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RESUMO 

 

O estágio é a unidade curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

que marca a transição de estudante para profissional de saúde, sendo por isso uma das 

principais fases do curso, pelo que tem não só o objetivo de nos preparar a nível 

profissional como a nível pessoal. 

O presente relatório resume o estágio curricular, realizado no Laboratório Militar de 

Produtos Químicos e Farmacêuticos – Sucursal do Porto, daqui em diante designado por 

LMPQFsP ou farmácia militar. Encontra-se dividido em duas partes: a primeira é referente 

aos trabalhos executados na farmácia militar em geral e a uma pequena visita à farmácia 

hospitalar (FH) do Hospital das Forças Armadas – Polo Porto (HFAR-PP); a segunda 

descreve os projetos desenvolvidos no decorrer do estágio.  

Os projetos desenvolvidos foram não só inspirados na minha vida pessoal, mas 

também no que foi decorrendo ao longo do estágio, sendo que o primeiro tema surgiu da 

necessidade de facilitar a administração e informar os idosos acerca da medicação que 

tomam, bem como servir de ajuda para a reconciliação da medicação feita por médicos 

e/ou farmacêuticos; o segundo foi desenvolvido com o objetivo de alertar e informar os 

doentes sobre uma das patologias mais presentes na sociedade: a hipertensão arterial 

(HTA); e o terceiro foi desenvolvido com o principal objetivo de informar a população 

relativamente ao uso de antibióticos (ABs) e incutir a necessidade do uso responsável dos 

mesmos. Para além disso fiz também um trabalho de pesquisa, quarto tema, sobre alguns 

conceitos relevantes para a prática farmacêutica. 

Durante este estágio tive a oportunidade de fazer diferentes atividades, inicialmente 

com supervisão de uma farmacêutica ou técnica e, mais tarde, autonomamente, que 

envolveram as diferentes áreas, desde a preparação de encomendas, passando pela 

receção e armazenamento, até à dispensa.  

Devido à natureza do LMPQFsP, tive a oportunidade de dar mais tempo aos utentes 

que atendia, permitindo um atendimento mais personalizado e dando-me mais tempo para 

me adaptar a cada caso. 

No final, penso que foi uma experiência interessante, porque me permitiu ter um 

maior contacto com os utentes numa realidade diferente da farmácia comunitária civil. 
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PARTE 1 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio, parte integrante do plano oficial do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o meu estágio profissionalizante 

no LMPQFsP. 

Durante estes três meses tive a oportunidade de consolidar conhecimentos obtidos 

ao longo do curso e ter contacto com a vertente da farmácia comunitária, que é responsável 

pela promoção da saúde, através do contacto direto com os utentes. 

Na minha opinião, o farmacêutico tem um papel relevante e significativo no que diz 

respeito ao aconselhamento e dispensa de medicação. Este é um profissional de saúde de 

excelência não só pela sua competência científica, mas também por ter em si toda a 

confiança da população no que diz respeito ao aconselhamento e informação prestada, 

que deverá ser usada de forma a garantir a adesão à terapêutica, por parte do doente, 

informando sobre a importância de um tratamento correto, por forma a atingir o objetivo 

terapêutico desejado. 

Assim, apesar de considerar pouco tempo de estágio, tentei aproveitar ao máximo o 

tempo em que estive no LMPQFsP. A Tabela 1 resume as atividades às quais fui designada 

e pude desenvolver ao longo deste período. 

 

Tabela 1 - Cronograma de atividades desenvolvidas ao longo do estágio por mês. 

Atividades Desenvolvidas Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Apresentação das Instalações e do Pessoal     

Armazenamento de Produtos Rececionados     

Verificação de Existências e Validades     

Atendimento ao público     

Preparação e Receção de Encomendas     

Determinação de Parâmetros Bioquímicos     

Acompanhamento de Fecho da Caixa e do Mês     

Desenvolvimento do Tema I     

Desenvolvimento do Tema II     

Desenvolvimento do Tema III     

Desenvolvimento do Tema IV     
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LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS – SUCURSAL 

DO PORTO 

 

Durante a I Guerra Mundial, como espectável, havia uma grande dificuldade para 

facultar serviços farmacêuticos centralizados e organizados a todos os militares presentes 

em batalha, pelo que era difícil garantir a manutenção de ações sanitárias durante a 

mesma, surgindo assim a necessidade urgente da criação de uma unidade prestadora de 

serviços farmacêuticos militar [1]. 

Deste modo, foi construída em 1918 uma unidade militar, chamada de Farmácia 

Central do Exército, que surgiu em substituição da 2ª Secção do Depósito Geral de Material 

Sanitário, organizada de forma a apoiar as tropas. Esta está sediada em Lisboa, de acordo 

com Decreto nº 3864, de 16 de fevereiro de 1918, sendo também decretada no Artigo 1º 

do mesmo a criação das sucursais do Porto e Coimbra [2]. 

Desde 1947 que se passou a designar por LMPQF. A mudança de nome permitiu um 

aumento do número de produtos disponíveis e aumento da capacidade de fornecer mais 

desses produtos às unidades, o que permitiu melhorar o apoio farmacêutico prestado.  

Devido a focos de instabilidade sentidos em 1961 nas colónias, houve também a 

necessidade de criar sucursais nacionais em Angola, Moçambique e Guiné. 

O LMPQF é, neste momento, constituído por sete sucursais distribuídas por todo o 

país. Em Lisboa têm disponíveis serviços industriais, bem como de controlo de qualidade 

e administrativos. As sucursais, como é o caso da do Porto, para além da farmácia militar, 

fazem o armazenamento e distribuição de medicamentos e dispositivos médicos (DM) 

necessários às Unidades militares que se encontram em território nacional.  

Hoje em dia, o atendimento ao público prestado nas sucursais permite apoiar os 

militares e seus familiares, que no seu todo representam a “família militar”, pelo que não 

devem ser consideradas farmácias comunitárias, uma vez que são tuteladas pelo Ministério 

da Defesa, e não pelo Ministério da Saúde, regendo-se, portanto, por uma legislação 

diferente. Apesar disso, no que concerne ao ato farmacêutico, tanto o código deontológico 

como todos os princípios orientadores ou obrigações características da profissão 

farmacêutica, são cumpridas de igual forma [3]. Por tudo isto, a sucursal do Porto é então 

considerada um ponto de dispensa de medicamentos da farmácia militar. 

 

1. Organização do Espaço Físico 

 

O LMPQFsP está situado na Avenida da Boavista, circunscrito ao perímetro das 

instalações do HFAR-PP. O vocábulo «farmácia» e o símbolo «cruz verde» só podem ser 

utilizados para identificar farmácias, pelo que estes não são utilizados pelo LMPQFsP. O 
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seu horário de funcionamento do LMPQFsP cumpre as necessidades das Forças Armadas 

e, assim sendo, não participa nas escalas de turnos de serviço permanente [4]. 

O espaço físico encontra-se dividido em cinco partes, nomeadamente: 

• O front office, onde se encontram produtos de venda livre, o balcão de 

atendimento, com três postos de atendimento, e um equipamento de medição 

de peso;  

• O back office, na qual se faz preparação e receção de encomendas, bem 

como armazenamento dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), 

medicamentos não sujeitos a receita média (MNSRM), suplementos 

alimentares, entre outros produtos. É também usado para verificação e 

receção de material dentário e verificação de receituário; 

• Gabinete de acompanhamento farmacêutico, no qual se disponibilizam 

cuidados farmacêuticos, tais como medição de parâmetros bioquímicos (ex: 

colesterol total, triglicerídeos e glicemia) e de pressão arterial (PA). Este 

gabinete é também usado para quando os utentes pretendem falar de algum 

assunto em privado, permitindo uma conversa mais privada com o 

profissional de saúde. Para além disso, quando livre, é também utilizado para 

verificação de receituário; 

• Armazém, onde se encontram grande parte dos artigos de grande volume ou 

cujo stock é elevado, como fraldas, resguardos, entre outros; 

• Área de preparação de manipulados, que apesar de não ser usado 

frequentemente, está disponível para o efeito. 

 

2. Recursos Humanos 

 

O LMPQFsP é composto por uma equipa experiente e profissional, coordenada pelo 

chefe da sucursal e diretor técnico, Dr. Paulo Cruz, Major Farmacêutico, da qual fazem 

parte, na atividade de atendimento ao público, duas farmacêuticas, Dra. Rita Pereira e Dra. 

Isabel Moreira; duas ajudantes técnicas de farmácia, Susana Barros e Susana Queirós; 

duas assistentes técnicas, Anabela Monteiro e Helena Rodrigues; e duas assistentes 

operacionais, Cármen Cruz e Rosa Pereira.   

Relativamente ao armazém, a equipa é constituída por um encarregado operacional, 

um assistente técnico e um coordenador técnico. 
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GESTÃO DA FARMÁCIA 

 

A farmácia é uma fase integrante do circuito do medicamento, devendo, como tal, 

garantir a qualidade e segurança do mesmo aquando da sua dispensa [5]. Tem, então, ao 

seu encargo a responsabilidade de gerir parte do circuito, o qual envolve várias etapas, tais 

como a seleção, aquisição, receção, armazenamento e dispensa do medicamento.  

Esta gestão apenas é possível se houver um sistema informático que permita uma 

gestão intuitiva e simples, para que todo o processo desde a seleção até à dispensa seja 

mais fluido. 

O sistema informático utilizado no LMPQFsP é bastante intuitivo, constituído por 

módulos de preparação e receção de encomendas, devolução de produtos, gestão de 

vendas, stocks e clientes.  

Na ficha de cada produto é possível consultar o tipo de gestão de cada medicamento, 

para os quais geralmente são definidos limites de stock mínimos e máximos, se aplicável; 

o local de armazenamento, o que permite um atendimento mais eficiente, e informações 

técnicas e científicas sobre o medicamento. 

No decorrer do meu estágio utilizei mais frequentemente a secção de “vendas ao 

balcão”, “ficha do artigo” e “apuro de caixa”, e mais pontualmente a secção de 

“encomendas”.  

Do meu ponto de vista, o software é bastante fácil de utilizar. Uma das 

particularidades que achei interessante está relacionada com os alertas sobre interações, 

aquando da dispensa. Existem 3 níveis de alertas: risco mínimo (ex. ambroxol + 

amoxicilina), precaução na associação (ex. ácido Acetilsalicílico + clopidogrel) e evitar 

associação (ex. omeprazol + clopidogrel). Sempre que estas situações aconteciam tinha 

de conversar com o doente, para perceber se era algo que tomava há muito tempo ou se 

era a primeira vez, e tentava perceber se o médico que prescreveu cada um deles foi o 

mesmo, de modo a prevenir e evitar futuras complicações. Em casos dúbios, o médico 

prescritor era contactado e informado sobre a situação e só depois se procedia ou não à 

dispensa dos medicamentos.  

 

1. Gestão de Stocks 

 

Stock pode ser definido como a existência de artigos numa organização, neste caso 

a farmácia militar, por um determinado período de tempo, cujo valor mínimo e máximo 

deverá ser definido tendo em conta uma análise cuidada das necessidades do 

estabelecimento.  
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É importante ter em conta que para uma correta gestão de stocks é preciso ter 

conhecimento das características da maioria dos utentes habituais, ou seja, da população 

alvo, garantindo assim a satisfação das necessidades dos mesmos.  

Tanto a rutura como o excesso de stock são desfavoráveis para o bom 

funcionamento de uma farmácia, um por não se conseguir satisfazer as necessidades dos 

utentes e outro por ter um grande impacto económico, respetivamente. 

No decorrer do estágio observei de perto a alteração de diversos níveis de stock. O 

volume de vendas de cada produto depende, muitas vezes, da sazonalidade, sendo um 

claro exemplo desta situação o stock de descongestionantes nasais e antigripais, que 

geralmente é superior durante o período de inverno.   

 

2. Seleção e Aquisição dos Artigos 

 

Segundo o artigo 33º do Decreto-Lei 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias de 

oficina, de venda ao público, podem fornecer medicamentos, substâncias 

medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e produtos 

homeopáticos, produtos naturais, DM, suplementos alimentares e produtos de alimentação 

especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de 

puericultura e de conforto [4].  

No caso do LMPQFsP em particular, encontram-se à venda ao público produtos para 

uso humano em geral, no entanto, em casos específicos, é possível fornecer outro tipo de 

produtos, como por exemplo, os de uso veterinário, embora, devido à baixa rotatividade 

destes, não se encontrem no stock. 

Ao nível da aquisição dos produtos farmacêuticos realizada por farmácias, pode ser 

feita através de aquisições diretas, isto é, diretamente às indústrias farmacêuticas, ou a 

armazenistas e distribuidores grossistas. 

O LMPQFsP adquire a grande maioria dos seus produtos através de um único 

distribuidor grossista, do qual recebe encomendas diárias. Para casos de rutura de stock 

o LMPQFsP adquire os produtos de um outro distribuidor. Em casos mais raros, adquirem 

também diretamente ao laboratório, no entanto estes são também entregues via 

distribuidor grossista.  

As encomendas são feitas ao longo do dia, via telefone, gadget ou 

informaticamente, usando o software. Todas as encomendas por via telefónica ou gadget 

podem ser realizadas pelas farmacêuticas ou técnicas, quando necessário, aquando do 

atendimento, no entanto, relativamente àquelas feitas diariamente pelo software, apenas 

as farmacêuticas são responsáveis por essa função. Para tal, tem-se em atenção o ponto 

de encomenda, que tem em conta o valor de stock mínimo e máximo pré-definidos, sendo 
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também consultado o volume de vendas nos últimos meses. A aquisição diária de 

psicotrópicos e estupefacientes é feita em conjunto com os restantes produtos, no entanto 

são armazenados num cofre, num espaço fora da área de atendimento. 

Ao longo do estágio foi-me permitida a realização de encomendas instantâneas, por 

via telefónica ou via gadget, aquando do atendimento ao balcão. O gadget é uma 

ferramenta disponibilizada pelo distribuidor grossista, que na minha opinião é de utilização 

intuitiva e permite uma encomenda mais rápida dos produtos. Este fornece também 

informação referente à disponibilidade do produto no momento, podendo este estar 

disponível, rateado ou esgotado, o que permite informar o utente sobre a altura mais 

provável da chegada da encomenda. 

 

3. Receção e Verificação de Encomendas 

 

A receção e verificação de encomendas são parte integrante da rotina diária de uma 

farmácia, é uma das alturas mais importantes pois é essencial verificar que o produto 

pedido e a sua quantidade correspondem ao que foi recebido, o que também se aplica no 

caso do LMPQFsP.  

Os artigos chegam em duas fases do dia (manhã e tarde), diariamente, e em 

contentores adequados, acompanhados de todos os documentos necessários (ex. faturas).  

A receção da encomenda pode ser feita por assistentes operacionais, técnicas e 

farmacêuticas, e é necessário verificar os parâmetros suprarreferidos, bem como registar 

o prazo de validade, posteriormente inseridos no sistema informático. Relativamente aos 

produtos recebidos pela primeira vez, isto é, sem ficha de produto, é também necessário 

criar uma ficha de artigo e atribuir um setor de armazenamento. 

Quanto a produtos recebidos não solicitados na encomenda, com embalagem 

danificada, pedidos por engano ou que tenha sido ordenado, pelo Infarmed (Instituto 

Nacional da Farmácia e do Medicamento) ou pelo detentor de Autorização de Introdução 

no Mercado, a recolha de um lote ou vários lotes do produto, é feita a devolução ao 

fornecedor. Em qualquer destes casos, é emitida uma nota de devolução, em que, na altura 

em que seja rececionada a encomenda seguinte, o produto é devolvido ao fornecedor. 

Logo que aceite, este pode substituir o artigo devolvido ou emitir uma nota de crédito a 

utilizar posteriormente.  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) são recebidos em conjunto 

com os restantes, no entanto, é sempre necessário tirar uma cópia da fatura para arquivar. 

Durante o estágio tive a oportunidade de rececionar encomendas que, apesar de ser 

uma tarefa desvalorizada por muitos, é uma parte fundamental no circuito da farmácia, uma 

vez que influencia diversos setores fundamentais para uma gestão adequada da farmácia 
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(ex. preço de venda à farmácia, preço de venda ao público, imposto de valor acrescentado, 

quantidade e validade). Terminado o processo de receção, o número de receção é escrito 

nas faturas, permitindo um rastreamento das mesmas sempre que necessário, sendo estas 

devidamente assinadas, carimbadas e, posteriormente, arquivadas, procedendo-se assim 

ao armazenamento dos produtos. 

