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RESUMO 

 

O Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária traduz-se no culminar do ciclo de estudos 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. A profissão farmacêutica encontra-se numa 

posição privilegiada para o desempenho daquela que é a sua meta: preservar, promover e 

restaurar a saúde da população. A proximidade com a comunidade faz do farmacêutico um 

profissional de saúde frequentemente requisitado e, na qualidade de especialista do 

medicamento, é da responsabilidade do mesmo garantir que a sua utilização representa um 

acréscimo positivo e seguro para a saúde da comunidade. Sendo que, na maior parte das vezes, 

representa o primeiro ou o último profissional de saúde com o qual o utente contacta, possuindo  

desta forma um papel de elevada responsabilidade.  

O dinamismo e a versatilidade do farmacêutico espelham-se, assim, num conjunto de serviços e 

atividades prestados à comunidade pelas farmácias, desde a sensibilização e educação dos 

utentes até ao acompanhamento farmacoterapêutico e monitorização de parâmetros fisiológicos 

e bioquímicos. 

O presente relatório tem como objetivo retratar sucintamente a minha experiência e 

aprendizagem bem como as atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular em farmácia 

comunitária, realizado durante três meses na Farmácia Aliança, encontrando-se dividido em 

duas partes. A primeira visa a descrição das competências adquiridas, tarefas realizadas  e 

experiências vivênciadas no decorrer do estágio, sendo a segunda parte referente aos temas por 

mim desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica e os quais pretenderam ser uma mais-

valia e se possível criar um impacto positivo na vida dos utentes da farmácia. O primeiro tema 

subordinado à Proteção Solar, complementado com um rastreio de afeções cutâneas, o segundo 

tema referente à Diabetes e à verificação da calibração dos respetivos aparelhos de medição de 

glicemia e o terceiro referente à Escabiose. 
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PARTE 1: Descrição das atividades desenvolvidas no Estágio  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) tem como atividade final o estágio 

profissionalizante em Farmácia Comunitária (FC), uma componente essencial no percurso 

académico de um farmacêutico, uma vez que visa reforçar e complementar as valências 

adquiridas ao longo do curso e a consequente integração dos mesmos no mercado de trabalho 

e na realidade profissional existente em farmácia comunitária.  

O meu estágio teve a duração de 3 meses, de dia 14 de maio a 17 de agosto, sendo que o 

presente relatório, pretende ser reflexo das oportunidades que surgiram no decorrer do mesmo, 

bem como da minha experiência enquanto estagiária na Farmácia Aliança (FA), representada 

através de um conjunto de funções inerentes à profissão por mim realizadas e descritas na 

Tabela 1.  

 

 

 

2. FARMÁCIA ALIANÇA E GRUPO FASTFARMA, FARMÁCIAS LDA. 
 

A FA integra, conjuntamente com a Farmácia Santo António e o Espaço Saúde Lionesa, o grupo 

FastFarma Farmácias, Lda. A FA abriu portas ao público em 1909, no entanto desde 1984, 

encontra-se sobre a alçada do Dr. Carlos Brás da Cunha, atual proprietário e diretor técnico. Foi 

então sobre a sua alçada que a farmácia iniciou o seu processo de expansão e diferenciação de 

serviços. 

Tarefas realizadas 
Maio 

(14) 

Junho Julho Agosto 

(17) 

Adaptação e integração ao espaço 

e farmácia 

    

Gestão de 

Devoluções 

    

 

Controlo dos prazos de validade 

 

    

Receção, verificação e 

armazenamento de produtos 

 

    

Determinação dos 

parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos 

    

Atendimento 

 

    

Laboratório 
    

Tabela 1. Cronograma das tarefas realizadas na FA 
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No âmbito do meu estágio tive a oportunidade de conhecer os diferentes locais que integram o 

grupo e de perceber as dinâmicas referentes a cada local, bem como o método de trabalho aí 

desenvolvido. Diariamente é feita uma valência de serviços entre os locais, sendo a comunicação 

constante e essencial ao bom funcionamento do grupo como um todo, e a dinâmica existente 

uma mais valia, uma vez que, permite um resposta mais abrangente às solicitações dos utentes. 

 

  3.  ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA ALIANÇA 

 

 3.1  Localização e Horário de Funcionamento 
 

Localizada no centro da Cidade do Porto, Rua da Conceição 2-18, Cedofeita, possui localização 

privilegiada, o que lhe permite além de uma grande procura, uma procura feita por um grupo 

muito heterogéneo, desde trabalhadores de locais nas proximidades, população mais nova e 

turistas, bem como de clientes fidelizados que procuram a farmácia não só pela sua vasta gama 

de produtos e serviços, mas especialmente pelo atendimento personalizado, que permite um 

aconselhamento e um acompanhamento mais completo, contando com profissionais de saúde 

altamente especializados. 

No que diz respeito ao horário de funcionamento, a FA encontra-se aberta ao público de 

segunda-feira a sábado, das 8h30 às 22h00, cumprindo assim as exigências impostas pelo 

Decreto-Lei (DL) nº53/2007, de 8 de março [1]. 

Isto permitiu-me desenvolver um contato com um grupo muito distinto de utentes, revelando-se 

interessante a oportunidade de contactar com pessoas de diversas idades e classes sociais 

diferentes. No que toca aos horários, estes foram rotativos, permitindo-me conhecer a dinâmica 

da FA ao longo do dia. 

3.2  Espaço Físico interior e exterior 
 

Na qualidade de prestador de serviços, uma farmácia de oficina deve estar perfeitamente 

sinalizada, de forma a permitir a sua rápida identificação por parte da população. A FA possui 

instalações que cumprem os requisitos presentes nas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF)  para 

Farmácia Comunitária [2,3]. Tendo por base estas premissas, a FA garante a sua evidente 

sinalização recorrendo a um símbolo “cruz verde” iluminado e a uma placa à entrada, com o 

nome da farmácia e do diretor técnico. Visível para o exterior existe, ainda, um LED que 

disponibiliza informação relativa aos vários serviços prestados pela farmácia, bem como o seu 

horário de funcionamento. 

A FA encontra-se essencialmente dividida em duas áreas individualizadas (conforme ilustrado 

no Anexo I), sem comunicação interior e com entradas independentes. A área principal é 

constituída por uma zona de atendimento ao público, sendo que a mesma engloba, um espaço 

destinado à realização de provas bioquímicas, administração de vacinas e prestação de serviços 

de enfermagem; um armazém; um gabinete de dermocosmética; um laboratório e um escritório. 

Este espaço de atendimento ao público apresenta-se como um espaço agradável e devidamente 

iluminado, reunindo as condições para uma relação de bem-estar entre o utente e a farmácia. 
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Em todo o espaço é feita uma exposição de vários produtos, através de lineares e expositores, 

sendo os produtos expostos essencialmente de dermocosmética, de higiene oral, de dietética, 

suplementos vitamínicos e uma ampla gama de produtos de fitoterapia e naturopatia. A outra 

área mencionada destina-se ao aconselhamento e dispensa de produtos de ortopedia e de 

puericultura. 

 

3.3  Recursos Humanos 
 

A atribuição de funções específicas aos diversos funcionários permite melhorar o funcionamento 

e organização da farmácia, possibilitando a prestação de um melhor atendimento ao utente. A 

qualidade dos serviços prestados na FA é assegurada diariamente por uma equipa coesa e 

organizada constituída por 9 profissionais (Anexo II) que se enquadram no quadro farmacêutico 

e não farmacêutico.  

A direção técnica da FA encontra-se ao encargo do Dr. Carlos Cunha de acordo com Decreto-

Lei nº 307/2007, referente ao regime jurídico das farmácias de oficina, artigo 21º [4].  

4.  FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

O farmacêutico deve usufruir de várias fontes de informação de apoio à prática farmacêutica, 

devendo uma farmácia de oficina dispor da mesma segundo o artigo 37º do DL nº 307/2007 de 

31 de agosto. Esta norma compreende o Prontuário Terapêutico, o Mapa Terapêutico, o Índice 

Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português [4]. 

Para além destes exemplares, na FA, estão disponíveis para consulta documentos de referência 

sobre Legislação Farmacêutica, uma ampla gama de fontes de informação sobre Homeopatia e 

Naturopatia, bem como fontes bibliográficas sobre Farmácia Clínica. Estes documentos 

constituem uma mais valia para esclarecer dúvidas pontuais acerca de indicações terapêuticas 

e posologia, contraindicações e interações relativas a determinados medicamentos ou 

substâncias.  

Assim sendo, o desenvolvimento de aplicações tecnológicas específicas para a área da saúde 

tem vindo a colmatar um conjunto de dificuldades, existindo ferramentas que permitem, 

atualmente, ao farmacêutico a consulta rápida de informação fidedigna acerca dos 

medicamentos. 

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

se revelaram bastante úteis, nomeadamente como apoio ao desenvolvimento dos projetos. 

 

5. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA 

 

  5.1 Sistema Informático 
 

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

para gestão do serviço é o Sifarma 2000® autorizado pela Associação Nacional de Farmácias 

(ANF), instalado e monitorizado pela Global Intelligent Technologies (Glintt). Através do Sifarma 
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2000®, é possível uma gestão da farmácia e do circuito do medicamento, sendo uma ferramenta 

que permite o desempenho de um conjunto variado de funções tais como a criação, envio e 

receção de encomendas, o controlo de prazos de validade, o processamento e regularização de 

devoluções, criação de fichas de cliente e de produto, a estatísticas de vendas e o fecho mensal 

e anual do receituário [5]. Dotado de uma base de dados com informações técnico-científicas, 

facilita a atividade farmacêutica, permitindo uma prestação de cuidados mais segura, 

minimizando a ocorrência de erros e garantindo a rastreabilidade de todos os procedimentos [6]. 

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

revelou uma ferramenta importante na minha evolução enquanto futura farmacêutica. 

 

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

 

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

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

vendas, os níveis de stock e a sazonalidade dos produtos. Aquando da aquisição de um produto 

farmacêutico, a farmácia passa a ser parte integrante do circuito próprio destes produtos. Inicia-

se, assim, um processo faseado de responsabilização, que envolve a conservação dos produtos, 

o seu armazenamento e o controlo da sua qualidade até à dispensa ao utente.  

O aprovisionamento de uma farmácia pode ser conseguido através de intermediários 

(distribuidores) ou diretamente aos laboratórios. Para a aquisição dos produtos contribuem ainda 

a qualidade dos mesmos e as condições comerciais disponíveis mais vantajosas para a farmácia. 

Uma vez definido um determinado stock, é necessário efetuar pedidos de encomenda diários. 

Estas destinam-se à compra de grandes quantidades de produtos e estão associadas a um preço 

inferior ou outra condição, resultando por norma numa maior margem de lucro. Contudo é preciso 

ter em conta a rotação e o preço do produto em questão, sendo por isso necessário um 

conhecimento profundo do produto em si e do mercado.  

O contacto com laboratórios faz-se através de delegados de informação, por solicitação 

telefónica ou reunião. Em contraste, as encomendas a distribuidores realizam-se diariamente, e 

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

quantidades de cada vez, além de que o processo de entrega é mais rápido. Assim, na FA, o 

critério que determina a escolha de uma ou de outra opção é a sustentabilidade económica, 

financeira e fiscal da compra, em função das condições comerciais apresentadas à farmácia, no 

que diz respeito ao prazo de entrega e de pagamento, às condições de transporte e a eventuais 

descontos aplicáveis. Os principais fornecedores da FA são, assim, a OCP PORTUGAL, a 

Cooprofar e a Alliance Healthcare®. 

O Sifarma 2000® apresenta 3 tipos diferentes de encomendas que podem ser feitas: as 

encomendas diárias, as encomendas via verde e as instantâneas.  
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5.2.1 Encomendas diárias 
 

Por norma, estes pedidos são gerados automaticamente através do Sifarma 2000®, tendo por 

base os valores de stock máximo e mínimo definidos para cada produto, por comparação com o 

stock da farmácia no momento de criação da encomenda. Assim, de acordo com a sazonalidade 

da média de vendas, o responsável pela realização das encomendas diárias pode aumentar ou 

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

bonificações. Na FA, estas encomendas podem ser realizadas em três momentos do dia.  

5.2.2 Encomendas por via verde 
 

São elaboradas quando se trata de produtos que apresentem quota limitada, ou seja, produtos 

que nem sempre se apresentam disponíveis. Este tipo de encomendas, solicita o número da 

receita que contém o produto requisitado, podendo de seguida ser escolhido o fornecedor e a 

quantidade solicitada. 

5.2.3 Encomendas instantâneas 
 

Destinam-se a produtos pontuais que por norma a farmácia não possui, por uma gestão racional 

de stocks. Este tipo de encomendas é feito durante o atendimento, sendo que é indicado pelo 

fornecedor o momento previsto da chegada do produto em questão à farmácia. Este tipo de 

encomendas pode ser feito pelo sifarma ou por telefone. Este tipo de encomendas pode ser feito 

pelo Sifarma ou por telefone. 

Durante o estágio, realizei diversas vezes encomendas instantâneas e por via verde, pelos 

métodos mencionados previamente. 

5.3 Receção e conferência de encomendas 
 

Após realização da encomenda, o passo seguinte passa pela receção e verificação das 

encomendas efetuadas. Os MPS chegam à FA dentro de caixotes de cartão ou caixas de 

plástico, e são entregues através de uma porta lateral que dá acesso ao armazém principal, 

evitando assim a perturbação da área reservada ao atendimento ao público. Os produtos de frio 

são acondicionados em contentores específicos, de modo a garantir temperaturas baixas de 

conservação, requeridas pelos mesmos produtos.  

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

onde estão presentes os seguintes dados: nome do fornecedor e destinatário, quantidades 

pedidas e aviadas, produtos encomendados e respetivo Código Nacional de Produto (CNP),  

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

Público (PVP). 

Na receção das encomendas, procede-se à leitura do CNP de cada produto, através do leitor 

ótico ou por introdução manual. Durante a receção devem ser conferidas quantidades e 

integridade de todos os produtos, bem como o PVF e PVP, os prazos de validade (PV) e as 

bonificações, devendo ser introduzida a validade mais curta no SI.  
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No que toca aos produtos de venda livre, o PVP é definido pela farmácia e devem ser tidas em 

conta as margens de lucro, ajustando-as conforme o estipulado pela farmácia. 

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

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

Os psicotrópicos, as benzodiazepinas e os estupefacientes estão sujeitos a um controlo especial 

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

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

original ao passo que o duplicado permanece com o fornecedor, sendo que ambos devem 

conserva-las durante 3 anos. Estas guias, bem como as faturas das encomendas dos diferentes 

fornecedores são arquivadas em pastas próprias, devidamente identificadas.  

5.4 Armazenamento 
 

Finalizada a receção da encomenda, procede-se ao armazenamento dos MPS, de acordo com 

as características de cada produto. Este passo é fundamental, uma vez que, um bom 

armazenamento se traduz num atendimento mais fácil, rápido e eficaz, bem como numa forma 

de garantir que as condições de conservação de cada produto em particular são mantidas. Todos 

os MPS devem ser armazenados em locais com humidade e temperatura inferiores a 60% e 

25ºC, respetivamente, à exceção dos produtos termolábeis que possuem especificações 

particulares [2]. Para esse efeito, recorre-se a dispositivos que monitorizam e registam estes 

parâmetros, pelo que devem ser avaliados e calibrados, regularmente.   

De acordo com o determinado por lei, na FA, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

encontram-se fora da vista e do alcance dos utentes, enquanto os medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM), os produtos de dermocosmética, os bucodentários, os dietéticos, os 

produtos de puericultura e os dispositivos médicos de ortopedia, se encontram expostos ao 

utente, de modo a captar a sua atenção e possível aquisição. No que diz respeito aos 

medicamentos, estes encontram-se separados por forma farmacêutica (FF). Todos estão 

organizados por ordem alfabética, segundo a designação comum internacional (DCI) e segundo 

o nome comercial nos restantes casos. 

Os medicamentos que se apresentam sob a forma de comprimidos ou cápsulas estão guardados 

por ordem DCI, parte deles numa zona recuada da área de atendimento ao público e outra parte 

no armazém. No armazém encontram-se também guardados os medicamentos apresentados 

sob a forma de semi-sólidos, xaropes, gotas, granulados e ainda injetáveis, medicamentos de 

veterinária, medicamentos de uso externo, produtos de higiene e dispositivos médicos. Exemplos 

como vacinas e insulina, encontram-se armazenados no frigorifico. No caso particular dos 

psicotrópicos e estupefacientes, existe legislação que obriga a que estes medicamentos sejam 

acondicionados num local separado, não identificado e de difícil acesso.  

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

armazenados no sotão, nas gavetas de excedentes e prateleiras superiores do armazém 

principal ou no armazém do andar superior da farmácia. 
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De acordo com o Manual de Boas Práticas, na FA, todos os produtos farmacêuticos são 

distribuídos segundo os métodos de armazenagem FEFO (First-Expire, First-Out), pelo que os 

medicamentos com prazo de validade inferior são os primeiros a ser dispensados e FIFO (First-

In, First-Out), no caso dos produtos que não possuem prazo de validade, uma vez que estes são 

dispensados de acordo com a ordem de aquisição pela farmácia [7]. 

Durante grande parte do estágio, fui encarregue de rececionar, conferir e armazenar os produtos 

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

de toda a logística por trás do aprovisionamento de uma farmácia. 

 

5.5 Gestão de stocks  
 

Uma gestão rigorosa de stocks é fundamental para o bom funcionamento da farmácia, bem como 

para a otimização dos lucros da mesma. 

Um dos principais objetivos, da FA, é garantir e facilitar o acesso dos utentes a todos aos 

produtos, num curto espaço de tempo e ao menor custo. Assim, para o funcionamento eficaz da 

farmácia, quando solicitados, os produtos devem encontrar-se presentes e em número suficiente. 

