Farmácia Sena Padez
Carolina da Gama Castel-Branco e Brito

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

Relatório de Estágio Profissionalizante

Farmácia Sena Padez

Maio de 2018 a Agosto de 2018

Carolina da Gama Castel-Branco e Brito

Orientador: Dr.ª Teresa Alexandra Sena Padez

Tutor: Prof. Doutora Susana Casal

Setembro de 2018

Farmácia Sena Padez

Declaração de Integridade

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente
noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros
autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da
atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências
bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a
prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 06 de Setembro de 2018

Carolina da Gama Castel-Branco e Brito

Carolina Castel-Branco e Brito

II

Farmácia Sena Padez

Agradecimentos
Devo agradecer a todos os que contribuíram, de uma forma ou de outra, para o
meu desenvolvimento pessoal e académico.
O meu agradecimento à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto que
me formou mestre em Ciências Farmacêuticas. Obrigada a todos os professores,
funcionários e colegas que fizeram parte deste percurso. O meu agradecimento à
comissão de estágios, em particular à Professora Doutora Susana Casal, pelo
acompanhamento e dedicação ao longo desta etapa.
O meu agradecimento à Farmácia Sena Padez, designadamente à Diretora
Técnica, Dr.ª Teresa Sena Padez, por me ter concedido a oportunidade de estagiar na
sua farmácia. À Dr.ª Ana Carolina Gonçalves, à Dr.ª Joana Batista e ao Dr. Gustavo
Melo, por terem orientado e feito parte desta minha última etapa académica e primeira
etapa profissional.
O meu agradecimento ao Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio e aos seus
responsáveis, por se terem disponibilizado a fazer parte deste projeto e por todo o apoio
e material necessário que prontamente me disponibilizaram.
O meu agradecimento a todos os meus amigos, aos de agora e aos de sempre,
tenho-vos a todos no coração por todo o apoio, carinho e confiança que depositam em
mim.
O meu maior agradecimento à minha família, porque sem eles não seria nada.
Obrigada por todo o amor, carinho e por todos os valores que me foram incutidos. Pela
dedicação, integridade e humildade. Prometo cuidar e levar sempre estes valores ao
longo da minha vida.

“I may not be the person I want to be; I may not be the person I ought to be; I may not be
the person I could be; I may not be the person I truly can be; but praise God, I’m not the
person I once was.”
— Martin Luther King Jr

The greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds. - John F. Kennedy

Carolina Castel-Branco e Brito

III

Farmácia Sena Padez

Resumo
O presente relatório resulta da Unidade Curricular de Estágio, completa na
Farmácia Sena Padez, no Fundão.
Na primeira parte deste relatório estão descritas as principais atividades que
realizei na farmácia, enquanto que na segunda parte são apresentados e descritos os
projetos por mim realizados, enquadrados no contexto da farmácia e onde esta se
encontra inserida.
O estágio em farmácia comunitária constitui o elo final de ligação entre o ciclo de
estudos e o mundo de trabalho. Neste sentido, e tendo em conta que o estágio é o
primeiro contacto com esta realidade, deve ser considerado como uma oportunidade de
consolidação de todo o conhecimento adquirido ao longo de cinco anos de curso numa
vertente mais prática e clínica.
A Unidade Curricular de Estágio proporciona aos estudantes a experiência
necessária para trabalhar numa profissão tão exigente e multifacetada quanto esta e
permite também um primeiro contacto com os utentes, produtos e serviços,
desenvolvendo-se conhecimentos essenciais como é a comunicação farmacêuticoutente e os cuidados farmacêuticos.
Pelo facto de cumprir estágio numa farmácia no interior do país, tomei contacto
com uma população maioritariamente envelhecida. Existem inúmeras respostas sociais
para dar resposta ao envelhecimento da população, entre as quais, os centros de dia.
Deste modo, decidi aplicar os meus conhecimentos enquanto profissional de saúde,
designadamente, enquanto farmacêutica – “Profissional do Medicamento” - neste tipo
de residências. A organização da farmácia e todo o circuito do medicamento em um
centro de dia foram alvo de análise e medidas corretivas. Adicionalmente, organizei
consultas farmacêuticas a 5 idosos polimedicados do mesmo centro de dia.
Os meus dois últimos projetos prendem-se com a responsabilidade ambiental e
com os cuidados farmacêuticos, respetivamente. Assim, o primeiro visou sensibilizar a
população mais jovem para o impacto que os desperdícios medicamentosos têm no
ambiente. O último teve como objetivo a elaboração de uma folha de cálculo da dose de
antibióticos na administração à população pediátrica, por forma a agilizar o processo de
atendimento ao utente, prestando maior enfoque ao aconselhamento farmacêutico e
diminuindo a probabilidade de erros de cálculo inerentes à condição humana.
Por fim, acabo esta etapa como uma profissional apta e ansiosa por trabalhar
numa profissão tão nobre quanto a de um Farmacêutico.
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Introdução
O estágio em farmácia comunitária constitui o elo final de ligação entre o ciclo de
estudos e o mundo de trabalho. Neste sentido, e tendo em conta que o estágio é o primeiro
contacto com esta realidade, deve ser considerado como uma oportunidade de
consolidação de todo o conhecimento adquirido ao longo de cinco anos de curso, numa
vertente mais prática e clínica.
A farmácia comunitária é um grande alicerce na saúde de uma comunidade e é,
na verdade, um dos primeiros contactos dos pacientes com um profissional de saúde.
Neste sentido, compreende-se a necessidade de uma boa componente prática aquando
a formação destes profissionais. Deste modo, o momento de estágio proporciona aos
estudantes a experiência necessária para trabalhar numa profissão tão exigente e
multifacetada quanto esta e permite também um primeiro contacto com os utentes,
desenvolvendo-se conhecimentos essenciais como são a comunicação farmacêuticoutente e os cuidados farmacêuticos.
A minha escolha pela Farmácia Sena Padez (FSP) recaiu no facto de pertencer à
localidade onde vivo aliado ao facto de ter tido, previamente, a oportunidade de realizar
estágio extracurricular de verão nesta farmácia. Serve o presente relatório de descrição
objetiva das funções que pude desenvolver durante as 12 semanas de estágio, bem como
das atividades realizada durante o estágio.

Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio
1. Planificação de Estágio
A Dr.ª Teresa Alexandra Sena Padez, Diretora Técnica (DT) e coproprietária da
Farmácia Sena Padez, assumiu a responsabilidade de orientação do meu estágio. O
horário acordado foi das 9:00h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h, totalizando 40 horas
semanais. O horário, no entanto, pode sofrer alterações de forma a tirar o maior proveito
do momento de estágio, como por exemplo para a realização dos projetos, bem como
suprir eventuais necessidades da FSP.
O cronograma do estágio curricular por mim desenvolvido encontra-se
esquematizado na tabela 1:
Tabela 1 – Cronograma de atividades desenvolvidas em momento de estágio profissionalizante
Atividades
Rececionar encomendas
Atendimento ao balcão
Serviços Farmacêuticos
Projeto I
Projeto II
Projeto III

Maio

Junho

Julho

Agosto

Farmácia Sena Padez

2. Descrição e Contextualização da Farmácia
A Farmácia Sena Padez está localizada na Avenida Eugénio de Andrade no
Fundão. Aberta em 1976, originalmente na Fatela, freguesia do concelho do Fundão, pela
obra de Dr.ª Maria Fátima Sena Padez, a direção técnica seguiu continuidade pela família.
Assim, pelas mãos da atual diretora técnica e coproprietária, Dr.ª Teresa Alexandra Sena
Padez, em 2007 relocalizou-se a farmácia para a cidade do Fundão, tendo sido
assegurada, no entanto, uma parafarmácia para apoio à comunidade local da Fatela.
Adicionalmente, a farmácia Sena Padez presta serviço em dois postos, na freguesia das
Quintãs, Três Povos, e na freguesia da Capinha. Serve, maioritariamente, residentes da
área circundante e também lares e centros de dia do concelho do Fundão.
A Farmácia tem como horário de funcionamento de Segunda a Sexta-Feira das
8:30h às 20:00h e ao Sábado das 9:00h às 13:00h. Este horário sofre alterações quando
se entra em serviço, funcionando 24h por dia durante uma semana. O serviço acontece
uma vez por mês, sendo rotacional entre todas as farmácias da cidade.

2.1.

Espaço Físico Exterior

O espaço exterior é apelativo e de fácil identificação (Anexo 1), encontrando-se a
inscrição do nome da farmácia e uma “cruz verde” indicativa de uma farmácia comunitária.
Na entrada, encontram-se de forma visível as informações previstas pelo disposto no
artigo 28º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, como a identificação da Diretora
Técnica (DT) da farmácia, a função que representa e na qualidade em que a representa,
Licenciatura em Ciências Farmacêuticas, o horário de funcionamento da farmácia, bem
como o plano de serviço das farmácias da cidade e sinalização da existência de livro de
reclamações.1 Adicionalmente, e de acordo com o Decreto-Lei nº 58/2016, de 29 de
agosto, está também sinalizada a obrigatoriedade de prestação de atendimento prioritário
às pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas e pessoas
acompanhadas de crianças de colo.2 A FSP exibe três montras, as quais são remodeladas
periodicamente e uma das quais dispõe, ainda, de um ecrã led onde se divulgam
campanhas, produtos sazonais e os serviços que a farmácia dispõe. Esta farmácia tem
lugares de estacionamento próprios para o usufruto dos seus utentes e tem boas
condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

2.2.

Espaço Físico Interior

O espaço interior está dividido em diversas áreas, tal como previsto no artigo 29º
do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, como a zona principal de atendimento ao
público, zona de receção de encomendas e armazém, laboratório, um gabinete de
prestação de serviços (medição de parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis,
entre outros), uma zona de descanso, um gabinete de direção técnica e, ainda,
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instalações sanitárias.1
O espaço de atendimento ao público é amplo, moderno e bem iluminado,
permitindo um bom atendimento ao utente, como apresentado em Anexo 2. Nesta zona
existem três balcões para atendimento, com computadores, impressoras e leitores óticos
associados. A Farmácia Sena Padez conta com uma caixa automática, onde se procedem
os pagamentos de uma forma mais simples e rápida e com vista a diminuir erros inerentes
a este processo. Também na zona de atendimento, podem ser encontrados lineares para
a organização das diversas categorias e gôndolas para exposição de produtos.
O laboratório apresenta toda a documentação e equipamentos exigidos, como
balança, banho de água, entre outros, apesar da reduzida procura de manipulados.

2.3.

Recursos Humanos

A FSP dispõe de cinco farmacêuticos: uma diretora técnica, Dr.ª Teresa Alexandra
Sena Padez, uma farmacêutica substituta, Dr.ª Maria de Fátima Sena Padez, duas
farmacêuticas, Dr.ª Joana Batista e Dr.ª Ana Carolina Gonçalves, e um farmacêutico, Dr.
Gustavo Melo. Conta, ainda, com uma técnica auxiliar de farmácia, Inês Neves. Os
trabalhadores trabalham 8h por dia em horários rotativos. Esta farmácia conta também
com serviços de consultoria e Kaizen prestados pela Glintt.
A ordem de trabalhos está dividida uniformemente entre farmacêuticos. Assim,
existem farmacêuticos responsáveis pela conferência de receituário, farmacêuticos
responsáveis pelos postos, farmacêuticos responsáveis por conferir os medicamentos
psicotrópicos e benzodiazepinas, farmacêuticos responsáveis pela verificação de prazos
de validade, entre outras responsabilidades.

2.4.

Fontes de Informação

Desde o início do meu período de estágio, foram-me disponibilizadas diversas
publicações essenciais à prática farmacêutica, por forma a ter um suporte de estudo e,
assim, adaptar-me mais facilmente à realidade da farmácia comunitária. Assim, foi me
apresentada a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico, o Formulário Galénico
Português, entre outras publicações. Neste sentido, iniciei o meu estágio tirando partido
deste material de apoio. Isto permitiu-me começar a cruzar nomes de substâncias ativas
(s.a.) com o nome comercial dessas mesmas s.a. e posologias de diferentes
medicamentos. Pude, ainda, ampliar o meu conhecimento sobre diferentes produtos de
venda livre na farmácia que não são tão aprofundados durante o curso, como por exemplo
produtos de ortopedia, produtos de puericultura, entre outros tantos.
Contei igualmente com o apoio do INFARMED (Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde), designadamente com a sua plataforma INFOMED,
que contem informação acreditada sobre medicamentos e é, portanto, uma boa fonte de
informação sobre os medicamentos e as suas diferentes formas no mercado e, ainda, as
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suas indicações e posologias.

2.5.

Sistema Informático

O sistema informático utilizado pela FSP é o SIFARMA 2000® da Glintt, utilizado
para o atendimento dos utentes, para a realização e receção de encomendas, gestão de
stocks, controlo de prazos de validade, marcação de preços e regularização de notas de
crédito ou devoluções. Este sistema conta, ainda, com várias funcionalidades de apoio,
úteis sobretudo no atendimento, designadamente a área de informação científica sobre o
produto, o sistema de alerta para interações medicamentosas, a verificação de stock do
produto e a possibilidade de criação de reserva do mesmo, entre outras.

2.6.

Armazenamento e Organização da Farmácia

O armazenamento correto dos medicamentos e produtos na farmácia apesar de
aparentemente inócuo, é na verdade uma etapa bastante importante pois uma disposição
incorreta dos produtos pode condicionar vários momentos de trabalho, desde a eficiente
dispensa dos mesmos até a uma incorreta gestão de stocks. Deste modo, todas as áreas
da farmácia devem estar bem organizadas. Nesta farmácia os medicamentos estão
distribuídos por ordem alfabética de acordo com a respetiva forma farmacêutica, o que na
minha opinião torna mais intuitiva e eficaz a procura dos medicamentos e que, por sua
vez, promove um atendimento mais célere.
A área envolvente à zona de atendimento é constituída por prateleiras organizadas
de acordo com as diferentes categorias, como a puericultura, mamãs, higiene oral,
dermocosmética, dispositivos médicos, produtos de uso veterinário, produtos de
ortopedia, entre outros.
É de realçar que todos os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)
encontram-se atrás do balcão por forma a impedir o fácil acesso do utente e, por outro
lado fazer-se, sempre que assim se entenda, um aconselhamento apropriado sobre a
utilização correta e segura dos mesmos.
A zona intermédia, correspondente à zona entre o armazém e a zona de
atendimento, fora do alcance e vista dos utentes, comporta um armário de gavetas onde
são acondicionados todos os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). Nestas
gavetas encontram-se arrumadas, por ordem alfabética, apenas as formas farmacêuticas
sólidas, como os comprimidos e os granulados. Adicionalmente e por conveniência,
separaram-se os contracetivos orais e de emergência e os medicamentos psicotrópicos
em gavetas apropriadas.
As formas farmacêuticas semi-sólidas para uso cutâneo, como cremes, pomadas,
loções, estão armazenados por ordem alfabética em prateleiras na zona que separa a
zona intermédia do armazém. Acondicionam-se, por ordem nas restantes prateleiras, os
medicamentos destinados à saúde íntima feminina, colírios, inaladores e produtos para
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pulverização nasal e também xaropes. Todos os produtos excedentes encontram-se
devidamente acondicionados e organizados na área de armazém.
No frigorífico contíguo encontram-se todos os medicamentos de conservação a
frio, como insulinas, vacinas, alguns xaropes, alguns colírios e todos os demais
medicamentos que exijam preservação a frio. O frigorífico tem temperatura regulada entre
os 2ºC e os 8ºC, que é monitorizada interruptamente.3 Todas as segundas-feiras procedese ao backup dos dados do termohigrómetro. Toda a área da farmácia tem também um
controlo de temperatura e humidade feito por dispositivos apropriados, por forma a
acreditar o bom estado de conservação de todos os medicamentos e produtos.3 De forma
geral, a temperatura deverá estar compreendida entre os 25º-30ºC.
No que ao armazenamento diz respeito, todos os produtos estão organizados de
acordo os princípios First In First Out (FIFO) e First Expired First Out (FEFO). Isto tornase importante na medida na medida que minimiza os produtos com prazo de validade a
expirar em stock.4 Desta forma, ao arrumar os produtos deve-se ter em conta o prazo de
validade e arrumá-los de forma a que o primeiro produto da fila seja o que tem menor
prazo de validade, de forma a poder sair primeiro.4

3. Encomendas e Aprovisionamento
As primeiras semanas de estágio consistiram numa forte aprendizagem de
BackOffice, por forma a familiarizar-me com o funcionamento da farmácia, a localização
de medicamentos e produtos e os seus nomes comerciais. Considero que este passo foi
essencial pois permitiu-me uma boa preparação para prestar um melhor atendimento ao
utente. Este processo de receção de encomendas e armazenamento de produtos
perdurou ao longo de todo o período de estágio.

3.1.

Distribuidores

A FSP obtém a maioria dos seus produtos através de Cooperativas Farmacêuticas
– distribuidores grossistas, uma vez serem eles a estabelecer a ligação direta com a
indústria farmacêutica, facilitando a compra dos mesmos. A nível nacional são 4 as
cooperativas farmacêuticas, nomeadamente, a Cooprofar®, a Plural®, a Udifar® e a
Alliance Healthcare®. Esta farmácia lida maioritariamente com 2 distribuidores, a
Cooprofar® e a Plural®, tendo 3 períodos diários para receção de encomendas (manhã,
inicio de tarde, final de tarde). Pontualmente, lida também com a Alliance Healthcare® e
procede a compras diretas a laboratórios, como são exemplo a GSK®, Ampliphar®,
Sanofi®, entre outros.

3.2.

Receção de encomendas

O processo de receção de encomendas dá-se início quando são entregues na
farmácia contentores de plástico ou cartão devidamente identificados com o nome da
farmácia e um código interno do fornecedor, acompanhados pela fatura e um duplicado.
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Os produtos que exigem refrigeração são enviados em contentores térmicos apropriados
e a sua receção é prioritarizada, de forma a poderem ser armazenados o mais
rapidamente possível mantendo-se o bom estado de conservação dos mesmos. Este
processo é feito em sistema informático, Sifarma 2000, entrando-se na área “Recepção
de encomendas” e selecionando o número da encomenda associado. O primeiro passo é
passar o nº da fatura com a ajuda do leitor óptico e o montante líquido da encomenda (€).
De seguida, é dada a entrada sequencial dos produtos através dos respetivos Código
Nacional de Prescrição (CNP), de forma manual ou com a ajuda do leitor ótico,
verificando-se o prazo de validade (PV), o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de
venda ao público (PVP) e a margem aplicada e os descontos ou bonificações, quando
aplicável. Quando se fazem encomendas de psicotrópicos e benzodiazepinas é enviada
a requisição dos mesmos. Enquanto que pela COOPROFAR® esta requisição vem em
conjunto com a encomenda, a PLURAL® procede ao envio apenas no final do mês de
todas as requisições de estupefacientes encomendados durante o mês findo. Estas
requisições deverão ser arquivadas durante um período de 3 anos. Aquando a receção
de produtos, se se apresentarem em mau estado de conservação, a nível da cartonagem,
ou com PV curto (< 6 meses), estes devem ser considerados para devolução ao
fornecedor, dispondo a farmácia de 72 horas após a receção da encomenda para o fazer.1
Durante o processo de receção os medicamentos e restantes produtos são devidamente
separados por forma a facilitar o processo de arrumação dos mesmos. Esta separação
faz-se em 4 divisões, formas farmacêuticas sólidas (armazenados nas gavetas), outros
(formas farmacêuticas semi-sólidas e liquidas, pilulas, psicotrópicos e vitaminas que são
arrumados em outras gavetas…), negativos (produtos que são separados por se
encontrarem reservados a utentes, deverão ser devidamente etiquetados e armazenados
em local apropriado) e produtos de venda livre que necessitem marcação, sendo este
processo realizado de acordo com diversos fatores como o PVF e a margem aplicada
pela farmácia. Isto permite uma agilização do processo de armazenamentos dos produtos
nas áreas devidas.

3.3.