 

4. Armazenamento 

 

O artigo 28º do Decreto-Lei 307/2007, de 31 de agosto, descreve a necessidade de 

garantir um bom armazenamento por parte de todas as farmácias, de forma a manter um 

bom estado dos produtos [4]. Assim, é necessário ter atenção a temperatura de frigoríficos 

e do local de armazenamento em geral, pelo que têm de ser feitas revisões periódicas de 

forma a garantir que a qualidade do produto se mantém estável, o que é prática comum no 

LMPQFsP.  

Para além disso, no LMPQFsP, os fármacos estão organizados por via de 

administração e forma farmacêutica, primeiramente, e dentro destas encontram-se 

organizados de acordo com o prontuário farmacêutico, isto é, por grupos terapêuticos, os 

quais estão por ordem alfabética, de acordo com a Denominação Comum Internacional 

(DCI). Os suplementos alimentares estão armazenados numa secção à parte dos 

medicamentos, encontrando-se por ordem alfabética do nome comercial. Relativamente a 

produtos de cosmética e de higiene pessoal e DM, o seu armazenamento na farmácia está 

organizado por sazonalidade, marca e laboratório. Além destes produtos, há também todos 

aqueles que requerem armazenamento especial, com é o caso dos produtos de frio e 

estupefacientes e psicotrópicos, que se encontram em locais apropriados. De salientar que 

todos os produtos são organizados tendo em conta a regra First Expired First Out, isto é, 

todos o que tenha uma validade inferior são colocados numa posição que garanta que são 

os primeiros a ser dispensados, sempre que aplicável. 

Durante estes três meses, uma das minhas responsabilidades passava por colocar 

o produto no local de armazenamento correto, que na minha opinião, é uma parte 

importante numa fase inicial do estágio, uma vez que permite familiarizar com os diversos 

artigos presentes na farmácia, tornando o atendimento mais fluido, pois temos uma maior 

perceção da localização dos diversos artigos. Para além disso, dada a organização dos 

medicamentos, acho que é um procedimento útil, pois ajudou-me a ter uma melhor noção 

do grupo terapêutico de cada fármaco, ajudando a consolidar conhecimentos adquiridos 

durante o curso. 
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DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 

A dispensa de medicamentos é um ato que pretende promover a saúde, através da 

dispensa de medicação de acordo com prescrição médica ou indicação farmacêutica, e 

promover o uso responsável dos medicamentos. Para tal, é necessário facultar a 

informação necessária aos utentes, tentando adequar sempre o discurso ao público alvo. 

Esta é, provavelmente, a atividade de maior visibilidade ao nível do farmacêutico 

comunitário, sendo também uma das mais importantes, uma vez que o farmacêutico será 

o último profissional de saúde a estar em contacto com o doente antes da toma da 

medicação, tendo em si uma responsabilidade acrescida no que diz respeito à promoção 

da adesão à terapêutica. 

Uma das muitas particularidades do LMPQFsP é que a dispensa de medicamentos 

com comparticipação é apenas feita a doentes que sejam beneficiários titulares ou 

respetivos familiares associados das forças armadas, da Guarda Nacional Republicana 

(GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), estejam estes no ativo ou já reformados.  

A primeira semana no LMPQFsP foi meramente observacional ao nível da dispensa 

de medicamentos, no entanto, a partir da segunda semana tive a oportunidade de o fazer 

diariamente, inicialmente com supervisão de uma farmacêutica ou técnica, e pouco depois 

autonomamente. Foi uma das funções mais desafiantes para mim, não só pela exigência 

científica, que muitas vezes requeria a pesquisa em fontes bibliográficas disponíveis neste 

espaço (ex. prontuário terapêutico) ou, até mesmo, no folheto informativo, como também 

pela componente social.  

Os utentes do LMPQFsP são, essencialmente, idosos, maioritariamente do sexo 

masculino, cuja literacia e condição socioeconómica variam bastante. Neste sentido, este 

estágio tornou-se um desafio, pois tinha de adequar o discurso aos utentes, muitas vezes 

tendo de explicar o que é o medicamento e qual a sua indicação terapêutica, tentando 

sempre promover a adesão à terapêutica, explicando que o tratamento deveria ser feito tal 

como o médico indicara e era importante não o parar sem indicação do mesmo. Sempre 

que possível e necessário, tentava incutir nos pacientes a necessidade de aliar um 

tratamento não farmacológico ao farmacológico, como é o caso de pacientes com 

colesterol total elevado, diabetes ou HTA. Na grande maioria dos casos, os doentes 

mostravam-se recetivos, no que diz respeito à informação sobre as diversas áreas, 

demonstrando por vezes interesse e questionando algo que não tivesse sido abordado. 
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1. Medicamentos 

 

Segundo o Estatuto do Medicamento, um medicamento é toda a substância ou 

associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser 

utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico 

ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas [7].  

Estes podem ser divididos em dois grupos: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) ou Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [7], como descrito 

nos tópicos seguintes.  

 

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento são considerados MSRM todos aqueles 

que se enquadrem numa das seguintes condições:  

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

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

sem vigilância médica;  

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

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

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

• Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Assim, todos os medicamentos pertencentes a esta categoria devem apenas ser 

dispensados mediante uma receita médica válida [7].  

Na minha opinião, esta é uma das principais regras da dispensa de medicamentos e 

que deve ser sempre cumprida, uma vez que por vezes os utentes não nos informam sobre 

tudo o que tomam ou todas as condições das quais padecem, pelo que a dispensa de um 

medicamento deste grupo sem receita ou sem conhecimento do histórico do paciente 

poderá despoletar reações que lhe possam ser danosas.  

 Por várias vezes, durante o exercício do estágio, deparei-me com diversos pedidos 

de MSRM, tais como ABs ou medicamentos para a disfunção erétil. Existem diversos 

medicamentos que, apesar de não serem comparticipados, requerem receita médica para 

serem dispensados, no entanto, este facto é até desvalorizado por outros profissionais de 

saúde, o que dificulta a explicação ao utente. Porém, tentei em todos os casos explicar o 
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que é um MSRM e que para terem acesso à dispensa do mesmo é necessária a avaliação 

da condição geral do doente por parte de um médico. 

 

1.1.1. Receita Médica 

Existem diversos tipos de receitas, nomeadamente receita eletrónica 

desmaterializada, receita eletrónica materializada (online ou offline e renovável ou não 

renovável) e receita manual. Atualmente, apesar de a prescrição de medicamentos ter de 

ser efetuada eletronicamente, segundo a Portaria nº 224/2015, de 27 de julho, é ainda 

possível a dispensa de medicamentos mediante apresentação de uma receita médica 

manual [8].  

Qualquer medicamento ou DM pode ser prescrito numa destas receitas, incluindo 

medicamentos contendo substâncias psicotrópicas ou estupefacientes e manipulados. 

Relativamente aos MPE, estes devem ser prescritos em receitas à parte dos restantes 

medicamentos e DM, uma vez que a sua dispensa é feita de forma diferente dos restantes. 

A via manual, atualmente, pode ser apenas usada nos casos referidos no artigo 8.º 

da Portaria nº 224/2015, de 27 de julho [8]. Cabe à farmácia então verificar se a exceção 

legal está devidamente assinalada, no canto superior direito. 

 Relativamente à receita eletrónica, esta poderá ser materializada, em que a 

prescrição feita via eletrónica é impressa em conjunto com um guia de tratamento, que 

deve ser entregue ao utente, ou desmaterializada, em que esta é acessível através de um 

equipamento eletrónico.   

Na grande maioria dos casos, todos os medicamentos são prescritos por DCI e o 

utente, no caso de ser possível, tem o direito à opção entre marca comercial ou 

medicamento genérico (MG). 

No decorrer do estágio, tive a oportunidade de estar em contacto com os diversos 

formatos de receitas. Existem inúmeras vantagens para a prescrição eletrónica 

desmaterializada, sendo que uma delas é o facto de a receita poder ser acedida através 

de uma mensagem enviada para o utente ou pela introdução do seu número do serviço 

nacional de saúde no sistema. Em todo o caso, é essencial prestar atenção à validade da 

receita, bem como à respetiva comparticipação, que nestes casos, muitas vezes passa 

despercebida aos doentes, pois certos medicamentos têm uma validade inferior de 

prescrição que outros, mesmo estando na mesma receita. 

 

1.1.2. Informação ao Utente 

Na minha opinião é importante que um doente esteja devidamente informando no ato 

da dispensa, pelo que é essencial dar-lhe a conhecer os produtos similares disponíveis, 
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bem como o preço mais baixo, de modo a que o utente exerça o direito de opção com base 

em todas as informações fornecidas. 

Ao longo do estágio, enquanto dispensava, questionava sempre o utente se era a 

primeira vez que ia tomar o medicamento e, em caso afirmativo, se possível, perguntava 

se tinha preferência por marca comercial ou MG, fornecendo sempre a informação 

relativamente ao preço praticado pelo LMPQFsP. No caso do uso dos medicamentos 

prescritos ser recorrente, perguntava quais eram os laboratórios que o utente usava e 

tentava, sempre que possível, dispensar aqueles que me eram pedidos. 

 

1.1.3. Regimes de Comparticipação 

De momento, é previsto por lei a comparticipação de medicamentos, quer por regime 

geral quer por regime especial, de forma a amortizar o preço final ao consumidor [9].  

O regime especial é aplicado a situações específicas, que abrangem certas 

patologias (ex. Lúpus) ou grupos de doentes [9].  

O regime geral está dividido em 4 escalões (A – 90%, B – 69%, C – 37% e D – 15%) 

consoante a classificação farmacoterapêutica, sendo essa percentagem do preço de venda 

ao público paga pelo Estado [9].  

Relativamente aos subsistemas públicos de saúde, no LMPQFsP, tal como referido 

previamente, são apenas aceites receitas prescritas a beneficiários cujos subsistemas 

sejam de base profissional, mais precisamente, no caso de Assistência na Doença aos 

Militares das Forcas Armadas (ADM), Serviços de Assistência na Doença da GNR 

(SAD/ADMG) e PSP. 

Enquadrados também no subsistema ADM, encontram-se os Deficientes das Forças 

Armadas (DFA), que são utentes incapacitados, permanentemente, devido a um acidente 

de trabalho ou doença, ocorrido ou derivado da prestação do serviço militar, contemplados 

na Portaria n.º 1034/2009, de 11 de setembro, em que o regime de comparticipação neste 

caso é de 100% em todos os medicamentos dispensados numa qualquer farmácia, o 

mesmo acontecendo com DM e produtos de apoio, mas apenas se prescritos e 

dispensados no meio militar, mediante apresentação de uma receita médica válida [10]. 

Ao longo do estágio contactei com os diversos subsistemas de saúde e com os 

diferentes regimes, bem como com as respetivas comparticipações.  

 

1.1.4. Receituário 

Todas as receitas necessárias para a dispensa de MSRM são submetidas a diversos 

procedimentos, verificando desta forma a comparticipação pelos organismos em causa. 

Diariamente, as receitas são conferidas em detalhe, o que permite detetar possíveis erros 

de dispensa que têm de ser corrigidos antes da faturação. 
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No LMPQFsP, esta verificação é feita pelo menos duas vezes por dia, sendo uma 

delas aquando da dispensa e outra, após os turnos da manhã e da tarde, no momento da 

organização do receituário,  

A organização do receituário caracteriza-se pela separação das receitas por 

entidade, lote e número de receita, sendo que cada lote é composto por um máximo de 30 

receitas, no caso das materializadas. Já no caso das desmaterializadas, o lote é único e a 

organização do lote é unicamente através da disposição por número de receita. 

No final do mês é feito o fecho dos lotes das receitas. Posto isto, os lotes e os 

verbetes de identificação são emitidos e enviados para a sede do LMPQFsP, em Lisboa. 

Apenas após este procedimento pode ser feito o pagamento do valor dos medicamentos 

pelo Estado e subsistemas de saúde, quando estes são comparticipados. 

 

1.1.5. Psicotrópicos e Estupefacientes  

Os MPE são fármacos que, quando usados corretamente, podem ter inúmeros 

benefícios terapêuticos, contudo caracterizam-se pela sua reduzia margem terapêutica, 

aliada à sua capacidade de atuar ao nível do Sistema Nervoso Central, sendo capazes de 

provocar dependência física e psíquica, para além de estarem relacionados a fenómenos 

de tolerância e alterações comportamentais e associados muitas vezes a atos ilícitos, tais 

como o tráfico [11]. Deste modo, estes medicamentos são alvo de um controlo muito mais 

rigoroso, sendo necessário estarem acompanhados de uma requisição especial, como 

acontece no caso da pasta de cocaína. 

No LMPQFsP é possível dispensar MPE, mediante apresentação de receita médica 

ou requisição, a doentes ou entidades, tais como hospitais.  

Relativamente à dispensa a particulares, o farmacêutico responsável tem o dever 

de validar a prescrição e registar informaticamente todos os dados obrigatórios (ex. 

identificação do doente e do adquirente, no caso de não ser o próprio). No final, é arquivado 

o impresso com as informações de dispensa e assinatura de quem o adquiriu, o qual é 

guardado durante três anos. No caso do LMPQFsP o duplicado é apenas arquivado e não 

enviado para o Infarmed, uma vez que é tutelado pelo Ministério da Defesa. 

No caso das entidades, como hospitais ou clínicas, estas devem fazer-se 

acompanhar de um documento de requisição, bem como o Anexo VII, da requisição de 

substâncias e suas preparações, no qual deve constar o nome completo do diretor técnico 

ou farmacêutico requisitante, bem como o seu número da Ordem dos Farmacêuticos, data, 

assinatura e carimbo da entidade requisitante [12]. A dispensa requer também a 

apresentação do cartão de cidadão ou outro documento que permita a identificação da 

pessoa e é feita exclusivamente por farmacêuticos. No caso de entidades veterinárias, o 

Anexo é o VIII, o qual tem de ser assinado por um médico veterinário [12]. O Anexo faz-se 
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acompanhar de um duplicado, o qual é arquivado. Este tipo de dispensa é possível devido 

ao alvará de distribuidor grossista de medicamentos de uso humano atribuído ao LMPQF. 

Para além disso, nas farmácias tuteladas pelo ministério da saúde, para a dispensa 

destes medicamentos é também necessário enviar informações referentes à mesma para 

o Infarmed, até ao 8º dia do mês subsequente à dispensa, no caso de receitas 

materializadas. Relativamente às desmaterializadas, todos os dados registados aquando 

da dispensa são comunicados à Base de Dados Nacional de Prescrições, por via 

informática [9]. 

No LMPQFsP, é impressa mensalmente uma tabela de balanço deste tipo de 

medicamentos, na qual consta o stock e o volume de dispensas e de receção dos mesmos. 

Este discrimina o número da receita, informações do médico, do doente e do adquirente, o 

medicamento dispensado e a sua quantidade. 

Durante o meu estágio, apesar de não poder dispensar, tive a oportunidade de 

acompanhar uma das farmacêuticas durante todo o processo, desde a receção até à 

dispensa. 

 

 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Conforme o Estatuto do Medicamento, considera-se MNSRM todo aquele que não 

possua nenhuma das condições definidas para os MSRM. Acrescenta ainda que estes não 

são comparticipáveis, salvo exceções contempladas na legislação referente à 

comparticipação do Estado relativamente ao preço do medicamento [7].  

Encontram-se também dentro desta categoria, como uma subcategoria, MNSRM 

cuja dispensa é exclusiva em farmácias, isto é, são MSRM que, pontualmente, poderão ser 

dispensados sem receita médica, desde que sejam cumpridas as condições previstas nos 

protocolos de dispensa do Anexo II do regulamento dos MNSRM de dispensa exclusiva em 

farmácia [13].  

Contudo, mesmo nestes medicamentos que não requerem uma receita médica, é 

importante haver intervenção farmacêutica, no sentido de perceber que estes efetivamente 

se adequam ao problema em questão, garantindo um uso racional do mesmo e informando 

o doente sobre o medicamento, acerca de possíveis efeitos secundários, contraindicações 

ou interações. 

