenvolvimento de cancro [63, 65, 66]. Por último, as UVA, menos energéticas que as UVB, mas
presentes em maior quantidade (cerca de 95%) penetram mais profundamente na pele atingindo a
derme. Apesar de ter uma maior capacidade de penetração, esta não é tão prejudicial, porém não se
podendo tomar como inofensiva, pois esta também produz espécies reativas de oxigénio e altera
proteínas (como as fibras de elastina e colagénio), lípidos e DNA [63, 66]. O dano oxidativo
resultante contribui significativamente para o envelhecimento prematuro, formação de rugas e,
indiretamente aumenta o risco de desenvolvimento de cancro [66].

1.3. Melanina e Pigmentação da Pele

Os melanócitos são células produtoras de pigmentação da pele através da produção de melanina.
Estes absorvem a radiação UV e conseguem sobreviver a um nível considerável de genotoxicidade
[66]. A pele depende dos melanócitos para fornecer fotoproteção e termorregulação através do
produto resultante. Os melanócitos transferem a melanina para os queratinócitos de modo a
protegerem-nos da luz ultravioleta dando cor à pele [67]. No estrato córneo (estrutura mais
superficial da epiderme), estes estão uniformemente distribuídos de forma a criarem uma barreira
absorvente de radiação UV com a finalidade de diminuírem a penetração desta na pele. A quantidade
e o tipo de melanina epidermal são os principais fatores que determinam a tez da pele e a
sensibilidade aos raios UV [65,67].
Em 1976, tendo em conta a etnia e reação à exposição solar da pele, Fitzpatrick classificou
seis fototipos de pele diferentes, de modo a avaliar a sensibilidade cutânea à radiação UV, variando
do tipo I ao VI, conforme apresentado na tabela seguinte [68,69]:
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Tabela 4: Classificação dos fototipos de pele por Fitzpatrick.

Resposta cutânea à

Fototipo de Fitzpatrick

Pigmentação

I
(Pele muito clara; Sardas, cabelo loiro ou ruivo
e olhos claros)

Raramente ou
nunca bronzeia

Queima sempre

II
(Pele clara; Cabelo loiro, claro ou ruivo e olhos
claros)
III
(Tez muito pouco morena; Cabelos louros ou
castanhos)
IV
(Pele morena; Cabelo e olhos castanhos ou
pretos)
V

Bronzeado raro,
ou de tonalidade
muito suave

Queima facilmente

Bronzeado
progressivo

Queima moderadamente

Bronzeia com
facilidade

Queima minimamente

(Peles morena; Olhos e cabelos escuros)

facilmente

VI
(Pele negra; Cabelos e olhos pretos)

Bronzeia muito

Bronzeia sempre

radiação UV

Raramente queima

Quase nunca queima

1.4 Protetor Solar e fator de proteção solar

A utilização de protetores solares representa uma forma simples, prática e eficiente de
proteção contra os danos infligidos pela radiação solar. Os protetores solares são geralmente
diferenciados em duas categorias: físicos e químicos.
Os protetores solares químicos contêm ingredientes ativos, como é o caso das benzofenonas,
que absorvem a radiação UV incidente reduzindo a sua penetração na pele. Alternativamente, os
protetores solares físicos com agentes minerais, como o dióxido de titânio e o óxido de zinco
refletem e dispersam a radiação [65,70].
O fator de proteção solar (FPS) é utilizado para avaliar a eficiência de um protetor solar
contra a radiação UV protegendo, assim a pele de um dano solar.
O FPS é definido através da razão entre a dose de radiação UV que induz um eritema
percetível numa pele protegida por um protetor solar, sobre a dose de radiação UV que induz um
eritema percetível numa pele não protegida [71]. O FPS deve também ser adequado ao tipo de pele e
ao tipo de exposição solar. Sendo assim, quanto menor for o fototipo de pele do indivíduo, maior
deve ser o FPS do protetor solar a usar.

1.5 Cancro da pele

A radiação solar, em quantidades adequadas é bastante benéfica para o corpo humano.
Tome-se como exemplo quando é essencial na síntese de vitamina D. No entanto, a exposição
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excessiva acarreta sequelas negativas para o corpo humano, podendo conduzir a complicações
agudas (queimaduras solares e fotodermatites) e/ou crónicas, como é o caso do cancro de pele [72].
O cancro de pele é a neoplasia mais frequente na raça branca em todo o mundo. Em
Portugal, a incidência do cancro da pele tem vindo a aumentar, resultante, principalmente da maior
exposição solar da população [73]. O cancro da pele é comummente designado como um
crescimento da pele anormal. Este tipo de cancro, que representa cada vez mais um problema de
saúde geral, é divido em dois tipos: o melanoma (menos comum, no entanto mais perigoso) e o nãomelanoma, que inclui o carcinoma basocelular (mais comum) e o carcinoma espinocelular [72,74].
Maioritariamente, estes tipos de cancro têm escassos sintomas, o que torna difícil a sua
deteção prévia. De modo evitar a existência ou a progressão do cancro é necessária uma constante
vigilância da pele e de possíveis alterações que ocorram, principalmente no que diz respeito a sinais
e manchas.

