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RESUMO 

O Estágio em Ciências Farmacêuticas assume-se como uma unidade curricular crucial 

inserida na etapa final do Plano Oficial do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, pois 
envolve o primeiro contacto dos estudantes com a realidade profissional, proporcionando um 

desafio de natureza prática e clínica. 

A Farmácia Comunitária é uma atividade tradicionalmente associada à profissão 

farmacêutica, correspondendo à área profissional que contribui para a maior empregabilidade 

dos recém-licenciados, o que justifica a importância desta experiência para todos os futuros 

farmacêuticos. 

Neste relatório encontram-se descritas as principais atividades desenvolvidas ao longo do 

meu estágio na Farmácia Teles, onde tive oportunidade de comunicar com utentes e 
profissionais de saúde, participar na gestão e administração da farmácia e efetuar a dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde, valências que serão objeto de detalhada exposição ao longo 

deste trabalho. 

Ao longo deste estágio, tive também oportunidade de me afirmar na prestação de cuidados 

farmacêuticos, colocando impreterivelmente o utente e a sua saúde no centro da minha atuação. 

Os casos clínicos que me foram apresentados e a empatia que fui desenvolvendo com os utentes 

despertaram em mim uma curiosidade peculiar por duas patologias com apresentação bastante 
frequente na comunidade: as infeções do trato urinário e a diabetes mellitus. Neste sentido, estas 

temáticas foram alvo de um estudo aprofundado, com o objetivo de abordar a importância da 

intervenção comunitária e do aconselhamento na prevenção, diagnóstico e tratamento destas 

condições. 

Considero ainda que a oportunidade que me foi proporcionada foi essencial na concretização 

da minha formação pessoal e profissional, estando mais ciente do papel do farmacêutico 

enquanto intermediário de saúde na sociedade. Apresento-me hoje como uma futura profissional 

mais conhecedora e capacitada, alimentando o desejo de defender, praticar e orgulhar a 
profissão farmacêutica ao longo do meu percurso profissional. 
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PARTE A - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

1. Descrição Geral 

Localização, Enquadramento Histórico e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Teles é uma instituição centenária localizada na Rua da Calçada da Feira dos 

Dez, número 97, na freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira. A sua inauguração 

decorreu a 30 de maio de 1911, pelos irmãos Carlos e Aurora Telles, cujo apelido deu origem ao 

seu nome. 

Atualmente, a Farmácia Teles é propriedade da sociedade entre o Doutor João Coelho e o 
Doutor Raúl Grilo, e, recentemente, foi inteiramente remodelada, reafirmando-se como uma das 

farmácias de referência do concelho, pela sua excelente equipa de trabalho e pelos avanços 

tecnológicos de que dispõe, sendo essencial para a ação sanitária e social local. 

O seu posicionamento junto ao Largo da Feira dos Dez, onde existe uma vasta variedade de 

comércio e serviços e onde se realizam frequentemente feiras, constitui uma vantagem, uma vez 

que aumenta a visibilidade da farmácia e afluência de utentes. Para além disso, a proximidade 

à estrada nacional N1 e o horário de funcionamento alargado permitem também o fácil acesso 

pela maior parte da população. 
Deste modo, a Farmácia Teles está em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 

23 h, e ao sábado, das 8 às 13 h. Para além disso, quinzenalmente encontra-se integralmente 

aberta durante o fim de semana e, periodicamente, de acordo com o plano de atendimento 

permanente do município, garante serviço durante toda a noite, perfazendo 24 horas aberta. 

Enquanto estagiária cumpri o horário estabelecido das 9 h às 18 h, executando as mais 

diversificadas tarefas integradas numa equipa multidisciplinar, zelando pelo bom funcionamento 

da farmácia como prestadora de serviços à comunidade. 

No papel de estagiária desempenhei diversas funções, nomeadamente a nível da gestão do 

backoffice da Farmácia Teles, tendo posteriormente a oportunidade de contactar diretamente 

com os utentes ao longo dos atendimentos que realizei. Esta comunicação assumiu-se como 

fulcral no meu papel de farmacêutica comunitária associada à prestação de cuidados de saúde. 

Para além disso, o constante envolvimento com a comunidade permitiu o desenvolvimento de 

alguns projetos impactantes, cujo objetivo foi alertar os utentes para temáticas atuais e instruí-

los enquanto cidadãos ativos na preservação e promoção da saúde.  

Na tabela seguinte estão representadas as atividades desenvolvidas durante o meu estágio, 
tendo assumido em todas elas a consciência de proceder como uma profissional de saúde 

competente e responsável (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 
 

Caracterização do Espaço Físico 

A Farmácia Teles define-se como uma farmácia de excelência pela prestação de serviços e 

possui um espaço recentemente renovado disposto num piso único, cumprindo as normas de 

segurança e conservação dos medicamentos, bem como, a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e do respetivo pessoal, estabelecidas no Regime Jurídico das Farmácias 

de Oficina [1]. As instalações cumprem igualmente os requisitos estabelecidos legalmente, sendo 
compostas por: 

• Área de atendimento ao público: zona ampla, constituída por uma área acessível ao 

utente, na qual se encontram expostos, em lineares, diversos produtos de venda livre, 

nomeadamente produtos de ortopedia, dermocosmética e puericultura. Este setor possui 

ainda uma máquina automática de medição da tensão arterial e um medidor peso e 

altura, assim como quatro balcões com os respetivos terminais informáticos, junto dos 
quais se encontram prateleiras de exposição de medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM), devendo estes produtos ser vendidos segundo aconselhamento 

farmacêutico adequado. Tal disposição permite o atendimento simultâneo de diversos 
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utentes, diminuindo o tempo de espera e promovendo um aconselhamento individual e 

personalizado; 