O objetivo da gestão de stocks passa então por garantir as quantidades mínimas de produtos de 

forma a satisfazer as necessidade dos utentes, bem como controlar os gastos excessivos no 

aprovisionamento, garantindo o máximo de retorno. Esta gestão é realizada através do Sifarma 

2000®, o qual apresenta uma ficha informática de cada produto existente na farmácia. Quando 

o stock mínimo é atingido, é gerada uma encomenda de modo a ser reposto o stock máximo. As 

encomendas geradas automaticamente podem ser revistas e alteradas, sendo depois enviadas 

ao fornecedor, contudo, é necessária uma verificação regular dos stocks físicos, para garantir 

que estes se encontram concordantes com os stocks informáticos.  

 

5.6 Controlo prazos de validade 
 

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

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

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

mês, através da emissão de uma listagem de todos os produtos existentes na farmácia. No 

decorrer deste processo, produtos que efetivamente apresentam uma validade compreendida no 

prazo definido são separados a fim de serem devolvidos ao respetivo fornecedor com a 

correspondente nota de devolução devidamente justificada, cuja emissão retira os produtos em 

questão do stock da farmácia. No controlo mensal faz-se também a contagem física destes 

produtos para verificar se está de acordo com o sistema informático, além de se corrigir os PV. 

 

5.7 Gestão de devoluções 
 

Existem situações em que é necessário recorrer-se a devoluções, nomeadamente quando os 

produtos apresentam um PV a expirar ou algum dano em si ou na própria embalagem, quando 
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se trata de um produto que não corresponda ao pedido ou não encomendado, ou quando o 

INFARMED assim o requisita, por meio de circulares.  

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

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

original e o duplicado são enviadas ao fornecedor enquanto que o triplicado fica na farmácia, 

arquivada numa pasta específica.  

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

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

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

de modo a ficar registada informaticamente. Caso a sua devolução não tenha sido aceite, é da 

responsabilidade da FA encaminhar os produtos para a Valormed ou para a recolha de químicos.  

 

6.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS E ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

 

6.1 Dispensa   
 

Compete ao farmacêutico fazer a dispensa do medicamento de forma crítica, com base nos 

aspetos terapêuticos, contra-indicações e interações medicamentosas e adequação ao utente. 

É de extrema importância a tentativa de identificação e resolução dos problemas, sendo fucral a 

promoção da adesão à terapêutica e o fomento do uso racional do medicamento na comunidade. 

De modo a desempenhar esta função, o farmacêutico deve reunir não só competências 

científicas e técnicas, mas também, de carácter humano e social, de forma a permitir que se 

estabeleça uma relação de confiança com o utente. É, assim, essencial direcionar o 

aconselhamento em função do utente, prezando sempre uma linguagem adequada e objetiva.  

 

6.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  
 

Como o próprio nome indica, os MSRM, podem ser dispensados mediante apresentação de uma 

receita prescrita por um profissional de saúde devidamente identificado e habilitado para tal. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de entrar em contacto com receitas médicas (RM), 

uma vez que uma grande parte dos atendimentos incluíam MSRM, sendo estes uma parte 

bastante significativa da faturação da farmácia.  

De acordo a legislação em vigor, estão sujeitos a RM medicamentos que [8]: 

a) possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, caso sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam;  

c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar;  

d) se destinem a ser administrados por via parentérica. 

Segundo a mesma legislação, os MSRM podem ser classificados como [8]:  
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Medicamentos de receita médica renovável - no caso de tratamento de determinadas doenças 

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

necessidade de nova prescrição médica e não haja comprometimento da segurança da sua 

utilização. 

Medicamentos de receita médica especial -  são assim considerados os que obedeçam a uma 

das seguintes condições:  

a) Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro;  

b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais;  

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por 

precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior.  

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

em regime de ambulatório. 

Medicamentos psicotrópicos - Todos os medicamentos considerados psicotrópicos ou 

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

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

prescritos isoladamente, ou seja, a receita não deve mencionar outro tipos de medicamentos [9, 

10]. As farmácias têm que enviar ainda, ao INFARMED, o registo de saídas destes 

medicamentos e das respetivas receitas manuais de cada mês, até ao dia 8 do mês seguinte, 

sendo o balanço dos mesmos enviado anualmente. 

 

6.2.1 Receita Médica   
 

A prescrição de MSRM deve ser realizada em conformidade com a legislação que se encontra 

em vigor e de acordo com o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM) devendo incluir, obrigatoriamente, a respetiva DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação, quantidade e posologia [11]. De acordo com os modelos aprovados, a prescrição 

de medicamentos deve ser feita, preferencialmente, através de receita electrónica, sendo que o 

prescritor pode proceder à emissão manual de receita, excepcionalmente, até um máximo de 

quarenta receitas mensais, as quais têm de conter a denominada “exceção” que justifique a 

prescrição manual, podendo esta ser a falência do sistema informático, prescrição ao domicílio, 

inadaptação fundamentada do prescritor ou outras situações [12]. Em cada receita manual 

podem ser prescritas um máximo de 4 embalagens, até 4 medicamentos diferentes. Sendo que, 

por cada medicamento podem apenas ser prescritas até 2 embalagens. Excecionalmente os 

medicamentos que se apresentam como unidose, podem ter uma prescrição, máxima, de 4 

embalagens. 

É de referir a previsão de situações nas quais se aplicam exceções à prescrição médica, que 

permitem a prescrição específica de determinados medicamentos. Estas exceções devem ser 

identificadas e justificadas pelo médico prescritor [13]. 

• Exceção A - diz respeito a medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 
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• Exceção B - reserva-se a casos nos quais se tenha verificado a ocorrência de reação adversa, 

previamente notificada ao INFARMED; 

• Exceção C - aplica-se em casos de continuidade de tratamentos superiores a 28 dias. 

 

6.2.2 Aviamento da Receita Médica  

  

Previamente à dispensa dos medicamentos identificados na RM, o farmacêutico deve confirmar 

a sua autenticidade e verificar se esta apresenta todos os requisitos necessários. No caso da 

receita manual ou materializada, o atendimento prossegue com a impressão dos códigos de 

barras dos medicamentos dispensados no verso da receita, o qual deve ser assinado pelo 

adquirente e datado, assinado e carimbado pelo farmacêutico que dispensa. Este procedimento 

é eliminado com o aparecimento da receita desmaterializada, uma vez que o utente passa a 

poder optar por aviar todos os produtos prescritos ou apenas parte deles, sendo possível levantar 

os restantes em datas diferentes e em diferentes farmácias [12]. 

Assim no aviamento da receita, procede-se então à recolha dos medicamentos prescritos, tendo 

sempre em conta a opção do utente, caso não se verifique nenhuma exceção e transmitindo-lhe, 

de forma objetiva, toda a informação inerente aos mesmos. 

 

6.2.3 Receita Eletrónica Não Materializada 
 

A maioria das receitas apresentadas na farmácia, atualmente, exibem o modelo de prescrição 

eletrónica e são denominadas de receitas desmaterializadas (RD). Estas surgiram com o objetivo 

de otimizar o processo de prescrição e dispensa de medicamentos bem como de conferência do 

receituário. Têm como intuito contribuir no processo de centralização da informação, privilegiar 

a eficaz comunicação entre os profissionais de saúde e aumentar a segurança no processo de 

prescrição e dispensa [11,12]. Este modelo de receita permite ao utente adquirir a medicação 

prescrita através da apresentação do número da receita, código de acesso e código de direito 

de opção. Deste modo, o farmacêutico acede à prescrição através do SI, estando 

automaticamente definidos o sistema de comparticipação e os medicamentos prescritos. 

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

prescrição. Apresentam diversas vantagens nomeadamente a possibilidade da dispensa parcial 

da receita médica, diminuição da fraude e falsificação, além de que facilita imenso a conferência 

de receituário. Desde 1 de abril de 2016 passou a ser obrigatória a prescrição médica eletrónica 

desmaterializada [14]. 

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

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

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

 

6.2.4 Sistemas de Comparticipação 
 

Segundo o Decreto-Lei nº19/2014, a comparticipação de medicamentos pelo Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) é definida como sendo o financiamento por parte do Estado de uma determinada 
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percentagem de PVP de um medicamento, sendo a restante parte paga pelo utente [15]. Esta 

percentagem pode variar consoante o tipo de escalão, sendo estes definidos com base no grupo 

farmacoterapêutico, o custo do medicamento e critérios de justiça social. Os grupos 

farmacoterapêuticos passíveis de ser comparticipados bem como os respetivos escalões 

aplicados podem ser consultados na Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho [16].  

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

simultâneo, de outro subsistema de saúde, sendo a percentagem de comparticipação variável 

entre elas. São os casos de seguradoras, empresas bancárias ou outras instituições. Para poder 

usufruir deste benefício, o utente deve apresentar o cartão, que após leitura ótica, o SI comunica 

diretamente ao SNS, validando assim a comparticipação do subsistema de saúde.  

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

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

 

6.2.5 Processamento do Receituário e Faturação 
 

Após a organização das receitas de acordo com os respetivos organismos, é necessário fazer a 

verificação das mesmas, de forma a detetar possíveis erros e a realizar a correção dos mesmos. 

Uma vez agrupadas e organizadas por organismos de acordo com o regime de comparticipação 

em lotes de 30 receitas cada, é no final de cada mês, emitido um Verbete de Identificação de 

Lote. No final do mês procede-se ao fecho da faturação sendo as receitas do Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) enviadas para o Centro de Conferência de Faturas e as dos outros organismos 

para a ANF. 

 

6.3 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 
 

Todos os medicamentos que não preencham os requisitos mencionados acima, ou seja, que não 

determinam a obrigatoriedade de receita médica, são classificados com MNSRM, de acordo com 

o Decreto-Lei nº176/2006 [8]. Os MNSRM podem ou não sofrer comparticipação pelo SNS, 

sendo que nos casos em que tal acontece, o seu PVP encontra-se fixado e exposto na 

cartonagem tal como acontece com os MSRM.  

Neste ponto, a FA aposta na combinação de um PVP competitivo com um serviço diferenciado, 

que privilegia o aconselhamento farmacêutico. Assim, não só exalta as competências inerentes 

à profissão farmacêutica, como contribui para um uso racional dos MNSRM e evita que estes 

sejam utilizados de forma errada e prejudicial para a saúde. 

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

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

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

do medicamento [2,17]. 

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

tendo tido sempre a preocupação de informar o utente sobre o uso racional dos mesmos. 
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6.4 Medicamentos Manipulados 
 

Conforme o DL nº 90/2004, de 20 de abril, os medicamentos manipulados, são descritos como 

qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade 

do farmacêutico, devendo estes ser preparados em farmácia de oficina ou hospitalar. Esta 

preparação deverá ocorrer em acordo com prescrição médica direcionada para um doente em 

particular (no caso de uma fórmula magistral) ou mediante indicações compendiais, para 

dispensa direta ao utente (caso se trate de uma preparação oficinal) [18]. 

A FA dispõe de um laboratório devidamente equipado, propício à produção destes 

medicamentos, tal como se encontra descrito em maior detalhe no ponto 14. Durante o meu 

estágio tive oportunidade de participar na preparação de diversos manipulados, nomeadamente 

da solução de Lugol a 5%, pomadas, entre outros. 

 

6.5 Medicamentos e Produtos Homeopáticos  
 

A legislação em vigor, define medicamento homeopático como “medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo 

de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo 

oficial num estado membro, e que pode conter vários princípios”[8]. O Decreto-Lei nº176/2006, 

de 30 de agosto, é o responsável pela regulamentação deste tipo de produtos [8]. Sendo que 

estes apresentam a vantagem de não possuírem contraindicações, pelo que podem ser 

dispensados a grávidas ou crianças para o tratamento de problemas menores. 

Uma vez que a FA possui o seu próprio laboratório certificado de medicamentos homeopáticos, 

a dispensa destes tem-se revelado crescente e bastante requisitada, facto que fui constatando, 

quer na cedência destes produtos, quer na ajuda de produção dos mesmos. 

 

   7. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 

Segundo o DL n.º 148/2008, medicamento veterinário é definido como “toda a substância, ou 

associação de substâncias, possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista 

a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [19]. 

A FA é uma farmácia aderente ao serviço Espaço Animal, da responsabilidade da Globalvet®, o 

que permite potenciar uma estreita relação entre os farmacêuticos e médicos veterinários, 

essencial para o esclarecimento de dúvidas aos utentes, possibilitando responder de forma 

adequada e consciente na dispensa deste tipo de produtos[20]. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com este tipo de medicamentos, tendo 

inclusive utilizado a linha da Globalvet para perceber qual a melhor opção para o caso de uma 

gata que se encontrava a amamentar e que precisava de uma opção que melhorasse as gretas 

dos seu mamilos, e simultaneamente, não prejudicasse as crias. 
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   8.  Suplementos Alimentares  
 

Os suplementos alimentares são definidos como “um género alimentício que se destina a 

complementar e ou suplementar um regime alimentar normal e que constitui fonte concentrada 

de determinadas substâncias nutrientes” [21]. Estes devem, portanto, ser utilizados como formas 

mais rápidas e eficazes de suprir alguma necessidade nutricional acrescida e como complemento 

de uma alimentação saudável e equilibrada, e não como substitutos alimentares. 

Na FA pude verificar uma procura bastante acentuada destes produtos, sobretudo dos que se 

destinam ao reforço da memória e saúde mental, à suplementação de necessidades específicas 

e ao fortalecimento do sistema imunitário, promoção de perda de peso e destoxificação corporal. 

 

   9.  Produtos de Alimentação Especial 
 

De acordo com o legislado, os produtos dietéticos distinguem-se dos alimentos de consumo 

comum devido aos processos particulares inerentes ao seu fabrico e à sua composição especial. 

São, desta forma, produtos destinados à alimentação, exclusiva ou parcial, de pessoas com 

necessidades nutricionais particulares, como é o caso dos idosos com perda de peso e défices 

nutricionais, doentes oncológicos e indivíduos com doenças metabólicas [22]. 

Na FA destacam-se os produtos hipercalóricos e hiperproteicos, como é o caso do Fresubin®, o 

Resource®, o Fortimel Creme®, Fortimel Compact Protein® e o Nutrison. 

No caso dos produtos dietéticos destinados a infantis, as suas fórmulas são direcionadas 

especificamente para lactentes e crianças até aos 3 anos de idade, destacando-se os produtos 

da gama Nestlé®, NAN® e Nidina® e produtos da marca Nutribén®.  

 

   10.  Produtos Fitoterápicos  
 

Um medicamento à base de plantas é definido como “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma 

ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas” [8].  

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

prevenção da doença, promoção da saúde, o diagnóstico e tratamento abrangendo ainda o 

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

fitoterápicos são designados como medicamentos à base plantas [8]. Atualmente, observa-se 

uma procura notoriamente crescente destes produtos por parte da comunidade. 

Neste ponto, a FA prima por, na constituição da sua equipa técnica, ter duas farmacêuticas 

especializadas em naturopatia, com conhecimentos aprofundados de fitoterapia, capazes de 

disponibilizar aos utentes um melhora aconselhamento. Existem ainda, na FA, vários produtos 

deste género, desde chá de emagrecimento e regulação do trânsito intestinal ou até reguladores 

do sono, como o Valdispert®. Durante o meu estágio, foram-me transmitidos conhecimentos 

sobre este tipo de produtos, nomeadamente, contraindicações e a interações associadas aos 

mesmos, por vezes desconhecidas para o utente.  
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   11. Produtos de Puericultura 
 

A puericultura é uma área da pediatria que se dedica ao acompanhamento infantil desde o 

nascimento e durante os primeiros dias de vida do recém-nascido. Estes produtos destinam-se 

a facilitar o sono, a higiene, o relaxamento, alimentação e a sucção das crianças [23]. Exemplos 

deste tipo de artigos são os cremes hidratantes, cremes de muda de fraldas, geles-de-banho e 

champôs, assim como biberões, chupetas, fraldas escovas de dentes entre outros. 

Devido à separação física do espaço onde estes produtos se encontram expostos, em relação à 

farmácia, durante o estágio, o contacto diário com estes produtos foi diminuído. No entanto, esta 

área de intervenção na FA não é tão significativa, em consequência da procura mínima destes 

artigos pelos utentes que costumam frequentar a farmácia.  

 

   12. Produtos de Cosmética, Dermofarmácia e Higiene  
 

Define-se por produtos cosméticos e de higiene corporal, aqueles que são destinados “ao 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais” [24]. Tem como finalidade limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger e 

conservar o bom estado ou corrigir os odores corporais [25]. 

Estes produtos são obrigados a cumprir o consignado pela lei, não podendo por em causa a 

saúde pública [26], sendo que, qualquer reação adversa ou prejudicial para saúde deve ser 

imediatamente comunicada ao INFARMED. 

A FA dispõe de uma grande variedade de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos, sendo as 

principais marcas: Caudalie®, Lierac®, Phyto®, SkinCeuticals®, Uriage®, La Roche-Posay® e 

Vichy®. Tem ainda à disposição produtos de higiene oral (Hextril®, Elgydium®, G.U.M.®, entre 

outros) e de higiene íntima (Lactacyd®, Saugella®, entre outros). 

A nível pessoal, senti bastantes dificuldades nesta área dado o elevado número de produtos com 
diferentes finalidades e marcas. Porém, com o tempo, foi-me permitido adquirir conhecimentos 

neste setor, tornando-me mais confortável no aconselhamento deste tipo de produtos, no final 

do estágio. 

 

   13.  Dispositivos Médicos e Artigos de Ortopedia 
 

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

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

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

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

prevenção, controlo, tratamento, ou atenuação de uma doença (…)” [27].  

Apesar deste objetivo comum, distinguem-se dos medicamentos, na medida em que devem 

atingir os seus fins através de mecanismos que não contemplem qualquer ação farmacológica, 

metabólica ou imunológica [28]. São exemplos de dispositivos médicos pensos, ligaduras e 

seringas, soro fisiológico, preservativos, dispositivos para o controlo da glicémia, entre outros. 
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Alguns dispositivos estão sujeitos a casos especiais, a nível de prescrição, como é o caso dos 

dispositivos médicos de controlo da glicémia (seringas, lancetas e agulhas) abrangidos pelo 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes.  