Dada a época em que estagiei, muito associada a gripes e constipações, tive um 

contacto direto com inúmeros pedidos de MNSRM, tais como Cêgripe®, pelo que tentei 

estar sempre bem informada, através da pesquisa dos mesmos no prontuário terapêutico 

e no resumo das características do medicamento. Nestes casos, e particularmente no 

exemplo acima referido, alertava sempre o utente para a utilização concomitante com 
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paracetamol, pois muitos utentes não estavam familiarizados com a composição do 

MNSRM em questão. 

Na minha opinião, a automedicação é um dos pontos em que o farmacêutico deve 

ter um papel ativo e nunca se pode limitar a dispensar tudo o que lhe é pedido. Só intervindo 

podemos detetar erros de automedicação, que surgem muitas vezes por recomendações 

de amigos ou familiares, sem qualquer acompanhamento médico ou farmacêutico.  

 

 Medicamentos Genéricos 

Segundo o Estatuto do Medicamento, MG é todo aquele que tenha uma composição 

quantitativa e qualitativa em substância ativa semelhante ao de medicamento de referência 

(MR), bem como a mesma forma farmacêutica. A bioequivalência com o MR deve também 

ser demonstrada através de estudos de biodisponibilidade apropriados [7]. 

Durante o meu estágio deparei-me várias vezes com a dificuldade de algumas 

pessoas em perceber o que era um MG, sendo que, aquando da dispensa, se solicitado 

ou se sentisse insegurança ou descrença por parte do utente em os adquirir, fazia questão 

de explicar o que era um MG, frisando sempre que a indicação, segurança e eficácia destes 

é a mesma que para o MR.  

 

 Medicamentos Manipulados 

De acordo com o disposto na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, um medicamento 

manipulado é todo aquele que, sendo fórmula magistral ou preparado oficinal, é preparado 

e dispensado por um farmacêutico [14]. 

O LMPQF é um dos grandes produtores de manipulados, desde vitamina A composta 

até à produção de MPE, como pasta de cocaína, petidina e morfina. Neste momento é o 

único laboratório nacional que produz pasta de cocaína, sendo, por isso, o único fornecedor 

para as diversas entidades do país. 

 Durante o estágio não tive a oportunidade de fazer nenhum manipulado no 

LMPQFsP, dado que esta sucursal raramente produz este tipo de medicamentos, no 

entanto, penso que é importante um estagiário manipular, pois esta é uma das principais 

atividades do farmacêutico, para além da dispensa. 

 

 

2. Dispositivos Médicos 

 

De acordo com o Decreto-Lei 145/2009, de 17 de junho, um DM pode ser qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, material, software ou artigo que pode ser utilizado de 
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forma isolada ou em combinação, que atue no organismo humano quando os meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos não consigam alcançar o efeito pretendido. 

Estes podem então ser usados para fins de diagnóstico, controlo, prevenção, tratamento 

ou atenuação da doença, lesão ou deficiência e controlo de conceção, podendo a sua 

função ser apoiada pelos meios previamente referidos [15]. 

No que diz respeito ao LMPQFsP, os DM representam um elevado volume de vendas 

diário, sendo muitas vezes requisitados por DFA, através de prescrição médica. Nestes 

incluem-se cadeiras de rodas, canadianas, óculos, próteses auditivas e dentárias, 

implantes dentários, fraldas, resguardos, entre outros. 

Relativamente às próteses e implantes dentários, estas fazem parte de um acordo 

entre o LMPQFsP e o serviço de estomatologia do HFAR-PP, que permite a aquisição e 

comercialização destes artigos. Para tal, é necessária uma prescrição do material 

necessário inicialmente, com base nessa informação é possível fazer um orçamento, de 

forma a precaver o utente sobre os gastos envolvidos. Assim que o orçamento é aceite, é 

feita a encomenda do material necessário. Apenas depois de uma fase de habituação se 

pode prescrever e comercializar o restante material, por forma a completar o serviço.  

Durante o meu estágio, deparei-me com inúmeras receitas referentes a DM, quer de 

DFA quer de outros utentes, com graus de comparticipação diferentes. A receção e 

verificação de material dentário, bem como a sua dispensa, era atividade exclusiva das 

farmacêuticas, com apoio esporádico das técnicas, contudo tive a oportunidade de 

observar todo o processo, desde o início até à comercialização de material da última fase, 

tentando sempre que possível ajudar no que fosse necessário.  

 

3. Outros Artigos 

 

O LMPQFsP, para além de medicamentos e DM, tem disponíveis produtos 

cosméticos e de higiene corporal, suplementos alimentares, alimentação especial, 

produtos dietéticos, entre outros, no entanto, dado o reduzido volume de vendas ao nível 

destes é preferida a encomenda personalizada em detrimento do um stock elevado dos 

mesmos. 

Nos que diz respeito a estes produtos tive a oportunidade de receber formação de 

delegados de informação médica relativamente à gama completa da Lauroderme ® e a um 

artigo que entrou recentemente no mercado, Ainara ® no LMPQFsP, as quais descrevo no 

Anexo 1. 

Devido ao facto de grande parte das encomendas serem feitas a um distribuidor 

grossista, não tive a oportunidade de assistir a mais formações, essencialmente de 

produtos cosméticos. Na minha opinião, seria importante informar-me sobre estes 
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produtos, uma vez que sentia alguma dificuldade no aconselhamento, pelo que procurei 

sempre ler folhetos e mementos das diversas gamas, disponíveis no LMPQFsP, de forma 

a poder fazê-lo o mais adequadamente possível.  

Dada a época do ano em que estagiei, deparei-me com a elevada procura de cremes 

gordos e batons labiais hidratantes, não só por aconselhamento médico, mas também por 

iniciativa do utente. Inicialmente pedia ajuda a uma farmacêutica, que me explicava qual 

seria o melhor para cada caso, mas com o decorrer do tempo comecei a desempenhar 

esta função autonomamente.  

Relativamente a produtos de alimentação especial e suplementos alimentares (ex. 

para as articulações, como o Movendo®), estes eram maioritariamente requeridos por 

utentes numa faixa etária mais avançada ou debilitados e, sempre que necessário, fazia a 

devida pesquisa de forma a fornecer o melhor serviço e aconselhamento possível. 

 

 

CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de executar os diversos serviços 

disponíveis no LMPQFsP, o que me permitiu lidar diretamente com diversas situações que 

requereram a minha intervenção. A título de exemplo, apresento a seguir dois casos que 

marcaram o meu estágio no LMPQFsP. 

 

1. Medição de Parâmetros Bioquímicos 

 

No LMPQFsP é possível fazer a medição de três parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente do colesterol total, da glicemia e dos triglicerídeos.  

Desde o início do meu estágio que tive a oportunidade de fazer a medição a diversas 

pessoas, através de punção capilar e recorrendo ao uso de aparelhos de medição simples 

e suas respetivas tiras de teste. 

À medida que obtinha os resultados, analisava-os e aconselhava o utente de acordo 

com estes, referindo sempre a importância de monitorizar estes valores e mudar o estilo 

de vida, caso os mesmos se encontrassem elevados. Para tal, informei-me sobre o 

intervalo de valores de referência e respetiva classificação, bem como sobre medidas não 

farmacológicas de prevenção e controlo e as principais características de cada patologia.  

 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

ADRIANA SALGUEIRO            LABORATÓRIO MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS                          17 

2. Medição de Pressão Arterial 

 

O LMPQFsP possui um tensiómetro eletrónico de pulso para a determinação da PA, 

sempre que me era solicitado acompanhei e medi a PA dos utentes. 

Tal como é recomendado pela Direção Geral de Saúde, aconselhava sempre os 

utentes a descansar antes de proceder à medição.  

Após a medição, avaliava os valores obtidos e fazia o meu aconselhamento em 

conformidade com estes. Sempre que os valores eram elevados, procedia ao 

aconselhamento de medidas não farmacológicas, nomeadamente a adoção de um estilo 

de vida saudável. 

 

 

CASOS PRÁTICOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO  

 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de executar os diversos serviços 

disponíveis no LMPQFsP, o que me permitiu de lidar diretamente com diversas situações 

que requereram a minha intervenção. A título de exemplo, apresento a seguir dois casos 

que marcaram o meu estágio no LMPQFsP. 

 

1. Primeiro Caso 

 

Dirigiu-se à farmácia um doente, a quem tinha sido feita uma intervenção de 

enfermagem, depois de uma queimadura grave, com a prescrição de comprimidos 

constituídos por uma associação de amoxicilina com ácido clavulânico, 875 mg e 125 mg, 

respetivamente, e de um creme constituído pela associação de dexpantenol com cloridrato 

de cloro-hexidina, 50 mg/g e 5 mg/g, respetivamente. 

Durante a dispensa detetei que a posologia do antibiótico não era concordante com 

o número de caixas e de comprimidos do mesmo, uma vez que apenas tinha uma caixa de 

16 comprimidos e a posologia referia a toma deste de 8 em 8 horas durante 8 dias. 

Assim, surgiu a necessidade de contactar o médico prescritor, de modo a esclarecer 

qual teria sido o erro de prescrição, se seria a posologia ou o número de caixas prescritas. 

O médico informou que a posologia deveria ser de 12 em 12 horas e agradeceu a correção, 

uma vez que a toma de 8 em 8 horas não era adequada à condição do doente, levando a 

um tratamento de menor duração, mas com uma dose excessiva durante o mesmo. 

Por fim, a posologia foi corrigida e expliquei ao utente os cuidados a ter ao tomar o 

antibiótico (ex. até ao fim da caixa e sempre à mesma hora). 
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2. Segundo Caso 

 

Um senhor, com idade próxima dos 60 anos, dirigiu-se à farmácia ofegante e 

obviamente agitado, que me pediu para medir a PA.  

Inicialmente, pedi-lhe que se dirigisse ao gabinete de acompanhamento ao utente e, 

tal como recomendado, pedi ao senhor para se sentar de forma a descansar e acalmar-se 

um pouco antes de iniciar a medição. Conversei com ele e ele queixou-se de dores de 

cabeça e aperto no peito, disse que era hipertenso, mas que estes sintomas apenas 

iniciaram desde que começou a ter problemas no seio familiar. 

Foi feita a medição e os valores obtidos de pressão arterial sistólica (PAS) e de 

pressão arterial diastólica (PAD) foram de 158 mmHg e 129 mmHg, respetivamente. De 

acordo com as guidelines, este valor caracterizava um caso de HTA, pelo que decidi 

esperar alguns minutos por forma a fazer uma nova medição, que também apresentou 

valores elevados.  

Após uma conversa com o senhor, ele confirmou que não tinha tomado o anti 

hipertensor na manhã daquele dia e já tinha ingerido dois cafés. Automaticamente, decidi 

iniciar o aconselhamento ao utente, referindo que era importante que reduzisse o consumo 

de cafeína e que nunca deixasse de tomar a medicação sem indicação médica, mesmo 

que se sentisse bem, uma vez que estes eram dois fatores importantes para um controlo 

mais adequado da PA. Para além disso, frisei a importância de uma alimentação adequada 

e prática de exercício físico, bem como a redução de peso, visto que se tratava de um 

doente obeso. Aconselhei também a monitorização da PA e caso os valores se 

mantivessem alterados para consultar o médico, para que este decidisse se seria 

necessária uma alteração da terapêutica. 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

1. Farmácia Hospitalar do Hospital das Forças Armadas – Polo Porto 

 

Dada a curiosidade sobre o funcionamento do HFAR-PP e da sua FH e a reduzida 

possibilidade de voltar a ter esta oportunidade, propus ao meu orientador, Dr. Paulo Cruz, 

uma visita a estes serviços, que foi acompanhada pelo do Dr. Luís Faria, Major 

Farmacêutico da FH, na fase final do meu estágio. 

HFAR-PP é considerado um hospital pequeno, no qual existem diversos serviços, 

como cardiologia, dermatologia, fisioterapia, entre outros. A farmácia é constituída por 4 
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farmacêuticos (Dr. Vítor Silva, Dr. Luís Faria, Dra. Catarina Oliveira e Dra. Carla Veiros) e 

2 técnicos (Rosário Garcia e Jorge Ramos). 

Numa primeira fase, tive a oportunidade de visitar a FH do HFAR-PP, na qual visitei 

as secções do ambulatório e armazenamento. Ao contrário do que acontece na grande 

maioria das farmácias hospitalares, nesta todos os DM necessários ao hospital são da 

responsabilidade da farmácia e não de serviços de aprovisionamento, desde pensos a 

materiais cirúrgicos. Na FH tive a oportunidade de conferir a dispensa por unidose e validar 

prescrições médicas, em colaboração com a Catarina Pacheco e o Tiago Costa e sob a 

supervisão do Dr. Luís Faria. 

Posteriormente visitei o serviço de patologia clínica, no qual se integram as áreas 

de química clínica (onde se faz doseamento de colesterol total, por exemplo), hematologia 

(onde é feito o hemograma), microbiologia (responsável pela determinação microbiológica 

das amostras, através de sementeiras por exemplo) e imunologia (onde se podem 

quantificar marcadores tumorais e hormonas tiroideias, entre outros). Todos os militares no 

ativo têm de fazer análises bioquímicas de rastreio, mas esporadicamente fazem 

toxicológicas, sendo a escolha destes aleatória. Neste departamento, tive a oportunidade 

de observar de perto o funcionamento de todos os equipamentos, bem como de preparar 

um esfregaço sanguíneo, fazer a coloração e observar no microscópio (Anexo 2 – Figura 

11) 

Relativamente à oncologia, o HFAR-PP tem um acordo com o Hospital Lusíadas, no 

qual faz toda a preparação de citotóxicos. Neste caso tive a oportunidade de observar de 

perto toda a preparação de citotóxicos (Anexo 2 – Figura 12). Existe também uma reunião 

multidisciplinar semanal, que contempla profissionais de saúde da área médica, 

farmacêutica e enfermagem. Nestas reuniões são discutidas as terapêuticas dos diversos 

doentes.  

No mesmo dia, proporcionaram-me a oportunidade de preparação de um 

manipulado para um doente de oncologia (Anexo 2 – Figura 13), a qual foi supervisionada 

pelo Dr. Luís Faria. Para tal foi fornecido todo o material necessário, bem como o respetivo 

mapa de produção e o rótulo. O manipulado consistia num colutório para tratamento da 

mucosite, que consiste num dos efeitos secundários da quimioterapia. 

Tive também a oportunidade de visitar bloco operatório e estar presente durante 

uma intervenção cirúrgica a uma hérnia umbilical. A visita a este serviço é feita com o 

objetivo de ver todo o circuito do medicamento e DM da FH. Neste é mais comum encontrar 

MPE, tais como a fentanilo, e gases medicinais, como oxigénio. No entanto, a grande parte 

do seu stock é constituído por DM necessário para intervenções cirúrgicas, como 

compressas. Para além disso, visitei toda a área de esterilização de materiais, que neste 
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caso pode ser feita através de uma autoclave (para materiais de vidro e metal) ou por um 

dispositivo com óxido de etileno (para materiais termossensíveis). 

Por último, visitei o serviço de nefrologia, no qual vi o centro de tratamento de água 

usado neste serviço, considerado o “coração do serviço de nefrologia”, bem como a sala 

de hemodiálise. Neste serviço, cada doente tem um protocolo de medicação que é 

distribuída pela FH com uma periodicidade de um mês, podendo sofrer ajustes de acordo 

com as análises bioquímicas do doente, sendo possível encontrar comummente 

medicação como estimulantes de eritropoiese, vitaminas do complexo B, ferro, entre 

outros, que apenas é administrada após a diálise, de modo a que estas substâncias não 

fiquem retida nos filtros. 

Na FH existem diversas ações de formação internas, bem como formações 

apresentadas por delegados de informação médica. Durante o tempo em que estive neste 

serviço, pude presenciar diversas formações, sobre os mais diversos temas, 

nomeadamente Kisqali®, apresentado pela delegada de informação médica Carla Ferreira, 

“Análogos LHRH e antiandrogénios”, “Medicamentos antineoplásicos e 

imunomodeladores: citotóxicos” e “Medicamentos biossimilares”, apresentados pela 

Catarina Pacheco. Na minha opinião, estas formações são muito importantes, uma vez que 

permitem que todos os profissionais de saúde se mantenham atualizados e informados. 