Realização de encomendas

As encomendas aos distribuidores grossitas são habitualmente efetuadas através
do programa informático Sifarma 2000®, via telefone, via internet (área do cliente no site
de um determinado distribuidor) ou via gadget (software de um determinado distribuidor).
Na FSP, a DT é a principal responsável pela gestão deste processo, sendo que cabe à
mesma analisar as listas de encomendas e determinar a necessidade de encomendar ou
não os produtos. Existem duas principais vias para efetuar encomendas: encomendas
diárias ou manuais.
As encomendas diárias efetuam-se tendo por base os stocks mínimo e máximo
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definidos no Sifarma 2000®, sendo que quando atingido o stock mínimo de determinado
produto o mesmo encontra-se imediatamente disponível para encomenda diária, sendo
alvo de verificação posterior. Percebe-se, portanto, a importância que uma boa gestão de
stocks de cada produto tem na correta gestão de encomendas. Depois da encomenda ser
verificada e alterada, quando necessário, a mesma é enviada dentro do prazo estipulado
para o fornecedor.
As encomendas manuais são efetuadas em casos pontuais em que a farmácia
necessita de um determinado produto, do qual não existe stock habitual. São
normalmente pedidos de produtos muito específicos e no meu período de estágio, tive a
oportunidade de efetuar alguns destes pedidos, como produtos da categoria de
dermocosmética e ortopedia. Estes pedidos eram feitos maioritariamente via telefónica ou
através do SIFARMA 2000®. Para que produtos sem stock habitual na farmácia pudessem
ser incluídos na lista de faltas do SIFARMA 2000® e ser, assim, encomendados, deve-se
forçar a encomenda dos mesmos. Adicionalmente, se forem pedidos produtos que ainda
não existam na farmácia, devem criar-se fichas apropriadas para os mesmos.

3.4.

Gestão de stock

A gestão de stock é uma das tarefas fundamentais na gestão de uma farmácia.
Para uma farmácia ser sustentável numa perspetiva económico-financeira e de forma a
suprir as necessidades dos seus utentes, precisa de ter um bom controlo da rotação do
seu stock.
Na minha opinião, uma farmácia deverá ter sempre ao dispor dos seus utentes
quantidade de produto suficiente para suprir as suas necessidades, não sendo, no
entanto, isto sinónimo de descuro da sua sustentabilidade económica. Muitos utentes,
com doenças crónicas, preferem aviar a receita na sua totalidade para evitar as idas
frequentes à farmácia. Deste modo, compreende-se a necessidade de uma boa gestão
de stock, por forma a deter medicamentos em quantidade suficiente, tendo em conta a
incerteza da procura, mas garantindo sempre a satisfação da mesma, promovendo a
fidelização de utentes. Assim, destaco a importância de um bom conhecimento da rotação
dos produtos, flutuações de vendas, sazonalidade dos produtos, influência de campanhas
publicitárias, campanhas promocionais de produtos por parte dos fornecedores,
conhecimento do perfil dos utentes habituais e práticas de prescrição dos profissionais de
saúde da região na qual a farmácia se encontra inserida, para se desempenhar um bom
trabalho na gestão de stock numa farmácia. Sublinho mais uma vez a importância que o
programa SIFARMA 2000® tem em todo este processo.
Existem, ainda, algumas normas que devem ser cumpridas para garantir a
satisfação do utente. Uma dessas regras é a de que as “farmácias devem ter disponível
para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, forma
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farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de
cada grupo homogéneo”.5
Paralelamente, se ter um stock reduzido de produtos com muita saída é
indesejável, ter um grande stock de produtos também o é. Apesar de um grande stock de
produto trazer inúmeras vantagens como, por exemplo, ter provisão aquando rutura a
nível dos pontos de distribuição, também apresenta inúmeras desvantagens. Isto porque
a procura do produto poderá diminuir, podendo levar ao vencimento de prazos de
validade, levando, com isto, a prejuízo e desperdício. Por esta razão, todos os meses é
emitida na FSP uma lista de produtos com prazo de validade inferior a 3 meses, para que
os produtos possam ser verificados e sejam tomadas as devidas medidas. Uma ótima
gestão de stocks baseia-se, assim, no equilíbrio entre procura e supressão de
necessidades dos utentes com a viabilidade económica da farmácia.

3.5.

Devoluções de produtos

Como referido anteriormente todos os meses são emitidas listagens de produtos
em vias de vencimento de prazos de validade. A pessoa responsável pela emissão desta
listagem é a DT, enquanto que a Drª. Joana Batista é a pessoa responsável pela
verificação física da validade de todos os produtos listados. Aquando a verificação devese proceder à separação de todos os produtos com prazo de validade a expirar em três
meses para um local específico. Adicionalmente, devem-se retificar eventuais datas de
validade erradas no SIFARMA 2000®, podendo ainda ser consideradas retificações nos
stocks mínimos e máximos dos produtos. Usualmente, estes produtos são devolvidos aos
armazenistas onde foram comprados. A devolução de produtos poderá ser efetuada
através do programa SIFARMA 2000®, na secção “Encomendas” – “Gestão de
devoluções” gerando-se uma “Nota de devolução” com indicação do fornecedor do
produto, motivo de devolução e referência da origem do produto. O fornecedor poderá
aceitar ou não a devolução do produto, sendo que caso aceite poderá proceder à troca
direta do mesmo ou enviar uma nota de crédito, regularizando a situação. Ao longo do
meu estágio pude acompanhar este processo, auxiliando na verificação de prazos de
validade, efetuando a separação de produtos e emitindo notas de devolução.
Paralelamente ao vencimento de prazos de validade, existem outras razões para
as quais se procede a devoluções de produtos. Estas poderão incluir discrepâncias na
quantidade de produtos encomendados e enviados (receção de encomendas), produtos
rececionados apresentarem-se danificados, pedidos de recolha por parte do INFARMED,
entre outras. Nestes casos uma nota de crédito poderá ser emitida pelo distribuidor que é
posteriormente regularizada. Caso contrário terá de se declarar quebra de produto no
stock da farmácia, sendo que a mesma assume o prejuízo. Durante o meu período de
estágio contactei com pedidos de recolha por parte do INFARMED, sendo que procedi à
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recolha de alguns lotes de Valsartan incluídos na listagem de recolha fornecida pelo
Infarmed.

4. Classificação e distinção dos medicamentos e produtos existentes na farmácia
e quadro legal aplicável

4.1.

Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)

Segundo o artigo nº118 do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, estão
sujeitos a receita médica restrita os medicamentos cuja utilização deva ser reservada por
apresentarem uma das seguintes condições:
•

Destinarem-se a uso exclusivo

hospitalar,

devido

às suas caraterísticas

farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde pública
•

Destinarem-se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio
hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequados,
ainda que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes possam realizarse fora desses meios

•

Destinarem-se a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização ser
suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma
receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial
durante o período de tratamento.6
Assim, sempre que um medicamento possa constituir um risco direto ou indireto

para a saúde do paciente deve ser prescrito por um profissional habilitado, como os
médicos ou médicos dentistas, de forma a aumentar a supervisão e acompanhamento,
diminuindo assim a probabilidade de efeitos secundários indesejáveis.

4.2.

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)

Os medicamentos que não causem direta ou indiretamente prejuízo na saúde do
paciente e que se destinem ao tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem
gravidade poderão ser vendidos sem receita médica, sendo designados de Medicamentos
Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Os MNSRM não são comparticipados pelo
SNS, estes medicamentos são de venda livre e o seu PVP é definido pela farmácia.
Desde 2005, que o mercado dos MNSRM foi liberalizado no mercado, sendo os
mesmos passiveis de ser vendidos noutros locais que não a farmácia, como é o caso de
parafarmácias e outras superfícies.7 No entanto, estes medicamentos devem ser usados
de forma racional e segura, sendo que nestas superfícies nem sempre os utentes são
aconselhados neste sentido.
Os MNSRM têm benefícios não só para o paciente em si, mas também para o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e assim sendo, para toda a sociedade. Para o paciente
devido ao facto de ser um processo mais rápido e com menores encargos e para a
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sociedade por permitir libertar recursos do SNS, que podem, por sua vez, ser utilizados
para tratar casos de maior gravidade, evitando consultas desnecessárias e, assim,
médicos sobrecarregados.

4.2.1 Medicamentos não sujeitos a receita médica, de venda
exclusiva em farmácias (MNSRM-EF)
São Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em
Farmácia (MNSRM-EF) todos os medicamentos sujeitos a receita médica que podem,
transitoriamente, ser dispensados em farmácia sem prescrição médica desde que
aconselhados devidamente por um farmacêutico.8 Para o efeito estes medicamentos
devem constar na listagem de MNSRM-EF, que conta com 26 denominações comuns
internacionais (DCI) e os respetivos protocolos de dispensa, utilizados aquando a
dispensa do medicamento em questão. No folheto informativo (FI) encontra-se, ainda,
descrito que se trata de um medicamento não sujeito a receita médica e que poderá
apenas ser dispensado sob condições do protocolo de dispensa exclusiva em farmácia.

4.3.

Medicamentos Psicotrópicos ou Estupefacientes

Consideram-se medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes todos aqueles
que atuem diretamente sobre o sistema nervoso central, podendo assumir atividade
depressora ou estimulante. Podem ser utilizados no tratamento de diversas doenças e
situações clínicas, tais como as psiquiátricas, para uso oncológico ou para analgesia. Pelo
facto destes medicamentos apresentarem riscos, como induzir habituação ou
dependência física e/ou psíquica, torna-se fundamental que sejam utilizados no âmbito
clínico e de acordo com indicações médicas, estando todo o seu circuito rigorosamente
controlado a fim de evitar a sua utilização ilícita.9 Estes medicamentos requerem, portanto,
um cuidado redobrado por parte da farmácia. As substâncias psicotrópicas e
estupefacientes estão discriminadas no decreto-Lei n.º 77/2014, de 11 de Novembro que
veio alterar o decreto-lei nº 15/93, de 22 de Janeiro.10 Os medicamentos psicotrópicos são
dispensados mediante apresentação de receita médica especial, enquanto os
estupefacientes são sujeitos a receita médica abrangida pela lei geral.

4.4.

Medicamentos Manipulados

Considera-se um Medicamento Manipulado (MM) todo aquele que é preparado e
dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico. Os medicamentos manipulados
dividem-se entre Fórmulas Magistrais, quando preparados segundo uma receita médica
especifica a um doente, ou Preparados Oficinais, quando preparados com recurso a
indicações compendiais, como a Farmacopeia Portuguesa ou o Formulário Galénico.11
A preparação de medicamentos manipulados prende-se com diversos fatores
como é exemplo colmatar falhas no mercado de medicamentos que não sendo produzidos

Carolina Castel-Branco e Brito

10

Farmácia Sena Padez
industrialmente, são importantes no tratamento de diversas doenças, para as quais o SNS
assume comparticipação.12 A preparação de MM é feita pelo DT ou sob a sua supervisão
em conformidade com a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho.11 Na FSP, a farmacêutica
responsável pelos MM é a Dr.ª Joana Batista sob a supervisão da DT. As normas exigem
ainda a preservação de toda a documentação de cada preparação, sendo de
obrigatoriedade a elaboração de ficha técnica com a identificação e classificação do MM,
o lote, a quantidade preparada e o nome do utente a quem este se destina.
Adicionalmente, são indicadas as matérias-primas, os seus lotes de proveniência e as
respetivas quantidades utilizadas, a técnica de preparação, os dados da embalagem para
acondicionamento, os ensaios de verificação de qualidade exigidos pelas especificações
e o PVP. No final, o MM deve encontrar-se devidamente rotulado, com o nome do utente
e do produto, o número do lote, o PVP, data de preparação e prazo de validade, condições
de conservação, modo de administração, advertências especiais à sua utilização, dados
da farmácia e identificação do DT.
O PVP dos MM é calculado mediante os seguintes pressupostos, descritos na
Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho, Valor de honorários, Valor das matérias-primas, Valor
dos materiais de embalagem, à soma destes valores deve ainda multiplicar-se por 1,3 e
adicionar-lhe o valor do IVA à taxa em vigor (6%). O valor de honorários depende de um
fator que depende da forma farmacêutica preparada e que é atualizado anualmente.
Podem ser abrangidos por comparticipação pelo regime geral de medicamentos do SNS
e pelo sub-sistema ADSE se constarem de uma lista a aprovar anualmente pelo Governo.
Normalmente, são comparticipados todos os MM que provem inexistência no mercado de
especialidade farmacêutica com igual substância activa na forma farmacêutica
pretendida, lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente ou
necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências
terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria. Deste
modo, os medicamentos que constam da lista em vigor são comparticipados em 30% do
preço respetivo.
A preparação de manipulados na FSP é algo raro e durante o meu período de
estágio não tive oportunidade de preparar nenhum medicamento manipulado. No entanto,
foram me apresentados todos os materiais de suporte por forma a poder aprender sobre
como se processa a preparação de MM na farmácia.

4.5.

Medicamentos Homeopáticos

São medicamentos homeopáticos todos aqueles obtidos a partir de substâncias
denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de
fabrico descrito na Farmacopeia Europeia, ou na Farmacopeia de um Estado membro e
que pode ter vários princípios.13 Caracterizam-se pela sua preparação envolver a
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utilização de quantidades mínimas de substâncias ativas, obtidas através de diluições e
dinamizações sucessivas. O INFARMED é a entidade responsável pela avaliação e
autorização dos medicamentos homeopáticos em Portugal, estando os procedimentos
para a sua autorização dispostos no Decreto-Lei 176/2006 de 30 de agosto.13

4.6.

Suplementos Alimentares

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios e nunca
poderão integrar a classe dos medicamentos, apesar de se apresentarem também sob
forma doseada.14 Os suplementos alimentares constituem fontes concentradas de
nutrientes ou substâncias com efeito nutricional ou fisiológico. No entanto, como o próprio
nome indica, suplementam o regime alimentar normal, não devendo ser usados como
substituto de um regime alimentar completo e variado.14 São três os grupos em que os
suplementos alimentares se podem dividir, sendo eles: vitaminas e minerais, plantas e
extratos botânicos e outras substâncias. Existem, ainda, produtos considerados de
fronteira, isto advém do facto da legislação alimentar não proibir que substâncias com
atividade farmacológica possam ser incluídas em suplementos alimentares.14 Assim
sendo, ao longo do estágio deparei-me com vários exemplos, entre os quais, a substância
Serenoa repens, utilizada para o tratamento da Hiperplasia Benigna da Próstata, que é
comercializada sob a forma de suplemento vitamínico, mas também como medicamento
com o nome comercial de Permixon®. Adicionalmente, também fazem parte substâncias
como a melatonina, valeriana, Ginkgo biloba, entre outras.

4.7.

Produtos de Dermofarmácia ou Cosmética

Um produto cosmético é todo e qualquer produto de uso externo (epiderme,
sistemas piloso e capilar, unhas, lábios, dentes) que tenha como finalidade limpar,
perfumar, proteger, manter o bom estado ou modificar-lhes o aspeto.15 Pela sua definição
abrangente, os produtos cosméticos abrangem um vasto leque de produtos em várias
categorias, englobando os produtos de higiene corporal e os produtos de beleza. A FSP
disponibiliza uma grande variedade de produtos cosméticos e aconselhamento adequado
aquando a escolha dos mesmos. Como o meu período de estágio decorreu
maioritariamente durante o verão a maioria dos aconselhamentos recaiu em produtos
como os protetores solares.

4.8.

Dispositivos Médicos

Apesar dos dispositivos médicos servirem os mesmos propósitos que os
medicamentos, para prevenção, diagnóstico ou tratamento de doença humana,
distinguem-se dos mesmos pelo facto de não atuarem de forma farmacológica, metabólica
ou imunológica.16-17 Podem ser considerados dispositivos médicos, produtos como
dispositivos para suporte externo, para feridas, não devendo ser desconsiderados
produtos como xaropes, vernizes para tratamento de micoses, entre outros. Durante o
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meu estágio com alguma frequência verifiquei a procura de canadianas e muletas,
material de penso, desinfetantes e meias de compressão.

4.9.

Medicamentos de Uso Veterinário

Os medicamentos veterinários, como o nome indica, destinam-se ao uso animal e
poderão ser de prescrição obrigatória, em receita médico-veterinária, como é o caso da
terramicina, ou, na sua grande maioria, não sujeitos a prescrição médico-veterinária,
como desparasitantes e champôs.18 Dado que a maioria destes produtos é de venda livre
o farmacêutico detém um papel importantíssimo na dispensa dos mesmos. Na FSP há
uma grande variedade de produtos de uso animal e, portanto, aposta-se num bom
aconselhamento dos mesmos. O peso do animal é um fator determinante no
aconselhamento destes produtos e deve, portanto, ser sempre questionado aquando o
atendimento. Os produtos mais solicitados são os desparasitantes, quer a nível interno
(como o Drontal®, Strongid®, Bravecto®, entre outros), quer a nível externo (Advantix®,
Frontline®, Seresto®, entre outros).

5. Dispensa de medicamentos
A dispensa de medicamentos é, sem dúvida, a função mais importante de um
farmacêutico de oficina. Visto que a dispensa de medicamentos constitui o último passo
do circuito do medicamento em que um profissional de saúde se encontra presente,
assume-se, portanto, a responsabilidade do farmacêutico perante o utente de prestar a
máxima informação clara e cuidada ao utente.
Ao longo dos três meses de estágio pude contactar com esta realidade, tendo tido
a oportunidade de efetuar diferentes atendimentos e até mesmo auxiliar na dispensa de
medicamentos para lares e centros de dia. Como poderá ser verificado na Tabela 2,
resumi as estatísticas da minha colaboração na dispensa.
Tabela 2. Tabela descritiva dos atendimentos realizados ao longo do estágio

Descrição
Vendas s/ comparticipação
Vendas c/ comparticipação
Vendas suspensas
Serviços Farmacêuticos
Devoluções
Número total de atendimentos

5.1.

Receitas

manuais,

Quantidade
466
527
338
33
3
613

eletrónicas

(materializadas

e

desmaterializadas)
Uma receita médica é um documento em que os médicos ou médicos-dentistas
prescrevem determinado(s) medicamento(s) a determinado paciente. Durante o meu
período de estágio foi me possível contactar com os diferentes tipos de receitas, manuais,
eletrónicas materializadas e eletrónicas desmaterializadas. Tive maioritariamente
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contacto com receitas eletrónicas desmaterializadas, no entanto, o número de receitas
manuais que dispensei foi, ainda, considerável. Apesar dos esforços contínuos para
diminuir a prescrição manual existem diversas exceções legais que viabilizam esta
prescrição, sendo elas: falência informática, prescrição ao domicílio, inadaptação do
prescritor ou o prescritor só prescreve até 40 receitas por mês.
A receita manual deverá conter a vinheta médica e ter assinalada a razão pela
qual foi prescrita (uma das exceções legais referidas anteriormente). Adicionalmente, para
ser válida deverá ser escrita a caneta, não conter qualquer rasura, estar devidamente
assinada e com data válida, ter o número da receita e código de barras, a identificação
do médico prescritor com a indicação do nome e especialidade médica, número de célula
profissional e respetivo código de barras, o local de prescrição e código de barras (quando
aplicável), o nome e número do Serviço nacional de saúde (SNS) do utente, a designação
do

medicamento,

a

dosagem,

forma

farmacêutica,

número

de

embalagens

(inclusivamente por extenso), dimensão das embalagens e posologia. Adicionalmente,
cada receita manual tem limite máximo de quatro medicamentos distintos com limite
máximo de quatro embalagens.19
A maior vantagem que verifiquei entre as receitas eletrónicas comparativamente
às receitas manuais foi a facilidade com que um paciente crónico tem em obter a sua
medicação sem necessitar de recorrer várias vezes ao médico. Isto porque estas receitas
são renováveis e permitem que o utente possa levantar até 6 embalagens do mesmo
medicamento por um prazo máximo de 6 meses. Adicionalmente, erros de dispensa
devido à caligrafia são eliminados, até porque as receitas eletrónicas obrigam a seleção
da linha prescrita podendo apenas ser selecionado um medicamento de um grupo
homogéneo.
Normalmente, os medicamentos são prescritos por Denominação Comum
Internacional (DCI) ou substância ativa, no caso de existirem medicamentos genéricos
aprovados.19-20 No entanto, os medicamentos poderão ser prescritos por nome comercial,
para tal, na receita deve ser feita menção do motivo pelo qual foi efetuado. São motivos
para prescrição por nome comercial: medicamentos com margem ou índice terapêutico
estreito, quando há suspeita de intolerância, alergia ou reação adversa a um medicamento
com a mesma substância ativa (reportada pelo INFARMED) ou quando o medicamento é
destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior
a 28 dias.19-20
Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos seguem as mesmas normas
que os restantes medicamentos. Se forem prescritos em receita manual ou em prescrição
eletrónica materializada, devem ser prescritos isoladamente tendo a indicação da sua
prescrição – RE. No entanto, se forem prescritos em receita eletrónica desmaterializada
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não precisam de ser prescritos isoladamente, bastando a linha da sua prescrição, da
receita na qual se encontram, estar devidamente identificada pelo tipo – LE.5,19
No momento de dispensa, se se tratar de medicação recentemente iniciada ou
para casos agudos deve-se perguntar sempre se o utente tem preferência por marca ou
genérico. Em caso de medicação crónica o medicamento dispensado é geralmente o
medicamento que o utente já faz habitualmente.

5.2.