1.5.1 Sinais e sintomas

Na maior parte dos casos os sinais são inofensivos, sendo exemplo aqueles que se
desenvolveram e mantêm a sua forma, tamanho e cor com o passar dos anos. Contudo é
importantíssimo saber reconhecer alterações nestes que possam sugerir o desenvolvimento de um
melanoma [75]. Nessa categoria inserem-se sinais não usuais, nódulos, manchas, feridas e alterações
numa área da pele. Um dos sinais de alerta mais importante, no que diz respeito a um melanoma é o
aparecimento de uma nova mancha ou sinal e alteração do seu tamanho, forma ou cor. Outro fator
alarmante é o facto de se aparentar completamente distinto de todos os já existentes na pele [75-77].
De forma a auxiliar a população em geral para o reconhecimento destes sinais de alarme é,
geralmente utilizada a regra do “ABCDE”, traduzindo-se por [75,77]:
•

Assimetria: quando uma parte do sinal ou marca de nascença não é igual à outra parte;

•

Bordos: quando as bordas são irregulares, podendo o pigmento disseminar-se para a pele
circundante;

•

Cor: quando não apresenta a mesma cor por todo o sinal e inclui diferentes tons de castanho
e preto, e por vezes vermelho, branco ou azul;

•

Diâmetro: se ocorreu um aumento do tamanho;

•

Evolução: se o sinal altera o seu formato, tamanho e cor.

Outros fatores alarmantes também podem abranger vermelhidão ou inchaço para além da
borda do sinal, sensação de comichão ou dor, ou alteração da superfície deste [75].
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2. Intervenção Farmacêutica
2.1 Objetivos

A intervenção dedicada teve como objetivos:
•

Responder às necessidades dos utentes, visto que era do interesse da população a realização
de uma intervenção relacionada com o tema;

•

Promover uma educação da população para os riscos associados à exposição solar e a
devida proteção necessária;

•

Divulgar produtos existentes referentes à proteção solar;

2.2 Métodos

De modo a cumprir os objetivos traçados, a presente intervenção farmacêutica materializouse através da realização de um rastreio de alterações cutâneas.
A FA dispõe de uma enfermeira especializada no tema com quem em comum se agendou
uma data para dar inicio ao processo de divulgação do rastreio junto dos utentes o que se fez com a
afixação de um cartaz na parte exterior do estabelecimento.
Paralelamente, foi elaborado uma imagem publicitária desta mesma intervenção, que foi
posteriormente enviada por email para alguns contactos registados (Anexo V).
Adicionalmente foi efetuado um contacto telefónico, por chamada ou SMS, a alguns utentes
que previamente tinham demonstrado interesse na ação realizada.
O rastreio, com duração de 15 minutos, dividiu-se em dois momentos. O primeiro dedicado
à realização de um questionário, de modo a compreender o historial clínico, a avaliação do tipo de
pele, o nível de exposição solar e precauções tomadas de cada indivíduo. (Anexo VI). No segundo
momento, procedeu-se então à observação das alterações cutâneas que preocupavam o utente.
A intervenção concluía-se com o esclarecimento de possíveis questões que o utente
apresentasse e, ainda, à entrega de um pequeno folheto com algumas precauções para evitar os riscos
da exposição solar (Anexo VII).

2.3 Discussão

O período de realização do estágio profissionalizante ocorreu na época do ano na qual
estamos mais expostos à radiação solar. Achei pois pertinente abordar um tema relacionado com a
exposição solar e consequentes alterações cutâneas. Rapidamente me apercebi que o tema era do
interesse comum da população através do feedback recebido e pela forma acelerada com que
preenchemos as vagas disponíveis para a ação.
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Durante o contacto com os utentes, estes demonstravam-se interessados no tema e dispostos
a aprender um pouco mais relativamente a precauções a tomar quanto à proteção solar, para além da
normal preocupação que os motivou a participarem no rastreio.
Após a examinação da pele e alterações cutâneas de 10 participantes, a maior parte dos
utentes não revelou alterações cutâneas preocupantes. Contudo, em dois casos foi aconselhada a
consulta a um dermatologista, para que as alterações cutâneas pudessem então ser corretamente
vigiadas. Não obstante, alertou-se a todos para a necessidade de constante vigilância e em caso de se
verificar mudança na alteração cutânea, procurar um médico especialista.

2.4 Conclusão

Dada a consciencialização crescente sobre a saúde da pele, tema com cada vez mais
mediatismo e impacto na sociedade, não só pelos casos de cancro ma, também, pela preocupação do
cidadão comum em se proteger dos malefícios do sol, creio que esta intervenção tem balanço
positivo tanto para os utentes com para a farmácia.
O farmacêutico, como profissional de saúde, tem como dever sensibilizar a comunidade
acerca dos perigos de saúde pública, entre estes contando-se o cancro de pele. Uma das suas
intervenções passa pois pela prevenção e deteção de fatores de risco, evitando assim males maiores.