A nível de ortopedia, na FA existe uma secção dedicada a este tipo de artigos, o que permite 

uma maior especialização, assumindo-se a ortopedia como uma vertente importante no volume 

de vendas da FA, posição que tem vindo a privilegiar o investimento na aquisição de novos 

artigos, como é o caso das Birkenstock®. Alguns dos artigos existentes nesta área são meias 

elásticas e de descanso; auxiliares de marcha; cadeiras de rodas, colares cervicais, sapatos 

ortopédicos, entre outros. 

Apesar deste local estar fisicamente separado, do local principal da realização do meu estágio, 

a requisição constante destes produtos proporcionou-me um contacto mais próximo com os 

mesmos. 

 

   14. LABORATÓRIO 
 

14.1  Preparação de Medicamentos Manipulados 
 

A manipulação é uma prática inerente ao farmacêutico e embora, atualmente, se constate uma 

redução na requisição de medicamentos manipulados convencionais, esta continua a ter uma 

importância demarcada na farmácia de oficina, sendo que, a produção que decorre na FA é 

executada de acordo com as Boas Práticas de Fabrico, com vista a fornecer um serviço de 

qualidade aos utentes. No sentido de satisfazer as necessidades terapêuticas específicas dos 

mesmos, a FA dispõe de um laboratório para preparação de medicamentos manipulados. 

O período de estágio na FA permitiu-me contactar com as diferentes vertentes envolvidas na 

manutenção de um laboratório deste cariz. Todas estas preparações foram acompanhadas da 

elaboração da ficha de preparação, embalamento, rotulagem e cálculo do PVP, de acordo com 

os critérios estabelecidos na Portaria nº 769/2004, de 1 de julho e tal como exemplificado no 

Anexo III e IV. 

 

14.2  Preparação de Medicamentos Homeopáticos 

 

Se, por um lado, a produção de medicamentos manipulados enfrentou um decréscimo, o mesmo 

não se pode dizer da produção de medicamentos homeopáticos. 

Tendo surgido como resultado do espírito empreendedor, o laboratório de medicamentos 

homeopáticos, equipado de raiz, ao mais alto nível, com câmara de fluxo laminar, encontra-se, 

atualmente, numa fase de plena ascensão como demostrado no anexo V. Com, 

aproximadamente, três anos, o  laboratório, evidencia-se pelo número crescente de pedidos que 

obrigam a uma produção praticamente diária. 

Em paralelo, surge a necessidade de otimizar os métodos de trabalho e adquirir novas matérias-

primas, de modo a conseguir responder de forma mais ampla à significativa fração de população 

nesta vertente da terapêutica. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi3yMjc9eDcAhVL-VEKHUT-CdcYABABGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2DnWw6AZwagCeiXXwzUa1&sig=AOD64_1aQ7hza6uVIMO8sLu26wA2_ibVzA&q=&ved=2ahUKEwiSicHc9eDcAhVMQRoKHQWoDToQ0Qx6BAgFEA4&adurl=
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Quando iniciei o meu estágio, a Homeopatia era uma área praticamente desconhecida para mim, 

da qual, devido à sua disseminação como corrente terapêutica e às discussões controversas 

relativas à efetividade da mesma, já tinha conhecimento mas com a qual nunca tinha contactado. 

O estágio na FA permitiu-me adquirir algumas bases acerca da Homeopatia, desde os seus 

fundamentos teóricos, passando pelo processo de produção de medicamentos homeopáticos, 

até à dispensa destes medicamentos aos utentes e recomendação de cuidados particulares 

aquando da toma dos mesmos. 

Um significativa parte do meu estágio foi passada no laboratório, tendo tido inclusive a 

oportunidade de participar na preparação das diferentes formulações de medicamentos 

homeopáticos (grânulos, gotas, unidoses), cuja ficha de preparação se encontra representada 

no Anexo VI. 

 

   15.  Marketing e Divulgação 
 

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

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

atualmente aplicados a uma grande parcela de produtos existentes numa farmácia 

[29]. A este nível, a FA possui um site e uma página no Facebook, sendo a mais recente aposta 

de marketing, da FA, um ecrã LED colocado numa das suas montras exteriores.  

 

   16. Gestão e Contabilidade 
 

Como complemento, o farmacêutico comunitário deve desenvolver competências essenciais ao 

trabalho abrangente que desenvolve no ambiente de uma farmácia de oficina. De modo a que a 

atividade farmacêutica seja viável, é fundamental efetuar uma adequada gestão em três 

vertentes principais: a económica, a financeira e a fiscal. Estes três pilares de sustentabilidade 

para uma farmácia materializam-se no desempenho das tarefas diárias, desde a gestão dos 

stocks, à realização de compras e à concretização de vendas.  

Esta componente foi uma área significativamente abordada durante o meu estágio e que me 

permitiu compreender o quão importante é estabelecer o equilíbrio entre o caráter dual de uma 

farmácia comunitária: tratando-se por um lado de um espaço de saúde focado no utente, não 

podendo por outro lado deixar se ser encarada como um negócio que implica viabilidade 

económica e financeira para ser sustentável e poder continuar a exercer a sua atividade ao 

serviço da população. 

Durante o estágio e ao encargo do diretor técnico, este tema foi bastante abordado, o que me 

fez perceber a importância de uma viabilidade económica e financeira sustentável. 

 

   17. Serviços e Cuidados Prestados na Farmácia Aliança 
 

Atualmente, cada vez mais as farmácias deixam de ser apenas um espaço de dispensa de 

medicamentos, para se aproximarem mais do utente e darem resposta às suas variadas 

necessidades de saúde dos mesmos. A prestação de serviços na farmácia de oficina é 
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regulamentada pela legislação e obedece à Portaria nº1429/2007, de 2 de novembro, que define 

os serviços para a promoção da saúde e bem-estar dos utentes, passíveis de serem prestados 

nas farmácias [30]. 

Neste sentido, a FA disponibiliza aos utentes um vasto leque de cuidados de saúde e de 

cosmética, prestados por profissionais habilitados. Assim, encontram-se disponíveis vários 

programas de cuidados farmacêuticos, nomeadamente seguimento farmacológico de utentes, 

naturopatia, tricologia, podologia e nutrição. Sendo que os serviços com maior expressão na FA, 

passam pela realização de testes bioquímicos e fisiológicos rápidos no âmbito da Farmácia 

Clínica e pelos rastreios periódicos. 

 

17.1  Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 
 

A FA dispõe de serviços farmacêuticos para avaliação de parâmetros biológicos e bioquímicos, 

no intuito de promover a adesão à terapêutica, o controlo de alterações fisiológicas e o rastreio 

de modificações que comprometam a saúde. A monitorização destes parâmetros, 

nomeadamente, peso, pressão arterial, colesterol total, glicémia capilar, triglicerídeos, perfil 

lipídico, ácido úrico, entre muitos outros e a disponibilização de um cartão de registo dos valores 

obtidos nas medições, permitem, tanto ao doente como ao médico e ao farmacêutico, um 

controlo do seu historial. Esta zona encontra-se representada no Anexo VII. 

Durante o meu período de estágio, comecei logo nas primeiras semanas a realizar com 

frequência estas determinações. A participação ativa nestas possibilitou uma interação mais 

próxima com os utentes e um cenário potenciador da prática do aconselhamento. Pelo que tive 

sempre a atenção de explicar os valores obtidos nos diversos parâmetros, o seu significado e no 

que se traduzia na saúde e, quando se justificasse, incentivar práticas não farmacológicas que 

pudessem alterar os valores obtidos no sentido de alcançar, sempre que possível, os valores 

ideiais. 

 

17.2 VALORMED® 
 

Atualmente, é notório as características particulares apresentadas pelos medicamentos, que os 

tornam específicos enquanto resíduos. Desta consciencialização resultou a VALORMED®, que 

tem como responsabilidade proceder à gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso [31].   

Sendo que a FA dispõe deste sistema de recolha de medicamentos, informa os utentes e solicita 

aos mesmos a devolução dos medicamentos não utilizados ou que se encontram fora do PV, 

para que sejam colocados num contentor específico e recolhidos quando completos pelos 

fornecedores da farmácia. Esta recolha seletiva permite a adequada separação dos 

medicamentos dos restantes resíduos urbanos, permitindo não só a sua correta destruição, mas 

também o seu reaproveitamento e valorização 

Ao longo do estágio, verifiquei a entrega na farmácia de várias embalagens vazias ou fora de 

uso ou validade, prática que considero ser importante continuar a incentivar. 
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17.3  Serviços Farmacêuticos Prestados na Carlton Life Júlio Dinis 
 

Dada a polivalência inerente à profissão, é da responsabilidade da FA a prestação de serviços 

farmacêuticos na Carlton Life Júlio Dinis (CL). A CL pode ser definida como uma unidade 

residencial geriátrica com serviço hoteleiro em ambiente hospitalar, especializada na 

compensação do envelhecimento natural, na prestação de cuidados a idosos com doenças 

degenerativas e na reabilitação. 

Embora tenha surgido a partir do fornecimento convencional de medicação e produtos 

farmacêuticos, atualmente, esta parceria prevê muito mais do que o transporte e a distribuição, 

assegurando, a FA, um farmacêutico em horário definido (das 15 às 19h), nos dias úteis. O 

trabalho desenvolvido pelo farmacêutico implica a gestão do espaço na CL, a implementação e 

concretização diária de um sistema de distribuição em dose individual unitária, bem como de um 

acompanhamento farmacoterapêutico, juntamente com médicos, enfermeiros e restantes 

profissionais. 

Durante o estágio tive a oportunidade, de acompanhar o trabalho do farmacêutico responsável 

na CL e apoiar nas tarefas diárias realizadas (Anexo VIII). 

 

   18.  Formação Contínua 
 

A atualização técnica, científica e legal de conhecimentos por parte do farmacêutico deve ser 

contínua de modo a poder responder às necessidades dos utentes. Na qualidade de 

farmacêutica estagiária tive oportunidade de participar em algumas formações, tanto internas 

como externas. 

Neste seguimento, durante a realização do presente estágio, participei em duas formações 

externas. A primeira, dedicada ao tema “Higiene e cuidados de Saúde Oral: o papel da 

Farmácia!”, da responsabilidade da ANF, juntamente com a GSK e a segunda sobre 

desparasitantes internos e externos em animais. Tive também a possibilidade de fazer formações 

online, a primeira sobre Fotoproteção, a qual também me deu algumas bases no 

desenvolvimento de um dos projetos, e outra sobre FreeStyle Libre.  

Para além destas componentes, a minha formação contínua ao longo do estágio foi potenciada 

graças à realização de pequenos trabalhos requisitados pela equipa da FA. 

 

   19.  Considerações Finais do Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

 

O estágio em FC permitiu-me, na prática, constatar a importância do farmacêutico e o seu papel 

ao serviço da saúde da comunidade e aplicar os conhecimentos teóricos e científicos adquiridos 

nos últimos anos. Terminado este período, destaco que a atividade farmacêutica não deve ser, 

em momento  algum, encarada como um mero ato comercial e de dispensa; mas sim como um 

ato que privilegie o estabelecimento de relações humanas, o respeito pela ética profissional e 

sobretudo o bem estar do utente. O estágio mostrou-se uma componente indispensável na minha 

formação profissional, tendo sido sinónimo de enriquecimento, experiência e, acima de tudo, 

preparação. 
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PARTE 2: Intervenções Farmacêuticas 

 

Projeto I – Proteção Solar e Afeções Cutâneas 

 

1. Enquadramento 
 

Todos os dias nos encontramos expostos à radiação solar. Sendo que o sol nasce para todos, 

cabe-nos balançar esta linha ténue entre a sua ação benéfica ou fortemente prejudicial, 

dependendo do tipo de exposição a que sujeitamos a nossa pele e a proteção que temos com a 

mesma. O período em que realizei o meu estágio coincidiu com a altura do ano em que a radiação 

solar é mais intensa, tendendo a população a aumentar os cuidados nesta altura do ano, bem 

como a preocupação com possíveis alterações cutâneas que poderão ocorrer. Tendo isto em 

consideração e de forma a ir de encontro às necessidades da comunidade, alertando-os para os 

cuidados a ter e sobre as formas mais adequadas de proteção, decidi realizar este projeto. 

 

2. Introdução  

 

O sol representa uma fonte de energia, possuindo efeitos benéficos comprovados sobre o nosso 

bem-estar físico e mental. Este é reconhecido pelo seu papel na síntese da vitamina D, 

indispensável ao bom funcionamento do sistema imunitário e desenvolvimento ósseo, podendo 

ainda, através da acção anti-depressiva, afetar de forma positiva o humor [32]. 

No entanto, têm-se verificado ao longo dos últimos anos, a alteração do comportamento da 

comunidade relativamente às preocupações com as consequências negativas da exposição 

solar, privilegiando estas uma exposição insconsciente e excessiva, nas horas de maior 

intensidade de radiação solar, em oposição ao que seria recomendado. Derivada desta alteração 

comportamental, verifica-se como consequência imediata nociva, um aumento drástico das 

queimaduras solares, sendo a longo prazo notório um envelhecimento cutâneo prematuro e o 

aumento marcado da incidência de diversos tipos de cancro da pele [32]. 

A incidência de cancro, em Portugal, tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas, 

quer devido a uma excessiva exposição solar, quer por uma maior procura de serviços e 

diagnóstico preococe. Atualmente estima-se que a incidência do Melanoma (tipo de cancro de 

pele mais perigoso), em Portugal, seja de 1000 novos casos por ano, ao passo que os 

carcinomas (cancro de pele não melanoma) chegam aos 10000 novos casos anuais [33]. 

 

3. A pele e a sua estrutura 
 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, constituindo 16% do peso corporal total 

[34]. Esta encontra-se organizada, essencialmente, em duas camadas primárias, a derme e 

epiderme, que em conjunto são constituídas por componentes epiteliais, glandulares, 

mesenquimais e neurovasculares.  
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De origem ectodérmica, a epiderme, representa a camada mais externa e funciona como ponto 

de contato do corpo com o meio ambiente [34]. Por sua vez a derme, subjacente à epiderme, 

apresenta na sua constituição estruturas cutâneas como folículos pilosos, nervos, glândulas 

sudoríparas e sebáceas, contendo também em grande quantidade células imunes e fibroblastos, 

que participam ativamente em diversas respostas fisiológicas. Sob estas camadas encontra-se 

a hipoderme, uma camada subcutânea [34]. 

Assim sendo, a pele detêm um papel importante, nomeadamente, na regulação da temperatura 

corporal, receção de estímulos e de barreira para determinadas substâncias. Como tal, as suas 

características físicas e biológicas compreendem uma função relevante na resistência a diversos 

fatores ambientais, sendo eles: químicos (agentes destrutivos, xenobióticos, alergénios), físicos 

(trauma mecânico, radiação, queimaduras) e biológicos (vírus, bactérias, entre outros) [35].  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Radiação Solar e o seu efeito sobre a pele 
 

O Sol é essencial para a vida e seus efeitos sobre a população dependem de características 

individuais como do tipo de pele, intensidade, tempo e frequência de exposição, que por sua vez 

variam de acordo com o local, estação do ano e período do dia em que ocorre. A radiação solar 

que atinge a superfície terrestre é constituída predominantemente por radiações ultravioletas 

(100–400 nm), visíveis (400–800 nm) e infravermelhas (> a 800 nm) [37]. Uma vez que, a energia 

da radiação solar aumenta com a redução do comprimento de onda, a radiação UV, apresenta-

se como a mais energética, e desta forma, a mais propensa a induzir reações fotoquímicas. 

Abundante no nosso dia-a-dia, o UV contribui para um conjunto de problemas da pele, 

nomeadamente inflamação, envelhecimento degenerativo e cancro [35,37].  

A faixa da radiação UV pode ainda ser subdividida em três bandas de comprimento de onda: 

UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm) e UVC (100-280 nm), sendo que cada componente pode 

exercer uma variedade de efeitos sobre as células e tecidos. A radiação UVC apresenta-se como 

a mais energética o que a torna extremamente perigosa para os seres vivos. Todavia, devido à 

fácil absorção pelo oxigénio e ozono a nível da estratosfera, nenhuma radiação UVC, e somente 

Figura 1: Estratificação da pele em camadas e diferentes capacidades de penetração dos 

raios UV na pele. Adaptada de [36] 
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uma pequena fração de UVB, atinge a superfície [37]. No que diz respeito à radiação UVB, 

apenas 5% atinge a superfície terrestre, uma vez que estes são parcialmente filtrados pela 

camada de ozono. Contudo, devido à constante redução da mesma, tem-se verificado um 

aumento da radiação UVB à superfície da Terra, originando uma maior incidência de 

queimaduras e cancro de pele. A radiação UVB é também responsável pela transformação do 

ergosterol epidérmico em vitamina D, no entanto, a intensa e frequente exposição a este tipo de 

radiação pode provocar lesões a nível do DNA e suprimir a resposta imunológica da pele [37-

39]. A UVA, menos energética que as anteriores, revela-se como a mais abundante à superfície 

terrestre (95%) e apesar de possuir uma maior capacidade de penetração na pele, não é tão 

prejudicial como as restantes [37]. Contudo também induz a formação de espécies reativas, 

contribuindo de forma significativa para a formação de rugas, envelhecimento precoce e, 

indiretamente, para o aumento do risco de desenvolvimento de cancro [37-39].  

 

5. Pigmentação da Pele – Os fototipos 
 

Situados no interior da epiderme, os melanócitos, são as células responsáveis pela produção de 

melanina. Esta atua como um relevante filtro endógeno contra a radiação UV, sendo que o tipo 

e a quantidade de melanina epidérmica são os fatores que determinam a aparência da pele e a 

sensibilidade da mesma aos raios UV [34,40]. Para fornecer fotoproteção e termorregulação, a 

pele, depende dos melanócitos, que transferem a melanina para os queratinócitos de modo a 

fornecerem-lhes proteção da luz UV atribuindo cor à pele [41]. Esta coloração, depende de 

fatores que vão desde a quantidade de pigmentos presentes até à condição do estrato córneo 

(estrutura superficial da epiderme), onde se encontram distribuídos criando uma barreira 

responsável pela absorção dos UV, diminuindo a quantidade de radiação que penetra a pele 

[40,41].  