Sistema de comparticipação

São inúmeros os regimes de comparticipação em que o SNS comparticipa os
medicamentos aos seus beneficiários. Para o efeito, estão definidos no 2.º artigo do
Decreto-Lei n.106-A/2010, de 1 de outubro, quatro escalões de comparticipação onde se
encontram percentagens de comparticipação sobre o PVP dos medicamentos. Deste
modo classificam-se os seguintes escalões:21-22
•

Escalão A – 90% do PVP comparticipado

•

Escalão B – 69% do PVP comparticipado

•

Escalão C – 37% do PVP comparticipado

•

Escalão D – 15% do PVP comparticipado

Adicionalmente, os escalões de comparticipação podem variar de acordo com as
indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem
e ainda o consumo acrescido de doentes que sofrem de determinadas patologias
(portarias especificas para o efeito, como no caso de doença de Alzheimer, diabetes,
esclerose múltipla, entre outras). Excecionalmente, o Estado poderá ainda aumentar a
comparticipação do escalão A em 5 % e dos restantes escalões em 15% para utentes
pensionistas que auferem um determinado rendimento.21
Existem também outros subsistemas de saúde, em que os seus beneficiários para
além da comparticipação do SNS, têm um valor adicional desses subsistemas. São
exemplo, a assistência na doença aos militares (ADMG), Serviço de Assistência Médico
Social – Sindicato Bancários (SAMS), EDP-Savida, Medis, entre outros. A nível
informático, estes planos de comparticipação traduzem-se em códigos numerários. Os
que verifiquei maioritariamente foram o 01 que se trata do regime de comparticipação
geral, enquanto que o 45 se trata do regime de comparticipação com portaria de regime
geral, o 46 trata-se do regime de comparticipação para migrantes, o 48 o regime de
comparticipação por pensionistas ou reformados, o 49 é o regime de comparticipação com
portaria de pensionistas ou reformados e o DS o regime de comparticipação para doentes
diabéticos.
No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de contactar com estes
subsistemas de saúde e com as suas particularidades aquando da dispensa de
medicamentos.
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5.3.

Dispensa de MSRM

A dispensa de MSRM faz-se através da secção de atendimento com
comparticipação no Sifarma 2000®. As receitas eletrónicas desmaterializadas são
bastante fáceis de dispensar visto bastar introduzir, com a ajuda do leitor ótico, o número
da receita e o código de acesso e selecionar as linhas de dispensa. Adicionalmente, o
plano a aplicar já se encontra atribuído ao abrir a receita. No entanto, as receitas manuais
provam ser mais complicadas aquando a dispensa visto não terem estes códigos, tendo
de se introduzir manualmente todos os medicamentos e aplicar o devido plano de
comparticipação.
Após a seleção dos medicamentos no programa informático e os dispor no balcão,
presta-se o devido aconselhamento sobre os mesmos, tentando sempre verificar se os
utentes compreenderam o devido esquema posológico. Adicionalmente, este momento
serve ainda para identificar possíveis falhas na adesão à terapêutica, interações
medicamentosas entre os medicamentos que estão a ser introduzidos no esquema
posológico já existente do utente, entre outros. A educação do doente é o ponto fulcral
aquando a dispensa dos medicamentos visto que uma boa adesão à terapêutica contribui
para a obtenção de bons resultados de forma mais célere e, por sua vez, diminuem o risco
de efeitos secundários aquando a toma. Adicionalmente, deverá apelar-se para uma
completa descrição de todos os medicamentos que tomam, isto porque por vezes os
utentes pensam que por medicamentos apenas nos referimos a comprimidos, olvidandose de referir todas as outras formas farmacêuticas que tomam, podendo por em causa a
sua saúde.
Desta forma, compreende-se a necessidade de um farmacêutico atento a estas
situações e que por isso esteja bem preparado para prestar um aconselhamento de
qualidade aos utentes.

5.4.

Dispensa de MNSRM

A dispensa de MNSRM é, a meu ver, a dispensa mais exigente e que impõe ao
farmacêutico um maior conhecimento sobre diversas patologias, produtos e respetivas
posologias. Esta dispensa faz-se na secção de atendimento sem comparticipação no
Sifarma 2000®. A dispensa de MNSRM é bastante comum nas farmácias por serem,
muitas vezes, o primeiro contacto dos utentes com um profissional de saúde.
Os farmacêuticos são profissionais de saúde altamente habilitados para tratarem
transtornos menores de saúde. Assim, transtornos menores ou sintomas menores de
saúde poderão ser aliviados através da indicação farmacêutica de um MNSRM/ MNSRMEF ou referenciação a um médico. A indicação farmacêutica deverá seguir certos guias e
protocolos pré-estabelecidos, que vêm auxiliar o papel do farmacêutico. No entanto, o
farmacêutico tem total liberdade de indicação de produtos que achar mais vantajosos para
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o doente.
Numa primeira instância, o farmacêutico deve assegurar que tem toda a
informação de forma a prestar um bom aconselhamento. Assim, deverá procurar
informação sobre qual o problema, quais os sintomas e há quanto tempo duram e se já
foi tomada alguma medicação para o tratamento do mesmo. Se o farmacêutico entender
que o problema não é um transtorno menor e poderá ter implicações graves sobre a saúde
do utente deverá reencaminhá-lo para o médico.
Durante o meu período de estágio tive oportunidade de atuar neste sentido, sendo
que os transtornos menores que tratei mais recorrentemente foram os sintomas gripais,
as alergias, picadas de insetos, feridas superficiais, perturbações oculares, micoses, entre
outros.
No final do meu estágio, retiro que é muito importante um farmacêutico manter-se
sempre informado sobre novos produtos para o tratamento de transtornos menores de
saúde, de forma a poder prestar o melhor aconselhamento e auxílio sobre os MNSRM e
os MNSRM-EF. Os medicamentos escolhidos deverão ser escolhidos tendo por base a
sua qualidade, eficácia e segurança. É de igual importância apelar à correta utilização do
medicamento (informar como, quanto e quando tomar, informar sobre a correta duração
do tratamento, possíveis efeitos secundários, prestar informações sobre contraindicações e interações medicamentosas), prestar informações sobre medidas nãofarmacológicas a tomar e ainda indicar o que fazer se o tratamento proposto não resultar.

5.5.

Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes

A dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes requer do
farmacêutico uma maior atenção aquando a dispensa dos mesmos. A dispensa dos
mesmos faz-se através da secção de atendimento com comparticipação no Sifarma
2000®. Todo o procedimento de dispensa destes medicamentos é igual ao verificado nos
MSRM, excetuando o facto de ser necessário recolher determinadas informações sobre
o doente e requerente aquando o momento da dispensa. Tais informações incluem:
identificar os nomes do doente e requerente, documentos de identificação, datas de
nascimento e moradas, respetivas. Adicionalmente, é obrigatório por lei a devida
apresentação do cartão de cidadão do requerente. Após dispensa destes medicamentos
é impresso um documento comprovante da dispensa dos mesmos. Este documento deve
ser agrafado à cópia da receita e deve ser guardado na farmácia durante 3 anos.5 Ao
longo do estágio foi-me possível de dispensar alguns destes medicamentos.

5.6.

Dispensa

de

dispositivos

médicos

e

outros

produtos

farmacêuticos
As farmácias servem a sua comunidade com diversos produtos ligados à saúde,
entre os quais dispositivos médicos como pensos, compressas, seringas, material
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ortopédico, material de desinfeção e tratamento de feridas, entre outros. No decorrer do
meu estágio tive oportunidade de dispensar diversos dispositivos médicos deste tipo e
fazer aconselhamentos sobre a apropriada desinfeção de feridas.
Adicionalmente, tive também oportunidade de contactar com produtos da
categoria veterinária. Os produtos de categoria veterinária requeriam de mim maior
estudo, pois durante o curso o contacto com este tipo de produtos não supriu todas as
necessidades de formação que um farmacêutico precisa para prestar um bom
aconselhamento. Tive, no entanto, o apoio da experiência dos meus colegas e diversas
anotações de formações às quais assistiram, que me possibilitou tirar um maior proveito
e conhecimento sobre esta área.
Outros produtos que não conhecia poderem ser vendidos nas farmácias são os
chás e tisanas naturais. Durante o meu período de estágio acabei por contactar com esta
realidade e dispensei chás como o chá midro, tisana bom guia, entre outros.

6. Conferência de Receituário
Na FSP, o farmacêutico responsável pela conferência do receituário é o Dr.
Gustavo Melo. Durante o mês todas as receitas manuais e eletrónicas materializadas são
conferidas e corrigidas em caso de erro.
Para a conferência de receituário, são necessárias várias etapas para certificar
que toda a receita se encontra elegível para reembolso da comparticipação do estado e
se encontra em conformidade com os aspetos legais.
As receitas manuais são as que exigem mais atenção por parte do farmacêutico.
Deste modo, é conferido se o número da receita está elegível, se o nome do paciente e
respetivo nº do Serviço Nacional de Saúde estão devidamente preenchidos, se o nome
do médico e a sua especialidade estão devidamente preenchidas, se as vinhetas se
encontram devidamente colocadas, se a exceção legal se encontra devidamente
assinalada, se organismo, portarias e regime especial de comparticipação foram
corretamente identificados, se os medicamentos estão devidamente prescritos, se os
medicamentos foram dispensados na quantidade devida (máximo 4 embalagens ou 4
medicamentos diferentes), se a data se encontra correta, se a receita está assinada pelo
médico e se não há rasuras. Adicionalmente, no verso da receita é também necessário
conferir se a mesma se encontra carimbada e assinada pelo farmacêutico, se a dispensa
está de acordo com o prescrito, se o organismo foi devidamente aplicado, e se possui a
assinatura do utente.
Por sua vez, as receitas eletrónicas materializadas apenas necessitam de
confirmação da assinatura do médico prescritor, se está carimbada e assinada pelo
farmacêutico, se está assinada pelo utente, se tem a data correta, e verificar se o número
da receita é igual ao impresso no verso.
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Posteriormente, todas as receitas são organizadas por planos e dentro de cada
plano, as receitas são organizadas por ordem numérica de série e número de lote.
Finalmente, é feito o fecho de receituário e emitida a fatura, o verbete de identificação do
lote e o resumo da relação de lotes. A fatura é emitida em triplicado sendo que o original
e o duplicado são enviados para o Centro Nacional de Conferência de Faturas e o
triplicado é guardado na Farmácia por um período de 10 anos. A Associação Nacional de
Farmácias (ANF) é o organismo que faz o contacto com todos os organismos
complementares de comparticipação (como a Medis, EDP-Savida, entre outros), sendo
que

para

tal

são

enviados

juntamente

os

documentos

comprovativos

de

complementaridade.
Durante o meu período de estágio foi me possível acompanhar este processo,
aprendendo como o mesmo se organiza e todas as suas especificidades.

7. Aconselhamento Farmacêutico e casos clínicos
Durante o meu estágio foi me possível efetuar vários atendimentos em áreas muito
distintas e, assim, prestar um aconselhamento farmacêutico diversificado que em muito
promoveu a minha aprendizagem. De forma a preparar-me para prestar o melhor
aconselhamento possível, consultei folhetos informativos, informações no programa
SIFARMA 2000® e as opiniões dos meus colegas na Farmácia. Apresento alguns casos
que marcaram o meu estágio:
Utente, do sexo masculino, com idade compreendida entre os 40 a 50 anos, com
sintomatologia de gripe. Referiu que os sintomas já perduravam há 2 dias, que tinha
tomado Cêgripe® (Johnson & Johnson) mas sem sinais de melhoria e que precisava de
“outra coisa forte que me tire estas dores e mal-estar” [sic]. Quando questionado sobre
como estava a tomar o Cêgripe® indicou que fazia um comprimido 2 vezes por dia. Ora
este medicamento é constituído por 500 mg de paracetamol e 1 mg de clorofeniramina,
sabendo que o utente pesava mais de 50 kg, estava claramente sob sub-dosagem
terapêutica. Deste modo, aconselhei-o a continuar a tomar o medicamento em questão,
no entanto, tomando 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Adicionalmente, aconselhei o utente
a intercalar este medicamento com o Brufen® (Mylan) 400 por forma a obter melhorias
mais rapidamente. Aconselhei, ainda, o utente sobre medidas não farmacológicas a tomar
e a procurar aconselhamento médico caso os sintomas gripais não passassem em 2 dias.
Utente, do sexo feminino, com idade compreendida entre os 20 a 30 anos, com
sintomatologia de Herpes simplex manifestada nos lábios. Referiu que os sintomas já
perduravam há 2 dias e “cada vez estou pior, preciso de valaciclovir” [sic]. Quando
questionada se alguma vez tinha recorrido a antivíricos orais para o tratamento do herpes
labial, respondeu negativamente, mas que tinha visto na internet que “fazia muito bem”
[sic]. Deste modo, informei-a de que os antivíricos orais são MSRM e que não os poderia
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dispensar sem antes a utente recorrer a um médico. Adicionalmente, questionei-a se tinha
recorrido a antivíricos tópicos e, novamente, a resposta foi negativa. Assim sendo,
aconselhei a utente a fazer um antivírico tópico como o aciclovir, o penciclovir ou uma
associação de aciclovir com hidrocortisona (que ajuda a sarar a ferida mais rapidamente).
Complementarmente, aconselhei sobre pensos para a lesão herpética e medidas não
farmacológicas que devem ser tomadas, de forma a evitar a propagação da infeção para
outras regiões mucosas do corpo. Por fim, aconselhei a utente a recorrer ao médico de
família caso os sintomas se agravassem e a ocorrência assumisse maiores proporções.

8. Serviços prestados à comunidade – parâmetros físicos e bioquímicos
A Farmácia Sena Padez, ciente da responsabilidade de assistir os seus utentes
tem ao seu dispor variados serviços, como são exemplo: medição de peso e determinação
de IMC, medição da pressão arterial, medição da glicemia capilar, medição do perfil
lipídico e serviço de troca de seringas. Adicionalmente, a FSP conta ainda com o Cartão
Saúda (Farmácias Portuguesas) e com a Valormed® devido à sua forte responsabilidade
social e ambiental.

8.1.

Medição de peso e determinação do IMC

A obesidade é uma condição que tem vindo a tornar-se mais preocupante em
Portugal, sendo que, segundo dados do INE, mais de metade dos Portugueses são
obesos ou encontram-se em pré-obesidade.23 A medição regular do peso e IMC é
necessária para o melhor controlo destes parâmetros, bem como para a promoção do
bem-estar e saúde do utente. A FSP conta com uma balança que determina
automaticamente o peso, altura e IMC do individuo. Após a sua determinação, mediante
os resultados de IMC presta-se o devido aconselhamento sobre o mesmo, promovendo
sempre boas medidas no estilo de vida de forma a melhorar a saúde do utente.

8.2.

Medição da pressão arterial

A hipertensão arterial é um dos grandes fatores de risco cardiovasculares e, como
tal, deve ser vigiada regularmente. Estima-se que 36% da população Portuguesa seja
hipertensa e menos de metade esteja devidamente controlada, isto demonstra a
importância da medição regular e precisa da tensão arterial a uma grande parte dos
utentes na Farmácia.24 Assim, na FSP tive a oportunidade de realizar estas medições de
forma gratuita a vários utentes, com recurso a um esfingomanómetro automático de braço.
Antes de iniciar a determinação, aconselhei os utentes a relaxarem por alguns minutos,
sentarem-se confortavelmente e com uma boa postura de forma a não deturpar os
resultados. Adicionalmente, questionava-os para fatores externos que pudessem
influenciar os resultados, como estados de ansiedade, algum exercício físico, consumo
de tabaco, entre outros. No momento da determinação, a braçadeira era devidamente
colocada no braço repousado e esticado. Aquando a leitura de resultados interpretava-os
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e prestava aconselhamento sobre medidas não farmacológicas, nomeadamente,
mudanças no estilo de vida no que diz respeito à alimentação e ao exercício físico que
poderão ajudar o utente a controlar a tensão arterial.

8.3.

Medição da glicemia capilar

Segundo os últimos dados, estima-se que a prevalência da diabetes em Portugal
seja cerca de 13%.25 A diabetes é uma patologia de saúde complexa e que poderá levar
a diversas complicações como doenças cardiovasculares, neuropatia, nefropatia, entre
outras. Deste modo, compreende-se a importância da monitorização dos níveis de glicose
de doentes com esta patologia e adicionalmente a prevenção da sua instalação na
restante população. O nível de glucose no sangue poderá ser avaliado em jejum ou ao
longo do dia, existindo valores de referência para o efeito. Assim, se a análise for feita em
jejum deverá ser considerado um valor de glucose normal se o mesmo estiver abaixo de
110 mg/dL. Utentes não diagnosticados que indiciem valores entre 110 mg/dL e 126
mg/dL (pré-diabetes) e superiores a 126 mg/dL (diabetes) deverão ser encaminhados
para consulta médica, por forma a despistar a doença. Carece da mesma preocupação
valores de glucose pós-pandrial superiores a 140 mg/dL.26 Na FSP esta análise é
realizada com o equipamento Onetouch® e de acordo com os resultados é efetuado o
indispensável

aconselhamento

farmacêutico.

Adicionalmente,

medidas

não

farmacológicas no sentido de promover um estilo de vida saudável são sugeridas,
podendo mesmo ser aconselhada a toma de suplementos alimentares que proporcionem
um melhor controlo da glicemia. Paralelamente, é esclarecido ao utente que resultados
anormais não constituem fonte indiscutível de diagnóstico e, por essa razão, deverão ser
avaliados por um médico para serem devidamente diagnosticados. No decorrer do meu
estágio, tive a oportunidade de fazer estas medições a diversos utentes, fazendo o devido
aconselhamento e esclarecendo todas as suas dúvidas.

8.4.

Medição do perfil lipídico

Para além da obesidade, hipertensão e diabetes, a hipercolesterolemia é um dos
fatores de risco de doenças cardiovasculares e o seu controlo é fundamental. Em
Portugal, estima-se que 63% dos portugueses tenham o colesterol elevado.27 A medição
deste valor tem por finalidade identificar situações de dislipidemia, fazer um bom ajuste
posológico e reconhecer uma possível falta de adesão à terapêutica. A primeira ação a
tomar em pacientes com níveis de colesterol acima do limite máximo é a mudança de
estilo de vida e, por vezes, estas medidas não farmacológicas são suficientes para
normalizar os valores. No entanto, quando estas medidas não são suficientes torna-se
necessário introduzir medidas farmacológicas, sendo as estatinas a primeira linha de
tratamento. Realizei por diversas vezes esta análise na FSP, usando para o efeito o
aparelho Accutrend Plus®, verificando o estilo de vida do utente e alertando para a
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necessidade de possíveis modificações. Adicionalmente, se verificasse necessidade
aconselhava para a toma de suplementos alimentares que visam melhorar a condição do
paciente antes de se recorrer a estatinas. Esta determinação deverá ser feita sob 12 horas
de jejum, especialmente ao determinar-se o nível de triglicerídeos. Tomei como valor de
referência 190 mg/dL de colesterol total, no entanto para utentes com maior risco de
eventos cardiovasculares devem-se usar valores de referência mais baixos.28

8.5.

Programa de troca de seringas

A FSP é aderente ao programa de troca de seringas onde utentes que utilizem
drogas injetáveis poderão trocar de forma segura e confidencial seringas usadas por
seringas estéreis.29 Este programa tem como principal objetivo prevenir a transmissão e
propagação de infeções pelo VIH e pelos vírus das hepatites B e C. Assim, estes utentes
podem deslocar-se à farmácia obtendo material devidamente esterilizado e seguro, por
sua vez, faz-se a recolha e destruição do material usado e possivelmente contaminado.
Desde o inicio do programa, em 1993, cerca de 54 milhões de seringas forma distribuídas
ou trocadas, contribuindo para a redução da prevalência do VIH e para o bem-estar social
e ambiental.29 No decorrer do meu estágio, pelo diminuto número de pedidos deste cariz,
não tive oportunidade de efetuar nenhum atendimento deste tipo.

8.6.

Cartão Saúda (Farmácias Portuguesas)

A Farmácia Sena Padez é aderente ao Programa Saúda e por isso os seus utentes
poderão contar com o cartão saúda. Este cartão tem como vantagens poupar na conta da
farmácia, rebater pontos em produtos, ter promoções exclusivas em determinados
produtos, entre outros.30 Durante o meu estágio tive a possibilidade de proceder à
atribuição e rebate de pontos nestes cartões e aconselhar igualmente diversos utentes a
aderir ao cartão saúda.

8.7.