Projeto III – Check-up Saúde
Durante o meu período de estágio, o diretor técnico da FA apresentou-me a oportunidade de
durante duas semanas trabalhar no Espaço Saúde Lionesa ESL pertencente ao grupo Fastfarma, do
qual a FA faz parte.
O Espaço Saúde Lionesa é uma parafarmácia que está incluída no Centro Empresarial
Lionesa. A sua localização faz com que o grupo de utentes, além dos utentes moradores da área, seja
maioritariamente composto por adultos trabalhadores na área empresarial, sendo por isso também
mais tipificável como tendo maior poder de compra e grau de educação mais elevado.
No período em que permaneci no ESL, o meu trabalho consistiu principalmente no
atendimento ao balcão, realização e aprovisionamento de encomendas, gestão de stocks, e realização
dos serviços provedores da farmácia principalmente ao nível dos parâmetros biológicos e
bioquímicos.
Após alguns dias ao serviço, rapidamente me apercebi que os utentes não mostravam
interesse na realização dos ditos testes rápidos (medição da pressão arterial, do colesterol, da
glicemia, entre outros), apesar do espaço disponibilizar estes serviços gratuitamente
Por esta razão, com o objetivo de sensibilizar os clientes do ESL para a importância de,
pontualmente, realizarem estes testes em prol da sua saúde, afixei junto ao balcão de atendimento
perguntas instigadoras que suscitassem o interesse do cliente para o tema (Anexo VIII). Caso esta
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técnica não surgisse efeito junto do utente, abordaria casualmente o cliente e questionava sobre o
tema e a sua saúde de modo a proporcionar oportunidade para o sensibilizar para a realização dos
testes.
A mudança observada foi notória, culminando numa maior realização destes testes bioquímicos e ao
mesmo tempo alertando os utentes para as doenças associadas, como é expectável de um profissional
de saúde como o farmacêutico.
Para além disto, como a FA apresenta um laboratório homeopático em crescimento, entendi ser
oportuno dar a conhecer aos utentes do ESL a possibilidade de adquirirem estes produtos. Para tal,
elaborei um cartaz que irá brevemente ser colocado. (Anexo VIII)
Concluindo, num balanço global, considero a minha experiência extremamente enriquecedora, tendo
exigido da minha parte um espírito dinâmico e trabalhador, bem com uma extrema responsabilidade,
dada a também acrescida confiança que foi depositada em mim.
O facto de representar autonomamente um estabelecimento de saúde permitiu-me aprofundar
conhecimentos nas áreas da dermocosmética, dos produtos fitofarmacêuticos, da suplementação
alimentar e, naturalmente os MNSRM.
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Considerações Finais
Poder-se-á considerar o presente relatório como objeto de avaliação referente ao estágio
curricular desenvolvido na FA.
A concretização deste representa um trabalho dinâmico e multidisciplinar desenvolvido
diariamente na FA, no qual tive o privilégio de se integrada. Neste estágio pude desenvolver o meu
espirito de equipa, comunicação e responsabilidade, onde cresci bastante como profissional e que
todos os ensinamentos e conselhos adquiridos guardarei para a minha carreira que agora começa.
Para além de ser reflexo de aprendizagem inerente a todo o estágio, este relatório acarreta
cinco anos de aprendizagem pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, por isso espero
que toda a jornada percorrida contribua para que venha a ser uma profissional competente,
interventiva no meio social em que me venha inserir e ciente das responsabilidades para com a
população e a profissão farmacêutica.
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Introduction
From the 30th of January until the 30th of April, we performed our hospital internship in ClujNapoca, Romania. Besides a good professional experience, we were also excited for this
adventure on a foreign country. During this period, we did our hospital internship at the Spitalul
Clinic auRecuperare in Cluj-Napoca. However, we had the chance to visit others hospitals as it
was the case of The Oncology Institute Prof. Dr.Ion Chiricuţă and the Polaris Medical Cluj, a
private rehabilitation hospital. Besides that, we also had the opportunity to participate in some
classes about pharmaceutical care, in the Pharmacy department of the UMF Iuliu Hațieganu
University of Medicine and Pharmacy. These experiences contributed to improve our
knowledge about pharmaceutical sciences, as well as to learn other things and to understand the
differences in pharmacies and the healthcare system between Romania and Portugal.
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1. Romania, Cluj-Napoca, and Romania Healthcare
Located in East Central Europe, and surrounded by Ukraine, Moldova, Bulgaria, Serbia,
Hungary and the Black Sea, Romania presents a total area of 238,391 km², with a population
over 19 million people, being Bucharest the capital and biggest city, with almost 2 million
people [1,2]. Romania has joined the European Union (EU) in 2007 and the North Atlantic
Treaty Organization (NATO) in 2004.3 Their national history is rich, full of wars and fights for
lands, being a part of the Roman empire, and it has been suffered some Hungarian, Austrian and
German influences, not to mention the period marked by the communist dictatorship in the
second half of the XX century [3].
Cluj-Napoca is the second largest city, with 325 thousand habitants, and it is also known as
capital of the historical province of Transylvania. The high number of faculties reflects the big
number of students living there, including foreign students. The city was considered the
European Youth Capital in 2015. It is indeed a city full of young people and culture, with plenty
of activities occurring during the year [4]. It has also an academic spirit, due to their 12
universities (6 private and 6 public) representing the city with one third of the 12 top
universities in the country [5]. The "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy
(UMF) is the university with the highest number of foreign students (2188), which is
approximately one third of the total students [5].
Romania has the second highest poverty rate in the EU, being the corruption and the lack of
modern communication routes considered the main obstacles to its economic development [6].
This has direct influence over the health of their people. In fact, Romania has some concerning
health indicators; Life expectancy and mortality are under the EU averages, as well as the
incidence of tuberculosis, HIV/AIDs and others immunization rates are alarming [6]. Besides
that, a trending emigration of physicians and nurses, on a search for better salaries and working
conditions, is also a problem. Although reforms in the health system has been constant but
ineffective, the National Health Strategy 2014–2020 is pointing to get the best possible health of
the citizens and to improving their quality of life [6].