Há bem pouco tempo, era o LMPQFsP que fornecia grande parte dos DM à FH, bem 

como alguma medicação, como MPE, pelo que na minha opinião, esta visita foi bastante 

importante. Para além disso, foi um privilégio ter a oportunidade de ver os diversos serviços 

suprarreferidos, dado que o funcionamento desta farmácia é diferente das restantes, pelo 

que considero que foi uma experiência enriquecedora, uma vez que o farmacêutico tem 

um papel muito relevante no funcionamento do HFAR-PP e da sua respetiva FH, onde há 

um contacto mais próximo entre os profissionais deste serviço e os profissionais do 

hospital, bem como com todos os doentes. 
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PARTE 2  
 

TEMA I 

 

Lista Personalizada da Medicação 

 

1. Enquadramento Teórico 

 

A população idosa caracteriza-se por um grupo de pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos, sendo que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2016 esta 

faixa etária representava cerca de 21,1% da população portuguesa, resultando num 

acréscimo de 2,1% desde 2011, e pensa-se que este valor irá aumentar ao longo dos anos 

[16]. O envelhecimento está frequentemente associado a um aumento do risco de 

multimorbilidades [17], o que leva, inevitavelmente, à polimedicação [18], considerada 

atualmente uma síndrome geriátrica [19]. Até aos dias de hoje, a polimedicação não tem 

uma definição bem estabelecida, sendo que é considerado um doente polimedicado 

quando este toma 5 ou mais medicamentos diariamente [19], o que é bastante comum em 

doentes que padecem de diversas patologias, na grande maioria, crónicas [18,20]. 

Atualmente, a polimedicação é um problema crescente de saúde pública, estando 

muitas vezes associado ao uso inapropriado do medicamento, à não adesão à terapêutica, 

à interação entre medicação, ao declínio da capacidade funcional do doente, ao declínio 

das suas funções cognitivas e a reações adversas medicamentosas [17,20]. 

A adesão à terapêutica representa uma das principais preocupações por parte dos 

profissionais de saúde, no que diz respeito a doentes polimedicados, principalmente 

doentes autónomos, o que acontece muitas vezes pela complexidade dos guias de 

tratamento, aumentando a probabilidade de erros relacionados com a administração da 

medicação [17,21].    

Relativamente ao conhecimento do doente sobre a medicação que toma, há também 

uma certa preocupação. Há estudos que demonstram que doentes polimedicados na sua 

maioria têm reduzido conhecimento sobre a medicação que tomam, incluindo as suas 

indicações terapêuticas [21].  

Nestes casos, também o médico sente dificuldade em seguir uma linha condutora 

que lhe permita formular um guia de tratamento sem interações e capaz de tratar todos os 

problemas de saúde do doente. Trata-se de uma situação ainda mais gravosa quando o 

doente é sistematicamente hospitalizado ou então é tratado por diferentes médicos, que 

apenas se focam num determinado problema de cada vez, seguindo-se por guidelines 

específicas [19]. 
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Há evidências que demonstram a redução da morbilidade e da mortalidade quando 

são adotadas estratégias que permitam um manuseio mais focado dos medicamentos de 

cada doente [19], tais como a reconciliação da medicação, que pode ser definida como 

a obtenção da lista mais precisa possível da medicação que o doente está a tomar, o que 

permite uma mais fácil avaliação do doente e redução de erros de prescrição [19]. 

Deste modo, um documento onde estão incluídos diversos parâmetros como DCI, 

dosagem, posologia, forma, laboratório e indicação (Anexo 3) permitia obter essa mesma 

lista. Apesar da secção “laboratório” parecer ser a menos relevante, deparei-me várias 

vezes com a situação da pessoa querer levar o “laboratório do costume” e não se lembrar 

de qual se tratava, servindo unicamente para reduzir erros de toma e evitar o consumo de 

doses excessivas. Assim, este documento pretende que a dispensa seja mais eficiente e 

torna possível a reconciliação da medicação. 

 

2. Objetivo 

 

Este tema surgiu não só por inspiração na minha vida pessoal, em que tenho de 

preparar a medicação semanal de um familiar próximo, mas também no decorrer do meu 

estágio curricular, quando me deparei com a dificuldade que a grande maioria das pessoas 

tinha para se lembrar que medicamentos tomava e a sua indicação, acontecendo 

maioritariamente em casos de doentes polimedicados.  

Considero que este documento pode ser bastante útil para todos os doentes que têm 

diferentes patologias e são aconselhados por diferentes médicos, sendo que, se 

acompanhados por este documento torna-se muito mais fácil a reconciliação da 

medicação.  

 

3. Métodos 

 

O documento foi desenvolvido com aconselhamento do Dr. Paulo, o seu 

preenchimento e entrega aos utentes foi feito durante o atendimento, através da conversa 

com os mesmos. 

 

4. Conclusão 

 

Grande parte dos utentes abordados sentiram que este documento poderia ser útil e 

aceitaram fornecer as informações necessárias.  Ao longo do estágio verifiquei que muitos 

destes doentes estavam efetivamente a utilizar o documento e afirmavam que tinha 

facilitado as suas idas à farmácia e ao médico. 
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TEMA II 

 

Folheto Sobre Hipertensão Arterial  

 

1. Enquadramento Teórico 

 

As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares continuam a ser a principal causa 

de morte a nível mundial, representando cerca de 45% das mortes [22], e nacional, com 

uma percentagem de aproximadamente 30% de mortes [23-25].  

Existem diversos fatores de risco, modificáveis e não modificáveis, para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

Os fatores de risco não modificáveis são todos aqueles que à partida fazem parte 

de nós e nada podemos fazer para os evitar, tais como a idade, o género, a raça e a história 

familiar [26]. Já os modificáveis são todos aqueles que, através de intervenções no dia-a-

dia, podem ser evitados prevenindo ou atrasando o desenvolvimento da patologia, tais 

como tabagismo, dieta, diabetes, dislipidemia e HTA [26]. 

 

1.1. Hipertensão Arterial 

A HTA é uma doença crónica multifatorial e é considerada um dos principais fatores 

de risco modificáveis para o desenvolvimento de patologias relacionadas com o sistema 

cardiovascular, nomeadamente hipertrofia ventricular esquerda, enfarte do miocárdio, 

acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca, podendo também afetar os rins, 

causando insuficiência renal [27-29].  

Geralmente a HTA é caracterizada por ausência de sintomas, sendo muitas vezes 

denominada de doença silenciosa, porém, se persistir e não for tratada, provoca lesões 

nos vasos sanguíneos e em alguns órgãos vitais, tais como cérebro, coração e rins, 

levando ao aparecimento de alguns sinais e sintomas, comummente relacionados com 

estas complicações [30]. 

Atualmente, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e a 

Sociedade Internacional de Hipertensão, considera-se que um doente é hipertenso quando 

há valores persistentemente superiores a 140 mmHg de PAS e/ou 90 mmHg de PAD, 

podendo ser classificada através da divisão em diversos graus, de acordo com o valor da 

PA, como representado na Tabela 2 [31,32]. O valor ótimo de PA deverá encontrar-se 

abaixo de 120 mmHg de PAS e de 80 mmHg de PAD [31]. 
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Tabela 2 - Classificação da pressão arterial elevada. 

PAS* PAD* Classificação da PA 

130-139 85-89 Normal alta 

140-159 90-99 HTA grau 1 

160-179 100-109 HTA grau 2 

≥180 ≥110 HTA grau 3 

≥140 <90 HTA sistólica isolada 
 

*Valores apresentados em mmHg. HTA – Hipertensão Arterial; PA – Pressão Arterial;  

PAD – Pressão Arterial Diastólica; PAS – Pressão Arterial Sistólica. 

 

A forma mais comum de HTA é a essencial que, por definição, não tem uma causa 

identificável, acreditando-se estar fortemente associado a uma componente genética, 

consequência de aquisição de genes que predispõem o individuo a esta patologia [33,34]. 

Numa menor percentagem, aproximadamente 10%, existem também indivíduos com HTA 

secundária, a qual é caracterizada por ter origem conhecida, na maioria das vezes 

associada a doenças endócrinas, tais como hiperaldosteronismo primário [33]. 

 

1.1.1. Epidemiologia 

A nível europeu, a HTA afeta cerca 30 a 45% da população, tendo uma maior 

prevalência em pessoas com idade mais avançada [27].  

Segundo o 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico de 2015, estima-se 

que em Portugal a prevalência da HTA seja de 36%, e, à semelhança do que se observa 

nos restantes países europeus, a prevalência é superior em idades superiores a 65 anos 

[31].  

Para além disso, em 2016, a HTA foi o terceiro fator de risco simultaneamente 

responsável por incapacidade e morte em Portugal [24].  

 

1.1.2. Diagnóstico 

Devido a todos os riscos que esta patologia acarreta, o ideal é que o diagnóstico da 

HTA seja feito o mais rapidamente possível, de modo a evitar complicações mais graves e 

danos em outros sistemas e órgãos.   

Para diagnosticar a HTA é necessário [25]: 

• Fazer pelo menos duas medições em que se registem valores de PA 

elevados, com um intervalo de um a dois minutos entre cada uma, em duas 

ocasiões diferentes, com espaçamento temporal de pelo menos uma 

semana;  
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• Um profissional de saúde treinado para fazer a medição adequadamente; 

• Um esfigmomanómetro devidamente validado e calibrado, cuja braçadeira 

seja adequada ao braço do utente em questão.  

Aquando do seguimento do doente, o valor registado deverá ser o mais baixo das 

duas medições, sendo que, para valores muito discrepantes deve ser considerada uma 

nova medição. Para além disso devem registar-se outras informações, como o braço em 

que foi medido, o tamanho da braçadeira e parâmetros como agitação, febre, entre outros 

[25]. 

Há diagnóstico de HTA quando se registem valores persistentemente elevados de 

PA, isto é, superiores a 140 mmHg (PAS) e/ou superiores a 90 mmHg (PAD), nas 

condições referidas anteriormente [25,31].  

Todos os utentes que tenham sido diagnosticados com HTA grau 1, 2 ou 3 são 

elegíveis para tratamento farmacológico, devendo este ser suportado com medidas não 

farmacológicas [25]. 

 

1.1.3. Tratamento Farmacológico e Não Farmacológico 

O objetivo primordial aquando do tratamento de um doente hipertenso passa por 

prevenir e, se for o caso, regredir ou atrasar as lesões em outros órgãos e sistemas, 

evitando situações de morbilidade e mortalidade [32]. Para tal é essencial, para além de 

um diagnóstico precoce, adotar um conjunto de medidas primeiramente não 

farmacológicas e, só mais tarde, farmacológicas [32]. 

As medidas não farmacológicas são aquelas que devem ser sempre adotadas, 

mesmo na ausência desta patologia, de modo a prevenir o aparecimento da HTA e/ou de 

problemas secundários a esta. Dentro destas medidas encontram-se a adoção de uma 

alimentação equilibrada, que se caracteriza por ser rica em frutas, legumes e vegetais; 

conter um reduzido teor em sal, podendo este ser substituído por ervas aromáticas e 

especiarias e por um reduzido consumo de enchidos, enlatados e comidas pré-preparadas. 

Além disso, é aconselhável a redução de peso, no caso de doentes obesos, devendo o 

valor do índice de massa corporal encontrar-se abaixo de 25 kg/m2 e o perímetro abdominal 

deverá ser inferior a 102 cm e 88 cm, em homens e mulheres, respetivamente; deve ser 

promovida a prática de exercício físico bem como a cessação tabágica e a redução de 

consumo de bebidas alcoólicas [29,30]. 

Caso as medidas não farmacológicas não sejam suficientes ou o doente esteja em 

elevado risco de padecer de uma doença cardiovascular, é necessário, então, consultar 

um médico de forma a determinar qual tratamento farmacológico será mais indicado para 

o doente [32]. 
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Para determinar qual terapêutica deve ser adotada, inicialmente tem de ser feita uma 

avaliação da história clínica do utente e a escolha inicial deverá, sempre que possível, 

incidir em fármacos cuja duração de ação permita uma toma única diária [35], e geralmente 

recairá em medicamentos pertencente à primeira linha de tratamento, tais como inibidores 

da enzima de conversão da angiotensina (IECAs), antagonistas dos recetores da 

angiotensina (ARAs), diuréticos, bloqueadores β e bloqueadores da entrada de cálcio 

[29,35]. 

Existem casos específicos em que pode ser necessário alterar a escolha do(s) anti-

hipertensor(es), como é o caso de doentes com insuficiência cardíaca, em que a escolha 

deverá recair sobre os IECAs, tais como ramipril, ou então em utentes com angina do 

peito, em que o recomendado seria recorrer a um bloqueador β, como por exemplo o 

bisoprolol, ou um bloqueador dos canais do cálcio, como a amlodipina [29].  

No caso de ser necessário mais que um anti-hipertensor, deve ser escolhido, sempre 

que possível, outro fármaco de primeira linha, com mecanismo de ação complementar, 

devendo ser adotada a dose mais baixa possível, podendo ser progressivamente 

aumentada caso seja necessário [29].  

Segundo o prontuário terapêutico, existem 5 grupos de fármacos anti-hipertensores, 

representados na Figura 1. 

Figura 1 - Grupos de Anti-hipertensores [29]. 

 

Há estudos que sugerem que os fármacos anti-hipertensores existentes atualmente 

são eficazes e capazes de reduzir o risco de desenvolver eventos coronários (fatais ou não 

Anti-hipertensores

Diuréticos

Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina

Bloqueadores da Entrada de Cálcio

Depressores da Atividade Adrenérgica

Vasodilatadores diretos
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fatais) em 25% e o risco de acidente vascular cerebral em 33%, por cada redução de 10 

mmHg de PAS e 5 mmHg de PAD [28]. 

 

1.1.4.1. Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina 

O eixo renina-angiotensina-aldosterona é um dos principais sistemas de controlo de 

PA [36]. O fígado é responsável pela produção de angiotensinogénio que promove a 

produção de renina pelo rim, responsável pela sua clivagem em angiotensina I. Na 

membrana pulmonar encontram-se enzimas de conversão de angiotensina I (ACE), sendo 

praticamente toda convertida em angiotensina II, responsável por estimular a produção de 

aldosterona, pela glândula adrenal, havendo a reabsorção de água e sódio [36]. Todo este 

mecanismo está representado na Figura 2. 

 

Segundo o relatório de Monitorização de Medicamentos de dezembro de 2017, que 

é concordante com os dos restantes meses do mesmo ano, a classe terapêutica de maior 

utilização em HTA são os modificadores do eixo renina-angiotensina [38], a qual se divide 

em 3 famílias de medicamentos: IECAs, ARAs e, mais recentemente, inibidores de renina 

[29].  

 

IECAs 

Os IECAs são considerados anti-hipertensores de primeira linha, sendo os mais 

antigos e com maior experimentação clínica dos modificadores do eixo renina-angiotensina 

[29]. O primeiro fármaco desta família foi o captopril que surgiu no início dos anos 80 [38].  

O seu mecanismo de ação não é ainda totalmente conhecido, mas sabe-se que atua 

na ACE, que é uma metalopeptidase de zinco (Figura 3) [38,39].  

 

 

Figura 2 - Eixo Renina-Angiotensina-Aldosterona [36]. 
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Tratando-se a angiotensina II de um forte vasoconstritor, a redução da sua produção 

irá essencialmente promover a redução da PA, bem como a redução da resistência 

periférica total e promove a vasodilatação arterial [39].  

Estes fármacos têm também a capacidade de reduzir a hipertrofia ventricular 

esquerda, melhorar a função endotelial e remodelação de grandes e pequenas artérias, 

sendo por isso considerados anti-hipertensores privilegiados [39].  

Além de serem utilizados em grande escala para tratamento da HTA, estes podem 

também ser utilizados com sucesso no tratamento de outras patologias, como insuficiência 

cardíaca, disfunção ventricular pós-enfarte e prevenção da nefropatia e retinopatia 

diabéticas [29,39].  

Estes fármacos não são capazes de inibir completamente a produção de 

angiotensina II devido a vias alternativas de conversão, uma vez que existem outras 

proteinases capazes de converter a angiotensina I em angiotensina II [39]. Contudo, devido 

à estabilização da PA dos doentes em valores mais baixos ao logo de meses e, até mesmo, 

anos, foram sugeridos outros mecanismos adicionais, como é o caso da inibição da 

cininase II, muito semelhante à ACE, responsável por degradar a bradicinina em péptidos 

ativos, com um forte poder vasodilatador [39].  

Um dos efeitos secundários mais comuns associados a estes fármacos é a tosse 

não produtiva, que afeta cerca de 10 a 20% dos doentes, que pode ser explicada devido 

ao aumento da concentração de bradicinina na circulação sanguínea [39-50], que por 

vezes é tão severa que requer a descontinuação da terapêutica [51]. 

Processo inibido 

Processo ativo 

Legenda: 

Figura 3 - Mecanismo proposto de ação dos IECAs. ACE - Enzima de Conversão de Angiotensina; 

IECAs - Inibidores da Enzima de Conversão de Angiotensina [39]. 
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Para além disso, estes fármacos não são indicados para todos os hipertensos, sendo 

excluídos grupos como grávidas e doentes com estenose da artéria renal, para além 

daqueles que apresentem hipersensibilidade ao fármaco [29,40-50]. Ademais, estes 

devem ser sempre utilizados com cuidado em doentes com insuficiência renal e/ou 

hepática, devendo fazer-se um ajuste de dose na posologia destes doentes, excetuando o 

caso do fosinopril, em que geralmente não é necessário reduzir a sua dose, uma vez que 

é eliminado por duas vias, a renal e hepato-biliar [29,43]. 

 

2. Objetivo 

 

Após a execução do tema I do presente relatório, deparei-me com uma elevada 

proporção de doentes medicados para a HTA, o que me levou a desenvolver este segundo 

tema, com o objetivo de informar os utentes acerca desta patologia e os riscos que esta 

implica quando não controlada.  

 

3. Métodos 

 

O panfleto, presente no Anexo 4, foi desenvolvido com base na informação 

bibliográfica disponível no presente relatório, de forma resumida, sendo posteriormente 

entregue no LMPQFsP e no Centro de Saúde de Barcelos. 

 

4. Conclusão 

 

Dada a elevada importância e prevalência desta patologia nos dias de hoje, 

essencialmente nos países desenvolvidos, é necessário sensibilizar a população para os 

riscos associados de modo a incutir a necessidade de prevenir e adotar as medidas 

necessárias de forma a travar o desenvolvimento da doença. 

Penso que é cada vez mais importante abordar assuntos desta índole, mantendo as 

pessoas mais informadas sobre a sua saúde.  

Várias pessoas acharam o folheto simples e de fácil leitura, sendo que a grande 

maioria se mostrou interessada no assunto. 
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TEMA III 

 

O que sei sobre antibióticos e resistência a antibióticos?  

 

1. Enquadramento Teórico 

 

As bactérias são organismos procariotas ubiquitários, desempenhando diversas 

funções no organismo, como por exemplo manutenção da flora normal. Apenas uma 

pequena percentagem destas é capaz de causar infeções e doenças [52].  

Aquando da presença de infeções bacterianas são usados fármacos designados por 

ABs, aos quais as bactérias podem ser resistentes, isto é, para as quais o fármaco não é 

eficaz, ou suscetíveis, quando os ABs conseguem atuar no microrganismo.  

No caso das bactérias suscetíveis, os ABs atuam através de diversos mecanismos, 

por inibição da síntese da parede celular, por inibição da síntese e, consequentemente, da 

função da membrana citoplasmática ou por inibição da síntese de proteínas e do ácido 

nucleico (Figura 4) [29,53].  

Todo aquele que é capaz de atuar no microrganismo, mas não nas células 

hospedeiras, é considerado um AB ideal [52]. 

O primeiro AB descoberto foi a penicilina, no início do século XX, por Alexander 

Fleming, quando observou a inibição do crescimento de uma colónia de bactérias que fora 

contaminada com um fungo do género Penicillium [54].  

Figura 4 - Mecanismos de ação dos diversos ABs nas bactérias [29]. 
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Desde então foram feitos inúmeros estudos e descobertos diversos fármacos desta 

classe que permitiram melhorar a terapêutica, através do tratamento ou prevenção de 

diversas infeções, que até então eram incuráveis [55]. 

Ao longo dos anos e, essencialmente, na última década, devido a modificações 

genéticas ou aquisição de material genético favorável, surgiram bactérias resistentes a 

ABs, pelo que inúmeras organizações a nível mundial, tais como a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), consideraram estar diante de uma ameaça à saúde pública mundial [56], 

uma vez que está associada a elevada morbilidade e mortalidade [57], dado que infeções 

causadas por estes microrganismos são mais difíceis de curar, podendo até ser incuráveis, 

com ABs existentes [56].  

Existem três mecanismos principais de resistência a AB, sendo estes: a 

modificação do alvo (ex. aquisição de genes aos quais os AB não conseguem ligar, como 

gene mecA, no Staphylococcus aureus resistente a meticilina), a modificação das 

condições de acesso ao alvo (ex. aumento do efluxo ou diminuição da permeabilidade 

do fármaco) e a produção de enzimas capazes de inativar o fármaco (ex. β-lactamases) 

[58], representados na Figura 5.  

 

Parte da resistência deve-se essencialmente à utilização excessiva e, por vezes, 

inadequada destes fármacos em seres vivos e à sua disseminação no meio ambiente, 

aumentando assim a pressão seletiva tanto em microrganismos comensais como nos 

patogénicos [56]. 

Para além de questões económicas, relacionadas com o aumento do número e 

tempo de hospitalizações, a resistência a ABs implicará um impacto negativo ao nível de 

Figura 5 - Mecanismos de resistência a ABs das bactérias (adaptado de Antibiotic Resistance [58]). 
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tratamentos cirúrgicos e imunossupressores e redução da disponibilidade de ABs orais 

para tratar infeções adquiridas na comunidade [58]. 

De forma a parar o aumento das resistências a ABs é necessário ter em conta que 

atualmente a quantidade de ABs é insuficiente para a sua procura a nível mundial, já que, 

mesmo recorrendo a ABs mais antigos, com maior toxicidade, tem havido resistências a 

esses, pelo que a forma como estes são prescritos e administrados tem de ser mais restrita, 

seguindo guidelines bem definidas [59]. 

Jim O’Neill, presidente da The Review on Antimicrobial Resistance, sugeriu um 

conjunto de medidas que podem reduzir a procura de ABs, nomeadamente através de 

campanhas de sensibilização globais, melhoria na higienização e prevenção de 

transmissão de infeções, redução do uso de ABs na agricultura, promoção de técnicas de 

diagnóstico mais rápidas, entre outros [59]. 

Em Portugal, segundo o relatório de Monitorização do Consumo de Medicamentos, 

houve um decréscimo de 3% do consumo de ABs em 2017, quando comparado a 2016, 

no entanto, a relação entre o consumo de ABs de largo e estreito espetro foi de 18,1% no 

mesmo período, indicando um aumento acentuado do consumo dos de largo espetro [38]. 

Apesar disso, um estudo feito pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos demonstrou que o consumo de carbapenemos reduziu 

cerca de 13,3%, entre 2012 e 2016 [60]. 

 

2. Objetivo 

 

Dada a elevada procura de ABs sem receita médica durante o meu período de 

estágio, senti a necessidade de preparar um estudo sobre o que é um AB e a importância 

do seu uso racional, e apenas com aconselhamento médico, aquando da presença de 

infeção bacteriana, a partir do qual desenvolvi uma apresentação PowerPoint (Anexo 6), 

que foi apresentada essencialmente a grupos de faixas etárias mais jovens. Para além 

disso, desenvolvi um pequeno questionário, adaptado de um outro da OMS que considerei 

pertinente para o tema, e apresentei um pequeno vídeo da mesma organização.  

 

3. Métodos  

 

A apresentação Powerpoint foi maioritariamente desenvolvida com base na pesquisa 

bibliográfica do presente relatório. As sessões tiveram a duração aproximada de 30 

minutos, onde foi também apresentado o vídeo.  

 O questionário foi entregue pessoalmente e divulgado via Facebook a populações 

das diversas faixas etárias. A análise dos dados foi feita no Microsoft Excel.  
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4. Resultados e Discussão 

 

A população deste estudo consiste num grupo de 112 pessoas, das quais 66 eram 

do sexo feminino e 46 do sexo masculino, que se distribuíam por faixa etária como 

representado no Gráfico 1.  

 

O número total de perguntas era 6 e a média de respostas certas foi de 3.99, sendo 

que o sexo feminino encontrava-se ligeiramente acima da média, com um valor de 4.02, 

ao contrário do sexo masculino, que obteve uma média de 3.96 respostas certas (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 - Número de pessoas total e por sexo e respetivas médias. 

 Média de respostas certas 

Sexo feminino 4.02 

Sexo masculino 3.96 

Total 3.99 

 

A faixa etária feminina com maior número de acertos foi a com mais de 30 anos e a 

com menor foi a que representava pessoas entre os 15 e os 19 anos. Já no sexo masculino, 

o número de acertos foi superior na faixa etária 20-24, registando-se os piores resultados 

na de 15 a 19 anos de idade (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 - Distribuição da população por sexo e faixa etária. 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

Feminino Masculino 
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Gráfico 2 - Média de respostas certas por faixa etária. 

 

As perguntas do questionário estão presentes no Anexo 5. A que obteve maior 

percentagem de acerto foi a sexta pergunta no sexo feminino e a quinta no sexo masculino, 

representando uma percentagem de 95,45% e 91,30%, respetivamente. A que teve menor 

percentagem de acerto foi a quarta pergunta em ambos os sexos, com uma percentagem 

inferior a 40% (Gráfico 2). 

 

 
 

Gráfico 3 - Percentagem de acerto por pergunta. 

 

No geral, não houve uma grande diferença de resultados entre sexos e entre faixas 

etárias.  
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A pergunta que suscitou mais dúvidas, no geral, foi a segunda, onde se lê “a 

resistência aos antibióticos ocorre quando o meu organismo é resistente aos antibióticos”, 

podendo ser uma das justificações para a baixa percentagem de acerto, 45,45% e 60,87%, 

no sexo feminino e masculino, respetivamente (Gráfico 3). 

 

5. Conclusão 

 

Com o padrão atual de bactérias resistentes a ABs, é necessário encorajar a 

utilização racional e adequada destes fármacos essencialmente nos cuidados de saúde 

primários, onde há uma elevada taxa de prescrição. Para além disso, segundo o Infarmed, 

há evidência de que uma adequada comunicação com os utentes pode ser benéfica, 

permitindo melhorar a racionalidade da prescrição desta classe terapêutica. 

Após a apresentação deste tema, obtive um bom feedback por parte da audiência, 

que se mostrou interessada e esclarecida sobre este assunto.  

Relativamente aos questionários, no geral foram satisfatórios, com percentagens de 

acerto acima dos 50% na grande maioria dos casos, no entanto, uma das questões que 

mais me suscitou preocupação foi a sexta, onde era perguntado que medidas podiam ser 

tomadas para combater a resistência a antibióticos e 7,90% das pessoas respondeu que 

deviam adquirir um antibiótico assim que ficassem doentes. A outra que também é um 

pouco preocupante é a primeira, onde se pergunta em que microorganismos os antibióticos 

atuam, à qual 3,50% respondeu “vírus” e 34,20% respondeu “vírus e bactérias”. 

Assim, penso que é essencial sensibilizar e, acima de tudo, informar a população 

sobre este tema, já que há uma certa confusão sobre a indicação dos antibióticos. 
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TEMA IV 

 

Definições que Causam Confusões 

 

1. Enquadramento Teórico 

 

Os conceitos abordados foram: MG, grupo homogéneo e preço de referência. 

 

1.1. Medicamento Genérico 

Tal como referido no ponto 1.3. da primeira parte do relatório, o MG é todo aquele 

que tem a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas (SA) e a 

mesma forma farmacêutica do MR e cuja bioequivalência com MR tenha sido demonstrada, 

sendo, portanto, um medicamento com a mesma eficácia, qualidade e segurança que um 

MR. A utilização destes medicamentos contribui para uma melhor gestão de recursos 

disponíveis, o que permite tratar mais doentes. 

Segundo o catálogo da dispensa de medicamentos genéricos do Serviço Nacional 

de Saúde, nos últimos anos tem-se verificado uma maior adesão aos MG por parte dos 

doentes (Figura 6) [61], representando neste momento cerca de 47,8% dos medicamentos 

dispensados, sendo que o objetivo é que este valor atinja pelo menos 50% [62]. 

Este aumento permitiu uma redução das despesas por parte do doente e do Serviço 

Nacional de Saúde, havendo um decréscimo de 7,8 milhões de euros face ao mesmo 

período (janeiro – julho) de 2015 [62]. 

Figura 6 - Quota de MG dispensados (adaptado do Catálogo da Dispensa de Medicamentos 
Genéricos [61]). 
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1.2. Grupo Homogéneo 

Um grupo homogéneo, distingue-se de um MG, porque trata-se de um conjunto de 

medicamentos que, para além de ter a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

SA e via de administração, pode ou não ter a mesma forma farmacêutica, e no qual deve 

incluir-se pelo menos um MG existente no mercado [63]. 

São publicadas listas até ao 20º dia do último mês de cada trimestre civil ou até ao 

20º dia de cada mês, no caso de introdução de novos medicamentos [64], estando um 

exemplo representado na Figura 7. 

Com a criação destes grupos, o médico deverá fazer a prescrição por DCI, o 

farmacêutico tem o dever de informar quais os medicamentos do mesmo grupo pertencem 

aos 5 mais baratos e o utente têm a oportunidade de ter menores gastos na sua saúde.  

 

1.3. Preço de Referência 

O preço de referência é aquele que é calculado através da média dos 5 preços 

distintos mais baixos dos medicamentos do mesmo grupo homogéneo, 

independentemente de serem genéricos ou não, sendo estes valores atualizados 

trimestralmente [64]. 

Assim, o preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos do mesmo grupo homogéneo [66]. 

Na Figura 8 encontra-se um exemplo prático de um cálculo de preço de referência. 

A informação presente na Figura 8 está presente na fatura que é entregue ao doente. 

 

3,82€ 

Medicamento Comparticipação Preço de Referência Preço de Venda ao Público 

Vastarel 69% 5,53 € 9,07 € 

 

Figura 8 - Exemplo de cálculo de comparticipação. 

Vastarel – pago pelo doente: 5,25€ (=9,07€-3,82€) 

Figura 7 - Exemplo de um grupo homogéneo (adaptado de Deliberação Nº122/CD/2010 [65]). 
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2. Objetivo 

 

Este tema foi desenvolvido com o objetivo de clarificar alguns conceitos que muitas 

vezes não estão tão bem presentes no dia-a-dia de um profissional de saúde.  

 

3. Métodos 

 

Os conceitos abordados foram desenvolvidos com aconselhamento do Dr. Paulo e 

foram apresentados aos colaboradores do LMPQFsP. 

 

4. Conclusão 

 

A atividade farmacêutica está em constante mudança, pelo que alguns conceitos, 

novos ou não, podem não estar tão presentes na memória, pelo que é necessário manter 

formações internas de modo a garantir que todos os profissionais de saúde e 

colaboradores estão devidamente informados sobre os mais diversos assuntos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No meu ponto de vista, e tal como já referi anteriormente, o estágio curricular tem 

como principal objetivo ajudar os estudantes a fazer a ponte entre a vida de estudante e a 

vida profissional, pelo que a consolidação de conhecimentos, bem como o 

desenvolvimento e melhoramento de técnicas de comunicação estão implícitas em todo o 

processo.  

Um farmacêutico deve valer-se dos seus conhecimentos e aplicá-los na prática, mas 

também deve ter a capacidade de os expor e informar todas as pessoas, que não estejam 

tão esclarecidas, para estas entenderem determinadas condições ou patologias com que 

se possam deparar no dia a dia.  

Penso que, ao fim destes três meses, apesar de ter sentido dificuldades inicialmente 

ao nível da dispensa e aconselhamento farmacêutico, consegui cumprir os objetivos que 

defini previamente, nomeadamente aprender mais sobre o que é ser farmacêutico e sobre 

o que é ser bem mais que um simples “dispensador de medicamentos”.  

Posso dizer que toda a equipa teve um papel ativo na realização deste objetivo e tive 

o privilégio de aprender com excelentes profissionais, que contribuíram significativamente 

para o meu crescimento, tanto a nível pessoal como profissional.  
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ANEXO 1 – FORMAÇÕES NO LMPQFSP 

 

Gama Lauroderme ® 

A gama Lauroderme® foi 

apresentada pela delegada de informação 

médica Elisa no LMPQFsP, que teve a 

duração aproximada de 1 hora (Figura 9).  

Nestes incluem-se produtos 

destinados à pediculose capilar, com o 

objetivo de tratar e prevenir, higiene nasal, 

descongestionante nasal, entre outros. 

O produto que mais me chamou a 

atenção foi o Nitolic, que se trata de um kit 

usado em casos de pediculose capilar. É composto por uma loção, à base de simeticone, 

atuando por via mecânica, um “condicionador” que permite quebrar as ligações dos piolhos 

e lêndeas ao cabelo, uma touca, para utilizar enquanto a loção estiver a atuar, um pente, 

para remover piolhos e lêndeas e uma loção para a roupa, de modo a erradicar o parasita 

da roupa e do meio ambiente. Uma das grandes vantagens deste produto, para além de 

ser atuar por processos mecânicos, consistia na utilização única.  

 

Ainara ® 

O produto Ainara® foi apresentado 

pela delegada de informação médica 

Miriam Sousa (Figura 10).  

Este é um gel hidratante 

mucoadesivo de uso vulvovaginal que é 

recomendado para o alívio de sintomas de 

atrofia, bem como para secura vaginal e 

desconforto associado, podendo também 

ser usado em situações normais. Neste 

momento é o único gel hidratante com evidências científicas, sendo este um fator de 

segurança para quem aconselha. 

 

 

 

 

Figura 9 - Apresentação da gama Lauroderme®. 

Figura 10 - Apresentação do artigo Ainara®. 
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ANEXO 2 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

Patologia Clínica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oncologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preparação de um manipulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

Figura 11 – Confirmação de resultados de um hemograma. A - Preparação do esfregaço sanguíneo; 
B - Esfregaço sanguíneo com coloração; C - Observação do esfregaço ao microscópio. 

Figura 12 - Preparação de paclitaxel em soro glicosado a 5%. 

A B C 

Figura 13 - Preparação de um manipulado. A - Mapa de produção e etiqueta; B - Manipulação;                
C – Manipulado. 
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO “O QUE SEI SOBRE ANTIBIÓTICOS E RESISTÊNCIA A 

ANTIBIÓTICOS?” 

Idade:                                                                          Sexo: Masculino                 Feminino 

O QUE SEI SOBRE ANTIBIÓTICOS E RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS? – QUESTIONÁRIO 

 

1. Antibióticos são medicamentos que ajudam a combater: 

a) Vírus 

b) Bactérias  

c) Todas as anteriores 

 

2. A resistência aos antibióticos ocorre quando o meu organismo é resistente aos antibióticos. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

3. Bactérias resistentes a antibióticos podem transmitir-se a humanos por: 

a) Contacto com uma pessoa que tenha uma infeção com esses microrganismos 

b) Contacto com algo que foi tocado por uma pessoa infetada com esses microrganismos 

(ex. secretárias, teclados de computadores, telefones, etc) 

c) Contacto com um animal vivo, comida ou água que contenha esses microrganismos. 

d) Todas as anteriores 

 

4. O que pode acontecer se adquirir uma infeção causada por uma bactéria resistente a 

antibióticos? 

a) Poderei ficar doente mais tempo 

b) Poderei ter de ir ao médico mais vezes ou ficar internado num hospital 

c) Precisarei de um medicamento mais caro que poderá ter mais efeitos secundários 

d) Todas as anteriores 

 

5. A resistência aos antibióticos está descontrolada e tem vindo a piorar. Não há nada que 

possa fazer. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

6. Posso combater a resistência a antibióticos se: 

a) Partilhar antibióticos com a minha família quando eles estão doentes 

b) Adquirir antibióticos assim que fico doente 

c) Mantiver a minha vacinação em dia 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de “How much do you know about antibiotic resistance?”, disponível em: 

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/quiz/en/ 
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ANEXO 6 – APRESENTAÇÃO POWERPOINT “O QUE SEI SOBRE ANTIBIÓTICOS E 

RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS” 
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HOSPITAL PHARMACY INTERNSHIP REPORT 

 

ABSTRACT 

 

In my opinion, an internship should be used as way to improve our professional and 

personal skills to deal with the different matters that appear during that period, helping us 

to adapt to the work atmosphere by making the transition from student to healthcare 

professional (HCP) easier.   

This report summarizes my curricular internship, in Hospital Pharmacy, that had place 

in the Midland Regional Hospital at Tullamore (MRHT). It is divided in two main parts: the 

first one refers to the different activities done in the hospital and its wards in general, and 

the second one is relative to a small project that I collaborated with the Senior Pharmacist 

Lisa Kelly. 

During the three months, I did a wide variety of activities in every different team of the 

pharmacy department, involving matters from clinical pharmacy, dispensary and 

haematology and oncology teams.  

In this hospital, I saw the true meaning of being a pharmacist, which is much more 

than a person who dispenses medicines. The pharmacists have many other roles, they have 

to intervene when needed, they must be critical each time they visit a patient, and, above 

all, they must always put the patient’s needs first.   

Overall, I had a fulfilling experience, which allowed me to grow as a professional and 

as a person, and to see this career in a different perspective, much more practical and 

patient centred. 
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FIRST PART  
 

 

INTRODUCTION  

 

As an integral part of the official plan of the Integrated Master in Pharmaceutical 

Sciences, I completed my professional internship, within the Erasmus + programme, in 

MRHT. 

The three months I have been in this hospital showed me that a hospital pharmacist 

has many more roles that we can imagine, they have to be attentive to all changes in 

patients’ prescriptions, being an active part in all the process, since their admission until 

they are discharged. 

During my internship I did a wide variety of activities and visited different wards, 

according to a well-designed workplan, that I present you in table 1. 

 

Table 1 - Ward and responsible pharmacist per week. 

W
e

e
k
 

F
ro

m
 

T
o
 

Ward and Responsible Pharmacist 

1st 29-Aug 31-Aug Orientation/MedsInfo Oisín 

2nd 04-Sept 08-Sept MedsInfo Oisín 

3rd 11-Sept 15-Sept Medical Kathy 

4th 18-Sept 22-Sept Renal Lisa 

5th 25-Sept 29-Sept Antimicrobials / ICU Marie 

6th 02-Oct 06-Oct Medical / CCU Shirley 

7th 09-Oct 13-Oct Medical / Surgical Marcus 

8th 16-Oct 20-Oct Medical / Orthopaedic Clare 

9th 23-Oct 27-Oct Dispensary Shane 

10th 31-Oct 03-Nov Dispensary Joan 

11th 06-Nov 10-Nov Dispensary Joan 

12th 13-Nov 17-Nov Oncology Éilis/Maria 

13th 20-Nov 24-Nov Dispensary Joan 

14th 27-Nov  “Catch up” Oisín 
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MIDLAND REGIONAL HOSPITAL AT TULLAMORE 

 

The Irish hospitals are organised into seven hospital groups. The MRHT is currently 

managed by the Irish Government’s Health Service Executive and belongs to the Dublin 

Midlands Hospital group.  

The MRHT is located in Tullamore, an Irish town, and it is described as one of the 

most modern healthcare facilities in the country, with 203 inpatients’ beds and 72 beds in 

the day wards, and aims to provide acute-care hospital services, which includes a 24-hour 

emergency department, for the population of County Offaly and the Irish Midlands, 

essentially.  

This hospital provides a wide range of services, but all of them depending on the 

pharmacy department, which is accommodated on the ground floor of the MRHT. 

 

1. Pharmacy Department 

 

The primary function of the pharmacy department in the MRHT is to provide safe, 

effective and economical use of medicines by hospital prescribers, patients and staff, with 

the intention of firstly service the MRHT’s needs, but also service the needs of community 

care, community psychiatric services and community nursing units.  

In addition, this department provides the following services:  

• Purchase of preparations with a product authorisation number; 

• Compounding, preparation and dispensing of prescription; 

• Supply and distribution of medicines to all wards and departments; 

• Supervision of storage and stocks levels of medicine in all wards and 

departments; 

• Storage including custody of drugs, poisons and all controlled substances; 

• Regional cytotoxic drug reconstitution service; 

• Discharge medication supply service; 

• Drug information service; 

• Ward based clinical services, including medication counselling, dose 

calculation, chart review and attendance on ward rounds. 

During the course of this internship, my tutor, Mr Oisín Ó hAlmhain, nominated several 

other pharmacists, besides himself, to accompany me during the 3 months, so I could be in 

different areas and have a more diversified experience. The pharmacy department is 

composed by three main teams: the oncology and haematology, the clinical and the 

dispensary team, as shown in Appendix 1, which involves cooperation between 
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pharmacists, pharmaceutical technicians and multitask attendants, each one responsible 

for a different activity in the hospital. 

There is a weekly meeting, on every Wednesday, to discuss or present possible 

changes in this department or talk about issues that have arisen during the week. For that, 

all the staff should be present. I attended to these meetings most of the times and, in my 

opinion, it is essential for a better coordination between the different members of the staff.  

 

2. Medicines Information 

 

On the clinical field, medicines information is an important and interesting area to work 

on as a pharmacist.  

It is known that pharmacists are the primary source of information on medicines 

and that the number of products is continuing to grow, so it is their duty to inform and teach 

other professionals about them, but more importantly they have to update their own 

knowledge.  

Here the pharmacists are responsible for answering queries, writing information 

sheets about a wide variety of subjects and document control, to ensure that the medicines 

are being used safely and efficaciously.  

Regarding the queries, they can be done during a conversation, via email or phone 

call. They are then designated to a pharmacist or a technician, who is responsible for looking 

for information and answering. Once they are answered, they are inserted in the hospital’s 

software called PharmActive, on the “Medicines Information” section, allowing access to 

everyone who might have the same query. These queries can be about every type of 

uncertainty that doctors, nurses or colleagues’ pharmacists might have about dosage, route 

of administration, adequacy of the drug in a treatment and so on.  

A pharmacist is also responsible for developing and updating information sheets. 

These can be about new drugs to be used in the hospital, information about a disease, 

among many other things, and they are made to inform other HCPs.  

The document control consists in creating and updating content, regarding the 

information on a specific medicine being administered in the hospital, for example, such as 

indications, posology, contraindications, among many other important characteristics. 

These documents are hereafter checked and approved by a qualified pharmacist and 

uploaded on the intranet site for another professionals’ consultation.  

During the three months, I was responsible for updating all the IV monographs about 

the different medicines, following a template (Appendix 2), answering queries, which were 

then revised by a pharmacist (Appendix 3) and developing different types of information 
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sheets (e.g. on Jentadueto), which were then checked and approved by a responsible 

pharmacist and submitted on the intranet page of the hospital.  

This allowed me to see the importance of being always up to date when it comes to 

medicines information, since it can change over time.   

 

3. The Wards in the MRHT 

 

The pharmacist should be seen as a caring HCP, pharmaceutical product 

formulator and compounder, dispenser and counsellor, who is always able to adapt to 

changes in the patient’s needs and society itself. The patient-pharmacist relationship is and 

should be used to promote the patient’s therapeutic response to treatments and care.  

During the ward round the main aim of the pharmacist is to be available to counsel 

about any queries that arise about medication therapy and to assist medical staff by offering 

prescribing advice. 

Prior to initiation of a ward round, the pharmacists should review the designated 

patients’ consultant and decide which patients should be seen first, in order to prevent 

serious complications and longer hospitalisations. This mechanism is called prioritisation, 

and, in this hospital, it is done automatically based on the information inserted about 

patient’s medical condition, lab results, presence of chronic diseases (e.g. diabetes, chronic 

obstructive pulmonary disease), number of admissions in the last 12 months and age.   

Therefore, the prioritisation helps to triage the patients allowing the designated 

clinical pharmacists to do their job more efficiently and adequate to the patient’s needs. 

According to one of the Standard Operating Procedures (SOP) of the hospital, among 

the high priority patients we can find: Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit 

(CCU) patients; people with renal and/or hepatic impairment; acutely unwell patients whose 

medications are changing frequently; patients on drugs requiring therapeutic drug 

monitoring (e.g. gentamicin) and all patients on restricted antimicrobials. 

The MRHT has many wards, but I only managed to go to a few of them. Every ward 

is different and requires a different kind of attention. It was up to the pharmacists to adapt 

themselves to the ward and have a clinical perspective about their patients. 

Each pharmacist is responsible for a certain number of wards, and each ward has its 

own list of patients. When the ward round begins the pharmacist talks to the patient, to see 

how they are getting on and to check if they know what medicines they were taking and its 

indication. Secondly, they check the patient’s drug chart, known as Medicines Prescription 

Administration Record or MPAR, to see if the medicines were correctly prescribed at the 

time of admission, according to what the person said. Ultimately, if there are any doubts or 

unclear situations, they can also check with the community pharmacy, where the person 
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goes more frequently, and get a list of medicines prior to admission. Although this last one 

is a viable option, they always prefer to obtain the information from the patient or carer, as 

they could be taking the medicines differently from what they were told or buying medicines 

over the counter, which makes them a better source of information. One good example of 

that happened in one of the rounds where I was present, where sertraline had been 

prescribed to a patient, but because he felt unwell, he decided to stop taking it without telling 

to the doctor or pharmacist. 

In all the wards I was asked to look at patient’s notes and drug chart, followed by a 

brief presentation of the case to the responsible pharmacist, according to ISBAR 

guidelines, which stands for Introduction, Situation, Background, Assessment and 

Recommendation.  These guidelines aim to make the conversation among HCPs easier to 

follow and understand. 

During the ward rounds I could also see the importance of having a good relationship 

between HCPs and working as a team. Every HCP knows something different and it is 

important to discuss the different issues that come up, regarding a patient, to reach the best 

health care service possible.  

 

3.1. Oncology and Haematology Unit 

The oncology and haematology unit can be divided in two wards: the day ward and 

the inpatients unit. The main difference between them is the patients’ health and general 

condition.  

All the medicines are prescribed, and the therapies are scheduled in collaboration 

with the oncology and haematology department (OHD), see section 6.  

These patients have their bloods taken before their therapy, to spot any complications 

that might have developed and can be responsible for the delaying of the treatment.  

One of the main concerns in this ward is neutropenic sepsis, which is a very common 

complication and it is the leading cause of mortality in patients undergoing cytotoxic 

chemotherapy for hematologic malignancies or solid tumours [1]. It is current practise in the 

MRHT that when a patient is neutropenic the administration of cytotoxic drugs is delayed 

until the full recovery of the patient.  

During the ward rounds I only had the opportunity to go to the inpatients unit, which 

provides care to oncology and haematology inpatients, that cannot go home, due to multiple 

reasons, such as poor health conditions or if they do not have someone to take care of them 

or take them to the hospital for each treatment. In general, they try to reduce the number of 

healthy inpatients to prevent serious complications.  
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3.2. Medical Wards 

The MRHT has four different medical wards, which have different types of patients 

mainly due to their different locations in the hospital.  

Every patient that requires some sort of treatment in the Renal Dialysis Unit would go 

to Medical 1, because these two wards are next to each other, making the transportation 

of patients easier. Whereas in Medical 2, located in front of CCU, there are more patients 

with cardiovascular disorders, since this ward is the one, besides CCU, that has telemetry 

monitoring system. Whenever a patient, who was in Medical 1, suddenly needs telemetry 

monitoring, they transfer him/her to Medical 2. 

Regarding Medical 3 and Medical 4 we would find a more abroad type of patients, 

with all sorts of conditions.  

 

3.3. Orthopaedic Elective and Trauma Wards 

The main difference between these two wards is that while in the orthopaedic elective 

ward people have their surgery scheduled (e.g. hip replacement), in the trauma ward there 

are a wide variety of people who suffered an injury, resulting from a fall for example, which 

led to an orthopaedic intervention.   