Valormed

A FSP faz a recolha de medicamentos fora do prazo de validade e embalagens de
medicamentos através da Valormed®. A Valormed® é uma sociedade sem fins lucrativos
que visa recolher e processar os resíduos medicamentosos domésticos de forma segura
para a saúde humana e sustentável ao ambiente.31 Deste modo, na FSP os utentes
poderão depositar todos os medicamentos e resíduos inutilizados em contentores
apropriados, que posteriormente são reencaminhados, através de distribuidores
aderentes, para centros de triagem onde se processa a reciclagem e tratamento
adequado.
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Parte II – Projetos desenvolvidos na farmácia
9. Projeto I – Gestão da medicação no Centro de dia Nossa Senhora do Fastio

9.1 Contextualização
9.1.1. Caracterização da População
Com o aumento da esperança média de vida verificado nas últimas décadas, a
população tende a ficar cada vez mais envelhecida. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), considera-se por população geriátrica toda a população com
idade igual ou superior a 65 anos.32 A União Europeia (U.E.) estima que da sua população
total, 511 milhões de pessoas, 19,4% seja população idosa.33 Dados de 2016 atestam
que, da população total residente em Portugal, 2.158.732 são idosos, perfazendo 21% de
toda a população, ou seja, ultrapassando a média da U.E. em 2 pontos percentuais.34
Compreende-se, assim, que Portugal tenha um índice de envelhecimento (relação entre
população idosa e população jovem) extremamente elevado, de 153,2% (Figura 1).34 Isto
gera um grande desequilíbrio na sociedade, tendo repercussões na sua conjetura, visto
não existir população suficiente e capaz de suprir todas as necessidades de uma
população envelhecida.

Figura 1. Evolução do índice de envelhecimento em Portugal no último meio século, adaptado de [33]

A população envelhecida tem, naturalmente, maior prevalência de doenças
crónicas e incapacitantes, que levam a diferentes níveis de dependência. Deste modo,
muitos idosos acabam por perder a sua independência, devendo ser apoiados por
familiares ou cuidadores de saúde.35 Desde o final do século passado inúmeras respostas
sociais têm sido, assim, criadas para fazer face a esta problemática.

9.1.2. Respostas Sociais ao envelhecimento da população
De forma a proporcionar melhores cuidados e condições de segurança aos idosos,
Portugal conta com inúmeras respostas sociais, oriundas do aumento de procura das
mesmas, como: Centros de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário, Estruturas Residenciais
para Pessoas Idosas (ERPI), dividindo-se estas em lares e residências; a par de outras
respostas com menor expressão como: Centros de Convívio, Centro de Noite e Centros
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de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos.
Entre os anos 2000 e 2014 houve um aumento de respostas sociais aos idosos
em cerca de 49%.36 Adicionalmente, pelo facto de a população idosa se distribuir
manifestamente mais no interior do território continental, verifica-se uma cobertura destas
respostas superior nestas áreas (Figura 2). Dados recolhidos em 2016, sugerem que a
taxa de cobertura média a nível nacional é de 12,9%, sendo que apenas 97 concelhos
(maioritariamente na região litoral do país) dos 258 que constituem Portugal continental,
têm um défice de respostas sociais à sua população (como sugerido a amarelo na figura
seguinte).36-37

Figura 2. Taxa das principais respostas sociais para Pessoas Idosas, por concelhos em 2016, adaptado de
[36]

Acredito que a institucionalização de um idoso se prenda essencialmente com a
procura de uma melhor prestação de serviços ao mesmo. Assim sendo, estas residências
devem providenciar os melhores cuidados possíveis a esta população, nomeadamente
na sua saúde e bem-estar.
Legalmente, é mandatório que os lares tenham determinados profissionais para
assegurar níveis adequados de qualidade no seu funcionamento.38 Quanto a profissionais
de saúde, por cada 40 utentes que um lar auxilie, pelo menos um enfermeiro deve ser
assegurado para prestar apoio.38 No entanto, os lares podem, ou não, ter serviços de um
médico.
O mesmo não se verifica nos centros de dia, sendo que estes se caracterizam pelo
número de pessoal limitado e, por vezes, pelo seu baixo nível de educação, pela parca
capacidade médica, e, em última análise, pela fragilidade dos utentes que cuidam.39-40
Aliado a isto, os lares e centros de dia lidam com um enorme volume de medicamentos,
gerando-se, assim, uma oportunidade para falhas na gestão da medicação, com todas as
consequências inerentes.39-40

9.1.3. Gestão da Medicação em Estruturas Residenciais para Idosos
Uma das questões mais importantes da gestão destas residências é, sem dúvida,
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a medicação dos idosos. Isto porque a população idosa, devido à sua característica
polimedicação e condição fisiopatológica, necessita de um maior cuidado no que toca à
gestão da sua medicação, pois acresce alguma vulnerabilidade aos seus efeitos
adversos. Na verdade, as alterações fisiológicas do envelhecimento, a presença de
múltiplos diagnósticos e, consequentemente, polimedicação (regime terapêutico com pelo
menos 5 medicamentos, há mais de três meses), são fatores que culminam num maior
risco

de

Problemas

institucionalizados.
administração,

39,41

Relacionados

com

a

Medicação

(PRM),

em

idosos

Os PRM poderão ocorrer devido a erros na prescrição, dispensa e

interações

medicamentosas,

reações

adversas,

entre

outras

situações.34,39 Estes problemas se evitados através da aplicação de medidas corretivas,
podem reduzir substancialmente a taxa de comorbilidades e mortalidade destes doentes.
A adesão ao esquema terapêutico fica à responsabilidade de um cuidador de
saúde, que nem sempre tem competências na área para exercer amplamente esta função.
Uma má gestão da medicação do utente pode levar à progressão da doença, o que por
sua vez acarreta um aumento da sintomatologia e efeitos adversos, que poderá resultar
em complicações e hospitalizações.42 Adicionalmente, contribui para a diminuição da
esperança média de vida e aumenta os custos associados a hospitalizações e a uma
maior quantidade de medicamentos prescritos.42 Deste modo, uma boa gestão e o correto
seguimento do esquema posológico, para além de melhorar o estado de saúde dos
pacientes, poderá também conferir benefícios a nível económico.
Considero que o circuito do medicamento neste tipo de residências, deveria ficar
ao encargo de profissionais de saúde com capacidade para fazer uma boa gestão da
mesma. Isto é verificado em lares que, como referido anteriormente, são obrigados a
assegurar profissionais de saúde no seu núcleo de pessoal trabalhador. Não obstante, a
realidade de alguns centros de dia fica aquém destas expectativas, sendo que na
ausência de apoio de profissionais ou técnicos de saúde, acompanhada de parca
legislação específica sobre a gestão da medicação nestas estruturas residenciais,
promovem-se falhas no circuito do medicamento. Na verdade, em 2014, a Comissão
Setorial da Saúde do Instituto Português, veio suprir esta necessidade aprovando uma
publicação com recomendações sobre a gestão da medicação nas estruturas residenciais
para os idosos, de forma a assegurar condições de segurança ao doente, nomeadamente,
no que diz respeito à segurança no circuito do medicamento.34 Deste modo, a gestão da
medicação no que toca à sua aquisição, receção e armazenamento, foi discutida e foram
criadas recomendações neste sentido.
A aquisição da medicação é maioritariamente realizada em farmácias
comunitárias. A receção da medicação implica a comparação entre a medicação pedida
com a medicação, efetivamente, entregue e a identificação das embalagens. Finalmente,
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o armazenamento é feito em local apropriado, fora do alcance dos idosos, e cada
embalagem secundária deverá ficar devidamente distribuída, de acordo com os nomes
dos utentes. Se todos os medicamentos estiverem acondicionados nos sítios específicos
a cada utente e dentro das devidas embalagens secundárias, seguindo a norma:
“medicamento certo, paciente certo”, os erros inerentes à administração da medicação
diminuem.34 Na verdade, as ERPI deverão assegurar a preparação individualizada da
medicação garantido o medicamento certo, na dose certa, pela via de administração certa
na hora certa ao doente certo. Deverão, igualmente, ser feitas verificações periódicas aos
medicamentos no que toca a validade dos mesmos.34
Paralelamente, deve ser assegurado um documento de registo com toda a
medicação prescrita, específico a cada utente. A informação deve ser clara, atualizada,
completa e acessível a qualquer pessoa que tenha de consultar essa informação, como
em caso de socorro.
Podem ocorrer inúmeros problemas na gestão de medicação nestas residências,
nomeadamente:

armazenamento

inseguro,

armazenamento

sem

controlo

de

temperatura, erros na troca de residente a quem é administrada a medicação e registos
débeis acerca da medicação e manuseio da medicação pelo pessoal não treinado.43

9.1.4. O papel do Farmacêutico
O farmacêutico tem reduzida intervenção na gestão da medicação de utentes
institucionalizados em residências coletivas, acabando por ter funções maioritariamente
ao nível da dispensa, ficando todo o restante circuito do medicamento descurado
(ocasionalmente poderá prestar esclarecimentos adicionais sobre a medicação). Assim,
toda a monitorização, desde o pedido de prescrição ao armazenamento e conservação,
preparação,

administração,

registo

de

intervenções,

adesão

e

monitorização

farmacoterapêutica, ficam ao encargo dos profissionais destas residências, dentro das
suas habilitações profissionais.
Esta é uma realidade vivida um pouco por toda a Europa. Nos Estados Unidos da
América, por exemplo, existe um maior controlo sobre a medicação dos idosos
institucionalizados, visto ser obrigatório que um farmacêutico clínico preste revisão
mensal a esta medicação.39 Vários estudos indicam, que apenas uma minoria dos idosos
institucionalizados tenha a sua medicação revista de forma periódica.

39

De um estudo

conduzido por Zermansky AG., et al., efetuado em 2006, concluiu-se que se farmacêuticos
clínicos participassem ativa e periodicamente na revisão farmacoterapêutica de idosos
institucionalizados, seriam verificados menos efeitos adversos devido à medicação,
nestes utentes.39,44
Finalmente, é essencial que todo o circuito do medicamento esteja devidamente
definido, com todas as responsabilidades integrantes atribuídas a cada profissional. Deste
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modo, pretendem-se diminuir erros na gestão da medicação, permitindo uma
administração correta, segura e efetiva, garantindo, assim, os melhores resultados
possíveis aos doentes.45

9.1.5. Ferramentas para análise do esquema posológico de populações geriátricas
polimedicadas
Como referido anteriormente, os idosos constituem a população mais demarcada
pela polimedicação, tendo, portanto, maior propensão a PRM.46-47 Existem, assim,
inúmeros critérios de revisão da medicação em idosos institucionalizados, por forma a
evitar possíveis PRM e as suas consequências. Os Critérios de BEERS são os mais
difundidos a nível mundial, apesar de serem maioritariamente usados nos Estados Unidos
da América.48 No entanto, os Critérios de Beers nem sempre conseguem suportar as
diferenças verificadas nas diferentes regiões do globo e nos seus respetivos mercados do
medicamento. Assim, os Critérios STOPP (Screening Tool of Older People Prescriptions)
and START (Screening Tool to Alert to Right Treatment), foram criados tendo por base a
realidade Europeia e estando mais ajustados à mesma.49
São designados Critérios de Beers, um conjunto de critérios que consideram os
medicamentos inapropriados ou com diminuída segurança para serem utilizados na
população geriátrica. Foram criados por Beers no inicio da década de 90 e a “American
Geriatrics Society” tem assumido as suas últimas revisões, sendo que a última atualização
data de 2015 (estima-se que a próxima atualização decorra ainda em 2018).50 Estes
critérios, baseados nas alterações fisiológicas advindas da idade e da fisiopatologia do
idoso, constituem uma referência para a correta prescrição, por parte os profissionais de
saúde, com vista a minorar os possíveis efeitos secundários e consequente morbilidade
que os medicamentos poderão causar nesta população. No entanto, esta escala torna-se
de difícil utilização, pois considera um conjunto específico de medicamentos autorizados
pela Food and Drug Aministration (FDA), mas desconsidera muitos outros medicamentos
introduzidos noutros países, com a respetiva Autorização de Introdução de Mercado
(AIM). Perspetivando-se a utilidade dos critérios de Beers a nível nacional, em 2008
reuniu-se uma comissão para operacionalização destes critérios em Portugal. Deste
modo, correlacionaram-se os medicamentos comercializados em Portugal com aqueles
encontrados nos critérios de Beers, com os respetivos graus de inapropriação e efeitos
que podem ocorrer da sua administração à população geriátrica.46 Estes critérios estão
distribuídos em 2 tabelas, a primeira que inclui 48 substâncias ou classes a evitar na
população geriátrica independentemente da patologia do paciente e a segunda que
contém 20 situações clínicas e os medicamentos a evitar na sua presença, sendo que em
ambas está especificado o grau de inadequação das diferentes substâncias e as
respetivas preocupações terapêuticas.46 Um exemplo destas tabelas pode ser encontrado
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no Anexo 3.
Os Critérios STOPP and START, exemplificados em Anexo 4, foram
desenvolvidos pela metodologia Delphi e consistem num conjunto de artigos divididos
pelos vários sistemas fisiológicos, que pretendem considerar se os medicamentos são
inadequados e devem ser evitados (STOPP) ou se os medicamentos devem ser
integrados (START) no esquema posológico de doentes geriátricos.51 Na verdade, os
critérios STOPP and START são dois critérios diferentes, com artigos diferentes, mas que
se devem utilizar concomitantemente para identificar os erros mais comuns de prescrição
médica – os MPI (Medicamentos Potencialmente Inadequados) e os MPO (Medicamentos
Potencialmente Omissos).52 De acordo com a última atualização (2014), os 81 critérios
STOPP identificam, assim, os MPI, enquanto que os 34 critérios START identificam os
MPO.

Estes

critérios

têm

por

base

interações

farmacológicas

relevantes,

contraindicações, precauções e duplicações terapêuticas, de modo a informar o
profissional sobre que medicamentos são os mais adequados para o paciente geriátrico.5152

Por forma a evitar erros de prescrição, os critérios STOPP and START
demonstram ser bastante vantajosos. Estes critérios apresentam, assim, as seguintes
vantagens sobre os Critérios de Beers: facilidade e simplicidade da sua aplicação (visto
identificarem os MPI e os MPO a partir do Sistema fisiológico) e o facto de estarem mais
adaptados à realidade Europeia.51-52

9.2 Motivação do Projeto
Cumpri o meu período de estágio numa farmácia no interior do país, em que o
contacto com lares e centros de dia era uma constante no meu dia-a-dia. Ciente de que
alguns lares e centros de dia não possuíam profissionais de saúde em número suficiente
e, adicionalmente, não contavam com o suporte de uma legislação bem definida no que
diz respeito ao circuito do medicamento, senti a necessidade de fazer a diferença neste
sentido. Deste modo, apliquei os meus conhecimentos enquanto profissional de saúde,
designadamente, enquanto farmacêutica – “Profissional do Medicamento” - de forma a
melhorar a organização da farmácia e todo o circuito do medicamento em um centro de
dia.
Escolhi o Centro de dia Nossa Senhora do Fastio, na freguesia dos Enxames,
concelho do Fundão, por se tratar de um centro pequeno e em desenvolvimento e,
adicionalmente, por se tratar de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS),
fatores que me motivaram bastante.

9.3. Objetivos
Verificar as condições de gestão do medicamento no Centro de Dia Nossa
Senhora do Fastio e aplicar medidas corretivas de organização da farmácia e circuito do
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medicamento. Adicionalmente, foi meu objetivo prestar revisão farmacoterapêutica a
alguns utentes polimedicados e que apresentavam, portanto, algumas preocupações
neste sentido.

9.4. Aplicação do projeto
Com vista a melhorar o funcionamento do Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio,
no que diz respeito ao circuito do medicamento, foram várias as vezes que visitei o CD,
tendo conversado com os responsáveis e instituindo algumas mudanças práticas para
melhorarem a eficiência do mesmo. Deste modo, foram ponderadas diversas estratégias
a implementar, que por um lado permitissem uma maior segurança na administração dos
medicamentos aos utentes e por outro permitissem uma sistematização da organização
do medicamento no centro de dia, de forma a aumentar a facilidade e agilidade do
processo aos responsáveis.
Nos próximos parágrafos serão discutidas que medidas foram tomadas, de que
forma foram implementadas e que resultados foram obtidos ou se esperam obter.

9.4.1. Descrição do Centro de Dia
O Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio (CD), como referido anteriormente,
trata-se de uma IPSS sem fins lucrativos com valência em serviços de apoio em centro
de dia e apoio ao domicílio. Deste modo, o CD tem um horário diurno e presta vários
serviços que ajudam a manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar.41
Na valência de centro de dia, os funcionários do lar acolhem os utentes no centro
de dia e providenciam-lhes o pequeno-almoço, almoço e lanche, tornando o dia destes
idosos menos solitário. No caso de apoio ao domicílio, os funcionários do centro
descolam-se às casas dos idosos e providenciam-lhes variados serviços domiciliários,
como limpeza da casa, serviços de almoço, serviços de banho, fornecem a medicação,
entre outros. Este centro de dia conta com 42 utentes, dos quais 18 encontram-se em
regime de centro de dia e 24 em apoio ao domicílio. Em termos de taxa de ocupação diria
que este CD se encontra perto do seu limite de ocupação. Não é um CD especializado
em cuidados de saúde específicos, recebendo idosos com diferentes graus de
dependência e incapacidade (física e/ou mental), bem como idosos independentes.
Adicionalmente, constatei que o quadro de pessoal que trabalha neste centro de
dia não é especializado, sendo que não contam com o apoio de quaisquer profissionais
de saúde a tempo integral. São três os funcionários do CD responsáveis pela receção,
gestão, acondicionamento e administração da medicação sem que, no entanto, as suas
funções estejam devidamente definidas.
Deste modo, este centro de dia é um exemplo em que o circuito do medicamento
é muitas vezes descuidado e deixado ao encargo de profissionais que, infelizmente, não
têm competências suficientes para o efeito, o que pode constituir graves consequências
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para a saúde e bem-estar destes idosos.

9.4.2. Descrição da gestão do medicamento no Centro de Dia
É da responsabilidade do CD tratar de todas as consultas com o médico de família
e posto de enfermagem (para tratamento de feridas, entre outros), tratar/aviar as receitas
prescritas e gerir a medicação destes idosos. No entanto, o CD não lida com a medicação
de todos utentes, visto nem todos os utentes tomarem medicação crónica e, em alguns
casos, os próprios familiares encarregam-se da medicação dos utentes.
O circuito do medicamento começa no ato de dispensa pela FSP, que também se
disponibiliza para fazer a entrega no próprio centro de dia. Os pedidos de medicação eram
efetuados por via telefónica, por vezes, mais do que uma vez por dia. Isto demonstrava
uma grande desorganização da gestão do medicamento, visto que os funcionários não
sabiam que medicamentos teriam de ser encomendados até não terem nenhum
para administrar aos utentes. A FSP dispensa todos os medicamentos pedidos,
separando-os em sacos individuais com o devido comprovativo de venda suspensa,
contendo o nome do utente destinatário.
Aquando a receção do pedido, os funcionários responsáveis verificavam se os
medicamentos pedidos correspondiam aos efetivamente dispensados. Posto isto, os
comprovativos de venda suspensa deveriam ser guardados em local apropriado e os
medicamentos devidamente armazenados. No entanto, isto nem sempre se verificava.
Muitos comprovativos acabavam perdidos e alguns medicamentos demoravam dias
até serem armazenados em local apropriado.
O armazenamento dos medicamentos não era o ideal, sendo que apesar de
armazenados em armário devidamente encerrado e de acesso restrito, este encontravase num espaço comum aos utentes (Figura 3).

Figura 3. Armário destinado ao armazenamento da medicação dos utentes

Carolina Castel-Branco e Brito

30

Farmácia Sena Padez
Adicionalmente, todos os medicamentos eram divididos por nome do utente
destinatário. No entanto, os psicotrópicos encontravam-se armazenados no mesmo local,
distribuídos pelos respetivos nomes dos utentes, sem qualquer tipo de divisão dos outros
medicamentos. As insulinas são armazenadas em frigorífico e depois da sua primeira
utilização eram reservadas a temperatura ambiente no armário referido anteriormente, de
acordo com o nome do utente. Finalmente, o Centro de Dia conta também com um
pequeno stock de medicação para ser usada apenas quando necessária, como é o caso
de alguns laxantes, paracetamol e, ainda, um kit de primeiros socorros.
Antes da administração, um dos responsáveis prepara a medicação para a
refeição seguinte. A preparação é feita em copos individuais e devidamente marcados
com o nome de cada utente, de forma a diminuir o risco de administração errónea aos
utentes. Para a preparação da medicação o funcionário segue uma folha terapêutica que
se encontra no armário dos medicamentos, como é possível verificar na figura seguinte
(Figura 4). Não obstante, esta folha não se encontrava atualizada com a medicação
que os utentes efetivamente tomavam e, adicionalmente, não referia a dose que
cada utente deveria tomar. Depois de preparada, a medicação é reservada no armário
dos medicamentos e apenas retirada aquando o momento de administração
(normalmente à hora das refeições).

Figura 4. Folha com a medicação destinada a cada utente de acordo com as refeições

Em caso de utentes com maior grau de dependência, os funcionários são
responsáveis pela administração da medicação. Caso contrário, todos os utentes que
estão na total posse das suas faculdades psíquicas, tomam por si mesmos a medicação,
sendo que os funcionários apenas distribuem o copo de medicação respetivo a cada
utente.
Paralelamente, todos os utentes têm um documento próprio com o registo da sua
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medicação. No CD o registo da terapêutica é feito em formato digital, estando, no entanto,
todos estes registos impressos e organizados nos devidos processos de cada utente. Este
documento foi verificado quanto à presença ou ausência de alguns parâmetros de
identificação do utente e terapêutica do mesmo. As ilações retiradas desta verificação
foram reunidas na seguinte tabela (Tabela 3).
Tabela 3. Informação contida no registo terapêutico de cada utente
Identificação

Itens

Verificação

Nome

✓

Data de Nascimento



Número do utente



Medicamento

✓

Dosagem

(no entanto, estava
apresentada junto ao nome
do medicamento)

Posologia

✓

Terapêutica



✓
Data de inicio/fim tratamento

(no entanto, nenhum destes
espaços estava devidamente
preeenchido)

Observações

(usado maioritariamente para
descrever a função do
medicamento)

✓

✓


Presente;
Ausente

Estes documentos são essenciais, principalmente em caso de deslocações do
utente a consultas externas ou quando é hospitalizado. Adicionalmente, quando a
medicação é alterada, a reconciliação terapêutica deve ser feita pelos responsáveis no
CD. Porém, constatei algumas falhas na atualização destes documentos, sendo que
muitas vezes estas atualizações eram feitas à mão e acabavam por tornar as fichas
confusas, muitas vezes ilegíveis e com possíveis erros de medicação. Considero
que para evitar este tipo de erros, a reconciliação terapêutica deve ser sempre efetuada
em formato digital, sendo impresso o novo documento com a medicação atualizada e a
data de atualização.
Por fim, e falando de boas práticas de qualidade e segurança na gestão de
medicação, verifiquei que, de um modo global, as recomendações não eram cumpridas
por uma generalizada falta de conhecimento sobre as mesmas. Assim, resumo alguns
dos erros com os quais me deparei na gestão da medicação neste CD. Não havia
qualquer registo de lotes nem de prazos de validade dos medicamentos
armazenados, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontravam-se
armazenados no mesmo local que os restantes, não havia qualquer registo sobre
temperatura e humidade no local de armazenamento, as folhas farmacoterapêuticas
de cada utente careciam de atualizações, não existia qualquer registo da
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administração dos medicamentos e a caixa de primeiros socorros poderia estar
melhor aprovisionada. Na verdade, a grande maioria dos problemas expostos no último
parágrafo da secção 11.1.3, verificaram-se neste CD. No entanto, observei, dentro dos
possíveis, alguma organização da medicação atribuída a cada utente, sendo que a
mesma se encontrava bem distribuída por cada utente e dentro do armário sempre
fechado.

9.4.3. Descrição das atividades realizadas
Posto todo o exposto, as estratégias a implementar passaram maioritariamente
pela reformulação e atualização da documentação e, também, pelo planeamento e
reestruturação dos processos envolventes ao circuito do medicamento.
Deste modo, elaborei uma Ficha Farmacoterapêutica específica a cada utente
(Anexo 5), Documento de suporte à administração da medicação (Anexo 6), Ficha de
revisão de prazos de validade dos medicamentos (Anexo 7), Documento para pedido de
medicação à Farmácia (Anexo 8) e um documento com normas orientadoras e atribuição
de responsabilidades dos intervenientes na gestão da medicação no CD (Anexo 9).
A Ficha Farmacoterapêutica consiste num documento com os dados pessoais
do utente, incluindo o número de SNS, as patologias principais apresentadas e o regime
terapêutico, incluindo o nome do medicamento, respetiva dosagem, esquema posológico,
provisão de cada medicamento (ou seja, qual a duração que cada medicamento tem, de
acordo com o respetivo esquema posológico) e ainda um espaço para preenchimento de
observações. Paralelamente, considerei importante acrescentar secções que pudessem
ajudar os funcionários a gerir melhor o pedido de novas receitas e dispensa de medicação.
Assim sendo, acrescentei a secção “Gestão de receita” (Anexo 5), em que se estabeleceu
o número de embalagens que teriam de ser pedidas aquando a renovação de receita, por
forma a que todos os medicamentos suprissem exatamente o mesmo período de tempo
(Anexo 5 – exemplificou-se um período de 2 meses). Adicionalmente, propus que se
adicionasse a secção “Stock de medicamentos” (Anexo 5), que consiste no
preenchimento da data de entrada do medicamento no CD e na data prevista de fim do
mesmo (previsão feita de acordo com a provisão de cada medicamento, encontrada na
tabela do regime terapêutico – Anexo 5). Assim, esta secção deve ser atualizada aquando
a receção de medicamentos, por forma a estimar a data em que uma nova embalagem
de medicamento deve ser solicitada à FSP. Finalmente, o documento continha ainda um
espaço direcionado ao preenchimento de medicação administrada em situações agudas
e ainda uma secção de observações onde poderiam ser referidas alergias, reações
adversas aos medicamentos, falhas no cumprimento do esquema posológico, entre
outros. Inicialmente, este documento foi elaborado com a finalidade de ser impresso, por
forma a constituir parte do dossier individual de cada utente. No entanto, e depois de
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discutido este processo com os responsáveis pela medicação, chegou-se ao consenso
que estas fichas teriam de ser atualizadas regularmente, o que culminaria num processo
moroso, pouco prático e ineficiente. Adicionalmente, isto resultaria num grande volume de
papel consumido, com consequente desperdício e impactos ambientais negativos, num
mundo cada vez mais poluído. Desta forma, foi estipulado que estes documentos se
encontrariam apenas em formato digital, distribuídos em pastas específicas a cada utente
no computador, e sendo atualizados semanalmente (aquando a receção das
encomendas). Apenas quando necessário, por exemplo, em caso de visita ao médico ou
hospitalizações, este documento é impresso e feito acompanhar com a restante
documentação.
O Documento de suporte à administração da medicação foi devidamente
atualizado, tendo, para o efeito, sido revistos todos os últimos regimes terapêuticos de
cada utente (15 utentes com medicação crónica e que têm a sua medicação gerida pelo
CD) por forma a estabelecer o correto esquema posológico. Adicionalmente, e com vista
a colmatar as falhas verificadas e referidas anteriormente (11.4.2), todas as doses de
cada medicamento foram registadas, por forma a evitar erros aquando a administração
da medicação.
A Ficha de revisão de prazos de validade dos medicamentos foi criada, por
forma a que todos os medicamentos fossem verificados de 6 em 6 meses, quanto ao seu
prazo de validade. Assim, quando a verificação é feita, se se encontrarem medicamentos
inutilizados ou com o prazo de validade expirado, estes devem ser encaminhados para a
Valormed®. Mais uma vez, a FSP assumiu uma forte responsabilidade ambiental, cedendo
ao CD vários ecopontos Valormed® para a devida recolha.
O Documento de pedido de medicação por via informática, surgiu da
necessidade de se estabelecer uma forma mais eficiente de pedir medicação e que
reduzisse possíveis erros na dispensa de medicamentos, nomeadamente por falhas de
comunicação e compreensão, características de pedidos de medicação por via telefónica.
Adicionalmente, para se evitarem vários pedidos de medicação durante a semana,
estipulou-se um dia específico para se proceder ao pedido de medicação. Assim, e de
acordo com as respetivas necessidades, o documento é preenchido e enviado por email
para a FSP, onde toda a medicação é preparada e dispensada e, posteriormente,
entregue no próprio CD.
O Documento com normas orientadoras visa estipular e definir as várias
funções de cada interveniente na gestão da medicação no CD. Este documento foi
elaborado tendo por base as recomendações da Comissão Setorial da Saúde do Instituto
Português, referidas anteriormente, tendo contribuído grandemente para a capacitação
destes responsáveis para as diferentes tarefas, que o circuito do medicamento num centro
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de dia exige. Deste modo, foi meu objetivo expor-lhes e discutir as várias recomendações
feitas pela Comissão Setorial da Saúde do Instituto Português, de forma a proceder uma
melhor gestão do circuito do medicamento.
Devo referir, que para além de toda a elaboração dos documentos supracitados,
o meu trabalho envolveu, igualmente, todo um moroso processo de implementação destes
procedimentos aquando as minhas visitas ao CD (adaptando-os às sugestões dos
funcionários, pois só eles têm completa noção da realidade vivida e das reais
necessidades do CD). Permitiu-se, assim, que os responsáveis fossem devidamente
capacitados e envolvidos nestas ações e conseguissem perpetuá-las.
Todo o espaço físico de arrumação dos medicamentos foi igualmente alvo de
reorganização. Todos os espaços foram legivelmente marcados com o nome de cada
utente para guardar os respetivos medicamentos. As embalagens de cada medicamento
foram verificadas quanto ao prazo de validade e à quantidade de medicamento contida.
Foram, adicionalmente, discutidas algumas normas para a boa conservação dos
medicamentos, como, por exemplo, reservar adequadamente insulinas, como guardar os
medicamentos (nas embalagens próprias secundárias com os respetivos folhetos
informativos), como manter o espaço organizado e limpo, entre outros assuntos.
Todos os utentes medicados, 15 utentes (abrangendo tanto utentes em regime de
centro de dia como em apoio ao domicílio), tiveram as respetivas fichas
farmacoterapêuticas revistas e atualizadas.
Paralelamente, preparei um Documento de revisão farmacoterapêutica (Anexo
10) e apoiei-me em critérios de revisão da medicação em idosos institucionalizados,
nomeadamente, nos critérios de BEERS e nos critérios STOPP and START, por forma a
rever a medicação dos utentes mais polimedicados do CD, num total de 5 utentes. Deste
modo, numa das minhas últimas visitas ao CD, efetuei as consultas de revisão
farmacoterapêutica. Para o efeito, estudei o regime terapêutico dos 5 utentes, procurando
possíveis medicamentos inapropriados, através dos critérios referidos anteriormente e
pesquisando por possíveis interações medicamentosas. Para o efeito, recorri a
ferramentas como o “Stockley’s Drug Interactions”, acedido através da plataforma
Medicines complete® (https://about.medicinescomplete.com/) ou através de uma
ferramenta de pesquisa de interações medicamentosas, acedida através da plataforma
UpToDate® (https://www.uptodate.com/home).
Na seguinte tabela (Tabela 4), resumo algumas ilações retiradas da análise das 5
revisões de farmacoterapêutica efetuadas.
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Parâmetro avaliado

Tabela 4. Tabela resumo – Revisão Farmacoterapêutica de 5 utentes do CD

Utente 1

Utente 2

Utente 3

Utente 4

Utente 5

13

10

13

15

10

9

16

13

12

7

-

-

-

-

-

4

8

4

5

-

Nº
medicamentos
prescritos
Possíveis
Interações
Medicamentosas
Interações
Medicamentosas
Graves
Interações que
requerem
monitorização

Medicamentos
c/ interações
medicamentosas

Amiodarona
vs
Salmeterol/
Furosemida/
Atorvastatina

Parâmetro(s) a
monitorizar

• Níveis de
Potássio
• Miopatia

Critérios de
Beers
Critérios STOPP
Critérios START

Não conforme

(Amiodarona)
Não conforme

(Amiodarona)
Conforme

Budenosida/
Risperidona
vs
Metformina/
Vildagliptina/
Insulina.
Budenosida
vs
Risperidona
• Níveis de
Glicose
• Níveis de
Potássio

Interação
hipotética

Fluticasona
vs
Linagliptina/
Insulina

Prednisolona
vs
Furosemida

• Níveis de
Glicose

• Níveis de
Potássio

-

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Salmeterol
vs
Carvedilol

Devo salientar, portanto, que não detetei erros de prescrição significativos nos
vários regimes terapêuticos. Apenas um utente toma um medicamento presente nas
listagens dos critérios de Beers e nos critérios STOPP, ou seja, um medicamento
inapropriadamente prescrito. Este utente tem no seu regime terapêutico, a prescrição
de amiodarona, para o tratamento de arritmia cardíaca. No entanto, este medicamento
é contra-indicado na população geriátrica visto estar implicado com um prolongamento
do intervalo QT, com consequente indução do risco de Torsades Pointes, que poderá
culminar na morte do paciente. Adicionalmente, alguns estudos revelam falta de eficácia
no doente idoso.48 Para o tratamento da fibrilação arterial na população geriátrica tem
sido utilizada a técnica de isolamento bilateral das veias pulmonares, que deve,
portanto, ser considerada no tratamento deste utente.53
Adicionalmente, a grande maioria dos critérios START foram verificados nos
regimes terapêuticos dos utentes, como o tratamento com aspirina quando há história
de doença coronária aterosclerótica, o uso de estatinas quando há história de doença
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vascular cardiovascular, cerebral ou periférica, o uso preferencial de IECAs em caso de
doença coronária, entre outros. No Anexo 11, encontram-se todos os critérios START
verificados na medicação dos 5 utentes analisados.
Quanto às interações medicamentosas dos regimes terapêuticos, verificaram-se
algumas interações em alguns utentes. É importante referir que nenhuma interação
medicamentosa encontrada, constituía um risco elevado para a saúde e bem-estar do
paciente. As indicações máximas de atuação nestes casos, sugeriam a necessidade de
monitorização de alguns parâmetros bioquímicos, na sua grande maioria, a glicemia ou
nível de potássio no sangue.
As interações medicamentosas: Amiodarona vs Salmeterol/ Furosemida, no
utente 1; Budenosida vs Risperidona, no utente 2 e Prednisolona vs Furosemida, no
utente 4, requerem monitorização terapêutica dos níveis de potássio, visto que o uso
concomitante desses medicamentos pode levar à diminuição dos níveis de potássio
sangue. Isto acarreta uma indução do risco de arritmia cardíaca e torsade de pointes,
que em último caso pode ser fatal. As outras interações descritas afetam os níveis de
glicose no sangue, porque certos medicamentos podem interferir com a ação dos
antidiabéticos orais ou insulinas.
Adicionalmente, algumas das interações medicamentosas têm apenas uma base
teórica, sendo que ainda não foram verificados casos suficientes para provar uma
relação causa-efeito. A única interação hipotética, ou seja, sem fundamento descrito em
casos de estudo, que decidi incluir no meu relatório, por se tratar de uma interação
bastante estudada ao longo do percurso académico, foi a interação entre o salmeterol
e o carvedilol, verificada no utente 5. O carvedilol poderá antagonizar o efeito do
salmeterol (substância ativa do inalador Seretaide®), visto o primeiro tratar-se de um
antagonista-β e o último de um agonista-β. Esta interação poderá levar ao
broncoespasmo, com consequente risco de morte do doente. Deste modo, esta
associação deve ser evitada, se possível. Caso contrário e apesar de ser uma situação
hipotética, não deixa de carecer de algum cuidado e, portanto, é necessária
monitorização regular.

9.5 Conclusão
No final deste projeto considero que os resultados obtidos foram bastante
positivos, tendo cumprido todos os objetivos a que me propus. De forma geral, estou
bastante satisfeita com todos os resultados, sentindo que pude fazer a diferença na vida
destas pessoas. Adicionalmente, considero que os responsáveis pela medicação deste
centro de dia estão melhor preparados para gerir o circuito do medicamento, de forma
mais eficiente e cuidada.
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Considero, no entanto, que há ainda espaço para melhorias. Assim, algumas
sugestões passariam por, num futuro próximo, o CD começar a utilizar caixas para a
medicação. Estas caixas poderão ser bastante úteis na gestão do medicamento,
principalmente se se fizer uma preparação semanal da medicação para cada utente.
Outra sugestão passaria pela utilização de plataformas web, como são exemplo o
Meds® (https://meds.pt/) ou a ANKIRA® (https://ankira.pt/), que servem de apoio no
processo de preparação e administração da medicação e, no caso da ANKIRA®, gerem
também muitos outros cuidados prestados aos idosos.
Por fim, considero que poderá ser incluído, na Ficha Farmacoterapêutica que
preparei, um espaço dedicado ao preenchimento de determinados valores bioquímicos,
dependendo do diagnóstico de cada utente. Deste modo, utentes diabéticos, utentes
com historial de hipertensão, ou utentes com qualquer outra afeção crónica, poderão ter
um historial devidamente registado a cada ida ao médico.

10. Projeto II – Campanha “Um dia com a Valormed”

10.1 Contextualização
Por forma a assinalar o dia mundial da criança (1 de Junho) e o dia mundial do
ambiente (5 de Junho), desenvolveu-se uma campanha com a duração de uma semana
(1-8 de Junho), tentando elucidar as crianças para o dever de proteger o ambiente. A
Valormed® é, sem dúvida, a imagem representativa da defesa do ambiente nas
farmácias e no sector farmacêutico, tendo servido de mote nesta campanha.
A Valormed® é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1999, tendo como
finalidade a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso.31
Esta sociedade uniu os sectores da indústria, distribuição e farmácias de forma a
consciencializar o sector para a importância da recolha e tratamento dos resíduos de
medicamentos, de uma forma segura para a saúde pública. A separação e recolha
inadequadas destes resíduos implicam o depósito dos mesmos em aterros ou redes de
drenagem das águas residuais. Por sua vez, estes resíduos acarretam problemas
ambientais e de saúde pública visto que as substâncias que fazem parte dos
medicamentos (poluentes emergentes) não são tratáveis nos sistemas de saneamento
urbano dada a inexistência, até à data, de meios tecnológicos capazes de efetivar a
respetiva remoção dos efluentes domésticos.54 Desta forma, justifica-se que este tipo
de resíduo seja considerado especial e, assim, recolhido sob o controlo farmacêutico,
tendo um fim apropriado. Posto isto, as farmácias recolhem os resíduos domésticos de
utentes em contentores Valormed® apropriados, enquanto que os distribuidores fazem
a recolha destes “ecopontos”, tendo como destino centros de triagem. No centro de
triagem, os resíduos são separados e classificados para, finalmente, serem entregues
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a gestores de resíduos autorizados e responsáveis pelo seu tratamento. Deste modo,
procede-se à incineração com valorização energética dos resíduos medicamentosos e,
por sua vez, a reciclagem de materiais como o papel, plástico, vidro e compósitas.54
De um estudo realizado e alicerçado em dados disponibilizados pela Valormed®,
verificou-se que em 2016, apenas 12% dos resíduos de medicamentos e embalagens
foram entregues para reciclagem.54 Apesar de Portugal ser um dos únicos países da
União Europeia a ter este nível de preocupação pelo meio ambiente, os resultados ainda
demonstram um longo percurso a percorrer para tornar este processo mais eficiente e
sustentável. Assim, compreende-se a necessidade de educar os mais pequenos neste
sentido, visto tratarem-se da geração futura deste planeta.

10.2 Objetivo
Elucidar para o uso responsável e sustentável do medicamento e as suas
implicações, enquanto resíduo, no meio ambiente.

10.3 Aplicação do projeto
Com o objetivo de divulgar junto da população mais jovem a importância da
separação dos resíduos de medicamentos de origem doméstica, a Valormed® produziu
a campanha “Um dia com a Valormed” que serviu de suporte para esta semana. Todas
as crianças que entraram na farmácia durante esta semana receberam uma pequena
apresentação sobre o que é a Valormed®, como se processa a separação doméstica
dos medicamentos, como se processa a recolha, que benefícios tem para o ambiente e
ainda um kit de “Um dia com a Valormed”. O kit consistia numa caixa ECOMED da
Valormed, utilizadas a nível doméstico para a recolha de resíduos, panfletos, uma banda
desenhada com algumas atividades lúdicas e educativas e ainda um conjunto de lápis
de colorir (Anexo 12). Foi, ainda, pedido a estas crianças que pintassem as caixas
ECOMED, sendo que posteriormente seriam recolhidas com o objetivo de criar uma
montra especial ao tema.

10.4 Conclusão
No final desta semana considero os resultados obtidos bastante satisfatórios.
Tendo em conta que esta farmácia serve maioritariamente uma população envelhecida
sabia, a priori, que seria difícil fazer a apresentação a um grande número de crianças.
No entanto, pediram-se 20 kits, dos quais 8 foram distribuídos a crianças com idades
compreendidas entre os 6-9 anos. Das apresentações da Valormed® às crianças,
retirou-se que a maioria não sabia que os resíduos dos medicamentos e as suas
embalagens tinham um destino próprio, sendo que apenas uma conhecia esse fim,
contudo não sabia como se processava. Não obstante, todas as crianças demonstraram
bastante interesse em aprender sobre o tema e no final mostraram ter aprendido que
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resíduos podem, ou não, ser reciclados.