A “Escala de Fitzpatrick” é uma escala semiquantitativa, criada em 1976, composta por seis 

fototipos que descrevem a cor da pele pela aparência basal, resposta inflamatória aos UV, nível 

de melanina e risco de cancro [42] (Anexo XIX). 

 

6. Efeitos de uma Incorreta Exposição Solar  
 

Diariamente, encontramo-nos expostos à radiação solar, pelo que com frequência é facilmente 

esquecido o efeito negativo que esta pode ter sobre a pele, havendo cada vez mais uma tentativa 

de conciencialização e ligação da problemática do cancro de pele com a extensão de danos no 

DNA, tornando-se importante referir que mais de 90% dos casos de cancro de pele relatados 

resultam da exposição solar [43]. 

A radiação solar, pode originar queimaduras, envelhecimento prematuro da pele, 

enfraquecimento do sistema imunitário, danos oculares, reações fotoalérgicas e fototóxicas e até 

cancro de pele, sendo amplamente conhecido que o melhor tratamento passa pela prevenção 

através da proteção solar [43]. Existem, assim, muitas complicações em resultado da incorreta 

exposição solar que serão abordadas de seguida. 
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6.1. Queimaduras solares 

 

São a forma mais frequente observada de danos causados pelo sol e é principalmente provocada 

pelos raios UVB. São caracterizadas por pele vermelha e com bolhas, sendo que os sintomas 

podem não se manifestar de imediato, mas após algumas horas. A queimadura solar pode ser 

evitada através da aplicação de protetor solar diariamente, ou pela diminuição da exposição solar 

quando a radiação é mais intensa [37,43]. 

 

6.2. Alergias solares 
 

Surgem como resultado de uma reação imunológica do organismo à exposição solar e 

apresentam variações entre indivíduos, sendo que, os sinais e sintomas característicos ocorrem 

geralmente em indivíduos com maior sensibilidade, e podem ter na sua origem um fator genético, 

ou mesmo serem despoletadas por exposição cutânea a algumas plantas ou medicação [44].  

As alergias solares podem surgir sob a forma de irritações, manchas ou erupções cutâneas, 

podendo haver ainda a existência de prurido [44]. Estas reações devem-se ao facto da radiação 

UV por um lado suprimir a ativação e produção de células T e citoquinas envolvidas na 

estimulação da resposta imunitária e por outro diminuir o potencial antioxidante da pele.  

As alergias solares mais comummente observadas são a erupção polimórfica à luz (EPL), a 

fotossensibilidade química e a urticária solar [43,44]. 

 

6.3. Fotosensibilidade Química 
 

A fotossensibilidade química é provocada por uma exposição prévia da pele a substâncias como 

alimentos, medicamentos, cosméticos ou outros químicos, que por si só não causariam 

sensibilidade, mas que seguidos de uma exposição solar a radiação UV, sofrem fotoativação, 

causando uma resposta cutânea indesejada.[43] 

A fotossensibilidade química pode manifestar-se sob a forma reações fototóxicas e fotoalérgicas. 

A principal diferença encontra-se no facto das reações fototóxicas ocorrerem com um processo 

inflamatório rápido, uma vez que, após exposição ao químico fotoativo há uma reação direta com 

as membranas das células da pele e do ADN celular, não existindo envolvimento do sistema 

imunológico, ao passo que as reações fotoalérgicas ocorrem quando o sistema imunitário 

responde à química fotoactiva causando inflamação e edema. No último caso é necessária 

apenas uma pequena quantidade de produto químico fotoativo para ocorrerem, dada a 

sensibilidade do sistema imunitário, o mesmo não ocorre com as fototóxicas onde são 

necessárias maiores quantidades [43,45]. 

Alguns medicamentos anti-inflamatórios ou analgésicos, como é o caso do ibuprofeno, podem 

igualmente originar fotossensibilidade [43]. As reações de fotossensibilidade a fármacos ocorrem 

com bastante frequência, e são exemplos de fármacos fotossensibilizantes comuns, os descritos 

na Tabela 2. 
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6.4. Envelhecimento Prematuro da Pele 
 

A exposição solar é o fator proponderante responsável pelo envelhecimento prematuro da pele. 

A radiação UVA, é responsavel pela regulação da formação de matriz metaloproteínase, uma 

enzima responsável pela degradação da matriz das proteínas de elastina e colagénio. Assim, se 

não forem aplicadas medidas preventivas, a frequente exposição solar, levará a um decréscimo 

da elasticidade da pele e ao consequente enrugamento da mesma [34]. Provocará também, 

manifestações cutâneas como manchas da idade, sardas, veias dilatadas no rosto, pele muito 

seca e áspera, rugas finas que desaparecem quando esticadas, manchas, queratoses actémicas 

e pele flácida [43]. 

 

6.5.  Fotocarcinogénese 
 

Os cancros de pele são, de longe, as neoplasias malignas mais comuns dos seres humanos, 

com mais de um milhão de casos diagnosticados anualmente [47]. Como muitos outros tipos de 

cancro induzidos por fatores ambientais, denota-se uma acentuada incidência de cancro de pele 

com a idade, presumivelmente reflexo do tempo decorrido entre o estímulo (exposição solar) e a 

resposta correspondente (formação do cancro), constituindo a exposição aos raios UV e a 

pigmentação da pele fatores fortemente influenciadores do risco de cancro de pele [48]. Desta 

forma, os cancros da pele são comumente agrupados em duas categorias: melanoma e cancro 

de pele não melanoma (CPNM), com base na célula de origem e no comportamento clínico. O 

melanoma, é um tipo de cancro cutâneo maligno, induzido por múltiplos mecanismos, e embora 

mais perigoso ocorre com menor frequência. Por sua vez, o CPNM é a neoplasia maligna mais 

comum, sendo a sua incidência superior ao melanoma maligno, e incluí os carcinomas 

basocelulares (80%), os carcinomas espinocelulares (20%), representando os restantes apenas 

1% [49,50]. 

 

 

 

Medicamentos Fotossensibilizantes Comuns 

Anticonvulsivantes (Neurolépticos) 

Antibióticos 

Diuréticos 

Anti-inflamatórios não esteróides (AINE ) 

Retinóides 

Hipoglicemiantes 

Tabela 2. Medicamentos Fotossensibilizantes Comuns, adaptado de [43] 
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6.6.  Sinais e Sintomatologia - Algoritmo ABCDE 
 

Na generalidade dos casos os sinais não representam uma preocupação, no entanto é de 

extrema importância saber identificar alterações que possam surgir e que possam indicar a 

possibilidade de desenvolvimento de um melanoma [50].  

Nessa categoria inserem-se sinais não usuais, que sofreram alguma alteração de tamanho, cor 

e/ou forma, com bordos irregulares ou assimétricos, ásperos ou escamosos, que dão vontade 

de coçar, sangram ou libertam líquido, têm aspeto rosado, parecem ferida e não cicatrizam [50]. 

De forma a auxiliar a população em geral para o reconhecimento destes sinais de alarme, surgiu 

o algoritmo “ABCDE”. Em que “A” significa Assimetria (quando parte do sinal ou marca de 

nascença não coincide com a outra parte); “B” significa Borda (quando as bordas se apresentam 

irregulares ou há disseminação para a pele circundante) “C” significa Cor (quando a 

pigmentação não é homogénea e inclui diferentes tons); “D” significa Diâmetro (o ponto 

apresenta crescimento) e “E” significa Evolução (quando o sinal apresenta mudança de 

tamanho, forma e/ou cor) [51]. Desta forma, o ABCDE do melanoma permite uma deteção prévia, 

encontrando-se representado no Anexo X. 

 

7. Benefícios da Exposição Solar  
 

É conhecimento geral que a exposição solar é frequente e quase inevitável no nosso dia-a-dia, 

e que esta inclusive apresenta um variado leque de benefícios para a saúde, quando feita da 

forma correta. 

A síntese de vitamina D é desencadeada após exposição à luz solar, apresentando-se como 

uma substância importante necessária em diversos processos vitais, nomeadamente no 

metabolismo ósseo, aumentando a absorção de cálcio a partir da dieta, contribuindo para a 

saúde dos ossos [43]. Há inclusive estudos que demonstram que deficiência em vitamina D não 

só contribui para um decréscimo da densidade mineral óssea, como a carência da mesma pode 

representar um fator de risco de doenças cardiovasculares, infeciosas, autoimunes e 

inflamatórias [52]. 

 

8. Fotoproteção  

 

8.1. Protetores Solares   

 

Amplamente utilizados pela comunidade em geral, os protetores solares, apresentam  

propriedades fotoprotetoras, incluindo a prevenção do fotoenvelhecimento e fotocarcinogenese 

[53,54]. Os protetores solares encontram-se, geralmente, diferenciados em duas categorias: os 

filtros inorgânicos, ou de ação física (com agentes minerais, como o óxido de zinco e o dióxido 

de titânio) que dispersam e refletem a radiação e os orgânicos ou de ação química (que contêm 

na sua constituição ingredientes ativos, como as benzofenonas) e absorvem a radiação UV 

incidente, diminuindo a sua penetração a nível da pele [37,54]. 
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Embora prejudiciais à pele em quantidades acentuadas, a intensidade dos UVA é bastante 

constante ao longo do dia, ao passo que a intensidade dos UVB vai sofrendo oscilações ao longo 

do ano [54]. O sistema de graduação dos fatores de proteção solar (FPS) dos protetores, tem 

como base o nível de proteção UVB que o produto apresenta, sendo que, apenas os que contêm 

o símbolo de proteção UVA, têm de fornecer um mínimo de proteção UVA [53,54]. O FPS é 

medido através da razão entre a quantidade de radiação UV necessária para queimar a pele 

protegida (com filtro solar) à necessária para queimar a mesma pele desprotegida (sem protetor 

solar), sendo todos os outros fatores constantes. O FSP é medido utilizando a seguinte fórmula 

[54]: 

 

FPS =  
MED de pele protegida 

MED de pele desprotegida 
 (MED =  dose eritematosa mínima) 

 

Isso significa que um produto com um FPS 50, após aplicado, irá conferir um tempo de proteção 

à radiação UVB, 50 vezes superior ao que seria necessário para queimar a pele desprotegida 

[54]. 

 

8.2. Cuidados a ter com o Sol  

 

Da exposição prolongada ao sol podem resultar queimaduras solares que, para além do 

desconforto e dor que causam, constituem um perigo com possíveis consequências nefastas a 

curto e longo prazo para a saúde. Desta forma, deve evitar-se, sempre que possível, a exposição 

prolongada ao sol e, sobretudo, ter em atenção [55,56]: 

• Evitar a exposição solar nas horas de maior incidência solar (entre as 11 e as 17 horas); 

• As crianças com idade inferior a 6 meses não devem ser sujeitas a exposição solar e 

evitar a exposição de crianças com idade inferior a 1 ano; 

• O protetor deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar e a sua aplicação deve 

ser renovada a cada 2 horas, especialmente após o banho e se houver transpiração; 

• Sempre que andar ao ar livre, usar roupas que evitem a exposição direta da pele ao sol,  

usar óculos que ofereçam proteção contra a radiação UVB e UVA e chapéu, 

preferencialmente, com abas largas; 

• Pessoas ruivas, loiras, com sardas e muitos sinais, devem aumentar a proteção; 

• Aumentar a ingestão de líquidos (água ou sumos de fruta naturais, sem adição de 

açúcar); 

• Evitar as bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar. 

 

Em caso de queimadura solar, após excessiva exposição sem correta proteção, recomenda-se 

evitar nova exposição solar; não rebentar as bolhas; aplicar compressas com água fria evitando 

a aplicação de manteiga, álcool ou óleos gordos e, sempre que necessário, contactar o médico 

[55]. 
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9. Intervenção Prática 
 

Os objetivos desta intervenção iam desde responder às necessidades dos utentes, dado o 

elevado interesse nesta temática, até à divulgação de produtos referentes à proteção solar. 

Sendo que o principal objetivo passava pela consciencialização e educação da comunidade 

relativamente aos riscos associados à exposição solar incorreta, cada vez mais frequente, e 

sensibilizar para o aumento acentuado, nos últimos anos, das consequências negativas 

derivadas do mesmo, a curto e longo prazo, e pela promoção de uma correta proteção solar. De 

modo a cumprir os presentes objetivos, a intervenção farmacêutica materializou-se na realização 

de um rastreio de alterações cutâneas e na entrega de panfletos informativos relativos à temática 

em discussão. 

 

9.1. Realização de um Rastreio de Alterações Cutâneas 
 

Com a ajuda de uma  enfermeira especializada no tema, procedeu-se ao agendamento de uma 

data para divulgação do rastreio junto dos utentes do ESL (espaço representado no Anexo XI), 

tendo sido este divulgado através da afixação, de um cartaz com uma imagem publicitária 

referente ao tema e respetiva data da realização da intervenção, na parte exterior do 

estabelecimento e simultaneamente enviado via email para as empresas existentes no ESL, 

notificando sobre a realização do mesmo (Anexo XII). 

O rastreio, com a duração de cerca de 20 minutos por consulta, foi dedicado à realização de um 

questionário ao utente, de modo a depreender o seu historial clínico, o nível de exposição solar, 

o tipo de pele e as precauções tomadas por cada indivíduo (Anexo XIII). Procedeu-se 

posteriormente à observação das alterações cutâneas que atentavam o utente e em alguns 

casos à avaliação geral das afeções cutâneas, tendo por base os documentos presentes no 

Anexo XIV. A conclusão do mesmo, foi feita com o esclarecimento de possíveis questões do 

utente e com a entrega de panfletos relativos à temática. 

 

9.2. Elaboração de panfletos informativos 
 

De forma a sensibilizar os utentes do Espaço Saúde Lionesa (ESL), onde passei duas semanas 

do meu estágio, para a temática da fotoproteção, elaborei dois panfletos (Anexo XV) contendo o 

primeiro explicações simples sobre alguns cuidados a ter com o sol e os tipos de protetores 

solares existentes e o segundo com informações relativas ao cancro de pele. Estes panfletos 

foram posteriormente distribuídos pelos utentes do ESL, bem como pelos pacientes que 

realizaram as consultas do rastreio de afeções solares, uma vez que os temas se encontravam 

intimamente relacionados. 

 

9.3. Discussão 
 

Dado o período de realização do meu estágio profissionalizante, coincidir com a época do ano 

com maior incidência de radiação solar, achei pertinente e de importância acrescida abordar  um 

tema relacionado com a exposição solar e consequentes afeções cutâneas. Foi percetível que o 
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tema se apresentava como um tema de interesse comum da população através da grande 

procura pelos protetores solares e pedidos de informação relativos aos mesmos, bem como pela 

rapidez com que as vagas para o rastreio foram preenchidas. 

Após finalizada a intervenção a 10 participantes, foi possível verificar que a maior parte dos 

utentes não revelava alterações cutâneas preocupantes, contudo em 4 casos foi aconselhada 

consulta com um dermatologista, em forma de precaução de modo a que as alterações cutâneas 

pudessem ser corretamente acompanhadas e vigiadas. Contudo, procedeu-se à sensibilização 

de todos para a necessidade de uma vigilância constante, bem como no caso de se verificar 

alguma alteração, procurar a ajuda de um médico especialista. 

 

9.4. Considerações Finais 
 

Embora se tenha verificado que nos últimos anos a população, priviligia uma exposição incorreta, 

com o intuito de obter uma tonalidade mais bronzeada, também é percetível que, quando em 

contacto com a informação relativa às consequências deste comportamento, e do crescente 

aumento dos casos de cancro de pele, se denota uma maior preocupação com a saúde da pele 

e com a correta proteção da mesma. Desta forma acredito que esta intervenção teve um balanço 

positivo tanto para os utentes e para a farmácia, como para mim enquanto profissional de saúde, 

permitindo-me adquirir e consolidar conhecimentos necessários relativos a esta temática, bem 

como melhorar os serviços prestados e o aconselhamento. Permitiu-me, simultaneamente, 

intervir na sociedade com um tema que embora, conhecido e constantemente abordado, 

continua a ser em parte desvalorizado, por muitas vezes não se ter em consideração todas as 

vertentes associadas. 

Desta forma, enquanto profissional de saúde, o farmacêutico detém o dever de promover a 

educação e sensibilização da população, alertando sempre que considerar relevante, para os 

perigos de saúde pública. 

 

Projeto II – Diabetes e Monitorização da Calibração de Aparelhos de 

Medição da Glicémia 

 

1. Enquadramento 

 

Durante o meu período de estágio dispus da oportunidade, desde as primeiras semanas, de 

efetuar várias determinações dos valores de glicémia a um variado leque de utentes. Durante o 

aconselhamento e diálogo com os mesmos fui-me apercebendo que grande parte subvalorizava 

os valores elevados, e também sobre pessoas que já eram diabéticas e mantinham máquinas 

há alguns anos e comentavam as variações nos valores das mesmas relativamente aos medidos 

na farmácia. Posto isto, senti necessidade de não só aprender mais sobre este tema, de modo a 

proporcionar ao utente um melhor aconselhamento, mas também intervir no sentido de perceber 

se as máquinas se encontravam em bom funcionamento não induzindo os utentes em erro, o 

que me levou à realização desta intervenção. 
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2. Introdução e Epidemiologia 

 

A Diabetes Mellitus (DM) insere-se no grupo das doenças metabólicas caracterizadas por um 

estado de hiperglicemia crónica, consequente de defeitos na secreção de insulina e/ou na sua 

ação. A hiperglicemia encontra-se associada a complicações, conduzindo à disfunção e falência 

de vários órgãos, podendo representar um risco para a saúde e inclusive levar à morte [57].  

A DM constitui uma doença crónica de elevada prevalência, alto custo económico (representando 

cerca de 11% dos gastos em saúde a nível global) e social e de grande impacto sanitário. Dada 

a magnitude do problema é clinicamente incontestável, que o recurso a ferramentas disponíveis, 

como a automonitorização da glicemia (AMG), seja  potencializado, de forma a privilegiar uma 

melhoria do controlo e combate da doença [58]. 

Portugal ocupa uma posição de destaque a nível europeu, revelando uma considerável 

prevalência da DM. Os dados mais recentes, publicados no Relatório Anual do Observatório 

Nacional da Diabetes de 2016, inerentes ao ano de 2015, indicam uma prevalência nacional de 

13,3% (20-79 anos), isto é, mais de um milhão de portugueses nesta faixa etária tem diabetes. 

Desses, estima-se que em 44% dos casos ainda não existia um diagnóstico estabelecido.  

Verifica-se ainda, que esta prevalência apresenta-se como mais significativa em indivíduos do 

sexo masculino e que há um demarcado aumento da DM com a idade. Contudo, é importante 

não desconsiderar a percentagem de portugueses com Hiperglicemia Intermédia (pré-diabetes), 

que atingiu 27,4% da população no ano de 2015 [59]. 

 

3. O que é a Diabetes Mellitus  
 

A DM é uma doença crónica sendo definida como um conjunto de doenças metabólicas 

caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue (hiperglicemia), resultante da 

produção insuficiente de insulina, da resistência à sua ação e, frequentemente, à combinação 

destes dois fatores. As pessoas com DM apresentam risco de desenvolver uma série de 

complicações associadas à hiperglicemia crónica tais como disfunções e falha de diferentes 

orgãos, nomeadamente a nível dos olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos [60]. 

É possível a redução da incidência deste tipo de danos através de um controlo rigoroso da 

hiperglicemia, da dislipidémia, da hipertensão arterial, bem como de uma vigilância periódica dos 

órgãos considerados mais suscetíveis (retina, nervos, rim, coração) [59,60]. 

 

3.1. Tipos e Causas de Diabetes Mellitus  
 

Atribuir um tipo de diabetes a um indivíduo depende, muitas das vezes, das circunstâncias 

presentes aquando o diagnóstico, sendo que muitos indivíduos diabéticos não se encaixam com 

facilidade numa única classe [60].  
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3.1.1. Diabetes Tipo 1 
 

A Diabetes tipo 1 (DM1) é ocasionada pela destruição das células produtoras de insulina, a nível 

pancreático, pelo sistema de defesa do organismo, comummente devido a uma reação 

autoimune. As células  dos Ilheús de Langerhans do pâncreas produzem, desta forma, pouca 

ou nenhuma insulina, sendo esta hormona responsável pela entrada de glicose nas células 

[59,60]. É habitualmente aceite que os indivíduos são geneticamente suscetíveis a fatores 

ambientais e que a doença embora possa afetar pessoas de qualquer idade, ocorre com 

frequência em crianças ou  jovens adultos, apresentando acetoacidose como primeira 

manifestação da patologia [59-61]. As causas exatas do DM1 são desconhecidas, e quando não 

é possível fundamentar o processo imunológico associado, atribui-se a designação de Diabetes 

Tipo 1 Idiopática [61,62]. As pessoas com DM1, são insulinodependentes, necessitando 

diariamente da administração de insulina via intravenosa para controlar os seus níveis de glicose 

no sangue. Por consequência, quando privadas de insulina, estas pessoas não sobrevivem. O 

aparecimento é, geralmente, dramático e repentino e pode incluir sintomas como sede anormal 

e secura de boca, cansaço e fadiga, micção frequente, perda de peso súbita, fome constante, 

feridas de cura lenta, visão turva e infeções recorrentes [59].  

 

3.1.2. Diabetes Tipo 2 

 

Esta forma de diabetes é a mais usual, representando 90-95% dos doentes com a patologia, e é 

caracterizado por distúrbios na ação e secreção da insulina, podendo qualquer uma delas ser 

predominante, estando geralmente ambas presentes no momento em que a diabetes se 

manifesta [60,61]. Em contraste relativamente a DM1, os indivíduos com diabetes tipo 2 (DM2) 

não são insulinodependentes, pelo que inicialmente, e muitas vezes ao longo da vida, não 

necessitam de tratamento com insulina para sobreviver. Contudo, quando não conseguem 

controlar a hiperglicemia por meio de antidiabéticos associados a medidas não farmacológicas, 

podem necessitar de insulina. Esta patologia é predominantemente diagnosticada em adultos e 

idosos, sobretudo a partir dos 40 anos, encontrando-se associada a fatores de rico como 

obesidade, história familiar de DM, sedentarismo, má alimentação e envelhecimento [59-61].  

Neste caso, a cetoacidose não é habitual, podendo ser a DM2 assintomática, e o diagnóstico é 

frequentemente efetuado devido a complicações associadas ou mesmo a resultados anormais 

dos valores de glucose encontrados na urina e sangue, acidentalmente. É com regularidade 

associada à obesidade, que por si só, pode propiciar a resistência à insulina e provocar um 

aumento dos níveis de glicose no sangue [59,63]. 

 

3.1.3. Diabetes Gestacional 
 

A diabetes gestacional (DG) é uma condição que ocorre, pela primeira vez, durante a gravidez 

podendo ou não persistir após o parto. Esta apresenta-se como similar à DM2, caracterizando-

se por algum grau de anomalia do metabolismo da glicose [59].  
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O aumento dos níveis de glicose no sangue materno podem ocasionar complicações para o 

recém-nascido, nomeadamente hipoglicemia neonatal, icterícia, macrossomia fetal e 

traumatismo de parto. Deste modo, as mulheres que tiveram DG acarretam um risco acrescido 

de desenvolver DM2 nos anos posteriores, e os descendentes, durante a infância e a vida adulta, 

de desenvolver obesidade e perturbações a nível da homeostase da glicose [59,64].  De modo a 

reduzir os riscos para o feto é de extrema importância o diagnóstico precoce desta patologia, 

sendo que caso o diagnóstico de DG seja confirmado, é fundamental uma cuidada e regular 

vigilância até ao final da gravidez [66]. 

 

3.1.4. Outros tipos de Diabetes  

 

Para além dos tipos apresentados, existem outros tipos específicos correspondentes a 

situações em que a DM ocorre como consequência de um processo etiopatogénico, não se 

categorizando em nenhum dos pontos anteriores, são eles: [60,67,68]: 

• Defeitos genéticos da função das células : diminuição da secreção de insulina; 

• Defeitos genéticos na ação da insulina - mutação no recetor. Ex: Resistência à Insulina 

Tipo A, Diabetes lipoatrófica;  

• Patologias do pâncreas exócrino. Ex:Fibrose Cística e carcinoma do pâncreas; 

• Endocrinopatias - secreção excessiva de hormonas que antagonizam a ação da 

insulina. Ex: Síndrome de Cushing, Acromegália, Hipertiróidismo; 

• Diabetes induzidas por químicos ou fármacos - capacidade de comprometer a ação da 

insulina e diminuir a sua secreção. Por si só podem não causar diabetes, mas 

precipitar em indivíduos com resistência à insulina. 

• diabetes em indivíduos com resistência à insulina.Ex: glucocorticoides; 

• Infeções. Ex: rubéola; 

• Formas invulgares de Diabetes auto-imune: Ex: Anticorpos anti-recetores da insulina 

"Stiff Man syndrome". 

 

3.2. Epidemiologia e Fatores de Risco 

 

A prevalência da DM, nas últimas décadas, tem sofrido um progressivo aumento, estimando-se, 

em 2017, a existência de 425 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Contudo, prevê-se 

que esta continue a aumentar, podendo em 2040 atingir um valor de 629 milhões de pessoas, 

segundo a Federação Internacional de Diabetes [69]. A DM apresenta vários fatores de risco, 

que muitas das vezes quando associados podem proporcionar um rápido desenvolvimento da 

doença. Estes fatores de risco, modificáveis e não modificáveis, encontram-se descritos na 

Tabela 3: 
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3.3. Sintomatologia 

 

 

Nos adultos e idosos com DM2, a sintomatologia acaba por, na maior parte dos casos, passar 

despercebida e o diagnóstico é geralmente efetuado num estado mais avançado da doença, 

dado que, só em situações de glicemia elevada é que há manifestação de sintomas, no entanto, 

nas crianças e jovens, o surgimento da DM1 encontra-se normalmente associado a um início 

súbito e intenso. 

Assim, a sintomatologia dos diferentes tipos de DM acaba por ser idêntica, e os sintomas típicos 

desta patologia são [59,71]:  

• polifagia (fome constante e difícil 

de saciar);  

• letargia;  

• poliúria (aumento da frequência e 

quantidade de urina);  

• polidipsia (sede intensa e 

constante);  

• sudação excessiva 

• prurido no corpo; 

• sensação de boca seca 

(xerostomia) 

• perda de peso;  

• visão turva;  

• cefaleia

Pode também, eventualmente, ocorrer uma diminuição acentuada dos níveis de glicose no 

sangue, em resultado de erros na toma de medicação ou jejum prolongado, aquando o 

tratamento com insulina ou antibiabéticos orais, levando à condição de hipoglicémia que será 

descrita mais à frente [71,72]. 

 

3.4. Complicações Crónicas da Diabetes 

 

Com o passar do tempo, as pessoas com diabetes podem vir a desenvolver várias complicações 

a nível micro e macrovascular em vários órgãos. Aproximadamente 40% das pessoas afetadas 

por esta doença apresentam complicações tardias, tendendo estas a evoluir de forma silenciosa, 

FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS FATORES DE RISCO NÃO MODIFICÁVEIS 

Hipertensão arterial (≥140/90 mmHg) Idade 

Obesidade (IMC≥30) e excesso de peso 

(IMC≥25) 

Tolerância diminuída à glucose ou 

intolerância em jejum prévio 

Obesidade central ou visceral (H≥ 94cm, 

M≥80cm) 

Ingestão de fármacos que predispõe para a 

patologia 

Dislipidémia História de DCV prévia 

Tabagismo História familiar de diabetes 

Alimentação inadequada Etnia 

Inatividade física Diabetes gestacional prévia 

Tabela 3 - Fatores de Risco Modificaveis e Não Modificaveis da DM, adaptado de [59,60,70] 
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encontrando-se muitas vezes já instaladas aquando da sua deteção, contribuindo para o 

aumento da morbilidade e mortalidade nesta patologia [71]. 

 

• Complicações Microvasculares 
 

As lesões microvasculares, ocorrem a nível dos pequenos vasos sanguíneos, podendo causar  

retinopatias, neuropatias e nefropatias [73]. 

A retinopatica diabética, considerada uma das principais causas de cegueira a nível mundial, 

é uma manifestação oftalmológica da DM, resultante do aumento dos níveis de glicose no 

sangue. Este aumento em associação com a hipertensão impedem a chegada de oxigénio à 

retina. Ocorre então, formação de novos vasos sanguíneos que, em consequência da sua 

fragilidade, se rompem, originando hemorragias vítreas [73,74]. 

Por sua vez, a neuropatia diabética constituí um dano nervoso que pode ocorrer em pessoas 

com diabetes, derivado dos elevados níveis de glicose sanguínea. Os sintomas são variáveis e 

em função dos diferentes tipos de danos e podem variar desde dor e dormência nos pés a 

problemas relacionados com as funções dos órgãos internos, nomeadamente coração e bexiga 

[74,75]. A diabetes, origina também com grande frequência insuficiência renal, podendo motivar 

o tratamento por diálise ou mesmo a necessidade de transplante renal, denominada Nefropatia 

diabética. O primeiro sinal da sua presença é a existência de pequenas quantidades de albumina 

na urina, significando, que devido às lesões nas paredes das artérias, estas não conseguem 

impedir a saída da albumina, sendo a quantidade desta presente na urina proporcional à sua 

gravidade [73,76]. 

 

• Complicações Macrovasculares 
 

Encontram-se relacionadas com danos a nível de vasos sanguíneos de maior calibre, podendo 

estes danos levar a patologias como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, doenças 

vasculares periféricas, aterosclerose, entre outros. 

O mecanismo patológico central na doença macrovascular é o processo da aterosclerose, que 

provoca o estreitamento das paredes arteriais, resultado de um depósito de compostos lipídicos 

ao longo das veias e artérias. 

A longo prazo, como já referido, a persistência de valores elevados de glicemia pode contribuir 

para o desenvolvimento de patologias microvasculares, macrovasculares e neuropáticas, sendo 

o pé diabético, uma patologia resultante de danos a estes três níveis. Esta complicação 

apresenta-se como uma das mais frequentes na DM, sendo consequência da doença vascular 

periférica, muitas vezes associada a neuropatia periférica, responsável por um deficiente aporte 

de oxigénio, levando à ulceração do pé do indivíduo diabético. O pé diabético é responsável pela 

maioria das amputações em Portugal [73,77]. 

 

3.5. Complicações Agudas da Diabetes 
 

As complicações agudas da DM encontram-se relacionadas com descompensações pontuais, 

havendo frequentemente necessidade de intervenção médica. São elas a Hipoglicemia, a 
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Cetoacidose Diabética (CAD), o Síndrome Hiperosmolar (SH), e Acidose Láctica [78]. Estas 

complicações surgem geralmente como resultado de falhas terapêuticas ou intercorrências 

médicas, podendo as mesmas ser evitadas se previamente detetadas e pelo esforço numa 

educação terapêutica do paciente e pessoas responsáveis pela medicação [78]. 

A hipoglicemia é uma complicação que pode surgir como resultado do tratamento da diabetes 

com antidiabéticos orais e/ou com insulina e corresponde a uma situação em que os valores de 

glicose no sangue são geralmente inferiores a 50 mg/dL [79]. 
 

A CAD e a SH constituem disfunções metabólicas causadas pela insuficiência de insulina e 

surgem como resultado da excessiva utilização de outras fontes de energia. O SH caracteriza-

se por uma hiperglicemia grave (≥ 600 mg/dL), desidratação acentuada e ausência de 

cetoacidose significativa, sendo mais comum na DM2 não diagnosticada ou não controlada. 

A CAD é uma consequência frequente da DM1 marcada por hiperglicemia (glicemia >250mg/dL), 

acidose metabólica (pH sanguíneo <7,3) e cetonemia (presença de corpos cetónicos no sangue). 

Estas duas últimas provocam uma alteração do equilíbrio eletrolítico, desidratação e vómitos [79]. 

A Acidose lática está associada a um afluxo de iões H+. Nesta patologia as concentrações de 

lactato no sangue mantêm-se elevadas, ao passo que a concentração sanguínea de cetonas é 

baixa ou ausente. A acidose láctica pode ser de dois tipos, sendo que o tipo I ocorre em 

indivíduos em hipóxia e devido à excessiva produção de lactato a nível dos tecidos periféricos e 

a do tipo II é causada pela decréscimo do metabolismo do lactato no fígado [80]. 

 

3.6. Diagnóstico e valores de referência 

 

De acordo com a Norma DGS N.º 2/2011, o diagnóstico da DM, realiza-se com apoio dos 

seguintes parâmetros e valores de plasma venoso na população [62]: 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou 

b) Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥200 mg/dl (ou ≥11,1 

mmol/l);ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO) com 75g de glicose; ou 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %. 
 

Assim, no caso de um indivíduo ser assintomático, o diagnóstico não deve ser efetuado com 

base num único valor anormal de glicemia ou de HbA1c, sendo necessário realizar novamente 

análises, após uma a duas semanas, para confirmar o resultado. 

Contudo, é possível diagnosticar atempadamente outras condições, como é o caso da Pré-

diabetes ou Hiperglicemia Intermédia, em que indivíduos apresentam valores anormais de 

glicose no sangue, no entanto não são suficientemente elevados para serem categorizados como 

diabetes. Segundo a Norma DGS N.º 2/2011, esta identificação tem suporte nos seguintes 

parâmetros [62]: 

▪ Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia de jejum ≥100 e <126mg/dL (ou ≥ 6,1 e <7,0 

mmol/L); 
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▪ Tolerância Diminuída à Glicose (TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥140 e <200 mg/dL (ou 

≥7,8 e <11,1 mmol/L). 

Por sua vez, o rastreio da DG, é realizado em duas partes distintas. A primeira passa pela 

realização de um teste de glicemia a todas as grávidas, na primeira consulta. Se o valor da 

glicemia de jejum, se apresentar ≥92 mg/dl e <126 mg/dl é possível a confirmação do diagnóstico 

como DG. Caso o valor obtido seja <92 mg/dl é realizada a Prova da Tolerância à Glicose Oral 

(PTGO), entre as 24 e 28 semanas de gestação, período característico de desenvolvimento da 

DG [60,66]. Para realização da prova de PTGO, todas as grávidas devem efetuar um jejum de 8 

horas, exceptuando as já diagnosticadas com DG anteriormente. Esta prova é realizada com o 

auxílio de 75g de glicose, diluídos em 250 ml de água, com posterior medição dos níveis de 

glicémia em três horas distintas (às 0, 1 e 2 horas). É critério para diagnóstico de diabetes 

gestacional, a confirmação de um ou mais valores [60,66]: 
 

   i. às 0 horas, glicemia ≥ 92 mg/dl (ou ≥ 5,1 mmol/l); 

   ii. à 1 hora, glicemia ≥ 180 mg/dl (ou ≥ 10,0 mmol/l); 

   iii. às 2 horas, glicemia ≥ 153 mg/dl (ou ≥ 8,5 mmol/l). 

 

3.7. Tratamento na Diabetes 
 

O tratamento da DM tem como objetivos fucrais manter os níveis de glicose no sangue 

normalizados e prevenir o aparecimento da sintomatologia característica desta patologia, 

reduzindo ao máximo o risco cardiovascular associado e controlando as comorbilidades (tabaco, 

hipertensão, colesterol e obesidade), prevenindo ou minimizando o risco de complicações 

crónicas. Para o efeito, existem dois tipos de abordagem que são de extrema importância para 

o controlo desta patologia, a abordagem não farmacológica e a farmacológica. É necessário, 

posteriormente, verificar a eficácia da terapêutica implementada, bem como a formação continua 

do diabético acerca da toma da medicação e bem como para a identificação de riscos associados 

[81]. 