One of the main concerns in these wards, that could result in pharmaceutical 

interventions, is to find out whether the patient was taking any anticoagulants (AC’s) or not 

before the admission and, if it was the case, they should be stopped or changed before any 

surgery, due to the higher risk of bleeding. For this, the hospital has an information sheet 

on AC’s, where they have the minimal interval to stop them, depending on the type and 

estimated duration of the surgery.  

The main goal of perioperative AC interruption is to reduce residual AC effect at the 

time of procedure [2]. Of course, this is easier to do when it is an elective surgery, where 

they know precisely when to do these alterations, but, when it is in trauma, all the HCPs 

responsible for that patient must be more attentive and careful as they did not have enough 

time to prepare the patient properly, so the main purpose here is to minimise risks.  

A clear example of an alteration that can be done in these wards is: when a patient is 

on AC’s, such as rivaroxaban, it should be temporarily stopped. The majority of patients 

have a low absolute risk of thromboembolic events during this short interruption of the 

medicine, but, in patients with high or very high thromboembolic risk, bridging with low 

molecular weight heparin, such as enoxaparin, may be required. This measure can be 

explained by rivaroxaban’s low thromboembolic risk and major bleeding risk. Besides that, 

there is no specific agent to neutralise rivaroxaban’s effect in emergency situations, such 

as trauma, life-threatening bleeding or emergency surgery or in patients with severe renal 

insufficiency at the moment, which may result in higher risk of bleeding and longer 
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hospitalisation, whereas with enoxaparin this is not a problem, which effect is reversible 

with administration of protamine [2; 3]. 

Recent studies on the reversibility of rivaroxaban’s effects are now focusing on 

antidotes specifically designed to bind and neutralise the AC activity of this class of 

medicines (direct factor Xa inhibitors) [4]. 

 

3.4. Surgical Ward 

This hospital has the surgical ward as the main place where people would prepare to 

and recover from surgery, which usually is previously scheduled. This unit is also used when 

there are no other beds available for patients in the other wards, so it is possible to find here 

patients that should be in Medical wards for a certain period of time.   

The main issues in this ward are the pain management and AC administration.  

For the pain, the HCPs follow a guideline based on the guideline from the World 

Health Organization (WHO), known as pain ladder. They try to reduce as much as possible 

the opioid intake in the hospital, seeking to manage the patient’s pain with weaker 

analgesics. However, when these medicines are needed, they usually prescribe other 

medicines to reduce the side effects that are commonly associated with the use of opioids. 

Therefore, laxatives, like senna, and anti-emetics, such as ondansetron, would often be 

prescribed to relieve the side effects. 

 

3.5. Intensive Care Unit and Coronary Care Unit 

The MRHT has two wards that require more attention from all HCP: CCU and ICU. 

When compared to the other wards in this hospital, these two units are clearly the 

ones where we would find more HCPs per patient. Usually, when a pharmacist is doing the 

ward round they have around twenty patients to see in each one, whereas in these two units 

they would see five or six patients, as they require more time and attention.  

People in ICU usually have complex conditions, such as life-threatening infections, 

which might require antimicrobials. As we know, currently the prescription of antimicrobials 

has to follow more strict guidelines, designed according to the type of infection and its 

severity, due to the increasing risk of antimicrobials-resistant bacteria. It requires a 

pharmacist, who is well trained on that area, to check and change the prescription, if 

necessary. It is also likely to find patients in ICU with some sort of swallowing disorder, 

which require some research to ensure that any medicines used can be crushed, dissolved 

or changed to another one with the same indication, but a more suitable way of 

administration for the patient’s condition. 

In CCU, there are patients with different problems associated with the cardiovascular 

system, whose cardiac function needs to be closely monitored using telemetry coupled with 



2017/2018 

8                                                    MIDLAND REGIONAL HOSPITAL AT TULLAMORE                      ADRIANA SALGUEIRO 

electrocardiography, which records heart rate, blood pressure and oxygen saturation, 

among other things. When this data is collected it is printed and then filed in the patient’s 

notes. To have a proper management of cardiac patients it is required specialist teams, 

preferably led by clinicians with differing relevant expertise. The medicines mainly 

prescribed in this ward are beta-blockers (e.g. bisoprolol, metoprolol), AC’s (e.g. warfarin, 

rivaroxaban, heparin) and antiarrythmics (e.g. amiodarone, lidocaine, flecainide).  

There is also a high probability of finding comorbidities in CCU, for instance renal 

impairment or diabetes. When these patients are discharged it is important to highlight life 

style modifications/health promotion, which includes diet, smoking habits and exercise, to 

prevent further events.  

According to the Institute for Health Metrics and Evaluation, in 2016 the main cause 

of premature death in Ireland was related to cardiovascular system, more precisely ischemic 

heart disease [5], which explains why the pharmacist must be attentive on all aspects 

regarding the medicines of the patients and their wellbeing in general in this ward.   

 

3.6. Renal Dialysis Unit 

In this unit, patients come to do dialysis, two or three times a week, according to the 

prescription. The effectiveness of some medicines would be a big concern in these patients, 

once most of them would be out of their system after the dialysis.  

Some medicines have their dose reduced according to the predicted reduction in 

drug clearance, particularly when the active substance is cleared through the kidneys. The 

drug dosing is generally prescribed according to the British National Formulary and the 

Summary of Product Characteristics, but in these patients, it is important to also check The 

Renal Drug Database guidelines for drug dosing, which have more narrow ranges.  

On the other hand, there are other medicines, such as direct oral AC’s, which have to 

be stopped in these patients due to the high risk of accumulation and consequently higher 

risk of bleeding. 

In respect of this ward, I was responsible for auditing the gentamicin level, in order to 

see if the correct dose was being given, according to the guideline in Appendix 4, which 

was developed by the renal pharmacist, Lisa Kelly. This guideline exists to minimise the risk 

of toxicity associated with the administration of this type of medication (see full study in 

Second Part). 
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4. Medication Reconciliation  

 

It is known that pharmacists’ attendance on ward rounds has been associated with 

an improvement in patient care, a reduction in medication errors (ME) and a reduction in 

the hospitalisations’ length. One of the main roles of the pharmacist when doing these 

rounds is medication reconciliation (MR).  

MR is a very important procedure, which main purpose is to reduce or prevent 

medications discrepancies and subsequent patient’s harm. It can be defined as a process 

of obtaining a complete and accurate list of patients’ current home medicines, including 

correct name, dosage, frequency and route, and comparing it with a prescriber’s admission, 

transfer and/or discharge orders [6].  

This process starts when the patient is admitted as an inpatient in the hospital. At 

this point the pharmacist checks the medicines prior to admission and reconcile with the 

ones prescribed at the admission. Likewise, when a patient is discharged from hospital, it 

is current practice in MRHT to complete a discharge summary which is sent to the patient’s 

general practitioner and a separate discharge prescription given to the patient to present at 

the community pharmacy. At the moment, the discharge summary is predominantly 

handwritten, but it can also be typed, and contains information related to the inpatient 

episode, diagnosis, procedures and medicines on discharge.  

It seems a simple process, but it is not, it requires a lot of attention and knowledge to 

be properly done and, above all, it requires teamwork among every HCP responsible for the 

patient. 

Unfortunately, it is extremely common to find discrepancies between medications that 

were prescribed on the admission date and the ones that the patient is taking at home, 

which enhances the importance of MR. In fact, according to Dufay E. et al, at least one ME 

occurred in 44.6% of the patients in the study, and 4.2% of them had at least one serious 

ME with potentially major severity [7].  

Medicines discrepancies are responsible for more than 50% of the ME that occur 

during transitions in care, when patients move in and out of the hospital or get transferred 

to the care of other HCP, and many of them might result in patients’ harm [8].  

There are at least five types of ME: prescribing wrong drug, at the wrong moment or 

for the wrong patient, drug omission, wrong dosage (too low or too high) and wrong route 

of administration. According to Dufay et al, 71.3% of ME were due to drug omissions [7]. 

MR is, therefore, an important intervention once it has a huge impact on the reduction 

of errors related to medicines, allowing improvement of the therapy’s efficacy and reduction 

of the hospital’s costs. 
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While doing the ward rounds, I managed to analyse the MPAR of different patients, 

with the supervision of a pharmacist. If something odd was spotted, we would firstly notify 

the team responsible for the patient and then write all the interventions in the patients’ 

MPAR and on PharmActive. During this period, as expected, there were a lot of different 

interventions done; one of them occurred when we found a patient to whom clopidogrel and 

omeprazole were prescribed at the same time. Omeprazole is known for its capability of 

reducing the antiplatelet effect of clopidogrel, so the intervention resulted in changing the 

proton pump inhibitor from omeprazole to pantoprazole.  

Besides that, I was one of the responsible for doing the MR audit that consists in 

checking randomly 10 inpatients’ MPAR each week, from any ward. The information 

checked included: date of patient’s admission in the MRHT; if the MPAR was endorsed; 

when the patient was seen by a pharmacist; if there were any comments or interventions 

done by the responsible pharmacist and if the doctor had seen and responded to the 

comments.  

I found this truly helpful and important since it allowed a pharmacist to improve 

patient’s care by looking more closely and carefully into the patient’s information.  

 

5. Dispensary  

 

The pharmacy department is organized by different areas, which include the 

dispensary and the OHD, see Appendix 5Appendix 5: Dispensary Map. There are three 

senior pharmaceutical technicians, each one responsible for either orders, dispensary or 

the OHD, which work in cooperation with the chief pharmacist I, Joan Peppard. 

All pharmaceutical items are ordered, received and stored within the dispensary, 

under the supervision of pharmacy staff. A person only has access to these areas by using 

a swiping card. 

The dispensary itself is divided in nine sections. The central part (main storage) has 

seven work stations, each of them with a dispensing bench, a computer terminal, a printer 

and a phone. This area is used to assemble prescriptions and ward stock orders for 

distributions, as well as for the pre-packaging of medicines in ward or unit dose-packages. 

Is also in this area where most of medicines are storage. The MRHT’s pharmacy organises 

them by Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) code and pharmaceutical form.   

The ATC code is an internationally accepted classification system used for medicines 

and maintained by WHO, which are assigned to all active substances contained in 

medicines based on their therapeutic indication. This classifies the active substances in 

different groups with up to five levels according to the site of action and their therapeutic, 
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pharmacological and chemical properties. This system aims to allow the statistic 

evaluation of dug consumption and its trend in order to improve quality of drug use.   

Besides that, I found out that all the medicines with specific features had a red label, 

which had words like “refrigerated”, “controlled drug”, “short-dated”, “high potassium”, 

among many others, to draw staff’s attention to it. 

There is also a pneumatic tube system access point in the central area through which 

small urgently needed items and take-home medications for discharge patients are 

supplied. 

The non-sterile preparations area is reserved to prepare extemporaneous 

preparations and prepare emergency trays.  

There are different grades of pharmaceutical technicians, but in general in the 

dispensary they are responsible for ordering all the medicines for the hospital, receiving 

them and placing in the shelves and dispensing medicines, which are then delivered to 

the different wards in boxes by multitasking attendants. In these boxes they put the 

medicine, the dispensary notification, which must be signed by a nurse after reception in 

the ward, and a card identifying the designated ward. In addition, they also do pre-packing, 

top-ups (stock reposition in the wards), emergency trays (containing drugs like atropine or 

epinephrine), answer queries from wards, stock rotation (making sure that all the short-

dated products are in the front), and extemporaneous production. They can also check pre-

packed medicines, but for that they must have an approval. The senior pharmaceutical 

technician in orders has the responsibility of warning the chief pharmacist if a medicine’s 

stock is short and if approved ordering it. 

Regarding the pharmacists, they are responsible for answering queries that a 

pharmaceutical technician cannot answer (e.g. about drug administration, fluids that a drug 

can go into, etc), receipt and dispense controlled drugs, checking pre-packed medication 

and managing the dispensary, making sure that in the end of the day everything was done.  

I was in the dispensary for three weeks and I had the opportunity of working with the 

pharmaceutical technicians, the pharmacists and the chief pharmacist I.   

With the pharmaceutical technicians I checked expiry dates, which is done once a 

month, did top-ups for the different wards, helped with the emergency trays’ preparation 

and completed a form for product replacement.   

On my 9th week I manage to do extemporaneous preparations, being one of them a 

cocaine solution, used in MRHT’s theatre as an anaesthetic, with the supervising of a senior 

pharmacist. For that we had to do all the calculations prior to the preparation itself, as well 

as the labelling and dispensing of the drug. Since it is a controlled drug (CD), we had to 

follow a specific protocol to dispense it (see section 5.1). In addition, I was also responsible 

for CD stock counting and expiry dates checking.  
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On the 10th and 11th I was guided by Joan, which allowed me to see the different 

responsibilities of a chief pharmacist’s job. These included human resources management 

(e.g. organising staff meetings, meant to discuss current issues in the pharmacy department 

and doing weekly schedules for pharmacy staff); selection and acquisition of medicines; 

answering queries about the different sectors of the pharmacy department.  

Besides that, she is also responsible for updating and/or approving SOPs, in 

coordination with other pharmacists and/or technicians. These SOPs consist in guidance 

for other people, in order to standardise different procedures among staff members, 

guarantying that everyone does a particular job the same way.  I collaborated in the updating 

of some of these documents, being one of them about monthly reports, which as any other 

document, was then uploaded on the intranet. 

In addition, I was asked to do a product assessment report, which consisted in 

comparing two products of different brands, candidates to substitute a current one, to decide 

which would be more beneficial for the hospital. For that, we had an SOP, and, according 

to it, we had to compare prices, packaging, the structure and content of the summary of 

product characteristics, among other things. Each one of those had a different weight that 

would be summed up in the end. Usually, the product that has the higher total value is 

chosen. In this case, the values were too close, differing on just one of the characteristics, 

so we decided according to the one that would be more beneficial for this hospital in 

particular.  

On the 13th week we did the stock take, which means that all the stock in the 

pharmacy is counted, verified and then corrected, if discrepancies are found. This 

procedure is done once a year and both pharmacists and pharmaceutical technicians are 

responsible for that. It is divided in two days (on the afternoon and on the morning after): 

• The first day: each staff member counts a section of the stock and inserts it on 

the CliniScript; 

• The second day: each staff member has to count a different section and check 

if it was correctly counted.  

To have the most accurate stock, the dispensary has the low or no dispensing or 

receiving medicines policy.   

I found out that the work done in the dispensary is much more important than some 

people might think, it is essential to be attentive at all times because an error could mean 

harm to patients. 

 

5.1. Controlled Drugs 

All the CD’s in the MRHT are situated in a safe cabinet in the back of the dispensary 

(Appendix 5) and are controlled by law under the Misuse of Drugs Act.  
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According to the Misuse of Drugs Act/ Pharmacy Act 2009, a CD is “any substance, 

product or preparation which is either specified in the Schedule to this Act or is for the time 

being declared pursuant to subsection (2) of this section to be a controlled drug for the 

purposes of this Act”, which includes dangerous and highly addictive. In this hospital they 

also kept expensive drugs in the cabinet because stocks would be checked more regularly 

which would reduce stock’s discrepancies.  

A CD must only be ordered on an official CD Requisition form which includes the 

following information: 

• Name of the ward; 

• Signatures of the person ordering, dispensing, receiving and accepting; 

• Date; 

• Name of the Drug; 

• Strength of the Drug (e.g. 20 mg); 

• Form of the drug (e.g. tablet/ capsule/ injection); 

• The total quantity, in both words and figures; 

When dispensing CD, it has to be recorded by hand in the MDA register for the 

pharmacy department, and the details needed include name of ward; requisition number; 

signature of pharmacist dispensing; quantity dispensed and running balance of CD. The 

pharmacist in charge of CD has to do three stock checks: electronic (in the computer), 

register (in the book) and visual (checking the cabinet), if a discrepancy is found, it is 

considered an incident and has to be reported. I addition, all the labels must be done and 

added to all packages dispensed.  

It is occasionally necessary to purchase CD from suppliers outside of the state. For 

this it is required an import license and a certificate of import from the Minister for Health 

and Children. 

Any CD which have reached the expiry date must be destroyed according to the 

pharmacy’s SOP. There is a Doom Kit for all the ampoules, capsules, tablets, lozenges 

and patches, that consist in a safe and reliable solution for the destruction and disposal of 

CD, that denatures these drugs, thus rendering them harmless and without value. 

There is an undergoing plan of constructing a CD safe room that can only be accessed 

by pharmacy staff with swipe access, which in my opinion is important due to the nature of 

these drugs, which have strict legislation and should be more protected than the “regular” 

ones. 
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5.2. CliniScript 

The main software package used in the dispensary is called CliniScript which was 

developed by the Clanwilliam Health group.  

It computerises the pharmacy process, allowing the ordering, dispensing and 

livestock control of medicines. Besides that, with this software it is possible to do, and print 

prepack labels and find medicines easily.  

All these processes help to standardise work practices across the entire pharmacy 

function within the hospital and improve workflow.  

 

6. Oncology and Haematology Department  

 

The OHD is located next to the dispensary, and it is responsible for the production 

of most of the medicines required in the oncology and haematology ward. Any other drugs 

prescribed, such as accessory drugs (e.g. anti-emetics), the dispensary is the one 

responsible for dispensing them directly to the ward. In case of Hi-tech medicines, the 

patient has a prescription and can only get them in the community pharmacy.  

Unfortunately, at the time of my internship, the OHD was undergoing through some 

remodelling, what made it difficult to see the whole potential of this area. Because of that, 

at the moment they requested and bought the medicines from other companies and they 

only had to check the patient’s and drug’s details, including dose, package and quantities.  

The team working in the OHD is composed by pharmacists, pharmaceutical 

technicians and multitask attendants. 

The pharmaceutical technicians are responsible for dispensing outsource products, 

aseptic compounding, ordering medications or outsourced compounded items, usually from 

Baxter or Georgelle, and cleaning and maintaining the isolators. The senior pharmaceutical 

technician also has to do microbiology and quality insurance, guarantying that the product 

is produced in aseptic conditions, whereas the pharmacists have to do prescription 

checking, check volumes in the isolator, entering regimens on CliniChemo, checking and 

releasing the final product and dealing with clinical trial paperwork. 

This department collaborates with the day ward, where the patient checks in, section 

3.1, and where all the medicines are prescribed in a script, according to the different 

protocols available for each type of cancer. Each patient has their blood tests done prior 

to therapy, to evaluate if they can start it; and, if everything is within the normal range, the 

nurse from the day ward contacts the staff from the OHD to give them a “green light” to start 

the preparation of medicines needed for that patient. If the patients have renal or liver 

impairment, for example, the pharmacist has to evaluate which medicines are more suitable 

for them, even though they might not be the first line treatment. 
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It is possible that a certain dose of a drug is not available or is difficult to achieve or 

measure, to get around this they adjust it to a more suitable quantity, which has to be within 

5% of the dose range.  

To determine the drugs’ dose, the height and the weight of the patient are needed, 

to calculate the surface area and multiply it by the dose of the drug indicated. However, 

there as some exceptions, such as carboplatin, which dose depends on its Area Under the 

Curve and patient’s Glomerular Filtration Rate (GFR).  

The first thing that I was asked to do in this department was the “Safe Handling of 

Hazardous Drugs“ training which consisted in a wide variety of videos that aimed to prepare 

every pharmacy staff member before starting to work in this area. In my point of view, this 

is an important training because we are dealing with drugs that, if bad handled, can be 

harmful for us. 

In this department, I had the opportunity to check if all the details of an order were 

correct, with the supervision of a pharmacist, such as the number of the therapy cycles, due 

day for treatment, patient’s details (name, date of birth and hospital number) and the drug’s 

details (name of the drug, dose, via of administration, expiry date and, in case of liquid, 

volume and presence of any particles or changes in colour). The number of cycles and 

the due day of treatment are important because we have to make sure that the patient is 

receiving the correct treatment, according to the protocols stablished in the hospital, and in 

the correct interval of time. 

I also had the opportunity to be present at a multidisciplinary team meeting 

(contemplating doctors, pharmacists, nurses and dietitians), where the oncology and 

haematology patients were discussed. They went through all of them one by one and 

discussed the therapy and patient’s condition to determine whether to continue, stop or 

change the treatment.   

Besides that, this department has some learning sessions of its own, and I was 

responsible for developing a PowerPoint presentation for one of them (Appendix 6). 

This is a challenging area since every patient has a different set of conditions and a 

different response to the treatment depending on the stage of the disease, for example, and 

for that in my opinion it is one of the most interesting areas to work on. 

 

6.1. CliniChemo 

The main software package used in this department is called CliniChemo which is an 

oncology pharmacy software that allows the scheduling and preparation of chemotherapy 

regimens with minimal human input of data. 
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It is possible to pre-empt clinic lists and, as delays occur, they can be rescheduled 

from single doses to whole regimens. It provides a patient record and a cost-analysis history 

for financial and audit purposes.  

 

7. Learning Sessions and E-Learning Training Programs  

 

In between this training, we had learning sessions, happening every two weeks 

during lunchtime, which main purpose is to keep pharmacists informed about current and 

future issues.  

I attended to the most of these presentations and I was even responsible for one of 

them. The subject of my presentation was on rheumatoid arthritis, its current treatment 

and I also presented a new medicine, marketed in May of the present year, as you can see 

in more detail on Appendix 7. 

All the presentations were for informational purpose, but some of them included real 

cases, happening in the wards with patients that the pharmacist thought that should be 

carefully handled and therefore presented to her/his colleges as an example.  

As there are always things changing, I think this is of great importance and helps to 

improve the service’s quality and to increase pharmacists’ knowledge about the different 

matters.  

Besides these sessions, all staff members must complete multiple e-learning 

courses during the year, as a part of their improvement as a hospital worker, that should 

be more attentive to what is happening in the community.  

I managed to complete one of those with Joan called “An Introduction to Children 

First”, where they taught about the different types of child abuse, such as sexual, physical 

and emotional abuse and neglect; and what to do in case of knowing or seeing child abuse 

throughout the day. I think this kind of practice is excellent to remind people that they are a 

part of the society and at the same time HCPs, for that, they should always care for others 

and help to improve safety and life quality of patients and people in general.   
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SECOND PART 
 

 

GENTAMICIN DOSING AND MONITORING IN INTERMITTENT HAEMODIALYSIS / 

HAEMODIAFILTRATION PATIENTS 

 

1. Background 

 

According to Kidney Disease Improving Global Outcomes Guidelines, Chronic Kidney 

Disease (CKD) is defined as abnormal kidney structure or function, which is present for at 

least 3 months. It is currently one of the main concerns worldwide and it is considered a 

public health issue, due to its high prevalence, mainly in elderly people [9].  

CKD can be classified in five main stages based on albuminuria category and GFR 

category [9]. The last stage, stage 5 also called end-stage kidney disease, is characterized 

by a GFR lower than 15 mL/min per 1.73 m². At this point the kidney function cannot sustain 

life and the patient will require replacement therapy, such as dialysis or kidney 

transplantation, or conservative care [10].  

Bacterial infections are very common among patients with end-stage kidney disease 

and are the second leading cause of mortality among this population. Gentamicin is one of 

the antimicrobials widely used in these cases [11]. 

Gentamicin is a broad-spectrum antibiotic that belongs to aminoglycosides group. As 

with any other aminoglycoside antibiotic, gentamicin has a narrow therapeutic window and 

can accumulate in epithelial tubular cells, which can cause a range of effects, starting with 

loss of the brush border in epithelial cells and ending up in overt tubular necrosis, activation 

of apoptotic events and massive proteolysis. Despite that, its use is still high due to the 

increasing resistance among gram-negative organisms, therefore dose optimization and 

therapeutic drug monitoring are required [12].  

In the MRHT the use of gentamicin should be discussed with a nephrologist and the 

microbiologist prior to prescription and any treatment over 10 days have to be approved. 

 

2. Objective 

 

This audit aims to verify if the dosing has been correctly prescribed according to the 

MRHT guidelines (Appendix 4) and check if the guideline is appropriate for these patients. 
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3. Methods  

 

This audit was done with 15 patients from the MRHT’s dialysis unit which were 

undergoing gentamicin treatment, each patient having one or more courses of gentamicin. 

Following a gentamicin dose, a gentamicin level is measured prior to the next dialysis 

session. The subsequent gentamicin dose depends on the level obtained.  

All the gentamicin levels from January 2017 to October 2017 were obtained from our 

laboratory system and the medical records were reviewed to check gentamicin doses 

administration.  

Calculations were done using Microsoft Office Excel. 

 

4. Discussion and Conclusion 

 

The protocol aims for at gentamicin trough range from 2 to 3.99 mg/L, indicating 

sufficient clearance of the antibiotic prior to haemodialysis.   

Due to confidentiality issues, I cannot write the results in this report, nevertheless, the 

results were satisfactory and compliant with the guideline and it will continue to be used in 

the hospital without any change. 
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CONCLUSION 

 

After the internship, I can say that it was an enriching experience for me, both 

professionally and personally.  

I had the pleasure to work with a great team, that was always available to explain and 

teach me what they were doing, which was helpful to increase my knowledge and 

awareness about the pharmacy department’s different roles in the workflow of the hospital.  

In addition, I was given the opportunity to actively collaborate in many activities, 

always supervised by qualified professionals. 

I truly believe that it is important for a student to go abroad and work in a different 

atmosphere, going beyond the comfort zone, which can be helpful not only for their personal 

growth as pharmacists, but also for the exchange of knowledge between the different 

parties involved.   

Although short, this internship allowed me to understand the pharmaceutical services’ 

functioning and organisation in the MRHT, the functions that a pharmacist can perform and 

their importance for the patient and the hospital.  
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Appendix 3: Answering a query  

 

Query 

 

 

 

Answer  

 

 

 

 

 

 

Hello, 

When you get time would you mind checking if a person with Dementia could have 

2 x 4.6 mg Exelon patches instead of 1 x 9.5 mg Exelon patch, where they may have 

irritation and feel sick. There appears to be less problems with the smaller patch. One of 

our colleagues had a person on two 4.6 mg Exelon patches with good effect but I just 

wanted to check with pharmacy. Also, I’ve enclosed the power points from last 

Wednesday. 

Kind regards, 

Joan Mannion  

Hi Joan, 

The Regulatory Department have confirmed that if two 4.6 mg patches are used 

instead of one 9.5 mg patch, it is not expected that the 0.3 mg reduction in dose would 

make any difference if the pharmacist believes that there would be a resulting 

improvement in tolerability.  

However, Novartis has not systematically evaluated the bioavailability, efficacy or 

safety of Exelon Patches used in this way and therefore, in the absence of clinical data, 

such use is not recommended. Besides that, due to the nature of underlying condition 

(dementia) for which rivastigmine is used, they urge against the practice of using two 

patches as this can result in medication administration errors and potentially overdose 

which could have undesirable effects. 

Regards, 

Adriana Salgueiro 
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Appendix 4: Gentamicin Dosing and Monitoring in Intermittent Haemodialysis / 

Haemodiafiltration Patients 

 

Background 

Prescription and Administration of Gentamicin 

Dosing Guidelines 2,3 

1st Dose 

Can be administrated on 

ward/ED/dialysis unit 

Weight (Kg) Gentamicin dose (mg) 

<50 80 

50-59 100 

60-69 120 

70-79 140 

80-89 160 

90-99 180 

≥100 200 
_ 

2nd and subsequent doses 

Take trough level prior to 

dialysis session. 

Determine dose based on 

result. 

Administration post dialysis. 

Gentamicin level Dose 

< 2 mg/mL Increase previous dose by 20 mg 

2-3.99 mg/mL Give previous dose 

4-4.99 mg/mL Reduce dose by 20 mg 

≥5 mg/mL 
Omit dose. Next dialysis session 

reduce dose by 20 mg. 
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Appendix 6: PowerPoint Presentation on Rheumatoid Arthritis 
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Appendix 7: PowerPoint Presentation on Rheumatoid Arthritis 

 

RHEUMATOID ARTHRITIS

Adriana Salgueiro
November 2017

 

RHEUMATOID ARTHRITIS (RA) [1]

RA is a chronic inflammatory disorder characterized by the
presence of inflammation of the synovium, resulting in swelling,
stiffness, pain in and around the joints and decreased movement of
the joints.

Small joints in the hands and feet are most commonly affected, but
the inflammatory process can also target other organs,
characteristically bone marrow (anemia), eye (scleritis, episcleritis),
lung (interstitial pneumonitis, pleuritis), cardiac (pericarditis) and
skin (nodules, leukocytoclastic vasculitis).

It is the most common form of autoimmune arthritis and affects
about 1% of the population worldwide, most commonly middle-aged
women.

2
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RA | Treatment [2]

3

MTX - ineffective or intolerable in up to 50% of patients

TNF inhibitors - up to 40% of patients have persistent disease activity

Goal

Disease 

modification

Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs)

Conventional Synthetic DMARDs (csDMARDs)

Biological DMARDs (bDMARDs)

Targeted Synthetic DMARDs (tsDMARDs)

Methotrexate (MTX)

Leflunomide

Sulfasalazine

Tumor Necrosis Factor (TNF) inhibitors: 

adalimumab, etanercept, infliximab

Interleukin-6 (IL6) inhibitors: tocilizumab

Etc.

Janus kinase (JAK) inhibitors: 

tofacitinib, baricitinib

 

KEVZARA®(Sarilumab)
L04AC14
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SARILUMAB | General Information [3]

Human monoclonal antibody.

Pharmacotherapeutic group: immunosuppressants, IL-6 receptor
antagonist.

Img 1. Inflammatory pathways activated by IL-6 (adapted from [1])
5

 

SARILUMAB | Therapeutic Indications [3]

In combination with MTX is indicated for the treatment of
moderately to severely active RA in adult patients who have
responded inadequately to, or who are intolerant to one or more
DMARDs.

Can also be given as monotherapy in case of intolerance to MTX or
when treatment with MTX is inappropriate.

6

Contraindicated in patients who develop a serious infection, if

acquired after starting the drug it must be stopped until the

infection is controlled.

The most frequently observed serious infections with sarilumab

included pneumonia and cellulitis
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SARILUMAB | Undesirable Effects [3;4]

7

Table 1. Adverse Reactions in controlled clinical studies 

System Organ Class Frequency Adverse Reaction

Infections and Infestations Common

Upper respiratory tract 

infection

Urinary tract infection

Nasopharyngitis

Oral herpes

Blood and Lymphatic System Disorders
Very common Neutropenia 

Common Thrombocytopenia

Metabolism and Nutrition Disorders Common
Hypercholesterolemia

Hypertriglyceridemia

Hepatobiliary Disorders Common Transaminases increased

General Disorders and Administration Site 

Conditions
Common

Injection site erythema

Injection site pruritus

* more than 1 in 10 people

* up to 1 in 10 people  

 

8

SARILUMAB | Clinical aspects [5]

• Sarilumab has greater affinity to IL-6 receptors than 
tocilizumab

Comparative studies (Clinical Trials)

• Sarilumab exposure increased with a decrease in
body weight or creatinine clearance.

• Sarilumab exposure decreased with a decrease in
serum albumin concentration.

Sarilumab exhibited moderate to high pharmacokinetic 
variability in patients with RA
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SARILUMAB | Pharmacodynamic Properties [3;6]

Mechanism of action

9

Img 2. Mechanism of action of Sarilumab (adapted from [6])

Pharmacodynamic effects
Following single-dose subcutaneous (SC) administration of 

Sarilumab in patients with RA rapid reduction of CRP levels 

was observed.

 

Sarilumab has greater affinity to IL-6 receptors than Tocilizumab.

Given the central role of IL-6 in the pathogenesis of RA, FDA-
approved IL-6 inhibitors, such as sarilumab, are indicated for the
treatment of patients with moderate-to-severe RA who have had
an inadequate response or intolerance to other DMARDs, including
MTX and TNF inhibitors.

10

SARILUMAB | Conclusion
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The patient alert card shall contain the following key messages:

• A warning message for HCPs treating the patient at any time,
including in conditions of emergency, that the patient is using
Kevzara.

• That Kevzara treatment may increase the risks of serious
infections, neutropenia and intestinal perforation.

• Educate patients on signs or symptoms that could represent
serious infections or gastrointestinal perforations to seek for
medical attention immediately.

• Contact details of the prescriber for Kevzara

11

SARILUMAB | Additional risk minimisation measures [5]
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