2. Spitalul Clinic de Recuperare
2.1 The hospital
Most of the days of our internship were spent in the Spitalul Clinic de Recuperare.
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Since its inauguration, in 1978, this hospital has become a local and national reference when it
comes to medicinal rehabilitation, as its main mission is to provide the best medical services
and to improve the health of the population [7]. Their 23 000 square meters helps it to offer all
the conditions and space to give healthcare services to a large number of patients [7].
The hospital is composed of diverse multidisciplinary teams that work to prevent and/or
minimize the consequences acquired from some diseases and to promote the full recovery,
maintaining also the psychological and social health and adapting medical services to the
patients’ needs [7].
Being the unique hospital of these kind in the region of Transylvania, the Recuperare Cluj
Napoca not only offers a vast offer of medical services at different specialties but also to give
support to the largest amount of people requiring health rehabilitation [7]. Annually, the hospital
receives around 11.000 hospitalized patients and 60.000 external patients/outpatients [7].
The hospital has 9 floors, including the ground floor, plus an underground floor, that has the
cafeteria, but also dressing rooms, and a place for “outpatients medical appointments”. The
ground floor is where the pharmacy is located as well as the administration rooms “and a place
for physiotherapy”. From the 1st till the 7th floors, we can find the different services that the
Hospital offer, which are:


Neurology



Cardiology



Balneology



Orthopedy-Traumatology



Plastic surgery



Intensive Therapy and anaesthesia (ATI)

Some of these services occupy one floor while others fill two floors. In each floor, in average
they have 12 rooms, that can carry 5 or 6 beds each. The last floor is the operating bloc, where
the surgeries are performed. In the last year, around 2460 surgeries were performed there. The
hospital also possesses an analyses laboratory, where they get biochemistry tests done and a
Recovery lab, an interesting place that offers to hospitalized and external patients services as
laser therapy, ultrasounds, massage, paraffin and mud applications, physical therapy and other
procedures to improve their rehabilitation.
Besides the concerning about the patient’s recovery and welfare, the Spitalul Recuperare is also
a place that receives many students in the health sector, increasing its importance on their
academic formation. As a proof of that, they have 19 doctors that are teachers or related to the
university environment.
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2.2 The pharmacy
As mentioned before, the pharmacy is located on the ground floor of the hospital. As we can see
in figure 1, the pharmacy is divided in different sections:

Figure 1: The plant of the pharmacy



3 storage places/ DEPOZIT (purple): where the medication (the two on top) and the
medical devices (the one below) are stored;



Dressing Rooms/VESTIAR (white): Where the staff could change its clothes, and save
their personal belongings. Also used as an eating and socializing area.



Magistral preparations Laboratory/RECEPTURA (red)



Office/BIROU: Where the pharmacy administration work is made.



Computer Room/ CAMERA CALCULATOIRE (green): Where they receive, analyse
and validate the prescriptions and manage the packages received.



OFICINA (Black): Where the medication ordered from the prescriptions is dispensed to
the diverse services at the hospital.