11. Projeto III – Folha de cálculo: Dose de antibióticos na população pediátrica

11.1 Contextualização
Os antibióticos para administração na população pediátrica, encontram-se na
sua grande maioria sob a forma de pó para suspensão oral. Usualmente, fica ao encargo
dos farmacêuticos a sua reconstituição, devendo o mesmo seguir as instruções
fornecidas no folheto informativo. Adicionalmente, é função do farmacêutico aconselhar
e incutir para o uso correto e responsável dos antibióticos, tentando minorar os impactos
negativos que advêm da sua toma indiscriminada, como é exemplo, o do aumento da
resistência aos antibióticos.42 Assim sendo, o farmacêutico deverá garantir a toma
correta do antibiótico, no que diz respeito à dose, hora da toma e duração de
tratamento.3,42 O cálculo da dose do antibiótico é da responsabilidade do médico, sendo
que a mesma se encontra na guia de tratamento na receita prescrita. O farmacêutico
deve, no entanto, verificar sempre se a dose é adequada ao peso da criança. Verifiquei
que o processo de cálculo da dose de antibiótico, por parte dos farmacêuticos, poderia
ser facilitado ao recorrer a novas tecnologias e, assim, considerei relevante realizar uma
folha de Excel para proceder a estes cálculos.

11.2 Objetivo
Elaborar uma folha de cálculo, que permita agilizar o processo de atendimento
ao utente, aumentando a celeridade do mesmo e diminuindo a probabilidade de erros
de cálculo inerentes à condição humana.

11.3 Aplicação do projeto
De forma a elaborar a folha de Excel, recorri a folhetos informativos dos vários
antibióticos e à plataforma Infomed, inserida no site do INFARMED. Assim sendo,
denotei que, para a folha de cálculo funcionar em pleno, é essencial ter o peso correto
da criança e, ainda, ter disponível a dose e dosagem usuais do antibiótico prescrito.
Adicionalmente, considerei fundamental automatizar ao máximo esta folha, de forma a
preencher estes parâmetros e obter automaticamente a dose a administrar. No entanto,
há antibióticos que se repartem em 2, 3 ou 4 doses diárias, tendo sido necessário
colocar estas observações em local apropriado (observações), devendo-se tomar em
atenção para fazer o apropriado aconselhamento da dose e tomas diárias corretas.
Estes parâmetros foram tidos em conta no desenvolvimento da folha de cálculo,
podendo ser observados na mesma (Anexo 13).
Posto isto, esta folha de Excel foi disponibilizada em todos os computadores da
farmácia, tanto na área de atendimento bem como na área de armazém.
A título exemplificativo, preencheu-se a folha de Excel com dados hipotéticos de
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uma criança de 29 kg com prescrição de Clavamox ES. Como verificado no Anexo 14,
basta preencher alguns pontos da folha, de forma à dose ser calculada
automaticamente.

11.4 Conclusão
O resultado deste projeto foi bastante positivo, sendo que a folha de cálculo
cumpriu os objetivos traçados. Por se tratar de uma ferramenta simples e útil, foi
utilizada frequentemente para o cálculo da toma, permitindo nestes atendimentos
agilizar o processo de atendimento ao utente, prestando maior enfoque ao
aconselhamento farmacêutico e diminuindo a probabilidade de erros de cálculo
inerentes à condição humana.

Conclusão Reflexiva
Concluída a Unidade Curricular de Estágio, sinto que entro no mercado de
trabalho como uma profissional apta para fazer parte de uma profissão tão nobre como
é a profissão Farmacêutica.
Ao longo do período de estágio pude experienciar o valor que o farmacêutico
comunitário representa na sociedade. O farmacêutico apresenta-se como o último elo
de ligação entre o utente e o medicamento, e o estabelecimento de uma relação de
confiança e empatia com o utente é essencial, para a promoção do uso racional e
responsável do medicamento.
Esta etapa foi marcada por inúmeros desafios, que no geral me tornaram numa
profissional mais resiliente e completa. Ao longo destes três meses foi-me possível
aplicar todo o conhecimento adquirido nos últimos cinco anos, em diversos contextos e
em situações muito práticas, que exigiram de mim desenvolvimento de capacidades
como pensamento critico, raciocínio rápido e uma boa comunicação farmacêuticoutente.
A fase de elaboração de projetos foi também bastante desafiante, pois por um
lado desenvolvi projetos em prol da comunidade e por outro desenvolvi e ampliei a
minha área de conhecimentos. Sinto-me bastante satisfeita por ter contribuído, de
alguma forma, na saúde e bem-estar dos idosos do centro de dia onde efetuei o primeiro
projeto.
Por fim, considero que estes cinco anos de aprendizagem, nomeadamente os
últimos meses de estágio, me proporcionaram não só as “hard-skills” que me distinguem
enquanto farmacêutica, mas também as “soft-skills” que me permitem servir melhor a
comunidade. O serviço à comunidade constitui o principal enfoque dos profissionais de
saúde e é, neste sentido, que pretendo contribuir diariamente com o meu trabalho.
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Anexos
1. Espaço Físico Exterior FSP

2. Espaço Físico Interior FSP
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3. Parte da tabela com informação sobre os medicamentos potencialmente
inapropriados, presente nos critérios de Beers operacionalizados em
Portugal
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4. Parte da tabela com informação sobre os medicamentos potencialmente
inapropriados, presente nos critérios STOPP and START
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5. Ficha Farmacoterapêutica do Utente (esquema posológico exemplificado)
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6. Documento de suporte à administração da medicação
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7. Ficha de revisão de prazos de validade
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8. Documento para pedido de medicação
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9. Documento com normas orientadoras
Normas orientadoras - responsabilidades dos intervenientes na gestão da medicação
Tarefa

Responsável

Observações

Entrada e armazenamento de
medicamentos
(registo na folha dos utentes)

1 vez por semana

Registar prazos de validade

2 vezes ao ano
medicamentos fora de prazo
devem ser encaminhados
para inutilização – Valormed

Preparação da medicação

Diariamente

Pedido de novas receitas

Semanalmente

Pedido de dispensa de medicamentos

Semanalmente
(2ª Feira)

Atualização - Ficha de utente

Semanalmente
(2ª Feira)

Atualização - Registo de visitas ao
médico

Quando oportuno

Organização - Comprovantes de
vendas suspensas

Semanalmente
(2ª Feira)
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10. Documento de revisão farmacoterapêutica
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11. Critérios START verificados na medicação destes utentes, adaptado de
[47]
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Sistema Cardiovascular
Antiagregantes (AAS, clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor) com antecedentes bem documentados
de doença coronária vascular, cerebral ou periférica.
Anti-hipertensores quando a pressão arterial sistólica é habitualmente >160 mmHg e/ou a pressão
arterial diastólica é habitualmente >90 mmHg (>140 mmHg e >90 mmHg, respetivamente se o
doente é diabético).
Estatinas com historial bem documentado de doença vascular coronária, cerebral ou periférica,
salvo se o doente estiver em situação final de vida ou a sua idade seja >85 anos.
IECA na insuficiência cardíaca sistólica e ou cardiopatia isquémica bem documentada
Bloqueadores beta na cardiopatia isquémica.
Bloqueadores beta apropriados (bisoprolol, nebivolol, metoprolol ou carvedilol) na insuficiência
cardíaca sistólica estável.
Sistema Respiratório
Agonista beta-2 ou antimuscarínico (ipratrópio, tiotrópio) inalado de forma regular, na asma ou
DPOC ligeira a moderada.
Corticosteroide inalado de forma regular na asma ou DPOC moderada a grave, quando o volume
expiratório forçado (FEV1) < 50% do valor previsto e existem exacerbações frequentes que
requerem corticosteroides orais.
Sistema Nervoso Central e Olhos
Inibidores da acetilcolinesterase (donepezilo, rivastigmina, galantamina) para a doença de
Alzheimer ligeira a moderada ou na demência por corpos de Lewy (rivastigmina).
Sistema Gastrointestinal
IBP na doença do refluxo gastroesofágico grave ou estenose péptica que requeira dilatação.
Sistema músculo-esquelético
Suplementos de cálcio e vitamina D em doentes com osteoporose conhecida e/ou fraturas prévias
devidas a fragilidade e/ou densidade mineral óssea com T-score inferior a -2,5 em múltiplos
pontos.
Inibidores da xantina oxidase (alopurinol, febuxostate) com historial de episódios recorrentes de
gota.
Suplementação com ácido fólico em doentes que tomam metotrexato.
Sistema Endócrino
IECA (ARA-II se os IECA não forem tolerados) na diabetes com evidência de doença renal
[proteinúria numa tira reativa ou microalbuminúria (>30 mg/24h) com ou sem dados bioquímicos
de doença renal].
Sistema Urogenital
Bloqueadores alfa-1 adrenérgicos no prostatismo sintomático, quando não se considera
necessária a prostatectomia.
Inibidores da 5-alfa redutase no prostatismo sintomático, quando não se considera necessária a
prostatectomia.
Analgésicos
Opioides de elevada potência na dor moderada a severa, quando o paracetamol, AINEs ou
opioides de baixa potência não são apropriados à severidade da dor ou se revelaram ineficazes.
Laxantes em doentes que tomam opioides regularmente.
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12. Kit “Um dia com a Valormed”

13. Folha de cálculo de dose a administrar na população pediátrica
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14. Exemplo de cálculo da dose a administrar em criança de 29 kg, com
prescrição do antibiótico Clavamox ES®
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Summary
Doing an Erasmus exchange program was in my plans long before I entered
university. Somehow having an international experience was something that
always fascinated me, and therefore when the opportunity of doing part of AN
internship in Galway came around I took it, without a second thought.
Having the opportunity of working 12 weeks in Ireland was simply the best
experience of my life and I definitely recommend it to everyone who wishes to
have an experience abroad.
In this hospital, I could learn about a very different pharmacy area, clinical
pharmacy. I was able to work in this field, visiting different wards every day,
analysing medication prescribed and lab results, risk scoring patients and in the
final week, I was even able to do patients’ medication reconciliation. Overall, with
this experience, I was able to consolidate knowledge and become a better
pharmacist.
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UFH – Unfractionated Heparin
UHG – University Hospital Galway
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1. Introduction
Doing an Erasmus Exchange program was in my plans long before I even knew what
degree I wanted to take. Therefore, at the end of my 4th year, I decided to undertake
three months of my internship in the pharmacy department of the University Hospital
Galway (UHG) in Ireland. It proved to be one of the best decisions that I have ever made.
I can, fortunately, say that this experience allowed me to grow not only as a more
complete pharmacist but also as a person, in a foreign country with very different
customs and culture. The pharmacy department at the hospital was an amazing place to
learn and the team was so welcoming it really felt like home.
When it comes to work practices, United Kingdom and Ireland Republic hospital
pharmacies may prove to be very different from Portuguese reality. Clinical in-field
practice is one of the main differences. In the early 90’s Royal Pharmaceutical Society,
in the UK, conducted a project called Pharmacy in a New Age (PIANA), which led to
major changes in the pharmaceutical profession. Ireland followed UK steps and today
pharmacists functions in hospitals are based on the following principals: Management of
prescribed medicines, Management of long-term conditions, Management of common
ailments, The promotion and support of healthy lifestyles, Advice and support for other
health care professionals [1]. Clinical practice is based on the proposition that a
“pharmacist is recognized as providing a unique set of knowledge and skills to the health
care system and is, therefore, qualified to assume the role of drug therapy expert” [2].
Clinical pharmacy practice has, therefore, allowed a more patient-centred care, valuedriven, outcome-based approach to medicines use and consequently provided a better
quality of health services [3].
I had the possibility to experience almost every area in which pharmacists work in the
hospital, for thirteen weeks (29th of January until the 27th of April). My rota is presented
in Appendix 1. The following report will describe the functions that I’ve developed in each
area.

2. The Hospital
The University Hospital Galway (Ospidéil na hOllscoile Gaillimh) started as a county
infirmary and opened on the 2nd of March, 1842 [4]. Today, the UHG has more than 900
beds and together with Merlin Park University Hospital (MPUH), Galway University
Hospitals (GUH) are the main Heath Service (HSE) hospitals in Western Ireland. UHG
is a Model 4 hospital providing 24/7 acute surgery, acute medicine, and critical care [5].
GUH is also recognised as one of the major academic teaching hospitals in all
specialities and is attached to the National University of Ireland Galway (NUIG).
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3. The Pharmacy
The pharmacy department in Galway University Hospitals is responsible for the
provision, organisation and control of medications throughout the hospital. The
pharmacy is open 5 days a week, from 8:30h to 17:00h, always trying to provide a quality,
safe, efficient and cost-effective service. It is divided by 2 areas, the main dispensary
area and the Production and Aseptic area (PASU), having each area one responsible in
charge. The main dispensary and office are located on the ground floor of the Hospital.
It is composed of pharmacists (with clinical, managing and administrative functions),
pharmacy technicians, auxiliary technicians and porters. The dispensary is only
responsible to provide medicines to the wards since there are no outpatients services.
The dispensing process involves the collection of the drug from the pharmacy stock and
also the labelling of the containers. Most of the medication is kept in appropriate shelves
while some of them may need to be kept in the fridges. There is also a specific isolated
place for controlled drugs.
After being dispensed, the medication and the labels are checked by a pharmacist. It is
then packed and transported to the wards by the auxiliary staff, designed as porters. In
the wards, medicines are kept in appropriate rooms and then administered by the nurses
according to the prescriber’s instructions.

4. Clinical Practice
Wards pharmacists have an essential role in the medication therapy evaluation of every
Inpatient. Pharmacists work alongside every healthcare provider in order to achieve the
best possible therapeutic outcome of patients.
Pharmacists day starts meeting on the board at 08:30 am where tasks will be allocated.
After tasks are assigned for the day the first thing clinical pharmacists do on the wards
is to check for patients that must be seen that day using weekly risk management sheets
(RMS) as aid. Every new patient should be viewed, then patients already in the wards
are prioritized accordingly to their H score. Patients should be interviewed so that
information regarding personal details such as allergy status, medical conditions and
current therapeutic scheme can be collected, and their drug charts screened. On every
H2 or above patients clinical notes and laboratory results is evaluated, and medication
history reconciliation is done. Pharmacists will analyse every medicine that the patient is
on, whether is a regular medicine or is taken as needed. Every medicine indication and
its adequacy is verified, doses are checked for either under or overdoses, conditions as
renal or hepatic impairment, adverse reactions and possible drug interactions are also
taken into account and dosages may change accordingly. Pharmacists have a set of
tools which may be used to make their work more easy, efficient and adequate, such as
Medinfo®, UpToDate® medicines interactions checker, GAPP app® for antimicrobials
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check, among others. All evaluations and recommendations of pharmacists are
registered on drug charts so other health care professionals may be informed and, if
necessary, act accordingly.
After drug charts are checked pharmacists assign an H score to each patient. This allows
a more simplified daily routine of clinical practice on the wards because it permits to
predict the severity of the patient's condition and on what day they should be reviewed,
accordingly. Therefore, it saves pharmacists much needed time, which, in its turn, can
be used to improve the quality of the services provided.

5. H scoring
H scoring is an evaluating system used in GUH that consists on assigning a number
accordingly to the patient risk based on prescribed drugs and comorbidities. Therefore,
there are 5 risk numbers, being H1 the lowest and H5 the highest risk. H1 patients are
seen once a week, whereas H2 patients are seen twice a week, and so on. Usually, H2
patients are checked on Tuesdays and Thursdays, whereas H3 patients are checked
every Monday, Wednesday and Friday, avoiding work overload on the wards and
promoting better time management. H scores are registered on drug charts and RMS.

6. Medication History/ Reconciliation
One of the most important tasks of the ward pharmacist is to complete medicines
reconciliation (MedRec). MedRec stands for cross-checking newly prescribed medicines
with the medication that the patient was taking before being admitted to the hospital. This
process should always be documented in the patient's drug chart (Appendix 2) and
should be carefully and critically thought and executed. This allows the early detection
of duplication of drugs, drug interactions, discontinuation of long-term medications and
other medicine-related problems [6]. It is frequent noting changes between the
medication that is prescribed in the hospital and the one taken before being admitted.
Taking into account that medication errors are a leading cause of injury in hospitals, it’s
fairly comprehensible why medicines reconciliation while performing medicine histories
can reduce errors and harm to patients, promoting drug safety, reducing admissions
related to medicines and also waste [6]. Therefore, both doctors and pharmacists should
assume this task and perform it as soon as possible after patient admissions.
To complete the MedRec section there are a few sources that can be used, being ones
considered to be better than others. The most valuable MedRec source is the patient
himself. Being the patient the last line of drug administration (hence the most reliable
source on drug compliance), he/she should be fully aware of what is taking and the
adverse side effects that may occur. In fact, patients should have an active role in their
medication, organizing them and listing them so they know what they are taking, at all
times. However, this is still not a reality. The majority of patients are not fully aware of
Carolina Castel-Branco e Brito

University Hospital Galway

3

Farmácia Sena Padez
what they are taking so the pharmacist has, not only to speak with the patient but also
check with carers, relatives, NH drug records or even their own meds to make medical
history as complete as possible. The responsible pharmacist can also check other
sources of information as chemist/pharmacy records, GP records and recent hospital
records. However, these sources are not as reliable as the first ones and should the
former be prioritized.
Not only prescribed medicines should be checked but over-the-counter (OTC) products,
injections, patches, creams or herbal medicines should always be assessed. Therefore,
when interviewing the patient, a pre-established set of questions should be asked to
verify if other types of medicines are being taken and, if so, if they can influence or
interact in any way with the medicines prescribed. These questions should be made clear
and simple to ensure the patient understands what he/she is being asked, especially in
the elderly. This set of questions should also be specific since patients usually forget to
state other pharmaceutical formulations such as creams, ointments, injections,
transdermal patches, inhalers, hormones, eye, ears, nose or throat medicines. The
interview should be viewed as a moment where pharmacists can intervene and counsel
patients, explaining the importance of medication adherence and, therefore, reducing
medicines-related errors and improving therapeutic efficacy.

7. The Wards
In GUH I worked in the following areas:
•

Emergency: A&E and ESU

•

Neonatal and Children: NNU and St. Bernardette’s

•

Renal and Endocrinal: St. Teresa's

•

Surgery: St. Piu’s, St. Nichola’s and St. Gerard’s

•

Neurology and Stroke: St. Anne’s

•

Respiratory: St. Anthony’s

•

Oncology and Haematology: Corrib and Claddagh

•

Intensive Care Units: CCU, HDU and ICU

7.1 Accidents & Emergency (A&E)
A&E was the first ward I visited and got to understand the importance of the pharmacist
first contact with patients, in order to avoid possible medication errors once admitted to
the wards. I didn't spend much time in this ward and I mainly risk scored patients but the
time that I had here was really worthy, since I got to observe such diverse cases and
learn from them. The beauty of this ward is that one never knows what to expect from
the other side, which makes health professionals be constantly improving themselves.
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Pharmacists are no exception, having to be always learning in order to provide the best
health services they possibly can.

7.2 Emergency Surgical Unit (ESU)
This unit consists in one ward with 12 beds for patients who are admitted for an
emergency surgery.
Patients who were admitted to this ward were generally mild cases. Nevertheless, these
patients should be accessed by pharmacists. There were many patients admitted due to
cellulitis, which is a skin infection that can also affect the tissues below. Staphylococcus
sp. and Streptococcus sp. are the types of bacteria that are usually responsible for
cellulitis, being the treatment pretty straightforward with Flucloxacillin and Clindamycin.
In this ward, I had the opportunity to start risk scoring people which allowed me to learn
and systematize concepts that were very useful to me when I went to other wards. For
instance, when intravenous amoxicillin and clarithromycin are prescribed with oral
esomeprazole, the plausible diagnosis is Helicobacter pylori infection. Concepts like
these and trying to figure out the diagnosis based on the patient’s medication really
permitted me to develop a better notion of subjects that were later applied in other
contexts.

7.3 Neonatal Unit (NNU)
NNU is a ward specialized in providing care for neonates. This ward is divided into three
separate areas for premature, high dependent babies and also an isolation area for
babies with infections.
These babies are obviously more susceptible to several health problems. For this
reason, this unit should be the first to be visited in the mornings. Antibiotics and nutrients
are the most commonly prescribed medicines in this ward. Doses should be carefully
adjusted according to age, weight and gestation time. Once again, the role of the
pharmacist responsible is to ensure that all doses are correctly adjusted, so they are
effective and, at the same time, safe.
Nutrients such as caffeine citrate (prodrug for theophylline), vitamin D (cholecalciferol)
and vitamin K are without a doubt the most common medicines prescribed in this ward.
Cholecalciferol is, in fact, mandatory to be administered to newborns, since Ireland has
a low amount of sunlight, and producing vitamin D can be hard. Vitamin K is also
compulsory, and its given to prevent haemorrhages in babies. Caffeine citrate is given
since it helps babies to breathe better. ABIDEC vitamins are also given to babies to fulfil
their nutritional needs.
When I started to work in this ward I was given a reference guide, so I could easily check
medicines indications and dosages. I found it very useful and it actually made me learn
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a lot faster about these therapeutic regimens, making me more capable and comfortable
of working in this ward.