• Gabinetes de atendimento privado: locais distintos dedicados à prestação de cuidados 

farmacêuticos. Num destes gabinetes realiza-se a análise de parâmetros bioquímicos e 
a determinação da tensão arterial, podendo ser utilizado a pedido do utente para uma 

maior privacidade. Existem ainda dois gabinetes destinados à realização de consultas 

referentes aos serviços de nutrição e podologia, prestados pela Farmácia Teles; 

• Backoffice: zona localizada fora do alcance do utente, onde se procede à gestão de 

encomendas e armazenamento de alguns medicamentos e produtos de saúde, incluindo 

artigos veterinários; 

• Laboratório: local de armazenamento de matérias-primas e reagentes, onde se procede 
à reconstituição de fórmulas orais líquidas, nomeadamente antibióticos, visto que não 

está prevista a preparação de medicamentos manipulados nas instalações; 

• Gabinete de Direção Técnica e outros gabinetes: zona de reuniões com 

colaboradores, delegados de informação médica e delegados comerciais, assim como 
análise de diversos assuntos burocráticos e gestão de receituário e faturação; 

• Armazém: neste setor está incluído um armazém de média dimensão, destinado ao 

armazenamento de excedentes, e um robot, que contém a maior parte dos 

medicamentos;  

• Zona de refeições; 
• Instalações sanitárias. 

Como referido na legislação, a caracterização do espaço exterior da Farmácia Teles cumpre 

o requisito da identificação por um letreiro luminoso com o seu nome e pelo símbolo “cruz verde”, 

iluminado durante a noite, assim como apresenta junto à porta de entrada a nomeação do Diretor 

Técnico, o horário de funcionamento e faz referência à farmácia que diariamente efetua serviço 

permanente [1]. 
Para além dos termos legais a ter em consideração, a Farmácia Teles garante o fácil acesso 

dos utentes à farmácia, pela ausência de obstáculos, como por exemplo degraus, que impeçam 

o ingresso a idosos, a pessoas com mobilidade reduzida ou a utentes portadores de deficiência. 

Desde o início do meu período de estágio tive o privilégio de usufruir de todos os espaços 

físicos da farmácia, sentindo-me à vontade para interagir com os utentes e satisfazer os seus 

pedidos. 

Caracterização do Utente 

A Farmácia Teles é constituída por uma equipa multidisciplinar que se mantém íntegra há 

mais de dez anos, o que permite assegurar a confiança dos utentes nos profissionais de saúde 

e a sua consequente fidelização. 
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De acordo com o enquadramento geográfico e sociocultural, a maioria dos utentes que 

frequentam a farmácia são idosos, devendo prestar-se especial atenção a este grupo de risco, 

onde prevalecem patologias crónicas, geralmente com regimes terapêuticos de polimedicação. 

Para além disso, utentes seniores são muitas vezes iletrados, exigindo uma cuidadosa 

adaptação da linguagem a utilizar, assim como uma maior atenção e rigor no aconselhamento, 

para garantir a posologia adequada e a eficácia terapêutica. 
No entanto, devido ao horário alargado cumprido pela farmácia, o contacto com faixas etárias 

mais jovens também é recorrente e, embora menos comum, denota-se alguma fidelização por 

parte destes utentes. 

Sendo assim, a Farmácia Teles dispõe de um Cartão de Fidelização associado a uma Ficha 

de Cliente, na qual é possível inscrever os dados pessoais de cada utente e do seu agregado 

familiar, de acordo com a política de privacidade e de proteção de dados pessoais, assim como 

registar a medicação dispensada e a respetiva data de cedência. Tal permite um 

acompanhamento mais minucioso e rigoroso dos utentes, podendo auxiliá-los, por exemplo, a 
relembrar o laboratório habitual de um determinado medicamento. 

Enquanto estagiária, senti recetividade pela maior parte dos utentes no momento do 

atendimento e aconselhamento farmacêutico, o que me permitiu obter alguma confiança no 

decorrer do meu estágio. Apesar disso, existem sempre alguns utentes que têm preferência em 

serem atendidos por um determinado funcionário, nomeadamente quando este já conhece a sua 

história clínica e, por isso, possui uma perceção mais nítida das delimitações do utente. 

No decorrer do estágio fui percecionando alguns utentes, tendo o privilégio de os atender 

diversas vezes, o que reforçou a relação utente-profissional de saúde, estreitando a cumplicidade 

pelo tratamento pelo nome próprio e proporcionando o desenvolvimento de conversas de índole 

mais pessoal, visto que se tratam, muitas vezes, de idosos isolados que vêem a farmácia 

igualmente como um local de socialização. 

Recursos Humanos 

Os recursos humanos de uma farmácia podem ser divididos segundo duas categorias, o 

quadro farmacêutico e o não farmacêutico [1]. O primeiro deve ser composto, pelo menos, por 
dois farmacêuticos, incluindo o Diretor Técnico, enquanto que o quadro não farmacêutico deverá 

ser composto por técnicos de farmácia ou outro pessoal com as devidas qualificações. 

A equipa da Farmácia Teles é constituída por quatro farmacêuticos, o Doutor Raúl Grilo, o 

Doutor João Coelho, assumindo o papel de Diretor Técnico, a Doutora Susana Pinto e a Doutora 

Mónica Silva. O quadro não farmacêutico é composto pelo Jorge Pinto, o Hugo Ferreira, o Pedro 

Pinto e o José Grilo, como técnicos de farmácia, pela Emília Bastos, técnica oficial de contas, e 

pela Júlia Grilo, uma funcionária polivalente. 
A propriedade da Farmácia Teles, como já referido, resulta de uma sociedade entre o Doutor 

Raúl Grilo e o Doutor João Coelho. