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Resumo 

 
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas envolve um período de estágio curricular em 

Farmácia Comunitária, onde o estudante contacta pela primeira vez com a vida profissional. A 

exigência de conhecimentos adquiridos ao longo destes cinco anos é notória, contudo, o 

estágio tem também uma forte componente pedagógica. 

Assim, o relatório de estágio é fruto deste período de aprendizagem juntamente com as 

competências desenvolvidas e adquiridas ao trabalhar numa farmácia comunitária, neste caso, 

a Farmácia Central de Gondomar.  

Neste caso, a primeira parte incide sobretudo nas atividades desenvolvidas e conhecimentos 

aplicados, juntamente com experiências vivenciadas ao longo destes quatro meses de estágio, 

de maio a setembro, destacando sempre o papel exemplar do farmacêutico.  

Numa segunda parte, falo detalhadamente sobre cada projeto desenvolvido ao longo do 

período de estágio. A escolha destes temas residiu-se em situações invulgares que se foram 

tornando frequentes, como o tema da escabiose e o dos piolhos. O tema das doenças 

respiratórias crónicas resultou na vontade de desenvolver um projeto que abordasse problemas 

de saúde a nível mundial, podendo desenvolver medidas ao meu alcance para promover a 

saúde pública. A semana do cão surgiu como um desafio, embora se tenha revelado como um 

dos temas que mais gosto tive de realizar, sobretudo pela recetividade dos utentes.  
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Lista de abreviaturas 

 

BPF - Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária 

CNP - Código Nacional de Produto 

CS -  Corticosteroide sistémico 

CVF – Capacidade Vital forçada 

DPI – Inalador de pó seco 

DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva crónica 

DRC – Doença Respiratória Crónica 

FCG – Farmácia Central de Gondomar 

FEV1 – Volume expiratório forçado num segundo 

FR – Fator de Risco 

IC - Corticosteroide inalado 

IgE – Imunoglobulina E 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

LABA- Agonistas β de longa ação 
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MSRM – Medicamento Sujeito a Receita Médica 
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PVP – Preço de venda ao público 

pMDI – Inaladores pressurizados doseáveis 
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SI – Sistema Informático 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

Th2- Célula T helper 2 

VA – Via aérea 
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Parte I 

Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 
 

1. Introdução  

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas possui como atividade final o estágio 

curricular, onde cada estudante tem a oportunidade de trabalhar numa farmácia comunitária. 

Este estágio estimula a conjugação dos assuntos lecionados nos quatro anos e meio anteriores 

com o constante aprofundamento e aprendizagem noutras áreas, permitindo deste modo 

aplicar os conhecimentos adquiridos na realidade quotidiana. É também uma boa experiência 

a nível pessoal do estudante, onde contacta pela primeira vez com o mundo profissional da 

farmácia e onde estabelece o verdadeiro contato com o utente. O meu estágio realizou-se 

durante quatro meses, desde do dia 23 de maio até 22 de setembro, onde desempenhei várias 

funções inerentes à profissão farmacêutica. Estas tarefas encontram-se referidas na tabela 1, 

assim como a duração com que foram realizadas. 

 

Tabela 1. Cronograma das tarefas realizadas na FCG 

Tarefas realizadas 
Maio 

(23 a 31) 
Junho Julho Agosto 

Setembro 

(1 a 22) 

Adaptação ao espaço e 

integração na farmácia 

 
    

Receção, verificação e 

armazenamento de 

produtos 

 
    

Controlo dos prazos de 

validade 

 
    

Gestão de 

Devoluções 

 
    

Determinação dos 

parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos 

 
    

Atendimento com 

supervisão 
     

Atendimento 

sem supervisão 
    

 

 

2. Farmácia Central de Gondomar 

2.1 Localização Geográfica 

A farmácia central de Gondomar (FCG) situa-se na avenida 25 de Abril, na freguesia de S. 

Cosme do concelho de Gondomar. Está inserida no centro da cidade, numa zona onde 
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coabitam escolas, centros 

comerciais, bancos, paragens de 

autocarros, alguns cafés, assim 

como serviços de prestação de 

cuidados de saúde como a clínica 

de Gondomar e um laboratório de 

análises clínicas. Apresenta um 

cariz tradicionalmente familiar, onde 

a maioria dos utentes são idosos, 

sendo que grande parte se encontra 

fidelizado há anos.  

Este facto permitiu-me desenvolver um contato mais próximo com este tipo de utentes. 

Contudo, a localização da FCG revelou-se um aspeto interessante pois ofereceu-me a 

oportunidade de contactar com pessoas de diversas idades e classes sociais diferentes. 

 

2.2 Horário de Funcionamento 

A FCG encontra-se aberta nos dias úteis das 9h às 20h, fechando das 13h às 14h, para pausa 

de almoço. Aos sábados está aberta apenas da parte da manhã, das 9h às 13h. Nos dias de 

serviço, abre às 9h e fecha às 20 do dia seguinte. Os elementos da FCG trabalham por turnos, 

sendo estes alterados sempre que conveniente. 

O meu horário de estágio habitual foi das 10h às 18h, interrompendo das 13 às 14h para 

almoçar, de segunda a sexta-feira. O facto do meu horário de estágio ter sido dividido entre a 

manhã e a tarde permitiu-me perceber a diferença das pessoas que se dirigiam à farmácia em 

função da altura do dia, além do reconhecimento de utentes habituais. 

 

2.3 Recursos Humanos 

A FCG possui uma equipa de profissionais composta por farmacêuticas e técnicas auxiliares 

de farmácia, e uma auxiliar de limpeza. A direção técnica da FCG encontra-se ao encargo da 

Dra. Mª Adelaide Lamy de acordo com Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, referente ao 

regime jurídico das farmácias de oficina, artigo 21º [1]. No anexo I, encontra-se os cargos 

exercidos por cada membro. 

 

2.4 Espaço Físico interior e exterior 

A FCG possui instalações que cumprem com os requisitos presentes nas Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária (BPF) [2, 3]. 

A nível exterior possui o vocábulo “farmácia” e a cruz verde de sinalização visível, indicando 

facilmente a sua localização. Além disso, tal como está legislado, existem informações que se 

encontram perfeitamente expostas na porta da farmácia, nomeadamente: o nome da Diretora 

Figura 1 - Fachada da Farmácia Central de Gondomar 
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Técnica, o Horário de Funcionamento, informação acerca das farmácias de serviço do 

município e sua localização [1]. Nas janelas encontram-se ilustrações das campanhas 

publicitárias em vigor na farmácia. 

A FCG ocupa o rés-do-chão de um edifício habitacional, pelo que o acesso é de fácil acesso 

aos utentes, incluindo os de mobilidade reduzida. Obedecendo aos requisitos de funcionamento 

e áreas mínimas, a FCG apresenta um espaço bastante amplo, agradável e devidamente 

iluminado, reunindo as condições para uma relação de bem-estar entre o utente e a farmácia 

[2, 3]. Os produtos presentes nos expositores são maioritariamente de dermocosmética, 

dispostos com base nas marcas e finalidades a que se destinam, havendo espaço também 

para produtos de cuidados capilares, higiene oral, nutrição infantil e aparelhos de medição de 

parâmetros fisiológicos, com a tensão arterial. Dentro do espaço de circulação dos utentes, a 

FCG possui ainda uma balança que calcula o IMC e uma zona onde as crianças podem 

desenhar e pintar (anexo II). 

- Espaço atendimento ao publico - Composto por 3 balcões onde estão distribuídos 5 postos 

de atendimento, sendo que cada um está equipado com um computador, uma caixa 

registadora, um leitor de códigos de barras e uma impressora de faturas e receituário, além de 

outros utensílios de trabalho, panfletos e produtos em exposição. Atrás dos balcões encontram-

se expostos alguns Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), embora de 

acesso reservado à equipa da FCG. 

- Sala de atendimento – (anexo III) Espaço reservado para a administração de injetáveis, 

determinação rápida de parâmetros bioquímicos, tal como a glicémia e o colesterol total, bem 

como a medição da pressão arterial. Esta área é também utilizada para os serviços de nutrição 

e podologia, além do aconselhamento farmacêutico mais pessoal e privado, quando solicitado 

pelo utente.   

- Armazenamento – Onde os medicamentos são armazenados. De costas para a zona de 

atendimento ao público, existe um armário com gavetas deslizantes, onde os medicamentos 

são organizados por forma farmacêutica e ordem alfabética, e por prazo de validade (PV), 

sendo os produtos com prazo mais curto colocados à frente, seguindo-se a regra First expire, 

First out (anexo IV). A FCG possui ainda um frigorífico onde são armazenados produtos que 

necessitam de temperaturas entre os 2-8 ºC para garantir a sua conservação (por exemplo 

vacinas e insulinas). Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes possuem uma gaveta 

própria onde são guardados. Os medicamentos em excesso ou genéricos juntamente com 

outros produtos com menor rodagem são armazenados noutras divisões no andar superior da 

farmácia, dispostos em prateleiras, também por ordem alfabética.  

- Zona de verificação e receção de encomendas – Atrás da zona de atendimento ao público, 

existe uma área restrita aos funcionários da FCG. Dentro deste espaço existem dois 

computadores, com uma impressora e leitor de códigos de barras ligados a cada um sendo que 

através deles é feita a receção e verificação das encomendas diárias proveniente da OCP 
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Portugal®, ou encomendas vindas de outros fornecedores. Existe outra área reservada às 

encomendas diretas de laboratórios, que se encontram por conferir. 

A receção e conferência das encomendas foram funções que realizei diariamente durante todo 

o estágio. 

- Laboratório – Noutra área distinta existe o laboratório, onde se prepara os medicamentos 

manipulados, contendo todo o material e reagentes necessários; 

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar vários medicamentos manipulados. 

- Espaços facultativos – A FCG apresenta ainda um gabinete da diretora técnica: onde esta 

recebe os delegados comerciais, processa a gestão financeira, equaciona as melhores 

estratégias da FCG; e uma sala dos funcionários, onde guardam os seus pertences pessoais, 

e são realizadas formações. 

  

2.5 Sistema Informático 

As operações da farmácia estão dependentes do sistema informático (SI). Na FCG, o SI 

utilizado é o Sifarma 2000® autorizado pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), instalado 

e monitorizado pela Global Intelligent Technologies (Glintt). Através do Sifarma 2000®, é 

possível gerir os stocks de todos os produtos, através da entrada e saída dos mesmos. Dotado 

de uma base de dados com informações técnico-científicas, facilita um melhor aconselhamento 

farmacêutico. O Sifarma 2000® é uma ferramenta importante noutras tarefas, desde o envio e 

receção de encomendas, o controlo de prazos de validade, a gestão de devoluções, estatísticas 

de vendas e o fecho mensal e anual do receituário. 

Com o auxilio da equipa da FCG, facilmente aprendi a trabalhar com este SI, sendo que este 

se revelou uma ferramenta importante na minha evolução. 

 

2.6 Fontes de informação 

O farmacêutico deve usufruir de várias fontes de informação sobre medicamentos. Assim, a 

FCG dispõe de informação tanto em formato físico como digital, além das fontes recomendadas 

pelas BPF. Como tal, a FCG possui o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a 

Farmacopeia Portuguesa ou o Formulário Galénico, existe também o recurso a Resumos das 

Caraterísticas do Medicamentos (RCMs), através do site da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). O próprio Sifarma 2000® também revela 

informações úteis acerca da posologia e indicações terapêuticas relativas ao medicamento.  

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com todas estas fontes de informação, 

nomeadamente o Prontuário Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico, que se revelaram 

ferramentas bastante úteis na elaboração do manual de utilização de inaladores, no projeto das 

doenças respiratórias crónicas. 
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3. Encomendas e aprovisionamento 

3.1 Aquisição de medicamentos e de outros produtos de saúde (MPS) 

A aquisição de MPS é uma tarefa essencial na gestão de qualquer farmácia, sendo que as 

encomendas dependem de vários fatores tais como o poder económico desta, os seus níveis 

de stock, os históricos de vendas e a sazonalidade dos produtos. O aprovisionamento de uma 

farmácia pode ser conseguido através de intermediários (distribuidores grossistas) ou 

diretamente aos laboratórios. 

 Na FCG, as encomendas diretas são feitas pela responsável pelas compras, a diretora técnica 

Dra. Mª Adelaide. As encomendas diretas destinam-se à compra de grandes quantidades de 

produtos, associadas a um preço inferior ou outra condição, resultando numa maior margem 

de lucro. Contudo é preciso ter em conta a rotação e o preço do produto em questão, sendo 

por isso necessário um conhecimento profundo do produto em si e do mercado. O contacto 

com laboratórios faz-se através de delegados de informação, por reunião ou solicitação 

telefónica. Em contraste, as encomendas a distribuidores realizam-se diariamente, e apesar da 

margem de lucro ser menor, é possível a compra de produtos em pequenas quantidades de 

cada vez, além de que o processo de entrega é mais rápido. A FCG trabalha com dois 

fornecedores, sendo o principal a OCP Portugal®, e o outro a Alliance Healthcare®.   

- Realização de encomendas - As encomendas podem ser feitas através do Sifarma 2000®, por 

via telefónica ou através do gadget da OCP Portugal®. O Sifarma 2000® apresenta 3 tipos 

diferentes de encomendas que podem ser feitas: as encomendas diárias, as instantâneas e as 

encomendas via verde.  

• Encomendas diárias: têm por base os stocks mínimos e máximos dos MPS presentes 

na sua ficha de produto, pelo que são encomendados automaticamente quando 

atingem o valor mínimo, aquando da realização da encomenda. A funcionária 

responsável pela realização das encomendas diárias pode aumentar ou diminuir a 

quantidade requisitada, conforme a necessidade da farmácia, os descontos e as 

bonificações. São realizadas duas encomendas diariamente, (até às 13h30 e até às 

19h) havendo 3 horas de entrega diferentes (às 10h, às 15h30 e às 19h).  

• Encomendas instantâneas: destinam-se a produtos pontuais que a farmácia por norma 

não possui, por uma gestão racional de stocks. Este tipo de encomendas é feito durante 

o atendimento, sendo que o fornecedor indica quando é que o produto em questão 

chega à farmácia. Pode-se fazer este tipo de encomendas por telefone ou através do 

gadget da OCP Portugal®.  

• Encomendas por via verde: são elaboradas quando se trata de produtos que 

apresentem quota limitada, ou seja, produtos que nem sempre estão disponíveis. Este 

tipo de encomendas é efetuado através do Sifarma 2000®, que solicita o número da 

receita que contém o produto requisitado, podendo escolher de seguida o fornecedor e 

a quantidade solicitada. 
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Durante o estágio, realizei por várias vezes as encomendas instantâneas e por via verde, pelos 

métodos mencionados previamente. 

- Encomendas manuais - Este tipo de encomendas é comum tanto aos laboratórios como aos 

distribuidores. As encomendas manuais são as encomendas solicitadas por telefone ou através 

do gadget, e uma vez que não foram criadas através do SI, ao contrário do que acontece com 

a encomenda diária, é necessário então criá-las para posteriormente poder rececioná-las, 

dando assim entrada no SI.  

 

3.2 Receção e conferência de encomendas 

A receção e verificação das encomendas é efetuada duas vezes por dia. Os MPS chegam à 

farmácia dentro de caixotes de cartão ou caixas de plástico, designadas por “banheiras”. Os 

produtos de frio são acondicionados em banheiras especiais, com cuvetes de gelo e revestidos 

por esferovite, de modo a garantir a conservação de temperaturas baixas.  

As encomendas são sempre acompanhadas de uma fatura ou guia de remessa, em duplicado, 

onde constata os seguintes dados: nome do fornecedor e destinatário, produtos encomendados 

e respetivo Código Nacional de Produto (CNP), quantidades pedidas e aviadas, Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e Preço de Venda ao Público 

(PVP). 

Ao rececionar as encomendas, através do Sifarma 2000®, procede-se à leitura do CNP de cada 

produto, através do leitor ótico ou por introdução manual. Durante a receção devemos conferir 

a quantidade e a integridade de todos os produtos, bem como o PVF e PVP, as bonificações e 

os prazos de validade (PV), sendo que se deve introduzir a validade mais curta no SI.  Os 

produtos do frio devem ser os primeiros a ser conferidos, para não afetar a sua estabilidade. 

No caso dos produtos de venda livre, o PVP é definido pela farmácia, deve-se ter em conta as 

margens de lucro, ajustando-as conforme necessário. 

Quando se trata de um produto novo, é necessário criar a ficha de produto deste, onde se 

insere o PV, o CNP, o código alternativo, o PVF e a respetiva margem de lucro.  

Após a leitura de todos os produtos, devemos conferir se o valor monetário da fatura coincide 

com o valor obtido no Sifarma 2000®, assim como o número de artigos. Durante a receção, 

caso apareçam produtos cujo stock correspondente seja negativo, significa que esses produtos 

já foram pagos pelos utentes. Deste modo são colocados numa caixa destinada para o efeito, 

onde posteriormente se anexa a fatura correspondente à venda, com indicação do nome do 

utente e o numero de embalagens, ficando armazenadas em gavetas destinadas a “reservas 

pagas”. 

As benzodiazepinas, os psicotrópicos e os estupefacientes estão sujeitos a um controlo 

especial pelo INFARMED, pelo que necessitam de uma guia de requisição específica, também 

em duplicado, devidamente assinada pelo farmacêutico responsável. O requisitante fica com a 

guia original ao passo que o duplicado permanece com o fornecedor, sendo que ambos devem 
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conserva-las durante 3 anos. Estas guias, bem como as faturas das encomendas dos diferentes 

fornecedores são arquivadas em pastas próprias, devidamente identificadas.  

 

3.3 Armazenamento 

Concluída a receção da encomenda, procede-se ao armazenamento dos MPS, nos locais 

próprios, com base nas suas condições de conservação e rotatividade.  

À exceção dos produtos de frio, todos os MPS devem ser armazenados em locais com 

temperatura e humidade inferiores a 25ºC e 60%, respetivamente [2]. Para tal, recorre-se a 

dispositivos que monitorizam e registam estes parâmetros, sendo regularmente avaliados e 

calibrados.   

Após armazenar os produtos de frio no frigorifico, arruma-se os restantes produtos. A maioria 

destes produtos possui gavetas próprias. Neste armário encontram-se também medicamentos 

tópicos (pomadas, cremes ou loções), supositórios, enemas, injetáveis, xaropes e suspensões, 

inaladores, gotas, colírios e pomadas oftálmicas, ampolas multivitamínicas, produtos 

probióticos, produtos veterinários, medicamentos de protocolo diabetes, entre outros. Produtos 

homeopáticos, cosméticos, medicamentos de venda livre, ou outros produtos tópicos mais 

vendidos são armazenados nas gavetas por trás dos balcões de atendimento. Os dispositivos 

médicos são colocados num armário na zona de receção de encomendas, ao passo que os 

reagentes e soros fisiológicos são guardados no laboratório. 

Todos os medicamentos que não tenham espaço na zona de armazenamento habitual são 

armazenados no armazém do andar superior da farmácia, dispostos em prateleiras por ordem 

alfabética e forma farmacêutica e consoante se são de marca ou genéricos, vão para um lado 

ou outro do armazém. O mesmo acontece com os produtos de venda livre. 

Durante praticamente todo o estágio, fui encarregue de rececionar, conferir e armazenar os 

produtos vindos das encomendas. Este trabalho de backoffice tornou-se importante para a 

compreensão de toda a logística por trás do aprovisionamento de uma farmácia. Além disso, 

foi também crucial para aprofundar o meu conhecimento acerca dos produtos, e dos seus 

nomes comerciais, pelo que quando comecei a ir para o atendimento já me encontrava 

familiarizado com muitos destes termos. 

 

3.4 Gestão de stocks  

Uma gestão rigorosa de stocks é fundamental para o bom funcionamento da farmácia. O 

objetivo da gestão de stocks é garantir as quantidades mínimas de MPS de forma a satisfazer 

as necessidades dos utentes, assim como controlar os gastos excessivos no aprovisionamento, 

garantindo o máximo de retorno. Uma gestão correta dos stocks mínimos e máximos é 

essencial para a otimização dos lucros de uma farmácia.  Além disso uma correta gestão de 

stocks permite reduzir ao máximo problemas inesperados, tais como falhas dos fornecedores, 

ou procuras inesperadas de determinado produto. Esta gestão de stocks é feita através do SI, 
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contudo, é necessária uma verificação regular dos stocks físicos, para garantir que estes se 

encontram concordantes com os stocks informáticos. Quando ocorrem discrepâncias, estas 

podem ser devidas a erros na entrada de encomendas, na dispensa dos produtos ou até 

mesmo casos de furto, sendo que deverão ser corrigidas. 

 

3.5 Controlo prazos de validade 

Segundo a lei portuguesa, nenhuma farmácia pode dispensar MPS em que o PV tenha sido 

excedido, além de que deve ser garantido o estado de conservação dos mesmos [2]. 

O controlo dos PV é feito em duas ocasiões: na receção das encomendas, e no final de cada 

mês, através de uma listagem de todos os produtos existentes na farmácia cuja validade irá 

expirar dentro de dois meses. Estes produtos são postos de lado, para serem devolvidos aos 

fornecedores, juntamente com uma nota de devolução devidamente justificada. No controlo 

mensal faz-se também a contagem física destes produtos para verificar se está de acordo com 

o sistema informático, além de se corrigir os PV. No final, atualiza-se estas informações no SI, 

entre outros motivos.  

 

3.6 Gestão de devoluções 

Existem situações em que é necessário recorrer-se a devoluções de MPS, nomeadamente 

quando estes apresentam um PV a expirar ou algum dano no produto em si ou na embalagem, 

quando se trata de um produto não encomendado ou que não corresponda ao pedido, ou 

quando o INFARMED assim o requisita, através de circulares.  

Através do Sifarma 2000®, é criada uma nota de devolução, onde é identificado o fornecedor, 

os produtos a devolver e o motivo da devolução. Esta nota é impressa em triplicado, sendo 

assinada e carimbada. A original e o duplicado são enviadas ao fornecedor enquanto que o 

triplicado fica na farmácia, arquivada em pasta própria.  

A devolução pode ser aceite ou não, dependendo do motivo desta e do tempo decorrido entre 

a receção e a devolução. Se for aceite, a devolução pode ser regularizada através de uma nota 

de crédito ou por troca de produtos, devendo ser feita também através do Sifarma 2000®, de 

modo a ficar registada informaticamente. Caso não tenha sido aceite, os produtos devolvidos 

retornam à farmácia, com a devida justificação, de forma a poder realizar-se a quebra do 

produto.  

Durante o estágio efetuei várias devoluções, assim como aprendi a regularizá-las. 

4. Receituário e faturação 

4.1 Sistemas de comparticipação 

No Decreto-Lei nº19/2014, de 5 de fevereiro, refere-se à comparticipação de medicamentos 

pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) como sendo o financiamento por parte do Estado de 

uma determinada percentagem de PVP de um medicamento, sendo a restante parte paga pelo 
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utente [4].Esta percentagem varia consoante o tipo de escalão, que por sua vez são definidos 

com base no grupo farmacoterapêutico, o custo do medicamento e critérios de justiça social. 

Os grupos farmacoterapêuticos passíveis de ser comparticipados bem como os respetivos 

escalões aplicados podem ser consultados na Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho [5].  

Para além da comparticipação por parte do SNS, os utentes podem ser beneficiários, em 

simultâneo, de outro subsistema de saúde, ou seja, outras entidades comparticipantes, sendo 

que a percentagem de comparticipação varia de entidade para entidade. São os casos de 

empresas bancárias, seguradoras, ou outras instituições. Para usufruir deste benefício, o utente 

deve apresentar sempre o cartão, que após leitura ótica, o SI comunica diretamente com o 

SNS, validando assim a comparticipação do subsistema de saúde.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de contactar com várias entidades, compreendendo 

assim a logística por trás da dispensa correta deste tipo de situações. 

 

4.2 Tipos de Receita, Conferência e Verificação do Receituário 

- Tipos de receitas:  A prescrição médica pode surgir na forma de receitas materializadas 

(impressas em papel) podendo ser eletrónicas ou manuais, ou desmaterializadas, sem 

qualquer suporte físico [6]. Nas receitas manuais podem ser prescritos até quatro MPS distintos, 

sendo que o número total de embalagens não pode ultrapassar o limite de duas por produto, 

nem o total de quatro embalagens.  

• As receitas materializadas manuais são válidas até 30 dias após a sua emissão. No 

caso dos medicamentos prescritos se apresentarem na forma de embalagem unitária, 

podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento. Este tipo de receita 

não pode ser renovável [6]. 

• As receitas materializadas eletrónicas são também válidas durante 30 dias após a sua 

emissão, no entanto podem ser renováveis, podendo apresentar até 3 vias, 

apresentando uma validade até 6 meses. Estas receitas possuem uma guia de 

tratamento [6]. 

As primeiras destinam-se a tratamentos de curta duração, enquanto que as segundas são 

direcionadas a tratamentos de longa duração. 

As receitas desmaterializadas, também conhecidas por receitas sem papel (RSP), são uma 

apresentação recente de receitas médicas. O Ministério da Saúde fornece ao utente através de 

equipamento eletrónico, como o email ou SMS, os seguintes dados: número da receita, código 

de dispensa e código de direito de opção.  Estes dados permitem ao utente adquirir os 

medicamentos prescritos pelo seu médico. Adicionalmente, o doente pode receber uma guia 

de tratamento com os mesmos códigos necessários à dispensa dos medicamentos. Estas 

receitas podem ter uma validade até 6 meses com 6 embalagens em cada linha de prescrição. 

Este tipo de receitas apresenta várias vantagens nomeadamente a possibilidade da dispensa 

parcial da receita médica, diminuição da fraude e falsificação, além de que facilita imenso a 
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conferência de receituário. Desde 1 de abril de 2016 passou a ser obrigatória a prescrição 

médica eletrónica desmaterializada [7].  

A maioria das receitas com que me deparei eram RSP, o que facilitou a sua leitura e diminui a 

possibilidade de erros na dispensa. Contudo tive também a oportunidade de trabalhar com os 

outros tipos de receitas, pelo que a sua prescrição ainda é frequente.  

No atendimento, ao receber uma receita, devemos primeiro analisar se esta cumpre ou não os 

requisitos necessários para a dispensa de medicamentos ser validada. No caso de se tratar de 

uma receita manual, para esta ser validada é obrigatório verificar [6]:  

• o número da receita; 

•  o local de prescrição; 

•  identificação do médico prescritor; 

•  dados do utente (nome, número de identificação e de beneficiário); 

• Entidade comparticipante; 

• Regime especial de comparticipação, através da letra R (Pensionistas) ou O (outro); 

• identificação dos medicamentos (por DCI ou nome da substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e apresentação) 

•  a posologia e duração do tratamento; 

•  o número de embalagens; 

• Presença de justificação técnica: 

o Alínea a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos; 

o Alínea b) Intolerância ou reação adversa a um medicamento; 

o Alínea c) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias; 

•  a data da prescrição e presença da assinatura do médico;  

Quanto às receitas manuais, estas devem cumprir os critérios mencionados anteriormente, 

além de que é necessário verificar os seguintes aspetos: 

• Presença de vinheta identificativa do médico prescritor 

•  Data e assinatura manuscrita; 

• vinheta do local de prescrição, se aplicável (se a prescrição se destina a pensionista 

abrangido pelo regime especial, a vinheta tem cor verde). 

Atualmente o recurso a estas receitas deve estar devidamente justificado, através da indicação 

da exceção que justifica a prescrição da mesma: 

• Falência informática;  

• Inadaptação do prescritor;  

• Prescrição no domicílio;  

• Até 40 receitas/mês; 
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Além disso, a receita não pode apresentar rasuras ou caligrafias diferentes. O enquadramento 

legal relativo a este tipo de receitas está presente no Despacho nº 15700/2012, de 30 de 

novembro [6]. 

Uma vez que as receitas eletrónicas se encontram ligadas aos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, torna-se mais fácil a sua verificação, sendo apenas necessário conferir a 

presença da assinatura do médico, se a receita apresenta a validade correta, e se os 

medicamentos dispensados correspondem aos presentes na receita. Relativamente ao fecho 

de receituário, as receitas, (exceto as RSP) são dispostas por organismo de faturação, sendo 

agrupadas em lotes de 30 receitas (exceto o ultimo lote). Procede-se à impressão do verbete 

de identificação de cada lote, sendo anexado ao lote correspondente. De seguida, são emitidos 

o resumo de todos os lotes e a fatura mensal de cada organismo. Estes documentos (verbetes, 

resumos e faturas) são impressos em triplicado, sendo assinados e carimbados. Os triplicados 

permanecem na farmácia, enquanto que os restantes documentos, juntamente com as receitas 

são enviados para o Centro Nacional de Faturas (caso se tratem de receitas do SNS) até ao 

dia 5 do mês seguinte, ou para a ANF (caso sejam pertencentes a outros organismos), até ao 

dia 10. Caso haja algum erro, a receita é devolvida à farmácia, para ser corrigida, sendo 

possível reenvia-la no receituário do mês seguinte, garantindo assim a receção do valor relativo 

à comparticipação. 

 Durante os 4 meses de estágio, consegui assistir e ajudar no fecho do receituário de cada mês. 

Além disso, pude identificar erros em algumas receitas manuais. Um exemplo foi um caso de 

uma prescrição de uma embalagem de azitromicina a 100 mg, dose esta que não existe no 

mercado, pelo que tive de contatar o médico prescritor, a explicar-lhe a situação, sendo que 

este prescreveu uma receita nova, já devidamente retificada.  

5. Laboratório 

Tal como mencionado anteriormente, a FCG possui um laboratório onde são preparados 

medicamentos e outras formas magistrais. O recurso à manipulação de medicamentos pode 

ser devido a várias razões, como a inexistência de fórmulas no mercado na posologia ou forma 

farmacêutica desejada para determinada patologia.  

5.1 Medicamentos manipulados 

Designa-se por medicamento manipulado qualquer formula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [8]. 

Na FCG, a preparação de medicamentos manipulados é sempre acompanhada da elaboração 

de uma ficha de preparação (anexos V e VI), que apresenta os principais parâmetros: nº registo, 

denominação do medicamento manipulado e quantidade, nome do utente, composição do 

medicamento, procedimento e prazo de validade. Todos os passos devem ser descritos e 

rubricados pelo operador. O produto é acondicionado em material de embalagem apropriado. 

Na ficha de preparação, calcula-se também o PVP, conforme indicado na Portaria nº 769/2004, 

de 1 de Julho [9]. 
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Os medicamentos manipulados recebem um rótulo da FCG, com as seguintes informações: 

nome do medicamento, quantidade, preço, prazo de validade e a inscrição “Uso externo”, 

quando necessário, conforme a legislação em vigor [10]. Na FCG todas as fichas de 

preparação, assim como outros documentos necessários são arquivados numa pasta presente 

no laboratório. 

Na FCG não é habitual a preparação de medicamentos manipulados. Contudo durante o meu 

período de estágio tive a oportunidade de elaborar várias preparações, nomeadamente:  

• solução de álcool a 70% saturado com ácido bórico,  

• água oxigenada a 40V,  

• solução aquosa ácido acético 5%,  

• solução de álcool canforado,  

• vaselina enxofrada a 7%. - Esta última despertou-me o interesse para o tema da sarna 

que irei abordar mais à frente. 

6. Aconselhamento e Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos trata-se de uma das funções mais relevantes da atividade 

farmacêutica, na farmácia comunitária. O farmacêutico, como profissional de saúde mais 

próximo e acessível à população, assume uma relação de confiança com os utentes, como tal 

o aconselhamento e a dispensa de medicamentos deverão ser encarados com o máximo de 

rigor, responsabilidade e respeito, apelando sempre ao uso correto e responsável do 

medicamento. Assim, o farmacêutico deverá fornecer informação sobre a posologia, duração 

de tratamento, existência de efeitos adversos e outros aspetos relevantes relativos à utilização 

dos medicamentos ou outros produtos que dispensa [2]. Na presença de interações graves 

entre medicamentos, o farmacêutico deve informar o utente deste perigo, de modo a perceber 

se o utente foi informado previamente pelo médico. Caso contrário, este deve ser contactado. 

O mesmo acontece quando se verifica erros de prescrição ou caso esta suscite dúvidas na sua 

interpretação, de modo a evitar riscos para o doente [2].  

Inicialmente comecei a observar o atendimento efetuado pelas farmacêuticas da FCG, 

atendendo não só à informação transmitida, mas também à postura e à escolha de palavras 

consoante o tipo de utente em questão, aspeto que para mim considerei bastante relevante, 

pois é necessário garantir que o utente entendeu o aconselhamento providenciado. Quando 

tive a oportunidade de trabalhar de forma autónoma, a equipa da FCG mostrou sempre 

disponibilidade para me auxiliar no aconselhamento em casos que tinha dúvidas além de me 

informar acerca de aspetos importantes sobre determinado medicamento ou produto, antes de 

o dispensar. 

O Sifarma 2000® é também uma ferramenta importante no atendimento, uma vez que a maioria 

dos utentes que se dirigem à FCG são utentes habituais, pelo que a existência de uma ficha do 

cliente, torna-se bastante útil pois permite-nos assistir a dados pessoais bem como o histórico 

de compras, que traz vantagens, nomeadamente na escolha do laboratório genérico habitual. 
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Além disso, permite um atendimento seguro pois é possível aceder às doses habituais de 

determinado medicamento, assim como detetar mais rapidamente a presença de interações ou 

contraindicações. 

 

6.1 Medicamento sujeito a Receita médica (MSRM) 

São assim considerados os medicamentos que preencham uma das seguintes condições [11]:  

• Constituem um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

utilizados para o fim a que se destinam, embora sem vigilância médica;  

• Constitua um risco, direto ou indireto, para a saúde quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

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

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

•  Se destinem a ser administrados por via parentérica; 

Estes medicamentos só podem ser dispensados nas farmácias, mediante a apresentação de 

receita médica emitida por um médico. Cada MSRM apresenta um PVP próprio e igual para 

todas as farmácias, mencionado na cartonagem. 

Segundo a mesma legislação, os MSRM podem ser classificados como [11]:  

• medicamentos de receita médica renovável -  no caso de tratamento de determinadas 

doenças ou tratamentos de longa duração, que possam ser adquiridos mais que uma 

vez sem necessidade de nova prescrição médica e não haja comprometimento da 

segurança da sua utilização. 

• Medicamentos de receita médica especial: assim considerados os que obedeçam a 

uma das seguintes condições:  

o 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;  

o Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins 

ilegais;  

o Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior.  

• Medicamentos de receita médica restrita - os medicamentos de uso exclusivo hospitalar 

ou em regime de ambulatório. 

Medicamentos psicotrópicos - Todos os medicamentos considerados psicotrópicos ou 

estupefacientes, ou seja, todos os mencionados na tabela I e II do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 

de janeiro e n.°1 do artigo 86.° do Decreto-Regulamentar n.º 61/64, de 12 de outubro) devem 

ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita não deve mencionar outro tipos de 
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medicamentos [12, 13]. Além disso, as farmácias têm que enviar o registo de saídas e entradas 

destes medicamentos de cada mês ao INFARMED, até ao dia 8 do mês seguinte. 

Relativamente às benzodiazepinas, o balanço destas é enviado trimestralmente. 

 

6.2 Medicamento não sujeito a Receita Médica (MNSRM) 

Todos os medicamentos que não preencham os requisitos mencionados acima são 

classificados com MNSRM, de acordo com o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto [11].  Os 

MNSRM podem ou não serem comparticipados pelo SNS, sendo que nos casos em que tal 

acontece, o seu PVP encontra-se fixado e exposto na cartonagem tal como acontece com os 

MSRM. Apesar de poderem ser dispensados nos Locais de Venda de Medicamentos Não 

Sujeitos A Receita Médica, apenas nas farmácias é que é efetuada a sua comparticipação [11]. 

O farmacêutico assume um papel importante na dispensa dos MNSRM, devendo este ser o 

mais apropriado às exigências do utente. É importante também informar acerca de alternativas 

não-farmacológicas, além da automedicação responsável, apelando ao uso racional do 

medicamento [2]. 

Durante o meu estágio, a dispensa de MNSRM foi frequente, para as mais variadas finalidades. 

Alguns casos foram de utentes que pediam MSRM sem trazerem receita. Por exemplo, uma 

senhora chegou à farmácia, com queixas de azia e pediu-me uma embalagem de Omeprazol 

20 mg da Ratiopharm®, pois foi indicada por um familiar, por chamada telefónica. Após ter 

falado com a senhora, acerca dos seus sintomas, medicação atual, e há quanto tempo se sentia 

assim, chegamos à conclusão que um MNSRM seria mais seguro e mais indicado para o efeito 

(neste caso o MNSRM em causa foi o Kompensan®). 

 

6.3 Medicamentos e produtos veterinário  

Um medicamento veterinário é definido como toda a substância, ou conjunto de substâncias, 

apresentada possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal de modo a estabelecer 

um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [14]. 

Durante o meu estágio o contactei com este tipo de medicamentos, sobretudo na “semana do 

cão”, que irei abordar mais à frente. 

 

6.4 Medicamentos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de 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 ter vários 

princípios [15]. O Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto  é o responsável pela 

regulamentação deste tipo de produtos [16]. Estes produtos apresentam a vantagem de não 
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possuírem contraindicações, pelo que podem ser dispensados a grávidas ou crianças para o 

tratamento de problemas menores.  

Na FCG, contactei muito pouco com este tipo de produtos, sendo que o único exemplo de 

medicamento homeopático com que trabalhei durante o estágio foi o Oscilloccinum®, indicado 

para estados gripais.  

 

6.5 Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são definidos por “géneros alimentícios direcionados a 

complementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinadas substancias nutrientes ou com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou 

combinadas, (…)” [17].  

 O interesse por suplementos por partes dos utentes da FCG era considerável sendo os 

produtos mais requisitados os multivitamínicos da gama Centrum® e Viterra®, e outros 

compostos ricos em magnésio como o Magnesium-OK® ou o Polase®. 

 

6.6 Produtos fitoterápicos   

A fitoterapia é a terapêutica que tem por base substâncias provenientes de plantas, e que visa 

a promoção da saúde, a prevenção da doença, o diagnostico e o tratamento abrangendo ainda 

o aconselhamento dietético e a orientação sobre estilos de vida. A nível legislativo, os produtos 

fitoterápicos são designados como medicamento à base plantas[11]. Um medicamento à base 

de plantas corresponde a “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 [11].  

Na FCG existem vários produtos deste género, desde chá de emagrecimento e regulação do 

trânsito intestinal ou até reguladores do sono, como o Valdispert®. Contudo este tipo de 

produtos está associado a contraindicações e a interações perigosas, por vezes desconhecidas 

para o utente. Cabe então ao farmacêutico garantir a segurança na utilização destes produtos, 

avaliando as doenças e medicação atual do utente em causa.  

 

6.7 Produtos de puericultura e Nutrição Infantil 

Produtos que se destinam a facilitar o sono, o relaxamento, higiene, alimentação e a sucção 

das crianças [18]. Exemplos deste tipo de artigos são os cremes hidratantes, geles-de-banho, 

cremes de muda de fraldas, e champôs, assim como chupetas, biberões, fraldas escovas de 

dentes entre outros. Relativamente à nutrição, a FCG possuía os vários tipos de leite, 

nomeadamente leites de transição, leites especiais, leites de crescimento, farinhas para papas, 

infusões e sumos. 
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Estes foram dos setores em que tive mais dificuldades no aconselhamento sendo que ao longo 

do estágio fui aprendendo as diferenças entre os tipos de leites e as suas finalidades, assim 

como distinguir os vários tipos de chupetas e biberões. 

 

6.8 Produtos cosméticos  

Define-se como produto cosmético “qualquer substancia ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, 

lábios, e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, 

mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [19]. A cosmética é das áreas 

com maior crescimento nas farmácias, e a FCG está preparada para satisfazer as necessidades 

dos utentes, trabalhando com várias marcas.  

Contudo, a nível pessoal senti bastantes dificuldades nesta área dado o elevado número de 

produtos com diferentes finalidades. Porém, as formações em que participei (presenciais ou 

online), além do auxílio da FCG, permitiram-me adquirir conhecimentos neste setor, tornando-

me mais confortável e confiante no final do estágio a aconselhar este tipo de produtos.  

 

6.9 Dispositivos Médicos 

Considera-se dispositivo médico “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação (…) cujo principal efeito pretendido 

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

(…), destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnostico, 

prevenção, controlo, tratamento, ou atenuação de uma doença (…)” [20]. São exemplos de 

dispositivos médicos os pensos, o soro fisiológico, as ligaduras as seringas, os preservativos, 

as seringas, dispositivos para o controlo da glicémia, entre outros. A nível de prescrição, alguns 

dispositivos estão sujeitos a casos especiais. É o exemplo dos dispositivos médicos de controlo 

da glicémia (seringas, agulhas e lancetas) abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção 

e Controlo da Diabetes.  

Ao longo do meu estágio, o meu contacto com este tipo de produtos foi frequente, 

principalmente os dispositivos médicos de controlo da glicémia, que chegavam a ser 

requisitados diariamente.  

 

7. Marketing e Divulgação 

Além da prestação de serviços, as farmácias possuem também um cariz comercial, pelo que o 

marketing e a publicidade apresentam-se como ferramentas com um relevo crescente sendo 

atualmente aplicados à maioria dos produtos existentes numa farmácia. Além de cartazes e 

expositores, a FCG recorre a ações promocionais de modo atrair mais público. Estas 

campanhas de modo a serem bem-sucedidas estão sujeitas a uma boa divulgação das 
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mesmas, sendo esta feita através de panfletos, cartazes, ou no momento do atendimento. Na 

FCG tive a oportunidade de contribuir para a divulgação de algumas campanhas promocionais, 

como a semana da criança, a semana do cão, ou outros eventos que se realizaram durante o 

meu estágio como os eventos 4D, as consultas de nutrição. Além disso fui também responsável 

pela dinâmica da pagina de Facebook da FCG, sendo uma vertente que em claro crescimento, 

num mundo cada vez mais dependente das redes sociais, tendo publicado vários posts 

conforme a sazonalidade ou assuntos diários relevantes. Durante o período em que tive 

encarregue da página, verifiquei um crescimento da mesma em 53 gostos. Nos anexo VII-XV 

estão expostos alguns das campanhas e eventos em que a parte estética e de divulgação de 

informação foi da minha autoria. 

 

8. Outras atividades da FCG 

8.1 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos: 

A FCG presta vários serviços farmacêuticos que permitem ao farmacêutico e outros 

colaboradores da farmácia acompanhar e monitorizar os seus doentes. A medição de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos são exemplos de serviços bastante habituais: 

• Medição da pressão arterial (PA): Feita através de um tensiómetro digital de braço. Para 

um procedimento correto, deve-se obedecer às seguintes medidas: o utente deve estar 

sentado confortavelmente, com os pés no chão, calmo e não deve fumar nem tomar 

café ou outro estimulante 30 minutos antes da medição. O braço deve estar à altura do 

peito, estendido sobre uma superfície plana, com a palma da mão para cima. Os valores 

de referência para o diagnóstico de HTA são, expressos em função de Pressão arterial 

sistólica/Pressão arterial diastólica, 140/90 mmHg em pacientes saudáveis e 130/80 

mmHg em pacientes diabéticos [21].  

• Determinação da glicémia e colesterol total: Feita por punção capilar de modo rápido, 

fiável e praticamente indolor para o utente. Um adulto saudável em jejum deve 

apresentar valores de glicémia entre os 70 e 110 mg/dL, inferior ou igual a 200mg/dL 

após refeição, ou inferior ou igual a 140 se se tratar de glicémia ocasional [22]. 

Relativamente ao colesterol total, este deve ser medido em jejum, devendo ser inferior 

a 190 mg/dL em indivíduos saudáveis e inferior a 175 em diabéticos [23] . 

• Determinação da altura e peso 

A medição destes parâmetros foi uma das tarefas que desempenhei na FCG habitualmente. 

Após medição, os valores obtidos eram apontados num cartão oferecido pela farmácia, sendo 

o aconselhamento prestado quando necessário. 
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8.2 Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e outros 

medicamentos injetáveis (intramuscular ou subcutânea) é também um dos serviços oferecidos 

pela FCG aos utentes. Este serviço encontra-se regulamentado na Deliberação n.º 

139/CD/2010, onde estabelece as instalações e material necessário para este serviço assim 

como a obrigatoriedade de formação específica para os farmacêuticos que executem este tipo 

de atividade [24].  

8.3 Valormed 

A FCG é colaboradora do sistema Valormed. A Valormed é a sociedade responsável pela 

reciclagem dos materiais de embalagens e de acondicionamento, assim como a incineração 

segura de medicamentos ou restos de medicamentos, de forma a preservar o ambiente e a 

saúde da comunidade [25]. 

Deste modo, os utentes podem entregar na FCG as embalagens vazias de medicamentos ou 

medicamentos que já não utilizam ou medicamentos fora do prazo. Estes são armazenados em 

contentores de cartão próprios, concebidos para suportar um peso máximo de 9 kg. Quando 

completamente cheios, são recolhidos pelo distribuidor grossista (neste caso a OCP Portugal®). 

No contentor é necessário vir uma ficha, em triplicado, contendo as informações como: nome 

e número da farmácia, peso do contentor, rúbrica do responsável pelo fecho do contentor, 

número do armazenista, data de recolha e rúbrica do responsável pela recolha do contentor.  

9. Formações 

 As formações são essenciais ao aperfeiçoamento e constante atualização das capacidades 

técnicas e científicas do farmacêutico. Apesar do meu estágio ter acontecido durante o Verão, 

período em que há escassez de formações, tive a oportunidade de assistir a algumas tanto 

dentro como fora da farmácia sendo que as que considerei mais importantes presentes no 

anexo XVI. 

A formação sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e o uso do Respimat®, serviu 

de inspiração para o desenvolvimento do projeto da asma e DPOC. 
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Parte II 

Projetos desenvolvidos durante o estágio 

 

Tema I: Doenças respiratórias crónicas 

 

1. Introdução 

As doenças respiratórias crónicas (DRCs) são doenças das vias respiratórias e de outras 

estruturas do pulmão [26]. As DRCs são consideradas um pesado fardo para os doentes, mas 

também para a família, profissionais de saúde e sociedade [27]. A nível mundial, existem 

disparidades entre tipos e a prevalência de DRCs, provavelmente devido à distribuição 

geográfica, estatuto socioeconómico, etnia, idade ou sexo, sendo que minorias raciais, e 

indivíduos com menor educação e rendimentos correspondem às maiores taxas de morbilidade 

e mortalidade [28]. Em Portugal, tem-se assistido a um aumento constante da percentagem de 

mortes por causa respiratória (sem contar com casos de tuberculose ou cancro do pulmão), 

sendo atualmente a terceira causa de morte por doença a nível nacional, com 25,8% dos óbitos 

hospitalares [29]. Exemplos mais comuns de DRCs são a asma, a doença respiratória 

obstrutiva crónica (DPOC), a pneumonia, a fibrose pulmonar e a hipertensão pulmonar [26]. 

A asma e a DPOC são doenças bastantes comuns e a sua incidência está a aumentar a nível 

mundial, com implicações na saúde pública, tanto nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento [30]. Segundo a OMS, atualmente 235 milhões de pessoas sofrem de asma, 

enquanto que 64 milhões sofrem de DPOC [26]. Contudo, estima-se que existam milhões de 

pessoas com DRC não diagnosticada [26]. Em Portugal, estas doenças são cada vez mais 

diagnosticadas, no entanto pensa-se que a prevalência destas seja ainda maior [27, 29]. Como 

tal, irei abordar estas duas patologias com maior detalhe. 

 

1.1 Asma 

A asma é uma doença heterogénea, normalmente caraterizada por uma inflamação crónica 

das vias aéreas (VAs). Esta manifesta-se através de episódios de intensidade variável como a 

sibilância, falta de ar, aperto no peito e tosse, bem como a obstrução das VAs, geralmente 

reversível [31]. Estes sintomas são desencadeados por fatores como o exercício físico, 

exposição a alergénios ou agentes irritantes, mudanças de tempo ou infeções virais 

respiratórias [31, 32]. A asma é um dilema mundial, onde a prevalência entre vários países 

varia entre 1 a 16% da população. É estimado que a asma cause a morte de mais de 300 mil 

pessoas mundialmente todos os anos [33]. Em Portugal, no ano de 2014, mais de 220 mil 

utentes possuíam diagnóstico de asma. No entanto, este é um número muito inferior à 

prevalência estimada da asma na população portuguesa [27]. 
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1.1.1 Fatores de risco 

A asma apresenta vários fatores de risco (FR) que estão por trás da sua expressão. Estes 

podem ser ambientais ou fatores individuais, nomeadamente, fatores genéticos [33]. A 

presença e interação entre estes FR podem influenciar o desenvolvimento da doença [32]. Além 

da forte componente hereditária presente na asma, seja pela expressão de genes relacionados 

com o seu desenvolvimento ou resposta à terapêutica, existem outros FR que merecem ser 

destacados[32-35]. 

O sexo masculino na infância é considerado um FR para a asma, apesar da diferença de 

prevalências diminuir na idade adulta [32, 33]; A obesidade tem um peso no risco da asma, 

provavelmente devido ao estado inflamatório, ou à presença de comorbilidades [31, 32, 36]; O 

estado socioeconómico, assim como a exposição a alergénios como o pelo de animais ou o pó, 

agentes químicos ocupacionais, poluição do ar, fumo do tabaco, infeções víricas e stress na 

infância são considerados FR ambientais influentes no desenvolvimento da asma [31-33, 35, 

37, 38]. Contudo, devido a esta complexidade de fatores torna-se difícil de estudar 

individualmente o papel de cada um [32]. 

 

1.1.2 Mecanismo fisiológico 

A heterogeneidade da asma é um dos motivos responsáveis pela dificuldade em compreender 

os seus mecanismos subjacentes e como controlá-la recorrendo à medicação [33]. Nem todos 

os asmáticos apresentam o mesmo quadro de sintomas nem o mesmo estado inflamatório, 

como tal, a medicação também irá diferente [31]. Contudo, a patogénese da asma engloba três 

principais aspetos:  a inflamação das VAs, a hiperreatividade e a remodelação das vias aéreas.  

Um paciente asmático pode apresentar hiperreatividade e remodelação das VAs, apesar de se 

encontrar em remissão sintomática por vários anos [35]. Isto significa que a severidade da asma 

não está relacionada com a severidade dos sintomas, e como tal, é necessário manter o 

acompanhamento e o tratamento, mesmo na ausência de sintomas [35, 39]. 

 

1.1.2.1 Inflamação 

A inflamação das VAs é uma constante, mesmo na ausência de sintomas [33]. A maioria dos 

casos de asma possuem uma inflamação tipo 2, devido ao papel central dos linfócitos T helper 

tipo 2 (Th2) [30]. As células Th2 estimulam uma imunidade tipo 2, caraterizada por eosinofilia e 

níveis altos de Imunoglobulina E (IgE) [40], também presente em doenças alérgicas ou infeções 

parasitárias [33, 35]. Contudo, existem asmáticos que não exibem este tipo de inflamação, 

sendo mais difíceis de ser controlados [35, 41]. O mecanismo da inflamação da asma está 

presente na figura 2. O processo inflamatório inicia-se quando os alergénios ativam os 

mastócitos, que libertam mediadores broncoconstritores, como o cisteinil-leucotrieno e a 

prostaglandina D2. As células epiteliais libertam outros mediadores que vão ser responsáveis 

pela manutenção dos mastócitos e pela interação entre as células dendríticas e as Th2. A Th2, 
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segrega várias citocinas inflamatórias diferentes, como a IL-4 e IL-13 (ativam a produção de 

IgE pelas células B), a IL-5 (responsável pela resposta eosinofílica) e a IL-9 (estimula a 

proliferação de mastócitos) [30, 35, 40, 41].   

 

1.1.2.2 Alterações nas vias aéreas 

Além da inflamação, ocorrem também mudanças a nível tecidular, também descrito como 

remodelação das VAs [35]. A nível do epitélio ocorre metaplasia e hiperplasia das células 

caliciformes, resultando numa hiperprodução de muco, originando tosse com expetoração [35]. 

Na submucosa, há fibrose por deposição de fibras de colagénio, e aumento da densidade da 

parede dos vasos, devido à hipertrofia e hiperplasia das células do musculo liso e glandulares 

[33, 35, 42]. Estas alterações resultam numa predisposição para os ataques de asma, ao 

reduzir o calibre das VAs e o aumento de produção de muco, estando na origem dos sintomas 

da asma [40].  Este estreitamento pode ser também devido não só à contração dos músculos 

das VAs por ação dos mediadores broncoconstritores, como à presença de edema nas VAs, 

em resposta aos mediadores inflamatórios [33]. A hiperprodução de muco pode contribuir para 

a oclusão luminal, presente nos casos de asma mais graves.[33]  

 

1.1.2.3 Hiperreatividade  

A hiperreatividade dos brônquios, caraterística da asma, resulta no estreitamento das VAs em 

resposta a um estimulo que seria incomodativo numa pessoa saudável [39]. Este estreitamento 

causa uma variável obstrução 

do ar e sintomas intermitentes 

[33].Embora seja desconhecido 

o mecanismo por trás desta 

manifestação, existem várias 

teorias possíveis: por um lado a 

contração excessiva das VAs, 

pode ser vida à constante 

estimulação por parte de 

broncoconstritores libertados 

por células inflamatórias, como 

o cisteinil-leucotrieno, a 

histamina e a prostaglandina 

D2 [33, 41]. Por outro, a 

broncoconstrição pode-se 

dever a uma sensibilidade 

neuronal, por mediadores como a acetilcolina, que induz a broncoconstrição e secreção de 

muco [43].  

Figura 2: Celulas inflamatorias e imunologicas envolvidas na asma 
 (adapatado de (30) 
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1.1.3 Exacerbações 

As exacerbações são caraterizadas pelo agravamento agudo, embora transitório, da falta de 

ar, aperto no peito tosse e/ou sibilância, devido ao estreitamento das VAs, consequência final 

dos efeitos da broncoconstrição, secreções e edema.[31] A severidade destes ataques é 

variável, sendo que muitos se resolvem espontaneamente ou com recurso a tratamento [31] . 

Contudo, outos casos mais severos podem levar a hospitalização ou até mesmo à morte [35, 

41].  Os ataques de asma costumam ser reversíveis com agonistas β2, enquanto que na DPOC 

esta reversibilidade não se verifica [35]. A severidade da doença não está correlacionada com 

a intensidade das exacerbações [35]. De facto, estas exacerbações podem ocorrer em 

indivíduos com asma moderada, quando expostos a agentes desencandadores [41].  

 

1.1.4 Tipos de asma 

A asma apresenta uma origem multifatorial e com padrões clínicos diferentes, pelo que existem 

descritos na literatura vários tipos de asma. A asma alérgica é a forma mais reconhecida, 

estando associada a jovens do sexo masculino e a uma resposta positiva a teste cutâneo ou 

uma IgE específica. [31, 41, 44]. A asma tardia é uma forma de asma não-alérgica 

(desencadeada por infeções agentes irritantes ou exercício físico) sendo que incide sobretudo 

nas mulheres adultas. Está associada a manifestações mais agressivas, e por vezes 

necessitam de doses elevadas de corticosteroides, ou então são refratários a este tipo de 

fármacos. [31, 33, 44]. Outros tipos de asma associados a mecanismos especiais são a asma 

noturna, a asma induzida por exercício e a asma sensível à aspirina [33, 45-47].   

 

1.1.5 Diagnóstico  

O diagnostico da asma é feito quando estão presentes episódios sintomáticos de hiperreativade 

das vias aéreas, obstrução reversível do fluxo de ar e quando outros diagnósticos alternativos 

são excluídos [41]. Na asma, a obstrução do ar expirado é variável, sendo que a função 

pulmonar pode ir desde a completamente normal à gravemente obstruída no mesmo paciente 

[39]. A espirometria é o método utilizado para demonstrar obstrução e avaliar a reversibilidade, 

através da análise do volume expiratório forçado num segundo (FEV1) e a relação entre o FEV1 

e a capacidade vital forçada (FEV1/CVF) [33]. Se após a inalação de um broncodilatador, for 

identificada reversibilidade, ou seja, o valor de FEV1 for 12% ou 200 ml do valor pré -

broncodilatador, é então indicativo da obstrução do fluxo do ar, causada pelo estreitamento das 

VAs na asma [31]. Para aumentar a especificidade do resultado, caso o valor da relação 

FEV1/CVF for inferior a 0,75/0,80 em adultos ou 0,90 em crianças, garante-nos também de 

obstrução das VAs. [31]. A utilização do debitómetro é frequente nos asmáticos [33]. Contudo 

não é utilizado como método de diagnóstico mas sim para identificar o início de exacerbações, 

de modo a poder atuar rapidamente, evitando complicações [33]. Existem ainda outros testes 
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complementares para avaliar a hiperreatividade como a histamina inalada ou os testes 

alérgicos, entre outros [33]. 

 

1.2 DPOC 

A DPOC é uma doença complexa e heterogénica, caraterizada por uma obstrução das vias 

aéreas pulmonares, por exposição a partículas ou gases nocivos [48]. Esta doença manifesta-

se a partir da idade adulta, sendo que com o avançar da idade há um aumento da sua 

prevalência e severidade, traduzida por um agravamento dos sintomas e de exacerbações cada 

vez mais frequentes [42, 48-50]. Os termos bronquite crónica e enfisema não estão corretos, 

pois estes são característicos da DPOC, mas não traduzem a DPOC por si só [48]. 

A DPOC é a 4º causa de morte mundial e pensa-se que será a 3ª em 2020 [49, 51]. O aumento 

da incidência de DPOC nas próximas décadas pode ser justificado com o aumento da 

exposição a fatores de risco e o envelhecimento da população [48].  Em 2015, cerca de 3 

milhões de pessoas morreram de DPOC, sendo que 90% destas ocorreram em países em 

desenvolvimento [52]. No ano de 2013, faleceram mais de dois mil portugueses por DPOC 

(2,5% do total de óbitos) [27]. Tudo indica que a doença está subvalorizada, uma vez que nos 

Cuidados de Saúde Primários apenas se encontravam registados pouco mais de cem mil 

utentes sofrendo DPOC, o que é um número muito baixo, tendo em conta a prevalência 

admitida para a doença. Além disso,  menos de 10% destes doentes possuíam o diagnóstico 

confirmado por espirometria [27]. 

 

1.2.1 Fatores de risco  

Tal como a asma, a manifestação da DPOC resulta de interação complexa entre os genes e os 

FR ambientais [48]. O tabagismo é considerado o principal FR no desenvolvimento da DPOC, 

para além de ser também o mais estudado[48, 53, 54]. Contudo, nem todos os fumadores 

desenvolvem DPOC e cerca de um quarto dos indivíduos com DPOC são não fumadores [55]. 

No entanto, os não fumadores apresentam sintomas mais moderados e uma inflamação 

sistémica mais leve, em comparação com os doentes fumadores [48]. Além do tabagismo, 

existem outros fatores com um papel significativo, como exposição ocupacional a fumos e 

partículas e a poluição do ar, a presença de deficiências genéticas, a idade avançada, a 

suscetibilidade do sexo feminino, infeções respiratórias e/ou outras causas de desenvolvimento 

pulmonar adequado, o estatuto socioeconómico “baixo” ou até mesmo a presença de asma.[48, 

53-59]. 

 

1.2.2 Mecanismo fisiopatológico  

Assim como a asma, a DPOC está também associada a inflamação crónica no trato respiratório, 

no entanto apresenta diferenças, particularmente nas células e mediadores inflamatórios 

envolvidos [48, 60]. O comportamento fisiopatológico da DPOC está presente na figura 3. A 
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exposição repetida a estímulos nocivos, provenientes do fumo do tabaco, ou outros poluentes 

desencadeia sempre uma resposta inflamatória normal [48]. No entanto em pacientes com 

DPOC, essa resposta parece estar exacerbada. A estimulação causa a ativação de macrófagos 

e as células endoteliais, que através da libertação de fatores quimiotáticos, atraem outras 

células inflamatórias aos pulmões (neutrófilos e monócitos e linfócitos T helper tipo1 (Th1) e 

citotóxico tipo 1 (Tc1) [30, 60]. Estas células juntamente com os macrófagos e as células 

epiteliais libertam protéases, fatores de crescimento, e outros mediadores inflamatórios [30, 

60].  A metaloproteinase de matriz 9 (MMP9), e a elastase neutrofílica, degradam a elastina 

pulmonar, um componente do tecido conectivo do parenquima pulmonar, conduzindo à 

destruição da parede dos alvéolos (enfisema), e ao mesmo tempo contribuem para a 

hiperprodução de muco, pelo aumento do número de células caliciformes e do tamanho das 

glândulas na submucosa [30, 60]. As células epiteliais e os macrófagos libertam ainda o fator 

de crescimento TGFβ, que estimula a produção fibroblástica, levando à fibrose das vias aéreas. 

[30, 48]. A inflamação, fibrose e a hipersecreção contribuem para a obstrução das vias aéreas, 

que progressivamente aprisiona o ar durante a expiração, levando a hiperinflação [48]. Com o 

aprisionamento do ar nos pulmões, torna-se cada vez mais difícil a respiração, diminuindo a 

ventilação, causando dispneia e perda da capacidade contrátil dos músculos respiratórios [61]. 

Com a destruição da parede alveolar, há também diminuição das trocas gasosas, levando a 

um défice de oxigénio no sangue e retenção de dióxido de carbono nos pulmões [48]. Esta, 

juntamente com a hiperinflação leva a um maior esforço para respirar que vai piorando à medida 

que a doença progride [48, 61]. A hiperprodução de muco origina a tosse com expetoração 

persistente, caraterística da bronquite crónica, que não está relacionada com a obstrução do 

fluxo de ar.  Ao mesmo tempo, nem todos os pacientes com DPOC possuem tose produtiva 

[48]. 

Em alguns casos, a resposta inflamatória poderá passar dos pulmões para a corrente 

sanguínea, levando a efeitos adversos como rigidez das artérias e as consequências 

consequentes [42]. 

Contudo, é de salientar que a DPOC é polimórfica, uma vez que há pacientes que apresentam 

problemas nas vias aéreas sem que haja destruição de tecido, e indivíduos que acontece o 

oposto, pelo que a proporção destas complicações variam de pessoa para pessoa [42, 48]. 

Apesar da cessação tabágica abrandar a progressão da DPOC, a inflamação ainda persiste, 

embora a razão seja desconhecida [60]. 

 

1.2.3 Exacerbações 

Quando ocorre um agravamento agudo dos sintomas respiratórios, estamos perante 

exacerbações de DPOC [48]. Estas são desencadeadas por infeções respiratórias causadas 

por bactérias e/ou vírus, poluentes ambientais ou outros fatores desconhecidos [48]. As 

exacerbações representam uma amplificação do processo inflamatório que ocorre no pulmão 
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[60]. De fato, sujeitos que experienciam mais exacerbações possuem uma inflamação superior 

quando estão estáveis, relativamente àqueles que costumam ter menos ataques, sugerindo 

uma relação entre os níveis de inflamação e a frequência de exacerbações [60]. O aumento da 

inflamação nas exacerbações traduz-se pelo aumento de células e mediadores inflamatórios 

[48, 60]. Durante as exacerbações, há um aumento do aprisionamento de ar e hiperinflação, 

aliado ao reduzido fluxo expiratório, levando a dispneia [48]. Está também provado o aumento 

da inflamação das VAs durante as exacerbações. Consoante a sua severidade, o seu 

tratamento irá também variar [48]. 

 

1.2.4 Comorbidades  

A maioria dos pacientes com DPOC apresentam doenças concomitantes, relacionadas com os 

mesmos fatores de risco, como fumar, a idade e a sedentaridade [42, 48, 55]. A presença de 

comorbilidades pode amplificar o impacto na saúde do paciente [48]. A inflamaçao sistémica 

proveniente de  mediadores inflamatorios pode levar ou piorar algumas comorbilidades como 

insuficiencia cardiaca,  osteoporose, anemia normocitica, diabetes ou sindrome metabólico.[42, 

48, 55].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Células inflamatórias e imunológicas envolvidas na DPOC (adapatada de(30)) 

 

1.2.5 Diagnóstico  

Um paciente que apresente sintomas como dispneia, tosse crónica (com expetoração) 

sibilância, aperto no peito que se tornam progressivamente piores juntamente a um historial de 

exposição aos fatores de riscos já mencionados, é suspeito de possuir DPOC [48]. Como tal, a 
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espirometria, torna-se uma ferramenta essencial para o diagnóstico [48]. Se após 

administração de um broncodilatador de curta-ação por inalação, o valor de FEV1/CVF for 

inferior a 70%, confirma-se a obstrução do fluxo do ar persistente, que conjuntamente com os 

sintomas mencionados indica-nos que estamos na presença de DPOC [48]. A ausência destes 

não exclui o diagnostico de DPOC, nem a sua presença é indicativa de DPOC [48]. Além da 

espirometria, e de acordo com as guidelines internacionais, a avaliação da DPOC passa pela 

análise  individual de aspetos como a severidade do resultado da espirometria; a natureza e 

magnitude dos sintomas atuais do paciente a história de exacerbações e risco futuro e a 

presença de comorbilidades [48].  

 

1.3 Tratamento 

A principal causa de DPOC é a exposição ao fumo do tabaco [48]. Como tal, a cessação 

tabágica torna-se, portanto, uma das medidas mais eficazes para a prevenção da DPOC.[53] 

Asmáticos devem ser também aconselhados a evitar o contato com o fumo do tabaco [31]. 

Evitar exposição ocupacional torna-se também importante para estes dois grupos, identificando 

e eliminando todos os fatores desencadeantes[31, 48]. A vacinação contra alguns agentes 

infeciosos, diminui a incidência de complicações respiratórias, especialmente na DPOC [48]. 

Para além destas medidas não-farmacológicas, o recurso à terapia farmacológica, embora 

incapaz de curar estas patologias, é capaz de reduzir os sintomas, diminuindo a frequência e 

severidade das exacerbações e melhorando o estado de saúde e promovendo a tolerância 

respiratória [31, 48].   A via inalatória oferece mais vantagens do que a via oral, daí ser 

considerada a via preferencial nas doenças respiratórias crónicas [62]. Através desta, o 

fármaco deposita-se diretamente no pulmão, permitindo uma maior biodisponibilidade no local 

de ação e um inicio de ação mais rápido, maximizando assim os seus efeitos. Além disso, são 

necessárias doses mais baixas, havendo menos efeitos adversos sistémicos, 

comparativamente com os orais [62, 63] A terapia deve ser individualizada e direcionada pela 

severidade dos sintomas, risco de exacerbações, efeitos adversos, disponibilidade do fármaco 

e seu custo, a resposta do paciente e capacidade de usar inaladores [48]. A DPOC “adotou” 

alguns dos tratamentos farmacológicos já existentes para a asma, como é o caso dos 

“corticoides inalados” (ICs), e os broncodilatadores [48, 64].  

 

1.3.1 Broncodilatadores 

 

1.3.1.1 Agonistas β2: 

Os agonistas β2 relaxam o musculo liso das vias respiratórias ao estimular os recetores 

adrenérgicosβ2, aumentando a adenosina monofosfato cíclica (AMPc), combatendo assim a 

broncoconstrição [48]. Os agonistas β2 são subdivididos com base no inicio de ação em 
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agonistas β de curta ação (SABA) como o salbutamol e a terbutalina, e de longa duração 

(LABA), por exemplo o formoterol e o salmeterol [33]. 

Os SABA inalados são os medicamentos de eleição para o alivio do broncospasmo durante as 

exacerbações agudas de asma ou DPOC [42]. São também indicados na prevenção das crises 

decorrentes da pratica de exercício físico [33, 48]. Os SABA devem ser usados apenas com 

base na necessidade de utilização e sempre na menor dose e frequência necessária [33]. O 

uso continuado, especialmente quando é diário, é um sinal da deterioração do controlo da asma 

e indica a necessidade de reavaliar o tratamento [33]. 

Os LABA promovem maior proteção contra a broncoconstrição induzida pelo exercício físico 

que os SABA, pelo que são mais indicados para a DPOC[48].É importante realçar que os LABA 

nunca devem ser utilizados como substituição de corticoides na asma e devem ser usados em 

combinação com uma dose apropriada de ICs. [33] 

Como efeitos adversos dos SABA temos as enxaquecas e cólicas, assim como a estimulação 

cardiovascular, tremor e hipocalémia, embora menos presentes do que em terapia oral [48]. O 

uso excessivo de SABA está associado com um risco aumentado de morte por asma.[33] 

 

1.3.1.2 Antimuscarínicos  

Esta classe atua por bloquear os efeitos broncoconstritores da acetilcolina nos recetores M3 

presentes nos músculos lisos das VAs [48]. São também classificadas como de curta (SAMA) 

ou longa ação (LAMA) [48]. O ipratrópio e oxitrópio são exemplos de SAMAs enquanto que o 

tiotrópio, o aclinidio, o brometo de glicopirrónio fazem parte dos LAMA [48]. Os LAMA são 

particularmente úteis no tratamento de manutenção da DPOC [42]. Relativamente à asma os 

LAMA podem ser usados como alternativa aos LABA na combinação com ICs, em pacientes 

onde o uso de LABA está contraindicado [33]. Os antimuscarínicos são fármacos considerados 

bastante seguros, contudo o efeito adverso principal é a xerostomia [48]. 

 

1.3.2.  Anti-inflamatórios 

 

1.3.2.1 Corticosteroides 

De preferência, os corticoides inalados, são usados em combinação com LAMA na DPOC [48]. 

O recurso à terapia tripla (ICs+ LAMA+ SABA) melhora a função pulmonar, reduz os sintomas 

e as crises, comparativamente com a combinação dupla ou broncodilatadores em monoterapia 

[48] 

Os ICs são os mais eficazes no tratamento da asma persistente, pois controlam a inflamação 

das VAs, reduzem os sintomas da asma, reduzem a frequência e severidade das crises, 

melhoram a função pulmonar e reduzem a mortalidade e hiperreatividade [31].Contudo, não 

curam a asma. O aumento das doses traz poucos benefícios no controlo da asma, mas 

aumenta o risco de efeitos adversos [31]. No entanto existe uma variabilidade interindividual 
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marcada no que diz respeito a resposta a ICs [48]. O tabagismo reduz a resposta a ICs, por 

isso doses mais elevadas poderão vir a ser necessárias [48]. Para atingir um bom controlo da 

asma, é utilizada os ICs em combinação com LABA [33].  

Como efeito adverso, os ICs estão associados a uma prevalência maior de rouquidão, 

candidíase oral e pneumonia [48]. A utilização de uma câmara expansora ligada ao inalador 

pode reduzir estes efeitos [33]. A lavagem da boca após recorrer aos inaladores também reduz 

o risco de candidíase oral [33]. Para além disso, o desenvolvimento de pró-fármacos que são 

ativados nos pulmões e não na faringe é também uma estratégia para minimizar estes efeitos 

secundários.[33, 48] 

O recurso de corticosteroides sistémicos (CSs) destina-se no controlo das exacerbações 

severas, contudo, não possuem um papel destacado no tratamento diário da DPOC devido a 

falta de benefícios comparada com as complicações crónicas a que estão sujeitas [48, 65]. Na 

asma, esta opção terapêutica destina-se aos casos de asma severa não controlada, embora 

haja também o risco de acrescido de efeitos adversos sistémicos, osteoporose, hipertensão 

arterial, diabetes, supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, obesidade, cataratas, 

glaucoma, desbaste da pele e fraqueza muscular [33]. Para além disso, o fumo do tabaco reduz 

a resposta ao tratamento com corticoides, reduzindo também a probabilidade de a asma ser 

bem controlada [42].  

 

1.3.3 Outros 

 

1.3.3.1 Modificadores da ação dos leucotrienos 

Incluem os antagonistas do recetor Cisteinil-leucotrieno-1 (CysLT1) como é exemplo o 

montelucaste [31]. São utilizados sobretudo como tratamento alternativo na asma moderada 

persistente e em pacientes asmáticos sensíveis a aspirina.[33, 42] Não devem substituir os ICs, 

pois para alem de menor eficácia, há a probabilidade de se perder o controlo da asma [33].  

São menos eficazes em combinação com ICs do que os LABA [33]. Este tipo de medicamentos 

são bem tolerados.[33]. 

 

1.3.3.2 Terapia Biológica 

Existem várias tentativas de combater a asma através de estratégias imunológicas. O 

omalizumab e o mepolizumab são anticorpos monoclonais desenvolvidos para neutralizar a 

ação da IgE e IL-5, respetivamente [33]. Ambos são dirigidos a doentes com asma severa 

persistente, que apresentem níveis elevados de IgE ou eosinofilia, e sejam incapazes de a 

controlar apenas com corticosteroides (inalados ou oral) e LABA ou que necessitem de doses 

elevadas para manter o controlo. [33, 42]. Esta abordagem é, no entanto, bastante cara, 

devendo ser considerada apenas em casos de asma não controlada onde se descartaram 

outras razões tais como a fraca adesão à terapêutica ou técnica de inalação incorreta [33, 42]. 
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1.3.4 Tipos de inaladores 

Apesar da escolha do agente farmacológico ser importante, a escolha do inalador apropriado 

para o doente é também vital [63]. Os inaladores dividem-se sobretudo em dois tipos principais: 

os inaladores de pós seco (DPIs) e os doseáveis pressurizados (pMDIs). A tabela X descreve 

a comparação entre as caraterísticas resumidas destes dois tipos de inaladores. Os 

nebulizadores são raramente indicados para o controlo da asma e DPOC [33, 48].  

 

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens dos tipos de inaladores utilizados na asma e DPOC [33, 63, 
66-68] 

INALADORES DOSEAVEIS PRESSURIZADOS INALADORES PÓ SECO 

Libertam uma dose fixa de fármaco Maior variabilidade de dose a chegar aos 

pulmões 

Exigem boa coordenação “mão-pulmão” para a 

correta administração do fármaco 

Não exigem uma coordenação entre a 

libertação da dose e a inspiração. 

Fármaco em suspensão ou dissolvido num gás 

propulsor 

Ativação através da respiração 

Inspiração lenta e profundamente Inspiração rápida e profunda 

Inspiração lenta e coordenada Exige maior fluxo inspiratório superior aos 

pressurzados 

Elevada deposição na orofaringe Irritação das VA em indivíduos sensíveis. 

Pode ser auxiliado por uma câmara expansora 

que reduz a deposição do fármaco na orofaringe, 

aumentando assim a sua eficácia. 

 

 

Assim como a escolha do fármaco apropriado, uma boa técnica é essencial para o sucesso 

terapêutico [68]. Não obstante, uma das razões identificadas para um fraco controlo da DPOC 

e da asma residia no uso inadequado dos inaladores. [66, 68]. Erros como não expirar antes 

de iniciar a inalação, repetição de doses, não suster a respiração no final da inalação ou a 

inalação ser demasiado rápida ou lenta, são os mais frequentemente reportados [66, 69]. Uma 

técnica de inalação incorreta ou o uso de vários inaladores (o que pode gerar confusão) está 

relacionada com uma diminuição da adesão à terapia e consequentemente a um agravamento 

do controlo da doença [63, 66].  

2. Projeto  

 

2.1 Questionários acerca da adesão à terapêutica e relato de sintomas 

Na FCG, constatei que uma fatia relativamente considerável dos utentes habituais recorria a 

inaladores e outro tipo de medicação oral utilizada para este tipo de doenças respiratórias. 

Contudo, também me fui apercebendo de casos em que os utentes não respeitavam o indicado 
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pelo médico, por simplesmente se sentirem melhores ou não possuírem a perceção de qualquer 

benefício, ou ainda que só o faziam nas estações mais suscetíveis de crises, como a primavera 

e o inverno. Infelizmente, a não-adesão à terapêutica nas doenças respiratórias é bastante 

comum, tanto na asma, como na DPOC [64]. Ora, estas doenças são doenças crónicas em que 

a terapia de manutenção é necessária. Como tal, a adesão à terapêutica é fundamental para 

que esta seja bem-sucedida, pois embora não contribuam para a cura, é a melhor maneira de 

prevenir sintomas ou morbilidades mais graves. 

Deste modo pensei em elaborar um questionário que está presente no anexo XVII. Este 

questionário teve como objetivo verificar o quão bem os utentes estavam familiarizados com a 

sua doença e o que esta implicava, e sobretudo se estariam a cumprir o plano terapêutico como 

deveriam. Ao todo, 23 pessoas responderam ao questionário, onde para além de dados gerais 

(idade, sexo, fumador, prática de exercício físico), perguntava qual o tipo de doença respiratória 

possuía, assim como a medicação relacionada que fazia atualmente. Por fim, outras questões 

foram feitas com o objetivo de saber se a medicação estaria a ser eficaz e se as pessoas 

aderiam ou não à terapêutica. Os resultados estão presentes nos anexos XVIII-XXII. 

Dos 23 inquiridos, 8 (34,8%) eram homens e 15 (65,2%) eram mulheres. A idade dos 

participantes foi variável, indo desde os 3 anos aos 89, contudo a distribuição dos participantes 

foi relativamente uniforme, com 8 indivíduos com idades inferiores a 15 anos, e 7 (30,4%) 

superior a 50 anos, situando-se no intervalo os restantes 8 participantes. Contudo a distribuição 

dos sexos por idades é variável, uma vez que no grupo com menos de 15 anos, 6 (75%) são 

rapazes ao passo que nos outros grupos etários, a prevalência do sexo feminino é 

predominante (87,5 % e 85,7% nos jovens adultos e “terceira idade”, respetivamente). Em 

relação à prática de exercício físico, 10 participantes referiram que não faziam qualquer tipo, 

sendo alguns casos crianças pequenas ou idosos em idade avançada. Por outro lado, os 13 

que responderam afirmativamente, praticavam, em média 6,3 horas, de exercício, como 

caminhadas, ou natação, entre outras. Quanto ao tabagismo, apenas 3 (13%) participantes 

admitiram que eram fumadores, o que é um bom indicador tendo em conta os malefícios do 

tabagismo, sobretudo no desenvolvimento da doença e na resposta à terapia. 

Quanto às doenças, como esperado, a doença mais reportada foi a asma, com 17 inquiridos 

(73,9%), seguida da DPOC com 4 (17,4%). 2 participantes (8,7%) referiram que não sabiam 

responder, pois estavam a ser avaliados (um admitiu que ia realizar a espirometria).  

Relativamente à medicação utilizada, a maioria fazia mais do que um tipo de classe terapêutica 

ao mesmo tempo, sendo que 12 pessoas responderam que utilizavam pelo menos um ICs. A 

segunda classe terapêutica mais reportada foram os inaladores SABA para utilizar em casos 

de exacerbações (11 pessoas). Em relação a broncodilatadores de longa ação, curiosamente 

4 pessoas recorriam a LABA enquanto que outras 4 usavam 4 LAMA. Quanto a combinações 

num só inalador, 5 utilizavam uma combinação corticoide com SABA, e apenas 1 utilizava uma 

combinação corticoide com LAMA. Foi também reportada a utilização de medicação oral, como 
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o montelucaste e anti-histamínicos. Ao analisarmos a medicação aqui descrita, podemos 

concluir que é compatível com os dados dos participantes, pois no tratamento da asma, a 

utilização de ICs é habitual. A utilização de combinações é uma estratégia que permite 

aumentar a adesão à terapêutica pois torna-se mais conveniente usar um dispositivo em vez 

de dois. De referir que em alguns participantes mais novos utilizavam uma câmara expansora 

como auxiliar no processo de inalação.  

Quanto à adesão à terapêutica, 3 participantes (13%) admitiram que não cumpriam com o plano 

estipulado com o médico, justificando-se que por se sentirem melhor, não compreendiam a 

necessidade de ter de fazer a terapia diariamente. Além disso 2 indivíduos (8,7%) confessaram 

recorrer mais do que o suposto ou o habitual à medicação destinada ao controlo das crises.  

Relativamente aos asmáticos, 7 (41,2%) afirmaram que costumam acordar com tosse a meio 

da noite ou então confirmaram a presença de outro tipo de sintoma incomodativo persistente, 

como a pieira ou aperto no peito. Já nos doentes com DPOC, 2 (50%) assumiram que a doença 

se encontra estável, enquanto que os outros admitiram que as exacerbações têm vindo a 

diminuir. Contudo apenas 1 (25%) confirmou a necessidade de ter de se deslocar a um hospital 

mais do que uma vez devido às exacerbações.  

Com base nestes resultados, podemos admitir que a maioria dos inquiridos se encontra bem 

controlado, pelo que nos casos em que isso não se verificou, procurei explicar a importância 

da adesão terapêutica e da constante avaliação pelo médico, sobretudo nos casos em que há 

perceção de agravamento dos sintomas ou se recorra mais do que o habitual à medicação. De 

um modo geral, os participantes estavam familiarizados com a doença, conhecendo muito bem 

a medicação que faziam, pelo que os resultados me surpreenderam pela positiva.   

 

2.2 Utilização correta dos inaladores 

Tal como já foi referido anteriormente, a via inalatória é preferível sobre a via oral. Uma técnica 

apropriada ao inalar é fundamental para atingir e manter um controlo eficaz sobre estas 

patologias. A introdução de um inalador diferente, sem garantir que o paciente o saiba utilizar 

corretamente está associado a erros graves e ao consequente agravamento dos sintomas ou 

à não adesão à terapêutica [66].  De facto, durante o estágio fui-me apercebendo de alguns 

casos em que os utentes vinham à farmácia com dúvidas sobre o seu inalador, ora porque o 

médico receitou um novo, que funcionava de forma diferente ao anterior a que estavam 

habituados, e não sabiam manuseá-lo, ora porque não tinham a perceção da inalação ter sido 

feita e então repetiam. O farmacêutico, como profissional de saúde, tem o dever de se 

disponibilizar para resolver qualquer dúvida relativamente ao manuseamento deste tipo de 

terapia, assim como deve garantir que o paciente sabe exatamente como deve utilizar estes 

aparelhos, antes da sua dispensa. 

Assim, numa tentativa de perceber se os participantes sabiam utilizar os inaladores 

corretamente, elaborei alguns folhetos ilustrativos (anexos XXIII-XXVI) acerca da técnica de 
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inalação e cuidados a ter de acordo com o tipo de inalador utilizado. Após a realização do 

questionário, pedia aos utentes que demonstrassem passo-a-passo como utilizavam o seu 

inalador no quotidiano, fornecendo de seguida o folheto correspondente ao seu inalador. Nos 

casos em que foi necessário, tentei corrigir algum comportamento e realcei sempre a 

importância de uma boa técnica ao inalar. De um modo geral a maioria dos participantes sabiam 

utilizá-los, tirando um erro ou outro, contudo valorizaram a minha intervenção e consideraram 

os folhetos bastante interessantes, sendo que foram todos requisitados. 

Além disso, elaborei ainda uma espécie de guia de consulta (anexo XXVII), onde estava 

descrito todas as informações sobre a utilização, a limpeza e outros cuidados para cada tipo 

de inaladores. Este guia teve como objetivo ajudar a equipa da FCG a identificar rapidamente 

qual o tipo de inalador e o correspondente modo de utilização, assim como obter outro tipo de 

informações de modo rápido e simples, desde as substâncias ativas presentes, as respetivas 

classes terapêuticas e forma farmacêutica correspondente, bem como a existência ou não de 

genéricos. 

As pessoas abordadas aceitaram com muito prazer participar nos inquéritos e mostraram-se 

bastante recetivas ao aconselhamento prestado. Todos os inquiridos ficaram agradados com 

os folhetos, sendo que várias pessoas admitiram que já praticavam alguns dos erros mais 

frequentes descritos. Os folhetos revelaram-se um enorme auxílio no aconselhamento, pois 

garantiu que os utentes compreendessem como deverá ser feita a inalação corretamente, de 

um modo visual e simples, para não falar que se tornou uma ferramenta para o utente, em 

casos de dúvidas posteriores. A nível pessoal sinto que este projeto me ajudou a consolidar o 

conhecimento acerca das doenças respiratórias bem como as suas variáveis inerentes. 

Permitiu-me também conhecer todos os tipos de inaladores com maior detalhe, pelo que no 

final deste projeto me senti à vontade de explicar e identificar erros de utilização sem a ajuda 

dos folhetos, embora os tivesse sempre comigo para serem fornecidos aos utentes.  

 

Tema II. Pediculose 

1. Introdução 

O piolho da cabeça (Pediculus humanus capitis) afeta o Homem há milhares de anos  [70]. É 

considerado o parasita humano mais comum, afetando todas as classes socioeconómicas, 

sendo prevalente a nível global, afligindo inúmeras crianças e seus familiares [70-73]. Além do 

piolho da cabeça, existem outras espécies de piolhos que parasitam o Homem, e que se 

distinguem de acordo com o seu habitat no hospedeiro. Contudo, estas espécies estão 

associadas à disseminação de doenças, o que não acontece com os piolhos da cabeça [73]. 

São os casos do piolho do corpo (Pediculus humanus humanus) e da zona púbica (Pthirus 

pubis) [73]. Além disso estas espécies apresentam pequenas diferenças morfológicas e 

comportamentais [74].  
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A infestação por piolhos da cabeça (doravante, apenas referidos como piolhos) manifesta-se 

principalmente através de pequenas epidemias em escolas e jardins de infância, sendo por isso 

as crianças nestas idades e seus educadores o principal grupo de indivíduos afetados [72, 73]. 

Note-se que este tipo de pediculose não é considerada uma ameaça para a saúde dos 

indivíduos infestados, nem tão pouco é derivada a uma higiene inadequada [70, 75]. No 

entanto, estes fatos são desconhecidos pela população em geral, como tal a infestação por 

piolhos é fonte de ansiedade e vergonha nas pessoas afetadas, sobretudo os pais com filhos 

em idade escolar [70, 75] É difícil avaliar a prevalência deste tipo de infestação a nível mundial, 

pois a maioria dos casos não são reportados. No entanto, estima-se que nos Estados Unidos 

ocorram 6 a 12 milhões de infestações por ano, entre crianças dos 3 aos 11 anos [76]. Existem 

indícios que a prevalência da infestação por piolhos tem aumentado globalmente na última 

década [72]. Este  aumento parece resultar da utilização massiva de pediculicidas com ação 

neurotóxica no passado com a consequente propagação de populações de piolhos resistentes 

[72]. 

1.1 O piolho 

Os piolhos adultos têm cerca de 2 a 3 mm de comprimento  e  encontram-se no couro cabeludo, 

particularmente atrás das orelhas e na nuca [70, 77]. Podem ser encontrados também nas 

sobrancelhas ou pálpebras, embora não seja comum [77]. São geralmente de cor branca 

acinzentada e possuem 6 patas que se agarram fortemente ao cabelo devido às suas garras 

desenvolvidas [70, 77]. O piolho alimenta-se ao injetar no couro cabeludo pequenas 

quantidades de saliva, que possui propriedades vasodilatadoras e anticoagulantes, permitindo 

ao pilho sugar pequenas quantidades de sangue, alimentando-se 5 vezes por dia [70, 73, 74]. 

Estes antigénios presentes na saliva provocam uma reação alérgica 3 a 4 semanas após a 

picada, originando prurido [74]. Os piolhos sobrevivem menos de um dia fora do couro cabeludo 

[77]. Além disso os seus ovos são incapazes de eclodir a temperaturas inferiores à temperatura 

no couro cabeludo [70].  

Existem 3 formas de vida no ciclo de vida do piolho: o ovo (também chamada lêndea), a ninfa 

e a forma adulta: 

• Ovo/Lêndea: A fêmea adulta deposita até 10 ovos por dia [77]. Encontram-se 

firmemente fixados à haste do cabelo, a cerca de 4 mm do couro cabeludo, graças a 

uma substância tipo cola produzida pela fêmea [70]. Os ovos viáveis, estão camuflados 

de acordo com a cor do cabelo da pessoa infestada, de modo a tornar mais difícil a sua 

deteção [70]. São frequentemente confundidos com caspa, ou gotículas de spray [77]. 

Os ovos são incubados pelo calor corporal, e demoram 8 a 9 dias a eclodir, dando a 

origem a uma ninfa [70]. Quanto mais longe se encontrar a lêndea da haste, menor a 

probabilidade desta se encontrar viável, podendo encontrar-se já vazia, indicando que 

a ninfa já nasceu [77]. 
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• Ninfa: É um piolho imaturo que passa por 3 fases até se tornar adulta, demorando entre 

9 a 12 dias [70]. Necessita de sangue para sobreviver [77]. 

• Adulto: Do tamanho de uma semente de sésamo. É capaz de sobreviver 30 dias numa 

cabeça, mas morre em menos de 2 se estiver fora pois necessitam de sangue para 

sobreviver [77]. As fêmeas geralmente são maiores que os machos [77]. 

Em condições normais, o ciclo de vida repete-se a cada 3 semanas [70]. 

 

  1.2 Modo de transmissão 

Os piolhos são incapazes de saltar ou voar, como tal deslocam-se a rastejar [70]. Como tal, a 

maneira mais comum dos piolhos serem transmitido é por contato direto com um individuo 

infestado [70, 71]. Este contato cabeça-cabeça é muito frequente nas crianças a brincar na 

escola, em casa ou outras atividades [72]. A transmissão por contato indireto através da partilha 

de peças de vestuário (chapéus, cachecóis, casacos) ou outros objetos pessoais (escovas, 

pentes ou toalhas, peluches, almofadas) de pessoas infetadas é pouco comum [77]. Os piolhos 

encontrados nos pentes estão provavelmente mortos ou feridos [70]. Além disso, é improvável 

que o piolho abandone a cabeça de um individuo, a não ser que esteja fortemente infestado 

[70].    

As crianças que frequentam a escola primária geralmente representam a população com maior 

prevalência de piolhos [71], e uma vez que estas estão agrupadas em turmas e possuem 

elevadas taxas de contato, a transmissão de piolhos ocorre frequentemente [71].  

Os animais de estimação não têm um papel na transmissão do piolho humano [70, 77].  

As crianças do sexo feminino tendem a apanhar piolhos relativamente às do sexo masculino, 

provavelmente devido ao maior contato direto que apresentam entre si [72, 77].  

 

1.3 Sintomas  

 Os sinais e sintomas característicos de uma infestação por piolhos são:  

• Sensação de cócegas devido a algo a movimentar-se no cabelo [77]; 

•  Prurido, causado por uma reação alérgica às picadas do piolho [77]; 

• Irritabilidade e dificuldade em dormir, uma vez que os piolhos são mais ativos no escuro 

[77]; 

• Feridas na cabeça causadas por arranhões devido ao coçar [77]. Estas feridas às vezes 

podem originar infeções secundárias com as bactérias presentes na pele [73, 77]. 

Uma infestação de piolhos pode ser assintomática ou permanecer indetetável durante varias 

semanas, o que pode influenciar o período infecioso [71]. 

Indivíduos que apresentem piolhos vivos ou ovos a menos de 1 cm do couro cabeludo deverão 

ser tratados [73]. Se uma pessoa for identificada como portadora de piolhos, todos os membros 

da família deverão ser também analisados, uma vez que também se encontram em risco de os 

contrair [71].  
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Quando o risco de apanhar piolhos é elevado, como no caso de picos de incidência final do 

verão e início do outono, ou quando os amigos chegados ou colegas da escola estão infetados, 

a frequência de inspeção periódica nas crianças deverá ser reforçada, de modo a identificar 

mais cedo uma infestação e iniciar o tratamento rapidamente [72].   

 

1.4 Diagnóstico 

O diagnóstico é feito pela identificação de lêndeas, ninfas ou piolhos adultos a olho nu [77]. 

Contudo, por vezes torna-se difícil uma vez que os piolhos evitam a luz e movimentam-se 

rapidamente, para além do seu tamanho reduzido [70, 77].  A utilização de um pente para 

piolhos ajuda no diagnóstico de modo mais rápido e eficaz [70, 72, 73]. É importante não 

confundir as lêndeas, que estão agarradas à haste capilar, com caspa ou detritos de cabelos, 

o que por vezes induz a erros de diagnóstico [70, 72]. É também necessário ter em atenção, 

de modo a não confundir as lêndeas viáveis com ovos vazios: os ovos encontrados a mais de 

1 cm de distancia do couro cabeludo são pouco prováveis de serem viáveis [77].  

 

1.5 Tratamento 

A luta contra a pediculose é com certeza uma preocupação antiga e existem vários métodos 

para a combater. Existem várias abordagens diferentes para eliminar os piolhos, seja através 

de um pente especial, a aplicação tópica de um pediculicida ou tratamento oral [72]. É de 

ressalvar que o tratamento só deve ser realizado em pessoas efetivamente infestadas e não 

como medida de prevenção, à exceção da utilização do pente, que pode ser válida para ambos, 

ao remover piolhos adultos que poderiam vir a depositar ovos e prolongar o ciclo de vida [73].  

Relativamente ao tratamento tópico, existem várias hipóteses disponíveis. Desde compostos 

com ação neurotóxica, como a permetrina, a ivermectina, o malatião e as piretrinas, que matam 

os piolhos vivos embora nem todos possuam efeito ovicida [72, 73, 76, 77]. Como tal, o 

retratamento passado alguns dias é necessário [77]. Contudo, o principal problema associado 

a este tipo de pediculidas é o desenvolvimento de populações de piolhos resistentes, 

responsável pela   ineficácia do tratamento [70, 72, 73, 78]. Outros perigos tais como a absorção 

cutânea, o desenvolvimento de hipersensibilidade e complicações neurológicas após ingestão 

acidental são preocupações associadas a estes químicos. [72, 78]. Outra estratégia estudada 

são os óleos essenciais, como o anís e o ylang-ylang que possuem efeito pediculidida [79]. Os 

principais problemas, contudo, são a sua alta variabilidade na constituição, dado serem 

produtos naturais, aliada à falta de estudos acerca da segurança [72]. Os dimeticones são óleos 

sintéticos de silicone capazes de cobrir superfícies de revestimento são quimicamente inertes 

e considerados não-tóxicos [72]. Dado o seu modo de ação, o desenvolvimento de resistências 

é improvável [72]. O tratamento por via oral com ivermectina, possui igual eficácia em relação 

a certos tratamentos tópicos, contudo está associada a mais efeitos sistémicos adversos [72, 
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73]. Deste modo, o tratamento ideal deverá ser seguro, livre de químicos tóxicos, facilmente 

disponível, não sujeito a prescrição, fácil de usar, barato e eficaz [70]. 

 

1.6 Prevenção e controlo  

A prevenção nas crianças pode-se tornar complicada, uma vez que habitualmente apresentam 

um contato cabeça-cabeça entre si, sendo difícil de controlar [70]. Ainda assim as crianças 

devem ser incentivadas a evitar este tipo de contato na escola ou noutros locais onde interajam 

com outras crianças [77].  

Apesar do risco de transmissão ser baixo, as crianças devem ser ensinadas a não partilhar 

objetos pessoais como pentes, escovas, chapéus, acessórios de cabelo [77]. No caso destes 

objetos terem estado em contato recente com a pessoa infestada, devem ser desinfetados 

através da lavagem com água quente durante 5 a 10 minutos [77]. A mesma lógica é aplicada 

para roupas, tapetes ou almofadas, que se devem lavar a 60ºC, de modo a matar os piolhos 

[77]. Caso o contato não tenha sido recente, estes procedimentos não serão necessários, 

devido ao fato da sobrevivência do piolho fora do couro cabeludo durante mais de 48 horas ser 

extremamente improvável [70].  

A vigilância constante por parte dos pais é um método importante para detetar e tratar 

infestações (principalmente quando as crianças apresentam sintomas),  resultando na 

prevenção da disseminação para outras crianças [70]. As crianças devem ser incentivadas a 

notificar os pais ou professores quando pressentem os primeiros sintomas [77]. 

2. Projeto 

A pediculose é uma queixa frequente nas farmácias todos os anos, sobretudo na FCG. Ao 

longo do estágio fui confrontado com diversos casos de mães aflitas por terem descoberto 

piolhos no cabelo dos seus filhos e a pedirem aconselhamento. Muitas destas mães referiam 

que tinham os cuidados de higiene adequados e não entendiam como tal veio a acontecer. 

Outros casos que me despertaram o interesse foram casos de infestações recorrentes, que 

segundo as mães, já utilizaram mais do que um produto pois ou deixou de ser eficaz ou não 

funcionava de todo. A possibilidade de uso incorreto, assim como a emergente resistência aos 

produtos pediculicidas e a fácil transmissão alertaram-me para o perigo para a saúde pública. 

Deste modo, sendo o farmacêutico um promotor da saúde na comunidade, deve oferecer 

conhecimento geral e ensinar rotinas eficazes acerca do controlo de piolhos no caso de 

crianças em idade escolar de modo a combater a transmissão de piolhos na comunidade. 

Assim, decidi intervir no foco deste tipo de epidemias, nomeadamente numa escola primária. 

Assim sendo, preparei uma apresentação em PowerPoint que abordava as caraterísticas do 

piolho, como identifica-los, os perigos para a saúde inerentes e como se deve tratar e prevenir 

(anexo XXVIII). O externato de Santa Margarida pertence à Província Portuguesa das 

Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora e encontra-se sediado na Quinta da Azenha. A 

FCG possui uma ligação de longa data com as Irmãs Franciscanas e com a ajuda da Diretora 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
José Lucas de Sousa Ribeiro 

37 
 

Técnica, agendou-se um dia para realizar a apresentação a uma turma do quarto ano de 

escolaridade, de preferência no início das aulas. Assim sendo no dia 21 de setembro, realizei 

a apresentação para 28 alunos. No final da apresentação ainda houve tempo para um mini-

teste em que abordava os principais problemas/mitos sobre piolhos, o qual foi realizado em 

conjunto. As crianças mostraram bastante interesse no tema, fazendo várias perguntas 

pertinentes, para não falar que acertaram em todas as questões do mini-teste. Como 

recompensa, ofereci a cada um, desenhos para pintar sobre os cuidados de higiene com os 

piolhos, bem como uma máscara de piolho, disponível no website da Quitoso® [80]. Entreguei 

ainda a cada um deles, uma carta para os pais, onde abordava a importância da inspeção 

periódica dos cabelos nestas idades e como atuar na presença de piolhos (anexo XXIX). De 

modo a garantir algum retorno à farmácia, a carta aos pais possuía um vale de desconto de 

20% na compra de produtos pediculicidas na FCG. Infelizmente não tive oportunidade de 

perceber se as cartas foram uma tática eficaz, contudo, posso dizer que as crianças 

assimilaram bem a mensagem que quis transmitir, e foi uma experiencia gratificante poder 

trabalhar com elas (anexo XXX)..  

Tema III: Semana do cão 

 
Durante o período de estágio debati-me com várias situações de utentes a pedirem 

aconselhamento sobre os seus animais de estimação. Sentia-me desconfortável inicialmente, 

uma vez que durante o mestrado não tive acesso a unidades curriculares relativas a medicina 

veterinária, como tal foi dos ramos da farmácia comunitária onde senti mais dificuldades. No 

entanto, demonstrei sempre uma enorme vontade de aprender e sempre que fosse possível, 

assistia ao aconselhamento por parte das farmacêuticas da FCG, acerca do bem-estar dos 

animais de estimação questionando uma ou outra particularidade que me causasse dúvida.  

No dia 26 de agosto, comemora-se o Dia Mundial do Cão. Este dia foi criado com o intuito de 

incentivar à consciencialização das populações para a importância da defesa dos direitos dos 

cães e dos animais de companhia em geral. Além disso, ter cães de estimação está relacionado 

com diversos benefícios para a saúde humana, com efeitos na condição física e saúde mental 

[81]. A FCG decidiu comemorar esta data, e lançou-me o desafio de dinamizar esta vertente da 

Farmácia, que se encontrava pouco explorada. Assim, do dia 26 de agosto a 2 de setembro, 

celebrou-se a Semana do Cão (anexo XXXI). Na preparação desta semana, decidi focar-me 

principalmente nos cuidados de higiene básicos e de desparasitação, dado serem os produtos 

de veterinária mais frequentemente requisitados na FCG.  

A higiene é uma medida de promoção da saúde de todos. O banho ajuda a prevenir doenças 

e contribui para o bem-estar. No caso dos cães é preciso ter alguns cuidados a ter em conta, 

nomeadamente cães com menos de dois meses não devem tomar banho, e na escolha do 

produto com base no tipo de pelo ou raça do animal. No anexo XXXII encontra-se o folheto que 

desenvolvi e que aborda a temática do banho.  
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A desparasitação do cão é também outro cuidado de saúde particularmente importante na 

saúde do animal, uma vez que os cães são infetados por várias espécies de parasitas, havendo 

o risco de potenciais zoonoses. OS parasitas podem ser internos, como as ténias e as 

lombrigas, e externos como as pulgas e as carraças [82, 83]. Existem várias alternativas para 

a desparasitação, embora alguns donos de animais desconheçam o risco da transmissão de 

doenças [84]. Deste modo, elaborei um folheto (anexo XXXIII) a informar acerca dos tipos de 

parasitas existentes e cuidados de higiene inerentes. 

Previamente à realização deste projeto, interessei-me com especial atenção na medicação de 

uso veterinário disponível na FCG. Achei bastante curiosidade às várias classes terapêuticas e 

formas farmacêuticas existentes, mas também pelas diferenças farmacocinéticas entre os 

humanos e os animais de estimação. Contudo, apercebi-me que um dos problemas associados 

com a medicação nos animais de estimação é a própria administração, uma vez que se trata 

de uma substância estranha ao animal e, por vezes, desagradável. Como tal, resolvi realizar 

um panfleto com indicações e dicas de modo a facilitar a administração destes.  

Além da elaboração dos panfletos, com a ajuda da equipa da FCG, criou-se um espaço 

dedicado à semana do cão, onde estavam expostos os principais produtos de higiene e de 

desparasitação. Durante a semana do cão, a FCG fazia um desconto na compra de tais 

produtos.   

Concluindo, a semana do cão resultou muito bem, sendo que os clientes acharam bastante 

interessantes os folhetos informativos. Foi também bom para a farmácia, pois conseguiu 

estimular uma secção da farmácia que inicialmente não suscitava tanto interesse. A nível 

pessoal, além do sentido de dever cumprido com o desafio proposto, sinto que consegui 

ultrapassar esta dificuldade inicial, pelo que no final do estágio me sentia mais à vontade para 

aconselhar sobre produtos de uso veterinário. 

 

Tema IV: Escabiose 

1. Introdução 

A escabiose, vulgarmente conhecida como sarna, é uma infestação da pele pelo ácaro 

Sarcoptes scabiei var hominis [85, 86]. A escabiose ocorre mundialmente afetando todas as 

classes sociais e económicas, sendo considerada um problema de saúde pública [85-88]. O 

ácaro humano Sarcoptes scabiei, é um parasita humano obrigatório que perfura a pele do 

hospedeiro formando pequenas galerias, onde vive e deposita ovos [86, 88]. O ciclo de vida do 

ácaro passa por 4 fases: ovo, larva ninfa e adulto [86]. O ácaro macho possui metade do 

tamanho da fêmea [86]. A fêmea quando fertilizada percorre a superfície da pele até encontrar 

um local apropriado, perfurando a pele fazendo uma nova galeria [86]. Pode depositar até 3 

ovos por dia, sendo que vai escavando e depositando ovos sob a pele até morrer, daí por vezes 
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ser visível umas galerias finas acinzentadas na pele que traduz o percurso do parasita na 

epiderme [86]. 

 

1.1 Transmissão 

A principal via de transmissão ocorre durante o contato direto e prolongado pele-pele com um 

indivíduo intensamente infestado, com a transmissão de fêmeas principalmente [85, 88]. A 

sarna pode ser sexualmente transmitida [89]. Ocasionalmente a transmissão pode ocorrer 

através de fómites (lençóis ou roupa) [85, 86]. Uma pessoa infetada pode transmitir a sarna, 

ainda que não manifeste sintomas [86]. 

 

1.2 Sintomas  

Os sintomas mais comuns são o prurido intenso (principalmente durante a noite) e pápulas 

eritematosas [85, 86]. Estes são causados por uma sensibilização às proteínas do parasita [86]. 

As pápulas encontram-se disseminadas na área periumbilical, cintura, área genital, nádegas, 

axilas, pulsos e espaços interdigitais [89]. A cabeça, o pescoço e as palmas da mão são zonas 

que podem estar afetadas em crianças pequenas [86]. 

 Quando uma pessoa é infestada pela primeira vez, os sintomas só se manifestam ao fim de 2 

meses [88]. No caso de uma reinfestação os sintomas aparecem mais rapidamente [88, 89]. 

O prurido intenso dos ácaros origina feridas na pele devido ao coçar [89]. Estas feridas podem 

ser infetadas com bactérias da pele como a S.Aureus ou Streptococcus beta-hemolítico [86, 

90].  Por vezes, a infeção da pele pode conduzir a glomerulonefrite [86]. 

Existe um tipo de sarna mais severa que apresenta crostas grossas na pele contendo elevados 

números de ácaros, denominada por sarna crostosa ou sarna norueguesa, e onde os 

imunocomprometidos, idosos e outras debilitações são um grupo de risco [85, 86, 89]. O prurido 

nestes casos é ausente pois o estado imunológico destes doentes encontra-se alterado [86]. 

Sendo um tipo de sarna extremamente contagiosa, o seu rápido tratamento é necessário de 

modo a evitar surtos [86].  

 

1.3 Diagnóstico 

 Se um individuo apresenta prurido intenso noturno e outros sinais clínicos aliado a um passado 

sugestivo (por exemplo, contato recente com pessoas infestadas), é legítimo suspeitar-se que 

seja um caso de sarna [89]. Assim que possível, o diagnostico deve ser confirmado ao 

identificar o ácaro, seus ovos ou matéria fecal [86]. Isto pode ser feito ao remover 

cuidadosamente o ácaro do fundo da galeria usando um tipo de agulha ou pela obtenção de 

uma raspagem da pele a observar ao microscópio [86, 89]. Contudo uma pessoa pode ser 

infestada e estes não serem visíveis, pois considera-se que um indivíduo com sarna clássica 

pode ter 5 a 15 fêmeas adultas [88, 89]. 
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1.4 Prevenção 

A sarna pode ser prevenida ao evitar o contato direto com um individuo infetado ou com roupas 

ou lençóis usados pela pessoa infetada [86]. O tratamento é recomendado para as pessoas 

que coabitam na mesma casa, particularmente os que têm contato pele-pele prolongado [86]. 

Todas as pessoas expostas devem ser tratadas ao mesmo tempo que a pessoa infetada de 

modo a prevenir futura reinfestação [91]. As roupas e lençóis usados perto da pele durante os 

3 dias anteriores ao tratamento devem ser lavadas com água quente [89]. Itens que não podem 

ser secos ou lavados devem ser desinfestados ao fechar com um saco de plástico durante 

alguns dias. Os ácaros da sarna não sobrevivem durante mais de 2 ou 3 dias fora da pele 

humana [88]. 

 

1.5 Tratamento 

Segundo algumas guidelines internacionais, a permetrina a 5 % deverá ser a primeira opção, 

embora em Portugal esta dosagem não se encontre comercializada [86, 89, 90]. Sendo assim, 

como tratamento da escabiose existe o benzoato de benzilo (Acaribial®) e o crotamiton (Eurax®) 

[90]. Durante o tratamento tópico, os pacientes devem ser aconselhados a cobrir o corpo todo 

do pescoço para baixo e deixar a formulação atuar por um período prolongado (durante a noite 

por exemplo) antes de ser lavado [89, 91] O enxofre 6-10% em vaselina pode ser também 

recomendado, sendo pouco dispendioso e possuindo baixa toxicidade, sendo até a principal 

arma terapêutica na pediatria [90, 91]. Deve-se aplicar à noite durante 3 dias seguidos, tomando 

banho antes da seguinte aplicação [90].  

Como tratamento adjuvante, para alívio do prurido que pode persistir até duas semanas após 

o tratamento, o doente pode recorrer a anti-histamínicos e a emolientes tópicos [89]. Em 

situações mais graves pode ser indicado o uso de corticosteroides tópicos [89]. As crianças e 

os adultos podem regressar à escola/emprego no dia seguinte ao tratamento [86]. 

2. Projeto 

Este projeto surgiu da ideia requisição invulgar do manipulado de vaselina enxofrada que se 

tornou frequente no mês de junho, onde apareceram 3 casos independentes de crianças com 

sarna na FCG, sendo que num deles se tratava de uma família inteira, que requisitou um 

quilograma desta pomada. Estes casos provavelmente estariam associados a um surto 

epidémico localizado, e no sentido de promover o bem-estar público através de ações que 

estivessem ao meu alcance, achei relevante a criação de um panfleto onde era apresentado os 

principais sintomas, as medidas de controlo e prevenção, assim como os cuidados relativos ao 

tratamento (anexo XXXV). Assim após a elaboração do manipulado, ao entregá-lo ao utente 

em causa, forneci o folheto com as tais dicas. O folheto foi ainda distribuído posteriormente a 

outras pessoas que eram tratadas com Acaribial®, sendo bem aceite pelos utentes que o 

consideraram bastante educativo e simples. 
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 Anexos 

 

Cargo Nome 

Diretora Técnica Dra. Maria Adelaide Lamy 

Farmacêutica adjunta Dra. Ana Cristina Brito 

Farmacêutica adjunta substituta Dra. Sónia Moreira 

Técnica Auxiliar de Farmácia Ana Ferreira 

Técnica Auxiliar de Farmácia Odila Mendes 

Técnica Auxiliar de Farmácia Vanda Santos 

Técnica Auxiliar de Farmácia Dalila Barbosa 

Anexo I Equipa técnica da Farmácia Central de Gondomar 

 

Anexo III - Área de atendimento ao público 

 

 

Anexo IV - Sala de atendimento personalizado 

  

 

        

Anexo II - Armário de medicamentos e 

Frigorífico 
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Anexo V - Ficha de preparação de manipulados (frente) 
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Anexo VI - Ficha de preparação de manipulados (verso)  
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Anexo VII - Flyer promocional da Semana da Criança 

 

Anexo VIII - Ilustração do serviço permanente 

 

Anexo IX - Atividade promocional do Dia Internacional do Ritmo Cardíaco 
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Anexo X - Divulgação dos rastreios de nutrição promovidos na FCG 

 

Anexo XI - Comemoração do S.João na FCG 

 

Anexo XII - Dia mundial da Alergia 
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Anexo XIII - Dia dos avós na FCG 

 

Anexo XIV - Dia Mundial do Mosquito 
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Anexo XV - Folheto elaborado para o Dia Mundial do Mosquito 

Formação Tema 

Escola de Pós-graduação em Saúde e 

Gestão 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica  

e o uso de Respimat® 

Gedeon & Richter® Vulvovaginites 

DERCOS® (Vichy®) Caspa 

Bioderma® Linha de solares 

Anexo XVI - Menção de algumas formações assistidas durante o estágio 
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Anexo XVII - Questionário feito aos utentes 
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Anexo XXII - Distribuição dos participantes 

quanto ao sexo 

Anexo XX - Distribuição por idade e sexo 

Anexo XIX - Distribuição dos 
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Anexo XVIII - Distribuição dos participantes por 

doença e sexo 

Anexo XXI - Medicação utilizada pelos participantes 
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Anexo XXIII - Folheto informativo referente à utilização de inaladores pressurizados 

 

Anexo XXIV - Folheto informativo referente à utilização de inaladores de pó seco (Discos) 
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Anexo XXV - Folheto informativo referente ao uso de inaladores de pós seco 

 

Anexo XXVI - Folheto informativo referente à utilização do Respimat® 
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Anexo XXVII - Guia de consulta sobre inaladores 
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Anexo XXVIII - Apresentação PowerPoint sobre 

piolhos, realizada no Externato Sta. Margarida 
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Anexo XXIX Carta aos pais 

 

 
Anexo XXX - Máscaras da Quitoso®, alunos do 4º ano do Externato Sta. Margarida 
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Anexo XXXI - Divulgação da semana do Cão 

 

Anexo XXXII - Folheto informativo "Sabe dar banho ao cão?" 
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Anexo XXXIII - Folheto informativo sobre desparasitação

 

Anexo XXXIV - Folheto informativo sobre administração de medicamentos em cães 
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Anexo XXXV - Folheto informativo acerca da escabiose 
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Introduction 

 

From the 30th of January until the 30th of April, we performed our hospital internship in Cluj- 

Napoca, 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 anti- 

inflammatory 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, anti- 

inflammatories, 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. 
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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. 

 

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, 

Pharmacist signature Director signature Physician signature 

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

TIME 

PRESCRIPTION NUMBER CNP: 
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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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