2.2.1

The pharmacy staff

The pharmacy team is composed by two pharmacists and five assistants. The pharmacist chief
(“Farmacist Sef)”, which is responsible for the pharmacy’s dynamic, is also what in Romania is
called a “farmacist primar”, that it’s the name of the higher academic degree on pharmaceutical
sciences a person can get. The other pharmacist was responsible for us and most part of our
internship, she taught and helped us in everything.
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2.2.2

The pharmacy work

The pharmacy is constantly connected to the other hospital services, always concerned in
fulfilling their needs, specially those related to the medication. Most of the medication was
placed at the “Oficina” where, after validating the doctors’ prescriptions, the pharmacist put the
medication in boxes and send them afterwards to the different services, according to their
requests. In figures 2 and 3 is shown the “Oficina” room. Here, we get the chance to contact
with some medication available in Europe and that we recognize them by their trademark names
or by active substance. However, others were exclusively from Romania or at least, not
available in Portugal, (for example: Flucovim, Aspenter, Trombostop). It was interesting to learn
about new active substances and their therapeutic uses as well as adverse side effects. For
example, metamizole called our attention. Metamizole is an analgesic, antipyretic and antiinflammatory agent non-steroidal anti-inflammatory drug, (present as Algocalmin or Algozone)
that is widely used by the population in Romania [8]. However, in other countries metamizole
use is being banned. Here at the “Oficina”, we got the opportunity to see several medications in
diverse pharmaceutical forms, being the majority pills and tablets, but also perfusion solutions,
syrups, powders for oral suspensions, suppositories, dermal patches, injectable solutions. The
medication was mostly pain killers, antibiotics (AB), anti-depressives, muscular relaxants, antiinflammatories, anticoagulants, anti-hypertensives which seemed right since most of these are
related to the recovery of the patients, by lowering the suffering and to avoid others side events
as well to control other diseases the patients may had before they got into the hospital.

Figure 2: An overview of the Oficina room
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Figure 3: A look of a shelf and working desk at the Oficina

2.2.3

The hospital prescriptions

In figure 4, it is presented an example of a hospital prescription for a hospitalized patient, in this
case, from the Cardiology service. On the top, we have the number of the prescription (Foaie de
condica nr…), and the respective service that it came from (Recuperare Cardiologie, in this
case). After this we have the date the prescription was written and sent to the service. Inside the
box, the information related to two patients is shown. On the first line, written in bold, we have
the patient’s information: From the first column, to the last one we have, respectively the
Hospital registration number of the patient, the patient name, its CNP (Cod numeric personal),
the Romanian identification number, the name of its prescribing doctor (Medic-Medicului).
Below this line, we have the information related to the prescribed medication such as the
medication code (Cod med), the medication name and dose (Denumire), its pharmaceutical form
and the amount requested (Cant. Solic- cantitate solicitată). This prescription can only be
available if it has both signatures and a seal from the prescribing doctor (medicului) and the
service director (medicului sef). Next to the signatures, it has the name of the nurse who is
responsible to take these medications from the pharmacy to the service. It is also necessary the
section seal to validate the prescription. To conclude, the pharmacy has an informatic system
that controls all the medication movements and facilitates the pharmacists and nurses work, it
gets together all the medication from all the patients present in the prescription, as we can see on
the bottom of the prescription (centralizator medicamente cerute/ eliberate).
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Figure 4:A medical prescription from the Recuperare hospital

Usually the doctors from each section, at their offices, prescribe the medication through an
informatic system, called ATLASmed. This program is intended to manage not only the
pharmacy but all the medical activities inside the hospital, being considered an important tool
for a quality performance in medical healthcare.
This system is connected to the pharmacy computers, therefore, it is responsible for the
management of the medication and medical devices movements inside the hospital, as the
medication entrance and the dispense to the patients, as well as control their stocks. The system
also enables the pharmacists to check expiration dates, to track consumption of a specific
medication per patient or by service, among other things.
After the prescription is completed and correctly signed, it is sent to the pharmacy. At the
computer room (figure 5), the pharmacist receives it and after its validation, they communicate
to the system its reception and that the medication has been dispensed. This is made thanks to
the code numbers present in the prescription. At ATLASmed, the pharmacist can see the
prescription on the computer (figure 6) and validates it, as well checks the patient data and
diseases. If something is not right, for example, the dose or if the medication is not the
appropriate to the disease, the pharmacist communicates with the prescribing doctor to correct
the prescription and therefore, to avoid inefficacy or even side effects.
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Figure5: A view of the informatic program ATLASmed

Figure 6:A view of the informatic program ATLASmed

Here at the computers room, to simplify their work, the assistants, through the informatic
program(centralizator), get the medication from different patients together in just one paper,
only with the medication information (name of the product, dose, pharmaceutical form and the
amount), as shown in figure 7. Note that it is only shown the information related to the
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medication, in order to simplify and speed the process, while the medical prescription is
attached to this sheet. The name of the prescribing doctor and the service director is also present
and it must be the same as the original prescription.
Then, the paper is sent to the OFICINA room where they get the required medication and put
them inside boxes to send to the different services. Furthermore, to prevent errors, usually two
different people assess the paper and the medication prepared by the pharmacist before putting it
inside the box. In the end, the nurse comes to get the box and the nurses from each service are
responsible to do the triage of the medication and to administrate them to the patient.

Figure 7:A view of the simplified prescription

In some cases, some medication is not prescribed only through the computer system, being
instead also written manually. That is what happen with the prescription of special medicines,
such as morphine derivates. These kinds of drugs obey to specific restricted rules, about their
usage, to prevent misuse or causing harm. One of these rules is that the medication must be also
prescribed manually, on specific documents. In figure 8 it is shown an example of these special
cases. In the first column, it should be written the name and surname of the patient (numele si
prenumele bolnavului) as well as its age (vasta). On the next column, we have the prescribed
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medicine for each patient. In this case, the doctor only prescribed fentanyl making a total of 25
units, variating from one to three units between patients. In this file, it is necessary to write from
which section this medication is ordered (in this case it’s from ATI), as well as the right
signatures and seals. This paper is actually made of two, and one of these is kept in the
pharmacy as a registry. Since fentanyl and other drugs of these kind are considered controlled
substances, they can easily cause addiction or harm. Therefore, they suffer a more restricted
program for their dispense. Besides the manual registration, all the patient information must be
available.

Figure 8:An example of a manual prescription
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2.3.4 Clinical Study Case

Most of the time we didn’t have the opportunity to discuss clinical cases because the pharmacy
only deals with the hospitalized patients, and most of the cases, their medication was the same
every day. When something seems incorrect, the pharmacist would talk directly with the doctor,
but most of these situations, it was the doctors that had some doubts about the dosage of the
medication, but even this kind of situations were very rare. However, we got the chance to
interpret a study case, from a patient that had an infection and needed an antibiotic. In order to
do that, the patient was analysed and it was asked to do an antibiogram to be able to choose the
right antibiotic. On figure 9, it is shown an introduction to antibiotic therapy file (fisa de
introducere a antibioticului in terapie), filled with the patient and diagnostic information,
concluding that the patient needed an antibiogram.

Figure 9:Introduction to antibiotic therapy file
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His results are shown in figure 10, where in the first box is shown that it was identified the
infecting agent, in this case the Staphyloococcus epidermidis, being the antibiogram based on
the sensitivity/resistance to some antibiotics. The results are shown below, revealing that the
agent was resistant to some antibiotics. In this case, to treat the patient it was chosen the
glycopeptide teicoplanin, one ampoule per day for 10 days (figure 9). This called our attention
because although teicoplanin was available in the hospital pharmacy (by the name of
TargocidR), it was necessary a special authorization to be able to give it to the patient, since it is
a powerful antibiotic and thus, only used in specific cases, to prevent its resistance.

Figure 10:Antibiogram results
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2.3 The laboratory/Receptura
During this internship, we also got the chance to work in the laboratory to prepare some
medications. This would happen when some of the medications ordered don’t exist in the
market, or if they are too expensive. A picture of the magistral preparations laboratory is shown
in figure 11. Although its small size, it was suitable for the pharmacy needs. It possesses a water
distiller device, some analytical scales, recipients, among other things. Most of the preparations
were topic solutions, like the 0,4% Magnesium sulphate solution, used as an anti-inflammatory
agent. These solutions were relatively easy to prepare. Most of the active substances here were
in a powder form, and they were dissolved in distillate water. However, they had other
substances like paraffin and glycerine, to make ointments although we never used them, because
the hospital rarely ordered in this kind of pharmaceutical format. The preparations we did
mostly were iodine tincture, chloramine 0,2% solution and hydrogen peroxide solution,
following a simplified form. Note that after the preparation, it was necessary to register the
prescription in a specific form, identifying the date, the preparation, the quantity and the batch
of the products utilized.

Figure 11:The laboratory for magistral preparations
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3. Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta”
On 8thof March we visited the Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta" (IOCN). In the past
years, the students from our faculty usually did their internship in this hospital, so we were
curious and asked Professor Simona Mirel if it was possible to see the hospital. This visit lasted
only one day, but it was still a great experience and we contacted with a different kind of
hospital, with different procedures, priorities, and organization.
The IOCN was established in 1929 by Professor Dr. Iuliu Moldovan, and it was one of the first
hospitals for cancer treatment in Europe [9]. Nowadays, the institute is responsible for providing
preventive, palliative and curative medical services in the oncologic field as well it has an
important role on research and education [9].
The hospital has 3 main spaces: One for radiotherapy, another for special day care and the last
one for research, namely on breast cancer.
During this visit, the pharmacist chief showed us the hospital pharmacy, introducing us the
other co-workers and students as well he showed us the rooms and the activities performed in
each one. The cytostatic medication was prepared in special rooms with aseptic conditions. The
rest of the drugs were prepared at the “oficina”.
After the physician analyses the clinical case, and after developing a therapeutic scheme, he
requests the pharmacy for the drug. The pharmacists usually prepare the medication, usually
through I.V. administration. Then, the patient receives the medication every day at the day care
centre. Normally, the patients just need to go to the day care receiving the same therapeutic
treatment, unless the doctor changes something during the forward appointments. They also
informed us that currently they have about 150 therapeutic schemes, ranging from 1 to 4
different drugs, for 180 patients.
The pharmacist chief explained us that although 90% of the medicines used in the hospital are
cytostatics, the other drugs also had some important roles in the prophylaxis of side effects, like
the corticosteroids to prevent skin rash and antibiotics in cases of fever (high or low) to prevent
infections. The utilization of anti-emetics, like granisetron, was also very common in some
therapeutic schemes that used cisplatin, due to its emetic activity as a side effect. As mentioned
before, the drugs are usually administrated directly into the vein, so most of the drugs are
dissolved. This is useful in some patients that can’t take medications per os, or when we need to
control the blood levels, and in consequence, prevent side effects. Furthermore, the medication
doesn’t suffer the metabolism associated to the oral administration. Usually the drugs are
dissolved in a glucose solution, usually 5 or 10%. However, in some cases, like when the patient
suffers other disorders, like diabetes, they need to be even very careful. So, to prevent any
problems with glucose blood levels, they use physiological serum instead, to dissolve the
medication.

14

Similarly to the Spitalul Clinic de Recuperare, they also had the narcotics and special
medication hidden in a closet, locked but only the main pharmacist had access to this
medication. This kind of medication has a different prescription paper, that actually is made of 2
or 3 papers, with different colours. This prescription is obligatorily manual, and one of the
papers stays in the pharmacy has a proof and to control how much this kind of medication is
used and in which kind of patients.
The normal prescriptions were similar to the other hospital, although with some more important
data. These prescriptions had some stickers, with patient’s information, like the name, the CNP
number (a personal identification number that Romanians use, like our ID number), the height
and weight, and IMC. This information is especially important to calculate the drugs dosage and
to make the therapeutic scheme. Besides the patient’s sticker, the prescription has the
medication requested, and how it should be administrated by the patient. Each drug has a code
number to be identified more easily and to control the stocks and movements inside the hospital.
Finally, each prescription, to be validated needs to be signed or stamped by the responsible
doctor, the hospital director and finally, by the pharmacist. Here you have a scheme of how a
normal prescription would look like.
TIME
CNP:

PRESCRIPTION NUMBER

PATIENT NAME | PATIENT DATA | MEDICATION (code): DOSE and Therapeutic scheme

Physician signature

Director signature

Pharmacist signature

Figure 12:Simple scheme of a prescription

From the logistic point of view, at the oncological hospital they mix the informatic with the
manual procedures. At informatic level, they use mainly 2 informatic programs: a Database
System, where they register all the medication: the one who goes in, the one who is given to the
patient, the stock numbers, the validate date, etc. The other informatic system is called
Filemaker Pro, which is responsible either for creating the therapeutic schemes and print the
stickers. These stickers contain the drug information and the patient’s name and they are sent to
the special rooms. After the medication is prepared and placed inside black bags (to protect
from the light), they put the sticker in the right bag to identify the right medication. Each bag
has the medication necessary for one patient only. After this, the bags are sent to the different
sectors.
The hospital was under constructions when we visited it, because currently it is hard for them to
satisfy all the patients’ needs in such small space. One of the places who will suffer some
changes will be the pharmacy. Another interesting fact, that the pharmacist chief explained us,
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was that there is no legislation about cytostatic medication in Romania. That means that they
could forget all the procedures and rules, and they wouldn’t have to suffer consequences.
Fortunately, for the health of the patient, there is good sense, and according to him, the
pharmacy follows the rules and advices present in the book called Quality for Pharmacy
Oncologic Services, currently on its 5h edition, being considered the cytostatic bible. However,
there is some work being done on this field, namely our pharmacist is working with the
government to create a new legislation.
This visit was indeed very productive for us because not only we learned a lot of things related
to the procedures on the cancer field, but also, we could apply our knowledges about cytostatic
therapy that we learn in college. Besides that, we got the opportunity to see how they work at
the special rooms, with special clothes as well, and of course discover a little bit more about the
Romania’s health system and education program.

4. Polaris Hospital - Spital de Recuperare Medicala Cluj

It was presented to us the opportunity to visit Polaris Hospital - Spitalul de Recuperare Medicala
Cluj, which had different work conditions, especially because it is a brand new hospital with
only 2 years of existence.
The Polaris hospital is one of the biggest private hospitals in Cluj, which has a vast range of
healthcare services, such as cardiovascular and neurological rehabilitation, psychiatry and
palliative care, each with numerous specialist in the area. As said before, the hospital is very
recent, so as expected, everything from the technology, the patients’ condition to the treatments
used are the most innovative and up to date systems [10].
After a brief tour around the hospital we finally get to pharmacy, so we can start to learn and
understand how it normally functions.
The pharmacy, divided in three main areas (working place room, storage room, and laboratory)
is also responsible for acquiring, stocking and giving to the patient the medical devices
necessary. In order to simplify the process, on Monday, Wednesday and Friday they take care of
the medication while on Tuesday and Thursday it is all about the medical devices.
The “oficina” room is where the work is mostly done, where all the medication is to prepare the
prescripts that go to the patients in the hospital. As in the Recuperare hospital, each patient has
his own prescription, and in order to simplify work they get all the medication for each section
and send them to them, being the nurses responsible for splitting back again and giving them to
the patient. So basically, there are 2 kinds of control spots. One when the pharmacist validates
the prescription, the other when the nurses get the medication. This procedure can prevent the
patient from some side effects from the medication and of course errors.
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The storage, as normal, has the excess medication and besides that is where the medical devices
are. This part differs from our usual hospital, because in our daily basis hospital we did not have
any contact with these devices.
The laboratory is a spacious room with some equipment that are used in the preparation of
mainly ointments and creams. This is specially prepared when they want to help to cicatrize
some wounds. We had the opportunity to prepare a cream that will be used as a vehicle to some
AB, after knowing the dosage necessary. In these cases, the mainly AB used were Vancomycin
and Rifampicine. According to them, the creams were destined to lead with the secretions, while
the ointments were used on the dry skin.
The pharmacist showed us some preparations that they usually use at the hospital. For example,
they used a cream made out borax and glycerine (10%+90%), that is indicated for ulceration in
the mouth or on the intestine mucosa. There was a preparation called “Pasta Petrini”, indicated
for babies, especially for skin irritations caused by the diapers friction.

Figure 13: Ingredients and preparation mode of Pasta Petrini

However, the preparation we made was a special one since is considered a “local recipe”, since
it was created from a pharmacist from Cluj-Napoca. It is called Baza III (Base 3), which
formula is present next.

Figure14: Formula of Baza III
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We also had the opportunity to visit one of the floors of the hospital, namely one of the
Neurology ones. Like every floor, there was a reception room, treatment rooms, some doctors’
offices, and patients’ rooms. It is important to mention that in every room there were
washbasins.
Moreover, one of the things that kept our attention was the antibiotic control program that they
were developing at the hospital. At the end of every month, they count which and how many
antibiotics are used in each section and then they register and send this data to some important
organizations like for example the European Center Disease Control (ECDC). This procedure is
important because it helps to get the best information possible about the antibiotics usage in
Romania and also to prevent and fight the antibiotic resistance.
Basically, they start everything on an Excel file sheet, with all the information about the
antibiotics from the hospital. After that, using an algorithm called DDD ratio (Defined Daily
Dose), they can compare antibiotics consumption between different hospitals or even different
countries. The DDD ratio is expressed per 100 patient days [11]. After that, in order to make the
information clearer, they transform the data into graphs. This would be very important because
it allows us to recognise some patterns that could be extremely prejudicial. For example, we
could see if there are epidemic outbreaks, or to see if there is any problem with some sector,
namely at hygiene level that can be responsible for the sudden increase of antibiotics
consumption in just one month. This information is also useful to the hospital in order to create
or update work guidelines. These hospital guidelines are produced by physicians and
pharmacists together. Thanks to this data, we could see that the ATI and neurology were the
services that consumed the most of antibiotics in this hospital.
Besides normal antibiotics, our pharmacist called attention to the “reserve” antibiotics, like
Meropenem, Vancomycin and Imipenem. They are used only in special cases, when on the
antibiogram show resistance to other antibiotics, and they needed a special authorization.
One of the main differences between both hospital was the communication between pharmacist
and doctors. While in ours the contact was basically none, in the Polaris Hospital that is a main
focus, they work as a team trying to provide the best treatment to the patients.
Mihaela Popescu, a pharmacist specialized in clinical pharmacy, was our tutor during the
permanency at the hospital and the major contributor to the great experience.

5. Pharmaceutical care classesat Iuliu Hațieganu University of Medicine and
Pharmacy
We were invited to participate in a pharmaceutical care class for fifth year students, currently on
internship. Weekly, the teacher would present us with some clinical cases, that we, based in our
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retail pharmacy knowledge, may associate to an occurrence that took place during the internship
or will probably need in the future and how we would respond to them if it were to happen to
us.
This class was extremely important for us to see, mainly the retail pharmacy sector in Romania,
because until this point our only contact was with the hospital part. This experience was also
significant, so we took notice of the differences in the system between both countries in terms of
the medication prescript and, consequently given to Romanians.

6. Final Considerations
We are grateful for doing this internship in a country like Romania. Their culture and costumes
are interesting, and the people were very kind to us.
About the hospital, it was different from what we expected, and only a few people could speak
proper English with us. However, the staff always tried to find a way to communicate and
understand each other. We felt really integrated in their team and we appreciate their effort to
make us feel comfortable. It was also a good experience to understand the hospital dynamic, and
to compare with our Portuguese hospitals and procedures. Also, by visiting other hospitals, we
got a much richer experience, and we could identify some similarities and differences from all
of them.
Finally, being Erasmus students allowed us to meet new people from other nationalities and to
visit other countries or cities in Romania. On a personal point of view, this was a certainly great
experience for both of us and we recommend it to everyone.
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