 

3.7.1. Tratamento Não Farmacológico 
 

Como descrito anteriormente, a DM tem um impacto considerável no estilo de vida de um 

indivíduo diabético. De forma a prevenir o aparecimento de outras patologias associadas à 

doença, bem como, complicações mais severas é fundamental complementar o tratamento 

farmacológico com medidas não farmacológicas, permitindo ao doente ter uma vida o mais 

normal e saudável possível. Assim sendo, o doente tem que se comprometer a adotar 

modificações no seu estilo de vida e compreender a importância da abordagem não 

farmacológica para o sucesso da terapêutica. 

O farmacêutico tem, desta forma, um papel de elevada relevância na educação ao doente, uma 

vez que através do contacto direto com o mesmo, pode consciencializá-lo sobre os riscos e 

medidas a tomar, bem como esclarecer dúvidas, com o intuito de obter um controlo e uma 

monitorização mais eficazes [81]. Estas medidas passam pela adoção de uma alimentação 
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saudável bem como de uma atividade física regular, encontrando-se a primeira descrita no anexo 

XVI [82]. 

 

3.7.2. Tratamento  Farmacológico 

 

Dada a importância da seleção do tratamento que melhor se adequa ao doente, esta é efetuada 

em com base no tipo de diabetes e da situação clínica individualizada do mesmo, tendo sempre 

em atenção as recomendações relativas ao controlo dos níveis de glucose sanguínea, atividade 

física, regimes alimentares e modificações do estilo de vida. Na farmacoterapia desta patologia 

são utilizados três grupos de fármacos: insulina, antidiabéticos orais e glicagina [83]. 

 

• Insulinoterapia 
 

A insulina é o principal fármaco utilizado no tratamento farmacológico de indivíduos com DM1, 

uma vez que contribui eficientemente para a redução da glicemia e dos níveis da HbA1c. 

A sua administração deve ser efetuada conjuntamente com uma precisa vigilância da glicemia, 

e tendo em consideração as alterações do estilo de vida, em termos alimentares e de atividade 

física [83]. A insulinoterapia requer individualização da terapêutica, tendo em consideração as 

necessidades específicas de cada indivíduo, existindo diversos tipos de insulina, com diferentes 

ações (ação ultra-rápida, rápida, intermédia e lenta ou longa), encontram-se especificados no 

anexo XVII. A aprendizagem deve ser acompanhada por um profissional de saúde, devendo o 

mesmo informar o doente corretamente e de forma simples sobre os locais de aplicação e do 

modo de administração e preparação das canetas. Sendo a técnica aplicada para a 

administração de extrema importância para que esta cumpra o seu efeito [83,84].  

 

• Antibiabéticos Orais  
 

O tratamento da DM2 geralmente é iniciado com a tentativa de controlo da doença com alteração 

dos hábitos alimentares, contudo com o evoluir da mesma e se não houver resposta às medidas 

farmacológicas no período de pelo menos 3 meses é necessário introduzir Antidiabéticos Orais 

(AO), tais como as biguanidas, sulfonilureias, as tiazolidinedionas (glitazonas), os derivados 

da D-fenilalamina (glinidas), os inibidores da -glucosidase intestinal, análogos do GLP-1 

e Inibidores da dipeptidilpeptidase IV (iDPP-VI) [83,85]. 

Segundo as recomendações da Sociedade Portuguesa de Diabetologia a metformina constitui o 

fármaco de 1ª linha de tratamento, na ausência de contraindicações. No caso desta isoladamente 

não ser suficiente, para alcançar o nível de glicemia desejado, pode ser iniciada a associação 

com um ou dois AO ou injetáveis pertencentes a outra classe terapêutica. Como mecanismos de 

ação, estas fármacos podem estimular a secreção de insulina ou reduzir/atrasar a absorção de 

glicose ou diminuir a resistência a esta consoannte a classe [83,85]. No anexo XVIII resumem-

se as propriedades mais importantes dos agentes AO, relevantes na especificação das escolhas 

dos fármacos para os doentes [83].  
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• Glicagina  
 

A glicagina, também conhecida por glucagon, sintetizada a nível pancreático, é uma hormona 

libertada na corrente sanguínea que eleva os níveis de glicose, a sua utilização é feita 

essencialmente em casos de hipoglicemia ou de coma por choque insulínico. Por ser  

administrada por via subcutânea, intramuscular ou intravenosa [83]. 

 

4. Auto-monitorização   

 

A auto-monitorização glicémica permite ao indivíduo avaliar correta e regularmente o efeito e a 

adesão à terapêutica, do exercício físico praticado e da dieta adotada. Em função dos resultados 

obtidos, é possível ajustar esses parâmetros, indo de encontro às necessidades do mesmo. Para 

além disso, são notórias as vantagens a nível da autonomia adquirida, como resultado de uma 

maior consciencialização em relação a esta patologia, e às respetivas consequências e 

vantagens que advêm da escolha do doente em relação ao modo de atuação. Nos dias de hoje, 

este auto-controlo pode ser realizado em diversos locais, dado que os aparelhos são práticos e 

de fácil utilização [86]. 

 
 

5. Intervenção Prática 

 

No sentido de sensibilizar o público-alvo da farmácia para a problemática da DM e promover a 

saúde pública, foi realizado um rastreio intitulado “Para si que é Diabético!”, cujo objetivo passava 

não só pela monitorização dos valores da glicemia, mas principalmente pela avaliação do 

funcionamento das máquinas dos utentes. A ideia da realização do mesmo surgiu  após conversa 

com alguns deles, quando tive a perceção que os mesmos, por vezes, denotavam variações nos 

valores das mesmas relativamente aos medidos na famácia. Desta forma, um bom controlo, 

permitiria uma maior precisão nos valores obtidos e melhor avaliação da eficácia da terapêutica 

ou modificações adotadas no estilo de vida, e se seria necessário ou não proceder a alguma 

intervenção. 

 

5.1. Objetivos  
 

Assim, esta intervenção teve como objetivo avaliar a exatidão das máquinas de medição de 

glicemia dos utentes, promovendo uma medição exata e correta, uma vez que esta pode ter 

repercussões na qualidade de vida dos indivíduos com esta patologia, e quando descalibrada 

informar o paciente e tentar proceder à troca, e simultaneamente promover o conhecimento mais 

pormenorizado sobre a patologia e esclarecer dúvidas relativas à mesma. 

 

5.2. Métodos 

 

A FA todos os dias possui uma acentuada afluência de utentes que procuram medir vários 

parâmetros bioquímicos, sendo a glicemia um dos mais frequentes. 
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De modo a cumprir os objetivos traçados, a presente intervenção materializou-se na elaboração 

de um panfleto e de uma imagem publicitária que foi passada no LED da farmácia (Anexo XXIX), 

informando os utentes sobre o rastreio. No entanto, sempre que um utente vinha fazer a medição 

da glicemia e falávamos sobre os valores, perguntava sempre se o mesmo era diabético, tendo 

notificado todos os que me diziam que sim sobre o rastreio e sensibilizando-os a trazerem as 

suas máquinas, tendo-se mostrado esta divulgação mais eficaz. 

Foi informado também que caso a máquina se encontrasse descalibrada, seria necessário 

dirigirem-se ao seu médico de família ou centro de saúde, com nota das tiras e lancetas, de 

forma a pedirem receita das mesmas para que pudéssemos proceder à troca por uma máquina 

calibrada e em bom funcionamento. Este rastreio foi feito com duas soluções padrão que 

possuíam uma concentração conhecida de glicose, sendo utilizadas para verificar se o aparelho 

do utente estava a trabalhar de forma correta, de acordo com as instruções do fabricante. A gota 

das mesmas foi colocada na ponta das tiras dos utentes, exatamente como com o sangue 

aquando da medição da glicemia e se o valor dado pelo aparelho estivesse de acordo com os 

intervalos das soluções padrões “alto” e “baixo” descrito na caixa das tiras do utente, a máquina 

estaria calibrada, caso este valor se desfasasse do intervalo, seria necessário proceder à 

substituição do aparelho. Foram utilizadas duas soluções padrão tornando ainda mais precisa a 

verificação de calibração dos aparelhos. As soluções padrão era funcionais para a avaliação de 

todos os aparelhos testados. 

 

5.3. Discussão 
 

Este rastreio contou com a participação de 9 utentes, que após notificação sobre o mesmo me 

trouxeram as máquinas na próxima visita à farmácia. Este rastreio ocorreu durante a segunda 

quizena do mês de agosto e primeira de setembro. 

Após finalizada a intervenção aos 9 participantes, foi possível verificar que 5 dos 9 utentes, 

tinham as máquinas descalibradas, e outra das participantes tinha as tiras com o prazo de 

validade acabado há dois anos e estas já se encontravam descontinuadas. A estes 6 utentes foi 

aconselhada a ida ao médico e pedido para que fosse trazida a receita das tiras e lancetas, de 

forma a poder substituir os aparelhos por novos, e foi explicado que as máquinas que possuíam  

se encontravam descalibradas e que os valores apresentados se encontravam desfasados da 

realidade, não sendo aconselhado continuar a utilizá-los. Contudo, procedeu-se à sensibilização 

de todos para a necessidade de uma vigilância constante, e adoção de hábitos alimentares 

saudáveis, de forma a evitar complicações associadas à doença e a ter uma vida autónoma e 

com qualidade. 

 
 

5.4. Considerações Finais 

 

Considero que o balanço global desta intervenção foi bastante positivo, uma vez que todos os 

objetivos estipulados foram cumpridos. Considero que a intervenção se mostrou também positiva 

para os utentes participantes visto que puderam exprimir questões sobre o tema, bem como no 
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caso de mau funcionamento do aparelho serem informados e aconselhados sobre a substituição 

do mesmo. Esta intervenção contribuiu também, para que, enquanto profissional de saúde, tenha 

passado a compreender melhor a doença em si, bem como a importância da auto-monitorização, 

permitindo uma melhor avaliação da eficácia dos tratamentos e possíveis alterações dos 

mesmos. 

 

Projeto III – Escabiose 

 

1. Introdução 
 

A escabiose, também conhecida como sarna, é uma dermatose infeciosa ainda muito frequente 

na população pediátrica, causada pelo parasita Sarcoptes scabiei. A parasitose pode ocorrer em 

ambos os sexos, em todos os níveis socioeconómicos, em todas as idades e raças, 

apresentando-se o parasita como exclusivo do Homem, não conseguindo por isso sobreviver 

mais do que poucas horas noutros animais ou objetos [87].  

A escabiose é um problema dermatológico comum, apresentando uma distribuição mundial, com 

uma incidência e prevalência muito variáveis, constituindo-se como endémica nos países 

subdesenvolvidos. O risco de surtos graves é sobretudo alto em populações carenciadas, 

instituições e indivíduos imunocomprometidos [87, 88]. 

O ácaro perfura a pele do hospedeiro formando pequenas galerias, onde vive e deposita ovo, 

sendo o ciclo de vida do ácaro constituído por 4 fases: ovo, larva, ninfa e adulto [87]. O aumento 

da temperatura durante a noite facilita o movimento do parasita, sendo por isso o sintoma mais 

comum associado a esta patologia o prurido com agravamento noturno [87]. 

 

2. Transmissão 
 

A transmissão pode ocorrer devido ao contacto cutâneo direto com indivíduos parasitados, 

nomeadamente através do contacto sexual, ou indiretamente através de roupas de cama, toalhas 

ou outros fómites [88,89]. É importante reter que os indivíduos infetados podem transmitir a 

sarna, ainda que assintomáticos, até que esta seja tratada com sucesso e os ácaros e ovos 

sejam destruídos. As crianças desempenham também um papel relevante na disseminação 

intrafamiliar, uma vez que, apresentam contacto físico próximo nos infantários e em casa [87]. 

 

3. Sintomatologia  
 

Quando uma pessoa é infetada pela primeira vez, os sintomas geralmente não aparecem até 2-

6 semanas após serem infestados, contudo, se a pessoa já teve sarna antes, os sintomas 

aparecem relativamente cedo, rondando 1 a 4 dias após a exposição [88]. A sintomatologia mais 

comum de sarna, passa por prurido e erupção cutânea causada por uma reação de 

hipersensibilidade às proteínas e matéria fecal do ácaro. O prurido com agravamento noturno, é 

o sintoma mais comum e precoce da sarna [88,89]. Esta dermatose tem uma apresentação 

característica distribuindo-se, no adulto, abaixo do pescoço, predominantemente nas axilas, 

região umbilical, região glútea, cintura, face interna das coxas, espaço interdigital dos dedos das 
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mãos e cotovelos, sendo que no homem é frequentemente afetada a região genital  e nas 

mulheres as aréolas mamárias. Em crianças o desenvolvimento apresenta-se como 

generalizado, atingindo o couro cabeludo e face, tronco, prega pós-auricular e extremidades, 

incluindo plantas e palmas. Clinicamente são observáveis pápulas, vesículas, nódulos e galerias 

resultantes da ação perfurante do ácaro e da reação cutânea resultante da ação do parasita [87-

89]. 

 

4. Diagnóstico 
 

É possível e legítima a suspeita de um caso de sarna, quando um individuo apresenta prurido 

intenso com agravamento noturno e outros sinais clínicos associado a um evento sugestivo, 

como o contato recente com pessoas infestadas [91].  

Sempre que possível, o diagnóstico da sarna deve ser confirmado pela identificação dos ácaros, 

matéria fecal ou ovos dos mesmos. Isso pode ser feito removendo-se cautelosamente o ácaro 

da sua toca usando a ponta de uma agulha ou obtendo uma raspagem da pele que permita 

efetuar o exame de análise ao microscópio [88]. Todavia, mesmo que não sejam encontrados 

ácaros, ovos ou fezes, uma pessoa ainda assim pode encontrar-se infestada; uma vez que um 

indivíduo com sarna clássica poder ter menos de 10-15 ácaros, não sendo possível encontra-los 

ainda que presentes [88,91]. 

 

5. Prevenção 
 

A sarna pode ser prevenida evitando o contato direto com uma pessoa infestada ou com objetos 

e roupas utilizadas pela mesma [88]. É geralmente recomendado o tratamento da sarna, a 

indivíduos potencialmente expostos à pessoa infetada, sobretudo a membros do agregado 

familiar que partilhem a mesma casa, devendo todos ser tratados de forma simultânea de modo 

a evitar uma reinfestação futura [88,92].  

Os lençóis e roupas de cama utilizados e em contacto com a pele nos 3 dias anteriores ao 

tratamento, devem ser lavados na máquina a uma temperatura superior a 60º, devem ser 

desinfetados todos os objetos que possam adsorver, reter e transportar o parasita, a roupa que 

não é possível lavar deve ser colocada em sacos de plástico fehados, de forma a sufocar os 

parasitas, e aspirar toda a casa incluindo carpetes e tapetes uma vez que os ácaros não 

sobrevivem, fora da pele humana, mais do que 2 a 3 dias [91,92]. 

 

6. Tratamento 
 

Em Portugal, para o tratamento da escabiose estão disponíveis, de momento, enquanto 

antiparasitários o benzoato de benzilo (Acaribial®), tendo sido os antipruriginosos Eurax® e 

Scabicin® descontinuados [93-95].  

Durante o tratamento tópico, antes de aplicar o produto é recomendado ao indivíduo tomar um 

banho quente durante cerca de 10 minutos e secar convenientemente, em seguida friccionar, 

pelo corpo, algodão hidrófilo embebido do medicamento, com exceção da face, olhos, mucosas 

e deixar secar. Posteriormente a aplicação deve ser repetida. Num prazo mínimo de 24h e 
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máximo de 48 horas depois, tomar outro banho e mudar a roupa do corpo e cama [94,96]. Pode 

ainda ser recomendado o enxofre 6-10% em vaselina (escabicida), representando este uma 

opção um pouco dispendiosa e possui baixa toxicidade, sendo até a uma das principais opções 

de terapêutica a nível pediátrico [94]. Deve ser aplicado à noite durante 3 dias seguidos, tomando 

banho antes da seguinte aplicação [87,94].  

Como tratamento adjuvante, para alívio do prurido que pode perdurar até duas semanas após o 

tratamento, o doente pode acorrer a opções como emolientes tópicos e anti-histamínicos, sendo 

que apenas em situações mais graves pode ser recomendado o uso de corticosteróides tópicos 

[91].  

 

7. Intervenção Prática 
 

A ideia sobre este projeto surgiu na sequência da requisição do Acaribial por um senhor que já 

estaria a ser tratado para o efeito. No entanto embora estivesse a efetuar o tratamento 

farmacológico, não tomou medidas de intervenção não farmacológicas, tendo vindo à farmácia 

queixando-se de que lhe surgiu o problema e agora tinha passado para a mulher. Foi informado 

então de certas medidas que seriam essenciais para um tratamento eficaz. Assim, no sentido de 

promover o bem-estar público e a consciencialização dos utentes para certos temas através de 

ações que estivessem ao meu alcance, achei que seria relevante a criação de um panfleto onde 

se encontravam inumerados os principais sintomas, e as corretas medidas de prevenção, assim 

como os cuidados relativos ao tratamento (anexo XX). O folheto foi posteriormente colocado nos 

locais de atendimento à disposição das pessoas que quisessem saber mais sobre o assunto.