7.4 St. Bernardette’s (Paediatrics)
St. Bernadette’s ward is responsible for the care and treatment of children up to eighteen
years old. It consists of individual and group bedrooms, a playroom and an outdoor play
area for children. Children should be seen as special patients with specific needs, that
makes it difficult to plan their therapeutic regimens. Medicines dosages should be
adjusted according to patients age, weight and height, taking into account body weight
(mg/Kg) or body surface area (mg/m2). This is extremely important to avoid medicines
side effects, and most importantly, toxicity. Moreover, children physiology is constantly
changing which requires special attention from healthcare providers. Weight, for
instance, may vary very fast in children, so this parameter should be constantly checked,
in order to make appropriate dosage changes, if needed.
In this ward, I was able to develop competencies in dose adjustments according to the
patient's physiological parameters. It was extremely evident to me, the importance that
pharmacists have in this ward, guaranteeing medicines effectiveness and safety.
Furthermore, I had also the opportunity to develop one project in this ward which will be
discussed further below (chapter 15. Projects).

7.5 St. Teresa’s
St. Teresa's ward is specialized in the treatment of patients with some sort of renal or
endocrinal malfunctions. Since the renal function is the major focus in this ward, eGFR,
creatinine and urea levels should always be accessed. All medicines should also be
revised for elimination route, since drugs excreted by the kidney may further damage it.
Dialysis patients were very usual in this ward. There are trigger medicines that indicate
whether the patient is receiving dialysis or not. The time that I was in this ward was really
rewarding because I got to learn about medicines that are not that common in other
wards. I learnt about trigger medicines like darbepoetin (Erythropoietin), that is used to
stimulate erythropoiesis in patients who are receiving dialysis. Since erythropoietin is
produced in the kidneys, kidney failure leads to a decrease of erythropoietin production,
which leads to anaemia. Venofer® (Iron) is used to produce red blood cells (small
amounts of these cells are lost during dialysis). Activated vitamin D (one alpha) is used
since these patients are more susceptible to lose bone minerals like calcium and
phosphorus. Active vitamin D controls the balance of calcium, phosphorus and
parathyroid hormone (PTH). Vitamin D can be naturally produced in people skin but later
it has to be activated by the kidneys to be used [7]. In the case of renal failure there is
no mechanism to activate the vitamin D and, therefore, to keep calcium, phosphorus and
PTH levels balanced these patients must be given activated vitamin D as a replacement.
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Cinacalcet is administered to patients with very high PTH levels. Phosphorous binders,
like calcium acetate, lanthanum carbonate or sevelamer hydrochloride, are used to
decrease phosphorus levels of the blood. PTH levels, in renal failure conditions, are
usually high, which leads to bone inflammation and, consequently, rising of calcium and
phosphorus levels in the blood due to bone loss. For these levels to decrease,
phosphorous binders must be given to these patients. Patients should also receive
vitamins B, C and folic acid. During dialysis, hydrophilic vitamins and folic acid are lost
and, therefore, must be replaced. High blood pressure is a common consequence in
patients with renal impairment/failure, therefore anti-hypertensives should be used and
usually are calcium antagonists as amlodipine, or α-blockers like doxazosin [8]. Tazocin
is used as an antimicrobial to prevent bacteria from growing in the dialysis line, which
can lead to serious infections.
Working in this ward proved to be very valuable, since it enabled me to a better
understanding of kidney impairment/ failure problems, kidney function markers, dosage
adjustments according to it and drug alternatives.

7.6 St. Piu’s
St. Pius is the ward responsible for the treatment and care of patients who are going
through genitourinary surgery. Like Teresa's ward, renal function is a very important
marker in this ward, that should be regularly assessed.
In this ward, benign prostatic hyperplasia (BPH) was very usual. BPH is a typical
condition in the elderly men, which stands for an abnormal enlargement of the prostate.
This can lead to a blockage of the urethra, which, in its turn, can cause urinary difficulties.
The best treatment for this condition relies upon factors as prostate size, age, overall
health, among others. α-blockers such as Alfuzosin, Doxazosin, Tamsulosin and
Silodosin, are known for relaxing bladder muscles and muscle fibres in the prostate,
making urination easier. 5-α- reductase inhibitors such as Finasteride and Dutasteride,
can reduce prostate size, therefore, are very used in cases of a very enlarged prostate
(>40 ccs). A combination drug therapy may be needed if either medication alone isn't
effective.
I could also observe medicines being used for off-label indications like α-blockers, as
Tamsulosin, being used in cases of kidney stones since its relaxation properties ease
the process of stones making its way to the exterior. Or amitriptyline, which is known for
its ant depressive properties, but its usage in St. Pius was very common to control urinary
leaks in the elderly.
It was extremely worthy to work in this ward, since I spend so much time in this ward I
could learn a lot not, only about medication regimens but also about risk scoring patients
and the medicines reconciliation process.
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1.1 St. Nichola’s Ward
St. Nichola’s Ward is a surgical/ vascular ward, where patients are prepared for operation
and assisted in their recovery after the procedure. Since this ward deals with patients
who have been or are going through some sort of procedure, the main aspects to take
in consideration are the risk of bleeding, pain management and risk of infection.
Patients are not usually administered Heparin, therefore, patients who have to be on an
anticoagulant regime are usually under Warfarin or Clexane® (Enoxaparin). However, in
Nichola’s ward its usual to see patients on heparin. This is due to the fact that heparin
has a lower half-time than other anticoagulants being useful in a pre or post-operative
condition [9]. When patients undergo a surgery, management of their anticoagulant
therapy might be challenging [10]. In one hand patients can't interrupt abruptly their
anticoagulants since this can lead to a thromboembolism event but on the other hand if
they continue taking their anticoagulants the risk of bleeding when having surgery is too
high. Thus a balance between booth risks should be considered and the general
approach, if needed, is to stop the anticoagulant that the patient is on and to bridge it
with Unfractionated Heparin (UFH) or low molecular weight heparin (LMWH) [11].
Nevertheless, the risk of these patients is very high (H5) and they should be constantly
monitored for a drop in platelet count and paradoxical thrombosis, which is indicative of
heparin-induced thrombocytopaenia [11].
When it comes to pain relief opioid analgesics are the most effective option. In this ward,
patients are usually on Palexia (Tapentadol) or Oxynorm (Oxycodone hydrochloride).
Being the most common side effects of opioid usage constipation (very high incidence)
and nausea, anti-emetics such as Metoclopramide and laxatives such as Senna are also
frequently prescribed to minimize these side effects [12].
Additionally, antibiotic prophylaxis is also necessary for these patients since they are at
a higher risk of developing an infection. The most common antibiotics are amoxicillin,
piperacillin/tazobactam, Clindamycin, Flucloxacillin and Metronidazole.
Not only did I risk scored patients, did medication histories and reconciliations in this
ward but I also got to do a project which will be further discussed below (15. Projects).

7.7 St. Gerard’s
St. Gerard's ward takes care of critical surgery patients. I didn't spend much time in this
ward and I mainly risk scored patients, however, there was one very interest case of a
splenectomy, which made me learn more about this subject and its particularities.
A 69 years old woman, who was admitted back in September 2017 with complaints of
ongoing reflux, discomfort, fatigue, bloating, and decrease appetite. She was also
anaemic with Haemoglobin being as low as 10.4 g/dL. Knowing that anaemia in the
elderly usually is due to some sort of gastrointestinal blood loss (that might be related to
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a tumour), doctors decided to do a laparoscopy. Later she was diagnosed with gastric
adenocarcinoma HER2 negative with no evidence of metastases. She was admitted for
surgery and adjuvant FLOT (Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin, Docetaxel) chemo.
However,

during

surgery,

also

an

emergency

distal

esophagectomy,

distal

pancreatectomy and a splenectomy had to be done. With this case, I got to learn that
people without a spleen, being more susceptible to infections, have to be immunised with
vaccination and what vaccines they must have. Vaccination is required up to 2 weeks
(preferably 4 weeks) before splenectomy. However, since it was an emergency
splenectomy, vaccination is recommended 2 weeks after. The recommended vaccines
are Men ACWY (Meningococcal caused by groups A, C, W and Y), Men B
(Meningococcal caused by group B), PCV (Streptococcus pneumoniae), Hib
(Haemophilus influenzae B), PPV23 (Pneumococcal disease) and inactivated influenza.
It's

also

recommended

bacterial

prophylaxis

with

phenoxymethylpenicillin

(pneumococcal infection) or calvepen (clarithromycin) or amoxicillin. This is ideally
continued for life.

7.8 St. Anne’s
St. Anne's ward deals with neurology disorders and stroke patients. In this ward, I got to
learn about stroke types and appropriate medication. There's the ischaemic stroke,
which is the most common one, the haemorrhagic stroke, and transient ischemic attacks
(Tia's), which results of a temporary blockage of blood flow to the brain and can be taken
as a pre-warning of a stroke.
Medication is used to prevent another stroke from happening since the risk of having a
second one is high. Medication should include anticoagulant medicines, such as warfarin
or heparin, antiplatelet medicines, such as aspirin or ticagrelor/ clopidogrel (if aspirin
cannot be used), cholesterol-lowering medicines like statins and blood lowering
medicines such as ARAs, ACE inhibitors, β-blockers, calcium channel blockers and
diuretics.
In this ward, I had the opportunity to observe a warfarin counselling by a pharmacist.
Patients who had a stroke and are started on a warfarin regimen should be very well
informed about all the specificities that this medication entails. In fact, there's a whole
section on the adults' drug chart specific and dedicated only to warfarin (Appendix 3).
Pharmacists should see these consultations as an opportunity to encourage the rational
use of drugs and to improve adherence to therapeutics in order for the patient to have
the best possible therapeutic outcome. Several topics should be addressed in these
consultations, such has the condition that the patient is going through (and if they have
any queries address them), what is warfarin and why is it used for, explain its dosage
instructions, possible side effects, explain for the risk of bleeding and the importance of
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reporting that is on a warfarin regimen at all times, explain interactions that warfarin might
have (even with grapefruit juice), lecture about monitoring requirements such as
International Normalised Ratio (INR), target INR values, and address the importance of
a consistent diet without drastic changes, vitamin K, found in kale, spinach, broccoli,
that can affect warfarin effectiveness and therefore these foods shouldn’t be consumed
in large proportions. Finally, patients should also be given a book where their
appointments and INR values can be registered, and information can be later consulted.

7.9 St. Anthony’s
St. Anthony's ward is specialized in treatment and care for patients with respiratory tract
conditions. The most common reasons for being admitted to this ward are a chronic
obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, life-threatening respiratory tract
infections like pneumonia, among others.
Pharmacists play a very important role in this ward, because of the nature of the
medication used. Oral steroids are quite common in this ward for the treatment of acute
exacerbation of COPD or asthma. Although its effectiveness, glucocorticoids can have
massive side effects such as stomach irritation, osteoporosis, high blood pressure and
even diabetes [13]. Therefore, it's important for these patient's prophylaxis and
prevention measures.
My short rotation at Anthony’s allowed me to understand more about respiratory
pathologies and also about antibiotics used in different types of respiratory infections.

7.10 Corrib and Claddagh Wards
Corrib is responsible for all cancer patients whereas Claddagh is specialized in
haematology patients. These two wards are situated in a new hospital part, with 25
individual rooms each, providing a nice and calm environment for patients.
The pharmacist plays a very important role in these wards. Here I became familiar with
chemotherapy oral medicines, several treatment regimens with medicines being
formulated in PASU (discussed below), medicines used for treating its adverse side
effects and also important prophylactic drugs such as antibacterials, antifungals and
antivirals. In the time that I spend here, I searched for a lot of information in specific
regimens guidelines and antiemetic therapy guidelines such as in HSE National Cancer
Control Programme (NCCP) so I could learn as much as possible. I also developed one
project in this ward which enabled me to learn more about the most used medicines in
these wards (discussed below). One of those regimens was Methotrexate (MTX).
MTX is a chemotherapy agent and immunosuppressant, having these effects due to
inhibiting the enzyme dihydrofolate (DHF) reductase. Patients on high dose MTX must
be followed carefully since this drug has many diverse side effects. Prior to each cycle
of treatment tests as full blood count, liver function (MTX is metabolized in the liver), urea
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and electrolytes, lactate dehydrogenase, urine pH (MTX interferes with renal function),
and urine creatinine should be done. Checking for interactions is also a requirement as
MTX is known to interact with some medicines like septrin, ciprofloxacin, NSAIDS (can
increase the risk of toxic effects), Proton Pump Inhibitors (esomeprazole, omeprazole,
pantoprazole) and Keppra® (Levetiracetam). Usually, these medicines should be
interrupted or switched, if possible. MTX exits slowly from third space compartments
resulting in a prolonged terminal plasma half-time and unexpected toxicity (MTX is able
to pass BHE, has effects on liver and kidney function…), hence the importance of
monitoring methotrexate levels, as delayed MTX excretion is potentially a life-threatening
situation. Folinic acid (Leucovorin®) is used to prevent these secondary side effects,
especially myelosuppression. On the other hand, Calcium Leucovorin (which is reduced
folic acid), can also be used as an antidote to these secondary side effects. MTX, as
before referred, is eliminated by the kidneys and while eliminated eliminates
concomitantly potassium, therefore hydration fluids must have potassium chloride
associated. Finally, methotrexate is a moderate emetogenic, therefore NCCP guidelines
should be consulted to prescribe an appropriate antiemetic like Dexamethasone or
Palonosetron.
Claddagh ward, being specialized in haematology, has plentiful patients on Valtrex
(Antiviral), Septrin (Antifungal) and Fluconazole (Antifungal), which are used as
prophylactic drugs. I had the possibility of doing a case history of a man in this ward, who
was precisely in a prophylactic regimen with antivirals and antifungals. This 68 years old
man came to the hospital after GP referral and his symptoms were a lower back pain
with shortness of breath and bilateral pitting ankle oedema. Was later diagnosed with
stage IV diffuse large B cell lymphoma, arising on a background of grade 3A Follicular
lymphoma. After diagnosis, treatment elected was R-CHOP chemotherapy (Rituximab,
Cyclophosphamide, Hydroxydaunorubicin, Oncovin, Prednisolone) with tumour lysis
syndrome prophylaxis (Allopurinol can be used to alleviate the pressure on organs in
case of tumour lysis), high dose MTX due to his high risk of secondary CNS- lymphoma,
and he has been given Neulasta® (pegylated G-CSF) to reduce the likelihood of
developing febrile neutropenia. His medications were Septrin (960 mg BD)- which has
to be stopped when MTX is to be given, Valtrex (500 mg BD), Eltroxin (50 µg OD), Aspirin
(75 mg OD), Allopurinol (300 mg OD), Ranitidine (150 mg OD) – Esomeprazole can't be
used while patient is on high dose MTX, oramorph (p.r.n.), folinic acid (30 mg QDS) –
until MTX level is lower than 0.1 µmol/L. No antiemetics were prescribed, although MTX
is a moderate emetogenic, not every patient will suffer from nausea and vomiting, which
might be this case.
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As can be verified, these patients are in a lot of different medicines, meaning that
medication should be carefully planned, preventing any complications and side effects,
hence the importance of the pharmacist.

7.11 Coronary Care Unit (CCU)
CCU is a 6 bedded, short stay unit that provides care for patients with cardiovascular
pathologies that require continuous monitoring and treatment. Severe heart failure,
angina, myocardial infarction, deep vein thrombosis are the most common reasons for
being admitted to this ward. The acute coronary syndrome can be divided into 3 types of
coronary artery disease associated to sudden rupture of plaque inside the arteries:
angina, Non-ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI), or ST-segment
elevation myocardial infarction (STEMI) – Appendix 4.
Such specific wards usually mean specific treatments.

In this ward, patients are

administered five key medicine classes. Anticoagulants (to make blood thinner),
Antiplatelets (to prevent clots formation, Dual Antiplatelet Therapy – DAPT – is common
in post-myocardial infarction patients), ACE inhibitors (lower blood pressure and reduce
stress on the heart), β-blockers (relax heart muscle, slow down heartbeat and decrease
blood pressure) and statins (control and lower LDC). Other medicines like pain relievers
and nitro-glycerine, used for chest pain that can also improve blood flow to the heart by
widening blood vessels, can also be encountered in these patients’ drug charts.
In this ward, I had the opportunity to do several case histories and, therefore, learn more
about heart-related conditions, since it's diagnosis to its treatment. One of the most
interesting cases was of a 70 years old man who was on cardiogenic shock. He was
admitted with chest pain complaints. After observation doctors diagnosed him with a
STEMI, which stands for an ST-Elevation Myocardial Infarction, in other words, a classic
heart attack. This heart attack was caused by an occlusion of the left anterior descending
artery – Anterior STEMI, which has the worst prognosis of all infarct locations with high
mortality rates. This is due to the fact that the area involved is larger in size resulting in
extensive heart damage. In this patient, STEMI also led to a cardiogenic shock with his
systolic blood pressure being below 90 mmHg. According to Xiushui Ren et al., the
definition of cardiogenic shock is a clinical condition resulting from inadequate tissue
perfusion due to a decrease of cardiac output, which can lead to organ dysfunction and
death [14]. In fact, cardiogenic shock remains the leading cause of death in acute
myocardial infarction patients, with mortally rates around 80%; however, this can be
decreased if the right technical emergency measures are taken [15].
Cardiogenic shock treatment is based on the 3 main principles: restoration of coronary
blood flow and tissue perfusion, correction of electrolyte balance, correction of acid-base
balance. This is accomplished through a combination of supportive medical therapies,
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reperfusion therapy, and mechanical support [16]. Medical therapies are used to target
a mean arterial blood pressure between 65 and 70 mmHg and include Intravenous fluids
(IVFs), vasopressor medications, and inotropes. Intravenous fluids should be given to
optimize "cardiac filling pressures and maintain euvolemia". There are no guidelines for
a specific IVF to be given but usually isotonic crystalloid solutions are the most commonly
administered. Vasopressors include norepinephrine, epinephrine, dopamine, and
vasopressin. Norepinephrine is considered the favourite option in comparison to
dopamine, since norepinephrine was associated with lower mortality, lower risk of
arrhythmic events, and lower adverse reactions [17, 18].

Although vasopressors

increase blood pressure they can also increase myocardial oxygen demand and the risk
of arrhythmias. Thus, these agents should be administered at the lowest dose and for
the shortest period possible [15]. Inotropes, such as dobutamine and milrinone, are used
to increase cardiac output through an increase in cardiac contractility. Reperfusion
therapy is guaranteed by either percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary
artery bypass grafting (CABG). PCI is recommended over GABG and over fibrinolytic
therapy. Mechanical support is used to support the patient blood flow and can be intraaortic balloon pump (IABP), percutaneous ventricular assist device (pVAD), and
extracorporeal life support (ECLS). One of the most common pVAD used is Impella
which was used in this case.
This patient didn't take any regular medicines prior to being admitted to the hospital nor
visited is GP regularly. With that said, he was started on DAPT with Aspirin (75mg OD)
and Ticagrelor (90 mg BD), ACE inhibitor – Ramipril (1.25mg OD), β-blocker – Bisoprolol
(1.25mg OD) and a cholesterol-lowering agent – Atorvastatin (80 mg OD). It was also
administered intravenous dopamine and norephedrine to maintain the mean arterial
blood pressure above 65-70 mmHg. Intravenous phenylephrine was also used has an
α- adrenergic agonist.
In this ward, I could learn more about cardiovascular emergencies and its guidelines of
treatment.

7.12 ICU and HDU
ICU and HDU stand for Intensive Care Unit and High Dependency Unit, respectively,
meaning these wards are for higher risk patients who have to be closely monitored and
supported. ICU treats patients in multiple organ failure with severe and life-threatening
illnesses and injuries, while patients who require close observation, treatment and
nursing care that cannot be provided on a general ward, but whose care is not as critical
as ICU patients are admitted to HDU (6 bedded ward).
In these wards, there are several aspects to take into account as, for example, arterial
hypertension. On one hand, blood pressure should be lowered and stabilized to normal
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values, however, this mustn't be done too quickly since it can compromise the normal
blood circulation which may cause other injuries, such as brain damage.
Since patients in these wards are highly medicated, the risk of medication interactions is
enormous. Inevitably, I came across with several cases of drug interactions in this ward.
One of these cases was one of a man who was on fluoxetine, clarithromycin, valproic
acid and chlorpromazine, concomitantly.

Chlorpromazine and clarithromycin

administered together can cause a serious interaction increasing the QTc interval,
increasing the risk of arrhythmias that might result in death. Another serious interaction
found was between fluoxetine and chlorpromazine since fluoxetine increases the level
and effect of chlorpromazine by affecting hepatic enzyme CYP2D6 metabolism which, in
its turn, can increase the risk of the serotoninergic syndrome. These two interactions
should be avoided by switching medicines to safer options. Fluoxetine can also interact
with chlorpromazine and clarithromycin increasing the QTc interval and therefore should
be monitored closely. These interactions should be reported in the drug chart so doctors
can be informed of these issues and do appropriate changes in the patient medication.
During my time in these wards, I had the opportunity to learn more about some medicines
from some case histories that I did. I learned about amiodarone, for instance, which is
an antiarrhythmic used greatly in ICU since it has very little negative inotropic activity
and a low rate of ventricular proarrhythmia, making it advantageous for use in patients
with heart failure [19]. It can, however, affect eyes, thyroid, liver, lungs and skin,
therefore, to ensure safety, a careful follow-up is essential to the care of patients taking
amiodarone [19]. From case histories, I could also learn more about phenytoin which is
regularly employed in the critically ill for prophylaxis or treatment of seizure disorders
[20]. This case was of an elderly man who was admitted to the HDU after feeling unwell,
generally weak with lower mobility and appetite. His status in HDU worsened to the point
he had to be admitted in ICU, in a low conscious state (low GCS), status epilepticus and
with acute kidney injury (AKI). To treat these issues: low GCS – phenytoin, status
epilepticus – hydrocortisone, and AKI - tazocin were administered. Phenytoin dosing can
be tricky and to ensure effectiveness without toxicity, it has to be very well controlled.
Some of the factors complicating phenytoin dosing include a narrow therapeutic window,
high degree of protein binding (interactions with other drugs or with diseases as renal
impairment, uraemia, among others may give rise to changes in phenytoin efficacy and
toxicity), and nonlinear pharmacokinetics [21].
Once again, the importance of a pharmacist and his knowledge was evidenced to
prevent secondary side effects, that in the last case scenario might lead to a lifethreatening condition.

Carolina Castel-Branco e Brito

University Hospital Galway

14

Farmácia Sena Padez

8. Clozapine Clinic
Even though psychiatry and clozapine clinic are not an integral part of the hospital
(although they share the same ground they are independently managed), this
department is followed by a pharmacist and, therefore, I decided to include this clinic in
my report. This clinic deals with patients who are on a Clozaril® regime (being clozapine
the active substance). Clozaril is used to treat schizophrenia, especially to treat resistant
schizophrenia (TRS). Clozaril has proven to be a very effective treatment, however, it
can reduce the number of white blood cells, particularly neutrophils. This is clearly a very
dangerous situation with patients being in higher risk of developing infections, that’s why
patients must undergo regular blood tests and only if results are satisfactory more doses
are given to them. However, side effects are not that common with very few people
experiencing neutropenia (2%) or agranulocytosis (1%). It was really interesting to
understand the role that a pharmacist can have in such a different patients cluster.

9. Microbiology rounds
The microbiology pharmacist establishes a link between pharmacy and microbiology
departments. This pharmacist would meet, every Tuesday, with one microbiology team
member, and together they would check the antibiotics chart section of several patients.
Microbiology department is extremely important in the prevention and control of acquired
hospital infections. This department also assumes the responsibility for making sure that
good practices are being followed by health professionals in order to prevent infections.
Knowing that almost half of the patient’s population is on an antimicrobial regimen, it is
clear that the risk of antibiotics resistances is very high. Therefore, this team works
together putting their efforts into eliminating prescription errors that might occur and
recommend more appropriate antibiotics to each patient situation.
I had the opportunity to shadow the microbiology pharmacist twice, which was extremely
interesting to understand how these teams work in the wards. Antimicrobials, (Appendix
5), Vancomycin and Gentamicin sections (Appendix 6) in drug charts were checked. I
learned about antibiotic dosing, antibiotic associations, side effects, therapeutic window
of some medicines and first measures and antibiotics to use in case of infection (to avoid
unwanted hospital resistances). Tazocin® (Tazobactam and Piperacillin), which is a
penicillin based antibiotic and, therefore, considered a broad-spectrum antibiotic, is one
of the most common antibiotics used in many wards in this hospital. Vancomycin, for
instance, can be used in cases like Clostridium dificille infections, endocarditis, sepsis,
soft tissues infections and so on, but its usage is directly responsible for ototoxicity and
nephrotoxicity and, therefore, this antibiotic has to be carefully monitored.
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I found the guidelines of this hospital a lot stricter when it comes to antibiotics policies
than the ones used by Portuguese hospitals. The use of antibiotics, although not perfect,
was a lot more rational, having blood cultures always as a support measure for choosing
the appropriate therapeutic regimens.

10. Production and Aseptic Unit
The production and aseptic service unit (PASU) is responsible for manufacture all
chemotherapy medicines as well as some immunosuppressant medicines. In this
hospital, oral chemotherapy medicines are not dispensed by the pharmacy department.
Total Parental Nutrition (TPN) is also not produced in this hospital and therefore all TPN
is bought and managed by the main pharmacy dispensary. PASU is situated in a different
area of the hospital and is constituted by the office, the storeroom (with appropriated
equipment such as refrigerators…), the preparation and checking room (prep room), the
clean room and the isolator room. Asepsis is the watchword in this department, being a
very controlled unit following strict rules to maintain the necessary conditions of air
quality. Air filters are a requirement and air levels are assigned according to the level of
asepsis required in each room (the isolator room is a class A room whereas the hatch is
a class B, the clean room a class C and the preparation room a class D room, being
class A the highest grade of asepsis).

Pharmacists and technicians work together in

this department.
The software used in this department consists in Clinichemo®, where patient records can
be found and production worksheets can be printed, Chemoscan®, where previous
prescriptions of patients can be found, and Mosaiq®, where all laboratory results and
clinical notes from patients can be checked.
Chemotherapy medicines are prepared in this department either for inpatients, admitted
to Corrib or Claddagh wards, or outpatients, day ward, when patients come to the
hospital only to receive their courses of IV medication.
Pharmacists job consists of screening and checking medicines prepared in this unit.
Pharmacists should check previous prescriptions, doses, weight, body surface area
(BSA) and laboratory results. Pharmacists are also responsible to check the final
medicines produced. Additionally, pharmacists have to ensure the adequacy of the
chosen treatment. Treatments must follow established regimes proposed by guidelines
of identities such as HSE and National Cancer Control Protocols (NCCP), therefore,
pharmacists must check the prescribed treatment against these guidelines.
Technicians are responsible for making the chemotherapy medicines. These workers
should be skilled and trained to work under high standards of quality following the good
manufacturing practice guidelines to ensure that the final product is in great condition for
human use. Prep and clean rooms each have three technicians working. In the prep
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room one technician is in the initial position of preparing everything that needs to go into
the clean room, the second is cleaning each tray that is going into the clean room, and
the third is receiving the final product from the clean room and screening for drug, dose,
volume, batch and patient before handling it to the pharmacist check. In the clean room,
two technicians are working in the isolator and the third is checking everything that is
going in and out of the clean room and checking the two technicians work. Medicines
produced in PASU can have a maximum of six validity days and usually, this is the days
assigned to these medicines. Some exceptions, like microbiology results or any
equipment failure, may lead to a decrease in this amount of days.
When patients are about to start one chemotherapy cycle their blood is analysed and
accordingly to the results they may or may not begin treatment. Outpatients that have
their blood results altered may be admitted to Corrib or Claddagh wards. Cytotoxic drugs
cause a decrease in white blood cells, so after treatment patients should be allowed time
(e.g. usually 21 days in case of CHOPR regime to treat non-Hodgkin lymphoma, the
majority are 3 weeks regimens, but there are also 2 week regimens such as paclitaxel
and cyclophosphamide) so their white blood cells count may increase and stabilize to
proceed to the next round of chemotherapy. Weigh and BSA is checked for any
oscillations. A deviation from 10% requires the doses to be adjusted accordingly.
In this department medication cost is an enormous concern, this because cytotoxic drugs
are highly expensive and, therefore, must be prepared consciously. This associated with
the fact that patients can only be administered their IV courses when labs are checked
and confirmation if the patient can actually have a place in day ward to receive their
medicines results in a delay on the production of medicines and, therefore, in their
administration. In fact, a chemotherapy cycle usually means that patients will spend the
whole day in the hospital. Clearly, this is not an ideal situation for the patient's well-being.
Efforts are being made in this regard and health professionals are working together on a
project to make these patients lives much easier. In a general and simplistic way, this
project aims to decrease waiting time by these patients coming in on a day to the hospital
to get their blood collected, which would take approximately 30 min, and in the following
day have the chemotherapy course ready to be administrated.
The first day was mainly to understand how this department works. The days after I could
observe pharmacists screening and checking prescriptions for chemotherapy, and I even
had the opportunity to be in the prep. room observing the first steps of manufacturing. It
was really interesting to spot the similarities with the Portuguese system.

11. Clinical Trials
This department consists of one office and one regulated temperature dispense. In this
unit, pharmacists work in order to provide a quality service in clinical trials.
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In GUH the most common clinical trials are from certified laboratories and the majority of
patients in trials are chemotherapy patients. However, since 2008 GUH and NUIG are
working together in a joint effort to support patient-focused research studies and clinical
studies aimed at understanding a range of diseases [22]. Additionally, it's also aimed to
translate the knowledge obtained through this research work into reimbursed,
regulatorily approved advances in patient care as speedily as possible. In my opinion,
this is something lacking in Portuguese reality. I studied in one of the best pharmacy
faculties of the country, with state-of-the-art equipment, laboratories and highly qualified
personnel and professors. However, I feel that research projects lack a more clinical
perspective they could easily have if integrated into a hospital environment.
In this unit, I had the opportunity to understand the different phases that clinical trials are
submitted and all its regulation.

12. HIV outpatient’s
HIV outpatient’s unit is responsible for dispensing antiretroviral therapy. This department
is situated at the infectious diseases site. In each visit patients have their blood checked
and weight and blood pressure registered. Their blood is tested for CD4+ T cells count
and viral load. When first diagnosed these patients have their CD4+ blood count very low
(less than 200 cells per mm3) whereas their viral load is very high [23]. However, if
following the correct therapeutic scheme patients will have their CD4+ blood count higher
and stable and viral load undetectable, managing to live a completely normal life.
The pharmacist responsible does a small interview where questions, such as how he/she
is feeling with the medicines prescribed, if there are any concerns about an adverse
reaction or if he/she is following the therapeutic scheme correctly, are made. One of the
most important questions to be made is if there were any changes in the patient’s
medication, since introducing a new medicine may lead to serious implications (either by
reducing or increasing medicine levels in the blood, making it less or more effective or
so strong that it can cause toxicity). Interactions between HIV medicines and other
medicines are common, so this must always be checked.
Before starting any antiretroviral therapy, patients must always be tested for the
presence of class I allele HLA-B*5701. A screening test for this allele can identify patients
who are at risk of developing a life-threatening hypersensitivity reaction to abacavir
(nucleoside reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV) [24]. If HLA
positive these patients can’t take abacavir, so a different regime must be prescribed.
In this department, I had the opportunity to observe patient interviews and medicines
dispensation, understanding the importance of this unit. I could also observe a more
psychological facet that a pharmacist must have towards patients since there's always
the issue of mental sanity involved in these cases.
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13. Medication Safety
During my internship in the hospital, I had the opportunity to see the work of a pharmacist
in different contexts, such as the dispensary, wards, clozapine clinic, PASU and also
Medication Safety office. One of the medication safety coordinator roles is to promote
the safe use of medicines and be the main experts in this area. These professionals deal
with the management of medication incident reports, improving the reporting and
learning from mistakes. They can also improve services by making guidelines and checklists so that the work of health professionals is more uniformized and done correctly [25].
It's an example of this, a list, made by the medication safety coordinator, of high alert
medication which can be extremely dangerous if errors occur [25]. Therefore, when
handling this medication, safety must be the main concern. Because the use of medicine
is so common in healthcare, it is believed that “medication usage is the leading cause of
unintended harm to patients availing of hospital care”. Hence the reason why a
medication safety office is so important in hospitals [26].
Incidents in the wards are highly recommended to be reported on Q-Pulse so they can
be properly followed and solved. When incidents are reported, they should be assessed
as soon as possible and given a triage classification. This triage classification helps
streamline the process of follow-up. It has 3 colours, green meaning no follow-up is
needed, yellow meaning a brief follow-up is needed and red meaning a comprehensive
with a multidisciplinary team review is needed. Follow-up of incidents is useful to give
the incident a classification, risk score and to make suggestions for quality improvement.
HSE has its own risk assessment tool which is used in GUH (Appendix 7). GUH follows
The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC
MERP) guidelines.
Due to professional secrecy, I cannot discuss concrete examples I learned. However, I
can elucidate that the most recurring errors reported in the fourth quarter of 2017 were
wrong dose or frequency. Moreover, the most common drug class associated with errors
were analgesics. This means that there’s still a great deal of work to be done with medical
personnel in order to ensure medicines safety and effectiveness. This role can be very
well executed by pharmacists, who are, in my point of view, the most capable health
professionals to deal with medicines and its vicissitudes, namely its dosage and
frequency.

14. Meetings and Learning at lunch sessions
In this internship, I had the opportunity to be constantly learning, not just when I went to
the wards but also when I went to meetings and learning lunch sessions. It's a known
fact that health professional has to keep up to date in an area that is constantly changing.
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Therefore, these professionals should try, in every possible way, to acquire new
knowledge in order to provide the best possible health services. Thus, every Wednesday
at lunchtime there are lectures that pharmacists and other health professionals can assist
in the hospital. The lectures can be literally about anything, can be about specific
diseases, drug classes, drug charts, but they can also be about other relevant topics. In
my perspective, I think these learning sessions are really useful and are a good practice
that should be followed not only by hospital pharmacy departments but also in any
community pharmacy.
I also had the opportunity to attend some meetings with my tutor, most of which were
about a project he was developing in the day ward cancer patients. There were also
other meetings that I had the opportunity to attend such as clinical pharmacists and one
on acute pain services. These meetings helped me integrate better and have a
perspective on how these services are provided at this hospital and what things can
improve. I also had the opportunity to attend Kaizen sessions, where several wards
projects were presented and discussed, and whether their implementation was
improving the quality services or not. One of these projects was one of the day ward
cancer patients.

15. Projects
During my internship, I was also challenged to develop some projects and as such, I
developed, together with my fellow intern, quick reference guides to different wards like
St. Bernardettes, St. Nichola’s, Corrib and Claddagh’s wards, and also an audit to drug
charts correct filling. The quick reference guides were really useful as aid when working
in these wards since they contained relevant information, such as drug indication, route
and its dosage, about the most expensive and used medicines in each ward. The audit
made me understand the importance of a correct filling of drug charts since any mistake
can lead to a major concern in patient's safety. For instance, if the allergy section is
mistakenly ticked to be nill or left blank and the patient has, in fact, drug allergies, this
can lead to a serious situation that can ultimately lead to the patient's death. I feel that
these projects enabled me to use skills and develop even more competences, that
makes me a more capable professional.

16. Conclusion
In conclusion, I leave Galway certain that I made the right decision by choosing this
institution to do my internship. I feel lucky to have had the opportunity to undertake these
three months internship in GUH and, for sure, I wouldn’t do it anywhere else but here.
During this time, every day was a new experience and I was constantly put to test which
made me grow, not only as a pharmacist but also as a person. It was such a challenging
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experience and self-learning process, in a foreign country with a foreign language but I
couldn’t be more thankful for learning so much in such a short period of time.
I had the opportunity to use the knowledge learned during my course and develop it in a
more practical and clinical context. I also got to understand the importance of keeping
updated on different matters in order to provide the best healthcare services possible.
I learned a lot about the role pharmacists have in the hospital. Contrary to what happens
in Portugal, pharmacists have a close contact with patients, providing a better quality of
health services. It was exceptional to observe their willingness to provide the best
services they possibly can even with limited resources. I think Portuguese hospitals have
a lot to learn from Ireland hospitals in order to provide a better, patient-centred, health
service. It would be so rewarding for Portuguese pharmacists to be able to intervene as
health agents at a decision-making level and having a more active role in the patient's
wellbeing. Moreover, patients would also benefit since they would be more informed
about their medicines as pharmacists would have this role. Pharmacists in Ireland are
truly recognized as a great team asset, with other health care professionals seeking for
them for advices, and understanding the importance to have such a multi-tasked, skilled
and highly qualified professional in their teams.
Finally, I need to highlight the excellence of the team who welcomed me and provided
me with a great environment to grow and to learn. I will be forever thankful and will,
definitely, apply the work ethics that I have experienced here throughout my career as a
pharmacist.
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Appendix

Appendix 1. Internship rota
Monday
Week 1:
29/01 –
02/02
Week 2:
05/02 –
09/02
Week 3:
12/02 –
16/02
Week 4:
19/02 –
23/02

Week 6:
05/03 –
09/03

Week 7:
12/03 –
16/03

Week 8:
19/03 –
23/03

Week 9:
26/03 –
30/03

Week 10:

Wednesday

am

Introduction to
the department

St. Nichola’s

pm

Learning

A&E
St. Nichola’s

Psychiatry
Clozapine Clinic
Clinical pharmacy mtg.
Learning session
(Drug charts)

am

St. Nichola’s
(H scoring)

St. Michael’s

ESU

pm

St. Nichola’s

am

Neonatal
CCU

St. Pius
ESU
Neonatal
St. Annes

pm

St. Pius

ESU

am

St. Pius

Paeds Project

pm

Paeds Project

am
Week 5:
26/02 –
02/03

Tuesday

pm

St. Teresa’s
CCU
ESU
Meeting –
Acute Pain
services
Nichola’s
Project

am

Claddagh

pm

Nichola’s
Project

Microbiology
rounds
Shannon’s
Nichola’s
Project
St. Anthony’s
Meropenem
round
Corrib
Claddagh
Nichola’s
Project

St. Pius

Thursday
Corrib
Claddagh
St. Pius
A&E
ESU
St. Pius
CCU

St. Anthony’s
Neonatal
ESU

ESU

St. Pius

St. Gerard’s

St. Teresa’s

Paeds
Paeds Project

Kaizen

Corrib
Claddagh

Corrib
Claddagh

Corrib

Nichola’s Project

Nichola’s Project

St. Pius
St. Teresa’s
Paeds Project
Cancer project mtg.
Paeds
Paeds Project
Nichola’s Project

GAPP app meeting

Corrib

pm

Nichola’s
Project

am

Corrib
Claddagh

pm

Paeds Project

Clinical History
Kaizen

Corrib
Microbiology round
St. Nichola’s
St. Anthony’s
Corrib and Claddagh
Project
Nichola’s
ESU

Meeting Paeds
Nichola’s Project
Claddagh
St. Nichola’s
St. Anthony’s
Paeds Project
Paeds Project
St. Nichola’s
ESU
CCU
Clinical case
Corrib and
Claddagh project
St. Nichola’s
ESU
Paeds

am

St. Nichola’s

St. Nichola’s
ESU

St. Nichola’s
ESU

pm

Corrib and
Claddagh
project

Corrib and
Claddagh
project

Paeds
Claddagh and Corrib
project

Medication Safety

Audit

Audit
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CCU

Neonatal

ESU

am

am

Friday
Dispensary
ICU
HDU
Cancer project
meeting

University Hospital Galway

Paeds Project

St. Nichola’s

St. Nichola’s
ESU
Corrib and
Claddagh project
St. Nichola’s
Enda’s
Gerards
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02/04 –
06/04

Week 11:
09/04 –
13/04

Week 12:
16/04 –
20/04

Week 13:
23/04 –
27/04

pm

Audit

Audit

Audit
ESU
St. Nichola’s
Clinical trials
Audit

St. Nichola’s
Endas
Michael’s
Clinical trials
Audit

St. Nichola’s
Paeds
ESU
PASU
Audit

am

Medrec

Audit

Audit
Medication safety

pm

Audit

Medrec
ESU
St. Anne’s

Audit

Medication safety

Paeds

am

Medrec

ESU
St. Anthonys

PASU

Neonatal
St. Anthonys
St. Nicholas
ESU

Medrec and
History
reconciliation

pm

St. Anthonys
St. Nicholas

PASU

Paeds
CCU

Medrec and
History
reconciliation

am
pm
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St. Nichola’s

University Hospital Galway

PASU
PASU
Audit
HIV outpatients
Audit
St. Gerard’s and
Angelas

St. Nichola’s
St. Gerard’s
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Appendix 2. Drug Chart

Carolina Castel-Branco e Brito

University Hospital Galway
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Appendix 3 – Warfarin drug chart section
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University Hospital Galway

27

Farmácia Sena Padez

Appendix 4 – Schematic representation of different types of myocardial
infarction

Myocardial Infarction

ST Elevation
(STEMI)

Anterior

Carolina Castel-Branco e Brito

Non-ST Elevation
(NSTEMI)

Inferior

University Hospital Galway
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Appendix 5 – Antimicrobials drug chart section
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Appendix 6 – Gentamicin and Vancomycin drug chart section
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Appendix 7 –Risk assessment tool
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