 

CONCLUSÃO 
 

 

O estágio curricular em FC possibilitou-me o primeiro contacto com esta área de atuação 

profissional. No âmbito do mesmo, escolhi desenvolver três projetos que, no meu parecer, melhor 

se enquadravam nas necessidades dos utentes que recorriam à FA. As temáticas escolhidas 

(Proteção Solar, Diabetes Mellitus e Escabiose) tornaram-se bastante relevantes tanto para os 

utentes e para a farmácia, como para mim, enquanto futura profissional de saúde, permitindo-me o 

estágio desenvolver competências que me tornaram mais apta para a prática da profissão e 

consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Termino assim, uma das etapas mais enriquecedoras e gratificantes da minha vida com uma 

bagagem de conhecimentos muito maior do que a que tinha no início, e sobretudo de coração cheio 

com o sentido de “dever cumprido”, e pronta para abraçar novos desafios. 
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ANEXOS 
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Elemento da equipa técnica Cargo desempenhado 

Dr. Carlos Cunha  Proprietário e Diretor Técnico 

Dra. Sónia Correia Farmacêutica adjunta 

Dra. Susana Castro  Farmacêutica adjunta 

Dr. Rui Felisberto  Farmacêutico 

Dr. Rita Rocha  Farmacêutica 

Paula Martinho  Técnica 

João Pedro Jorge Técnico  

Marco  Técnico  

Fátima Sousa  Técnica 

 

 

 

Anexo I – Esquema representativo das duas áreas da FA. A) Zona anexa com artigos de ortopedia e 

puericultura B) Área principal da farmácia, onde são efetuados os atendimentos gerais. 

B) 

A) 

Anexo II – Equipa técnica da FA. 
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Anexo III- exemplo de ficha de preparação de manipulado: Solução de Lugol a 5% (frente). 
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Anexo IV- exemplo de ficha de preparação de manipulado: Solução de Lugol a 5% (verso). 
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Anexo V – Laboratório Certificado de Homeopatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

51 

 

Anexo VI – Ficha de Preparação de Medicamentos Homeopáticos.  
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Anexo XVIII -  Máquina Unidose utilizada pelo farmaêutico responsável na CL para preparação de medicação 

e caixa de medicação, respetivamente. 

Anexo XVII -  Zona destinada à medição de parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos. 



               Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

53 

 

 

 

 

Fitzpatrick 

Fototipo 

Fenótipo  Resposta Cutânea à 

radiação UV 

Risco de Cancro 

I 

Pele muito clara 

Olhos azuis/verdes 

Sardas 

Cabelo loiro/ruivo 

Queima sempre 

Descasca 

Raramente ou nunca 

bronzeia 

 

++++ 

II 

 

Pele clara 

Olhos claros 

Cabelo loiro, claro ou ruivo 

 
Queima facilmente 

Descasca 

Bronzeia minimamente 

 

+++/++++ 

III 

 

Tez muito pouco morena; 

 Cabelos loiros ou 

castanhos 

Queima 

moderadamente 

Capacidade média de 

bronzeamento 

 

+++ 

IV 

 

Pele morena; 

Cabelo e olhos castanhos ou 

pretos 

Queima minimamente 

Bronzeia facilmente 

 

++ 

V 

 

Pele morena; 

Olhos e cabelos escuros 

Raramente queima 

Bronzeia facilmente e 

substancialmente 

 

+ 

VI 

 

Pele negra; 

Cabelos e olhos pretos 

Quase nunca queima 

Bronzeia prontamente e 

amplamente 

 

+/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX -  Pigmentação da pele, escala de Fitzpatrick e risco de UV. 

adaptado de [34] 
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Anexo XI – Espaço Saúde Lionesa.   

 

Anexo X -  Algoritmo ABCDE. Adaptado de [50]. 
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Anexo XII – Cartaz publicitário de divulgação do Rastreio de Afeções Cutâneas . 
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 RASTREIO: ALTERAÇÕES CUTÂNEAS 

 

Dermatologista?   Sim, este ano. 

Histórico? Não 

Antecedentes pessoais? Não  

Costuma realizar o auto-exame? Sim, com exceção das costas 

Manchas ou sinais? Sim 

Localização? Por todo o corpo 

Cuidados/Proteção? Sim, FPS 50+ por todo o corpo apenas no verão, cara aplica 

sempre 

Tipo de pele? Clara, facilmente queima 

 

 

 

 

Regra ABCDE: 

- Face: 8 sinais  

- Mãos: 1 sinal mão direita, 2 na mão esquerda 

- Costas: 8 sinais 

- Zona da omoplata: 1 sinal – sempre foi grande, tem desde que se lembra; 

dor ao toque, relevo elevado; aspeto rugoso 

- Braço direito: 9 sinais 

- Braço esquerdo: 10 sinais 

- Zona abdominal: 6 sinais; 1 sinal – aspeto liso; bordos irregulares; simetria; 

coloração normal; evolução (3 anos) 

- Zona perinal: 4 sinais na perna direira; 0 sinais nos pés 

- Membros inferiores:  

 

Conclusão: Reencaminhamento para dermatologista devido a 2 sinais relevantes pela 

simetria e evolução, nomeadamente zona abdominal e omoplata. Aconselhamento de 

continuação de aplicação de protetor solar. 

Anexo XIII – Exemplo de questionário realizado a um dos utentes durante o rastreio e respetiva 

avaliação. 
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Anexo XIV – Documentos anexo utilizados como suporte do ratreio, adaptado de  [50]. 
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Anexo XV – Folhetos informativos entregues como suporte ao ratreio e público do ESL. 
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Recomendações Gerais: Alimentação Saudável 

 

 

- Iniciar o dia com um pequeno-almoço completo e saudável; 

- Estabelecer horários para as refeições: comer de 3 em 3 horas  

- Fazer 6 a 8 refeições por dia; 

- Comer sempre sopa ao início do almoço e do jantar e guarneça sempre o segundo prato 

com hortícolas; 

- Evitar açúcares: chocolates, sobremesas e refrigerantes, pois promovem o aumento de 

peso e hiperglicemia; 

- ↓ consumo de gorduras: evitar fritos, retirar gorduras e peles visíveis das carnes e peixe;  

- Preferir comer mais vezes peixe do que carne; 

- Azeite com moderação; 

- ↓ consumo de sal: substituir por ervas aromáticas; 

Evitar bebidas alcoólicas; 

Beber a quantidade adequada de água. 

Anexo XVI – Medidas não farmacológicas referentes a uma alimentação saudável, adaptado [82]. 
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TIPO DE INSULINAS AÇÃO 

INSULINAS DE AÇÃO 

ULTRA-RÁPIDA 

- início de ação de 15 minutos após administração, 

- atingem a concentração máxima 40 - 60 minutos após administração, 

- duração de ação de 2 a 4 horas, 

- administração é possível através de bomba perfusora, 

- Exemplos: Insulina lispro - Humalog®, Insulina aspártico - Novorapid® 

e Insulina Glulisina – Apidra® 

INSULINAS DE AÇÃO 

RÁPIDA 

- início de ação de 25 a 35 minutos, 

- concentração máxima é atingida entre as 3-5 horas após administração, 

- duração de ação de 6-8 horas, 

- quando administrada por VI, a insulina solúvel tem um tempo de semivida 

de 5 minutos e o efeito desaparece após cerca de 30 minutos 

- Exemplos: Insulina Humana – Actrapid®, Humulin Regular®, Insuman 

Rapid® 

INSULINAS DE AÇÃO 

INTERMÉDIA 

 

- início de ação entre 1-2 horas, 

- concentração máxima é atingida entre as 4-12 horas, 

- duração de ação entre as 16 e as 35 horas, 

- Exemplos: Insulina com protamina - Insulatard®, Humulin Nph®, 

Insuman Basal®, Insulina aspártico (solúvel + protamina) - NovoMix®, 

Insulina humana (solúvel + isofânica) - Mixtard®, Humulin M3®, Insuman 

Comb 25®, Insulina lispro (solúvel + protamina) – Humalog® 

INSULINAS DE AÇÃO 

PROLONGADA 

 

- Início de ação 5 horas após administração, 

- atingem o pico máximo por volta das 20 horas após administração, 

- sua ação pode atingir as 30 horas, 

- administradas 1 a 2 vezes por dia, 

- Exemplos: Insulina detemir – Levemir®, Insulina glargina - Lantus® 

 

 

 

 

 

Anexo XVII – Tipos de Insulina, adaptado [84]. 
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Classe Composto(s) 
Ações fisiológicas 

primárias 
Vantagens Desvantagens Custos 

Biguanidas Metformina 
↓ Produção hepática 

de glicose 

 

- Ampla experiência 

- Sem ganho 

ponderal 

- Sem hipoglicemia 

Provavelmente ↓ 

eventos 

C 

- Efeitos secundários GI 

(diarreia, cãibras abdominais) 

- Risco de acidose láctica (raro) 

- Défice de Vitamina B12 

- Múltiplas contraindicações: IRC, 

acidose, 

hipoxia, desidratação, etc. 

Reduzidos 

 

Genéricos 

disponíveis 

Sulfonilureias 

 

2a geração 

-Gliburida/ 

glibenclamida 

- Glipizida 

- Gliclazidab 

- Glimepirida 

↑ Secreção de 

Insulina 

-Ampla experiência 

- ↓  Risco 

microvascular 

- Hipoglicemia 

- Ganho ponderal 

- Durabilidade do efeito reduzida 

Reduzidos 

 

Genéricos 

disponíveis 

Derivados sa D-

fenilalamina 

(glinidas) 

- Repaglinida 

- Nateglinida 

↑ Secreção de 

insulina 

 

- ↓ Picos pós-

prandiais 

da glicose 

- Flexibilidade de 

dosagem 

- Ganho ponderal 

- ↓ condicionamento isquémico do 

miocárdio 

- Regime posológico frequente 

Elevados 

 

Tiazolidinedionas 

(glitazonas) 

 

- Pioglitazona 

- Rosiglitazonac 

 

↑ Sensibilidade à 

insulina 

- Sem hipoglicemia 

- Durabilidade 

- ↑ C-HDL 

- ↓ TG (pioglitazona) 

- ↓ Eventos CV 

(pioglitazona) 

- Ganho ponderal 

- Edema/insuficiência cardíaca 

- Fraturas ósseas 

- ↑ C-LDL (rosiglitazona) 

- ↑ EAM (rosiglitazona) 

- ↑ Carcinoma vesical (pioglitazona) 

Variáveis 

 

Genéricos 

disponíveis 

Inibidores das 

α-Glucosidases 

intestinais 

- Acarbose 

- Miglitol 

- Voglibose 

Retardam a 

digestão/absorção 

intestinal dos HC 

- Sem hipoglicemia 

- ↓ Picos pós 

prandiais da glicose 

- ↓ Eventos CV 

- Não-sistémico 

- De eficácia geralmente modesta 

sobre a 

HbA1c 

- Efeitos secundários GI (flatulência, 

diarreia) 

Variáveis 

 

Genéricos 

disponíveis 

Inibidores 

da DPP-4 

- Sitagliptina 

- Vildagliptinaa 

- Saxagliptina 

- Linagliptina 

- Alogliptina 

- ↑ Secreção da 

insulina (dependente 

da glicose) 

- ↓ Secreção de 

glucagon (dependente 

da glicose) 

- Sem hipoglicemia 

- Bem tolerado 

- Eficácia geralmente moderada 

sobre 

a HbA1c 

- Urticária/angioedema 

- Elevados 

Agonistas dos 

recetores da GLP-1 

- Exenatida 

- Exenatida 

de libertação 

prolongada 

- Liraglutida 

- ↑ Secreção da 

insulina(dependente da 

glicose) 

- ↓ Secreção do 

glucagon (dependente 

da glicose) 

- Atrasa oesvaziamento 

gástrico 

- ↑ Saciedade 

- Sem hipoglicemia 

- Redução de peso 

- Ações protectoras a 

nível 

cardiovascular 

- Efeitos secundários 

gastrointestinais 

(náuseas/vómitos) 

- Hiperplasia das células C 

/carcinoma medular da tiróide em 

animais 

- Injetável 

- Elevados 

 

 

Anexo XVIII – Agentes Antibiabéticos e informações  importantes relativas aos mesmos, adaptado de [83]. 
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Anexo XXIX – Panfleto elaborado para a intervenção relativa a DM passado no LED da farmácia. 
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Anexo XX – Panfleto elaborado para informação dos utentes sobre a Sarna. 
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Introduction 

Our internship took place between 22nd of January and 22nd of April, one month in three 

different hospitals. We had the opportunity to work at the Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul 

de Recuperare Polaris Medical and at the Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta". All the 

three hospitals are located in Cluj-Napoca, a city in the north of Romania.  

This experience improved our pharmaceutical knowledge and gave us many insights 

about the differences between the public and private system in Romania. Therefore, we could 

notice the big contrast among healthcare systems in Romania and in Portugal. This internship also 

gave us a great professional and social experience that we considered essential for our future.  
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Romania 

Romania, located in east central Europe, presents a total area of 238,391 km², with a 

population over than 19 million people. It´s capital is Bucharest and the country is divided into 

41 counties. Romania has joined the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 2004 and the 

European Union (EU) in 2007 [1]. 

Cluj-Napoca, which was considered the European Youth Capital in 2015, has around 330 

thousand habitants and it’s considered the capital of Transylvania. Nowadays, Cluj is a vibrant 

cultural and educational city due to the existence of several public and private universities. This 

fact makes Cluj the city with the largest percentage of student population in Romania. In fact, the 

"Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy (UMF) has the highest number of foreign 

students (2188), which is approximately one third of the total students [2].  

Currently, the health status in Romania is better than a few years ago. However, the 

average life expectancy remains among the lowest in the European Union. The access to the health 

system is not the same for all due to socio-economic differences. When it comes to political 

instability, the health system has presented some problems and there is a need to make 

adjustments at this level [3]. Recent reforms are aimed at reducing costs, such as by attempting to 

shift some of the health care costs to the population (through co-payments) and improve health 

expenditure monitoring [4]. 
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Polaris Medical  

The hospital  

The "Spital de recuperare Polaris Medical" is a private hospital established on September 

10, 2015. Since then, it provides, with the help of an elite team of 150 doctors (Anexo I), assistants 

and auxiliaries, personalized services that help people improve their health, confidence in the 

future, become active, encouraging regular daily activities and enjoying life with family. Due to 

its location in a unique natural setting of 6 hectares (Anexo I), it allows patients to enjoy a lot of 

outdoor time, including occupational therapy activities, development of rails in recovery 

programs or simply hiking [5]. 

The main purpose of the hospital is: “We wish that medical rehabilitation in Romania 

becomes easy and fast. We will succeed this by offering complex healthcare services and a 

holistic approach of patients. [6]. 

The hospital is divided into 5 floors, with 180 beds for continuous hospitalization and 14 

beds for daytime hospitalization and specialized outpatient clinic (Anexo I). On the ground floor 

there is a restaurant, cafeteria, hairdresser, multifunctional rooms with different spaces for 

relaxing and socializing. Patients, depending on their pathology, can benefit from several medical 

services, namely [5]:  

• Cardiovascular rehabilitation  

• Neurological rehabilitation  

• Psychiatry 

• Medical rehabilitation 

• Palliative care 

At the ambulatory service, there are doctors specialized in gastroenterology, 

endocrinology, diabetes and nutritional diseases, internal medicine and rheumatology, who 

provide the medical support needed for both inpatient and outpatient. Furthermore, related 

medical services, such as psychological evaluation and counselling, ergotherapy, speech therapy, 

smoking cessation counselling, help put into practice the concept of personalized medical 

recovery [5]. 

In addition, the hospital has a modern treatment base of more than 700 square meters, 

which allows activities such as hydrotherapy, therapeutic massage, thermotherapy, 

electrophysiotherapy, respiratory therapy, among others [5]. 
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The pharmacy 

The pharmacy is located outside the main building as shown in figure 1. It is divided into 

different sections. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Office/BIROU: head pharmacist office;  

• Deposit /DEPOZIT MATERIALE SANITARE and DEPOZIT PERFUZABILE (red): a 

place for the sanitary materials;  

• Deposit /DEPOZIT MEDICAMENT (yellow): a place for the medication;  

• Magistral preparations Laboratory/LABORATOR; 

• Dressing Room/SPALATOR: a place with lockers to save our belongings; 

• Office /OFICIU: a place where they can prepare all the prescriptions; 

• Toilet/ BAIE. 

The pharmacy staff 

At the pharmacy, the team is composed by only two pharmacists. One is the head 

pharmacist ("Sef Farmacie"), who has a PhD in pharmacy and is responsible for most of the 

bureaucracy involved, such as ordering and receiving materials and medicines. The other 

pharmacist, who was responsible and spent most of the internship with us, is a pharmaceutical 

specialist ("Farmacist specialist"), specialized in clinical pharmacy. 

 

The pharmacy work 

The pharmacy is in constant communication with the other hospital services. Drug and 

material requisitions arrive at the pharmacy via Sigma® and PowerAccount xCenterMed V68 

Figure 1. Pharmacy plan  
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programs, respectively. These are validated and then prepared to each service, taken by the 

clinical pharmacist itself or by a nurse to the corresponding service. Most of the medication is 

stored in the "depozit", however, the one with the shorter shelf life is in the "officiu", being the 

first to leave for the different services when preparing the requisitions. At this level we had the 

opportunity to contact with various drugs used in Portugal, which we recognized easily by the 

active substance. We have also been in contact with other active substances which we weren’t 

familiarized with, making learning about its use and adverse effects, quite interesting. 

It was also possible to see a big difference regarding the public hospitals where we had 

the opportunity to work. Polaris has several drugs available from different laboratories, allowing 

them to customize each patient's therapy according to their needs and preferences. However, in 

public hospitals, the drug is chosen based on a market analysis, and the lowest cost is selected. 

Thus, for each available active substance, there is only one laboratory. For example, Sortis® 

(Pfizer) and Torvacard® (Zentiva) (Statins) for the same active substance can be found in the 

private hospital, as well as Betaloc® (AstraZeneca) and metoprolol (b-blockers) which are not 

possible to find in the public hospital. 

We also highlighted a more active collaboration between the doctor and the 

clinical pharmacist in this hospital. In support of this statement, we have the example of 

a patient taking amiodorone (anti-arrhythmic) with action in the cardiovascular system. 

It was presented to us the possibility of administrating venlafaxine after admission of a 

patient to the psychiatry ward. In order to ensure patient’s safety, the doctor requested 

support from the clinical pharmacy to see if the simultaneous administration of these 

drugs would be appropriate. After a bit of research, it was concluded that the 

administration of both was not safe, for example the conjugation should not be done, since 

the same enzyme (CYP2D6) metabolizes amiodorone and venlafaxine. So, if there is a 

decrease in the amiodarone’s effect, there will be an increase of the QT interval [7]. We 

were also in touch with another case of a patient in the cardiology ward with a phlebitis, who was 

being treated with vancomycin, a nephrotoxic drug. The treatment started with doses of 1g daily 

and, after blood tests, there was a marked increase in serum creatinine and consequently a 

decrease in renal clearance. Therefore, it was necessary to reduce the daily dose to 500mg. 

However, the clearance value declined again and, to ensure patient’s safety, the doctor asked for 

pharmaceutical advice. The suggestion given by the pharmacist was based on 3 principles: the 

antibiogram, the inflammatory indicators and the clinical state. The patient was discharged, once 

he improved his clinical condition, however in case he got worse, he should return to the hospital 

to start the treatment with Linezolid [8]. 

In 2016, the Romanian legislation suffer some changes, among them, the obligation to 

report the use of all antibiotics at hospital level. Since then, all the antibiotics used in the hospital 
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have been registered to guarantee a greater control on their sustainable use (Appendix II and III). 

For this, it is used the DDD. It is generally reported in units that control population size differences 

(such as 1000 people). This provides a measure of exposure or therapeutic intensity in a defined 

population, allowing comparisons across various time periods and population groups. Drug 

utilization should ideally be presented using a relevant denominator for the health context, such 

as numbers of DDDs per 1000 inhabitants per day, DDD per inhabitant per year, or as DDDs per 

100 bed days. In this hospital the calculation is done by taking into account the number of bed-

days. A bed day is a day during which a person is confined to a bed and in which the patient stays 

overnight in a hospital [9]. 

Prior to our arrival, this process was performed manually on an excel sheet. However, it 

was suggested that we explore a recently developed program, AMC Tool [10], in order to be able 

to implement its use in the pharmacy, given its greater ease of use.  

In Romania, the report of adverse effects of medicines are optional, not mandatory 

by legislation, but it is expected to become mandatory next year. Moreover, to have a better 

control at this level, the pharmacy is also trying to implement a pharmacovigilance 

program. 

In the reception of medicines or sanitary materials, a qualitative and quantitative 

review is always made (series; expiration date; when, where and what substance was 

responsible for the adverse effect) so traceability can be made in cases where side effects 

are reported. 

 

The laboratory  

During the internship at this hospital, we also had the opportunity to work in the 

laboratory and prepare a formulation used for the treatment of pressure ulcers of immobilized 

patients (Figure 2.-4.). This consisted on the preparation of a base cream in which several active 

substances were subsequently incorporated, among them: chloramphenicol (antibiotic), vitamins 

B6 and B1 (tissue regeneration), lidocaine hydrochloride (local anaesthetic) and insulin. The use 

of insulin has drawn our attention, since it is not usual to use it topically. We presented this 

question to the clinical pharmacist, who explained us that, by evidence, the use of insulin in this 

formulation can accelerate wound healing. Its molecular structure is similar to IGF, especially 

IGF-1, which acts as a growth factor [11]. 

It´s also important to mention that lidocaine can’t be used in infected wounds, because 

when in contact with it, it’s formed p-aminobenzoic acid which is a growth factor of 

microorganisms [12]. 
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Figure 2. The formulation of the base 

 

Figure 3. Preparation of the cream for the treatment of pressure 

ulcers of immobilized patients 

 

Figure 4. Final product 
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Spitalul Clinic de Recuperare 

The hospital 

The Spitalul Clinic de Recuperare was another one of the hospitals that welcomed us in 

our internship. It was inaugurated in May 1978 and is the only state Clinical Recovery Hospital 

in Transylvania, offering a wide range of specialized medical services to the entire population in 

need of rehabilitation. 

Every year, it receives on average 11,000 hospitalizations and about 60,000 outpatients 

(ambulatory). In the country, there are only two hospitals with this speciality, so their contribution 

is very important for the maintenance of the health of the Romanian population. The hospital is 

composed of several multidisciplinary teams that work together to minimize or even prevent the 

repercussions of some diseases or accidents and have as main objective to promote total recovery, 

also considering the mental and social health of patients. 

It’s divided into 9 floors with the cafeteria, some changing rooms and an office of 

consultations for outpatients in the underground floor. The pharmacy is located on the ground 

floor as well as the physiotherapy ward and administration rooms. From the first to the seventh 

floor we can find all the different services of the Hospital such as: 

• Neurology 

• Cardiology 

• Orthopedy-Traumatology 

• Balneology 

• Intensive Therapy and Anaesthesia (ATI) 

• Plastic Surgery 

On each floor, there are about 12 rooms with 5 or 6 beds each. Some services occupy 

only 1 floor while others can occupy 2. Surgeries take place on the top floor, where the operating 

room is located. The Hospital also has a Laboratory of Clinical Analysis and a Recovery 

Laboratory that aims to offer to both, inpatients and outpatients, several medical services such as 

laser therapy, ultrasound, mud and paraffin applications, massages, physiotherapy and other 

procedures that contribute to the progress of their recovery. 
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The pharmacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The pharmacy is located on the ground floor of the hospital and as we can see in fig.5 it 

is divided into several different sections: 

• Dressing Room/VESTIAR (white): Where we and the staff could change our clothes 

and save our personal belongings. It was also used as an area to socialize and to eat; 

• Magistral preparations Laboratory/RECEPTURA (red); 

• Computer Room/ CAMERA CALCULATOIRE (green): an area for the reception, 

analyzation and validation of the prescriptions; 

• Office/BIROU: Where the pharmacy administration work takes place; 

• OFICINA (Black): A place where they can dispense to all the services the medication 

ordered from the prescriptions; 

• 3 storage places/ DEPOZIT (purple): a place for the medication (two on top) and the 

medical devices (the one below). 

The pharmacy staff 

The team consists of two pharmacists (head pharmacists) and five assistants. The head 

pharmacist ("Farmacist Sef)" is the person with the highest academic degree and is responsible 

for maintaining the workflow of the pharmacy. Assistant pharmacists are responsible for the 

Figure 5. Pharmacy plan 
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preparation of the medication required by the different services and are also responsible for 

receiving the trainee students by teaching them and assisting them in any aspect they find relevant. 

The pharmacy work 

The main purpose of the pharmacy is to prepare all the medication that is required by the 

different wards in the hospital. The pharmacist validates the doctor’s prescription and then 

prepares the medication, mostly located in the "Oficina", placing it in boxes and then send to the 

various wards according to their requests. (photos of the room). 

At the Oficina, we were able to be in contact with several medicines in different 

pharmaceutical forms. In most cases, tablets were the more usual one, however, syrups, powders 

for oral suspensions, perfusion solutions, injectables, suppositories and dermal patches were also 

among the contacted forms. Many of these medicines are available at European level, so we were 

able to recognize them by the name of the active substance and even the trademark names. 

Additionally, we had the opportunity to know some medicines of exclusive existence in 

Romania, such as Trombostop® (Terapia) and Aspenter® (Terapia) (anticoagulants). The fact 

that we could know about new active substances as well as its therapeutic use and adverse effects, 

was very interesting for our learning. In general, the medication consisted of antibiotics, 

analgesics, muscle relaxants, anti-depressants, anti-inflammatories, antihypertensives and 

anticoagulants since, in the case of a rehabilitation hospital, these are responsible for controlling 

the patient's condition, as well as to alleviate their suffering and avoid the occurrence of side 

effects. 

 

The laboratory  

During the internship, we also had the opportunity to work in the laboratory with the help 

of the head pharmacist. Despite its small size, the laboratory had all the necessary materials to 

prepare the required medication, such as analytical scales, packaging containers and a water 

distiller device. Whenever the medication did not exist in the market or if it was very expensive, 

it was asked to the laboratory. Among the preparations that we were asked to do, are iodine 

tincture, chloramine 0.2% solution and hydrogen peroxide solution, being relatively easy to 

perform. Most of the active substances were in the form of powder being subsequently dissolved 

in the distilled water. At the end of the preparation, it was necessary to register the prescription 

by writing the date of preparation, the quantity and batches of the products used. 
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Oncology Institute 

The hospital 

The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta" (IOCN) was one of the hospitals that 

hosted us for a month, giving us the opportunity to acquire new knowledge.  

The Institute of Oncology was established in 1929 by Professor Iuliu Moldovan, under 

the name of "The Institute for Research and Treatment of Cancer". Presently, the Institute has the 

name of Professor Ion Chiricuţă, who has remodelled the place. It is a complete cancer centre of 

national public interest, with juridical personality, dependent of the Ministry of Public Health. 

The Institute offers preventive, palliative and curative medical services in the oncologic 

department, as well as researches and learning opportunities [13]. 

The Institute consists in 6 laboratories:  

• Medical analysis; 

• Radiology and Medical Imaging; 

• Nuclear Medicine; 

• Anatomical pathology; 

• Functional Genomics, Proteomics and Experimental Pathology; 

• Radiotherapy, Tumour and Radiobiology. 

It is also divided into 12 clinical sections: 

• Intensive care unit; 

• Surgery I; 

• Surgery I ORL; 

• Surgery II; 

• Surgery II gynecology; 

• Surgery II urology; 

• Medical Oncology; 

• Hematology; 

• Onco-pediatrics; 

• Radiotherapy I; 

• Radiotherapy II; 

• Radiotherapy III. 

It is a place where we took notice of a great and organized teamwork, in order to provide 

the best services for the 10 thousand patients per year [13]. 
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The Pharmacy 

The pharmacy of the Oncology Institute is divide in:  

• Entrance; 

• Place where the solvents and purified water are stored (Distilare); 

• Three storage places (Depozit); 

• Toilet (Baie); 

• Magistral preparation laboratory (Receptura); 

• Living room with lockers used as an eating and socializing area (Vestiar); 

• A place where the prescription of the oral drugs, for adjuvant therapy and adverse 

effects, is validated and dispensed to the diverse areas of the hospital (Oficina); 

• Economic office of the pharmacy where all the financial decisions are taken 

(Calculatoare); 

• A place where cytostatic drugs are calculated and validated according to the 

patient and the labels are printed, and a chamber where these drugs are prepared, 

diluted and dispensed (Modul cytostatic); 

• Administrative service (Ghiseu), the place where the orders of medication are 

made and the suppliers are contacted; 

• Pharmaceutical chief office (Farm. Sef). 

It is notorious in the hospital pharmacy, the sectioning in two main areas: the preparation 

of the cytostatics and the preparation of usual drugs. This division is made through a door with a 

code and it is worth to mention that this is an area of special attention. 

 

 

Figure 6. Pharmacy plan 
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The pharmacy staff  

The team consists 23 people including medical and pharmacy assistants, pharmacists and 

pharmacy techniques. 

 

The pharmacy work 

Preparation of usual drugs: 

The hospital pharmacy is linked to the different hospital services, in order to respond to 

their requests and needs. 

The "Oficina" is where we can find the usual medication, for example, all the medication 

used in adjuvant cancer therapy. In this place, we can find tablets, injectable preparations, 

suppositories, oral solutions, among others. According to the requests, pharmacists have to 

validate the prescription through a Software and dispense the requested medication for the 

different services, such as radiotherapy, pediatrics, surgery, chemotherapy, urology, urgency and 

ambulatory. 

Here we had the opportunity to be in contact with drugs approved in Europe and with 

others that are not approved in Portugal. In this area, we learned the purposes of certain supportive 

medication that have the function of minimizing the side effects of the therapy used in the 

treatment of cancer. The most observed adverse effects in these patients are: vomiting, nausea, 

pain, alopecia, diarrhea, among others. As an example of adjunctive therapy, it is common to use 

corticosteroids to prevent rash, antiemetics when the therapeutic regimens include cisplatin, 

benzodiazepines to prevent adverse reactions such as dyspnea and antibiotics to prevent infections 

due to patients weakened immune status. 

We were also told that the most expensive medication needs a special prescription, which 

is subsequently approved by the hospital's financial department. In addition, monoclonal 

antibodies, which are only indicated when the patient does not respond to other therapies, also 

need this special prescription [14]. 

 

Cytostatics preparation room: 

 

The cytostatics area is a very important area in the hospital, that is divided in three 

different areas. A dressing room, a place with shelves and refrigerators containing the drugs used 

to prepare the cytostatics and an area where the cytostatic medicines are diluted according to the 

prescription. This main room, where the drugs are diluted, is equipped with a vertical laminar 

flow chamber with HEPA filters. 
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The correct selection and use of personal protective equipment (PPE) is required to both 

ensure the protection of the operator and sterility of the end product. This equipment must be 

worn to protect personnel during the preparation of cytostatic drugs and during other activities 

where they may encounter hazardous drugs. PPE includes gloves, boots or overshoes, gowns or 

coveralls, head coverings, masks and protective eyewear. Activities may include handling vials 

or finished products, opening drug packaging, labelling drug containers, or waste disposal. 

The whole procedure is done inside a hood, with sterilized material and with an oxygen 

mask for protection. 

The medicines are prepared by different professionals, correctly equipped and that change 

the schedule in order to minimize the time of exposure to the drugs. 

For the preparation, calculations are performed to determine the required quantities of 

each active substance and syringes are used to dilute with the respective solution. 

When the dilution is finished, the medication is placed in a bag with a label, sealed and 

dispensed inside a window that allows access to the dispensing room, and is later collected by 

professionals (nurses or assistants), who will distribute the medication in the hospital in each 

respective area. If the substance is light sensitive, the drug must be stored in a properly sealed and 

identified black bag. In this case, the bag must be identified with a label equal to that of the vial 

containing the active substance, unlike transparent bags which only require a label for 

identification. 

In this area, the role of the pharmacist is to confirm all medication, being the pharmacy 

responsible for the patients’ care and for the protection of the personnel involved in the 

handling/preparation of the cytostatic drugs. 

Our work as interns in this area of the hospital, initially consisted in collecting the drugs 

prescribed by the doctors and placing them at the disposal of the nurses for their dilution. In a 

second phase, we entered the preparation area to assist their dilution, using appropriate protective 

equipment. At the end of the internship period at this hospital, we had the opportunity to prepare 

the dilutions of some cytostatics, following all the procedures we learned in the previous days [14]. 



 

15 
 

Bibliography 

[1] CLUJ NAPOCA (Cluj), Transylvania - Romania: Travel and Tourism Information. Available 

in: http://romaniatourism.com/cluj-napoca.html [accessed on 15 march of 2017] 

[2] Cluj-Napoca 2021: European Capital of Culture – Candidate city. Available in: 

http://www.clujnapoca2021.ro/en/cluj-napoca/education.html [accessed on 15 march of 2017] 

[3] European Commision: Public health. Available in: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_romania_english.pdf  [accessed on 15 

march of 2017] 

[4] World Health Organization: Romania Health system review. Available in: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/317240/Hit-Romania.pdf?ua=1 [accessed 

on 21 march of 2017] 

[5] Polaris Medical: Brousura Polaris Medical. Available in:  

http://www.polarismedical.ro/sites/default/files/Brosura%20Polaris%20Medical%20Spital%20d

e%20recuperare%20Cluj.pdf [accessed on 21 march of 2017] 

[6] Polaris Medical: Presentation of the Hospital. Available in: 

http://www.polarismedical.ro/ro/despre-noi [accessed on 24 march of 2017] 

[7] Drugs.com: Interactions check. Available in: https://www.drugs.com/interactions-

check.php?drug_list=167-0,2296-0 [accessed on 24 march of 2017] 

[8] Cunha B. (2015) Empiric Therapy Based on Clinical Syndrome. In: Cunha B., eds. Antibiotic 

Essentials. 14th ed. Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt. Ltd., 27 

[9] World Health Organization: 4. DDD Indicators. Available in: 

http://www.who.int/medicines/regulation/medicines-safety/toolkit_indicators/en/  [accessed on 

30 march of 2017] 

[10] AMC TOOL: The antimicrobial consumption tool. Available in: http://amu-

tools.org/amctool/amctool.html [accessed on 30 march of 2017] 

[11] Rezvani, O., Shabbak, E., Aslani, A., Bidar, R., Jafari, M., & Safarnezhad, S. (2009). A 

randomized, double-blind, placebo-controlled trial to determine the effects of topical insulin on 

wound healing. Ostomy/wound management, 55(8), 22. 

[12] INFARMED: Resumo das características do medicamento – Lidocaína. Available in: 

http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=597342&tipo_doc=rcm 

[accessed on 02 april of 2018] 

[13] IOCN: Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta" Cluj-Napoca. Available in: 

http://www.iocn.ro/en [accessed on 02 april of 2018] 

[14] European Society of Oncology Pharmacy (ESOP). Quality Standard for the Oncology 

Pharmacy Service with Commentary. 5th ed. German Society of Oncology Pharmacy, Hamburg  

  

http://romaniatourism.com/cluj-napoca.html
http://www.clujnapoca2021.ro/en/cluj-napoca/education.html
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_romania_english.pdf%204
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/317240/Hit-Romania.pdf?ua=1
http://www.polarismedical.ro/sites/default/files/Brosura%20Polaris%20Medical%20Spital%20de%20recuperare%20Cluj.pdf
http://www.polarismedical.ro/sites/default/files/Brosura%20Polaris%20Medical%20Spital%20de%20recuperare%20Cluj.pdf
http://www.polarismedical.ro/ro/despre-noi
https://www.drugs.com/interactions-check.php?drug_list=167-0,2296-0
https://www.drugs.com/interactions-check.php?drug_list=167-0,2296-0
http://www.who.int/medicines/regulation/medicines-safety/toolkit_indicators/en/
http://amu-tools.org/amctool/amctool.html
http://amu-tools.org/amctool/amctool.html
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=597342&tipo_doc=rcm


 

16 
 

Appendix 

Appendix I. Schematic representation of the Polaris Medical structure 
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Appendix II. List of antibiotics with restricted use 

 

Appendix III. Form for requesting antibiotics 
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Appendix IIV. Cytostatic medicines list 
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Appendix V. Stupefacient medicines list 
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AppendixVI. Usual medicines list 
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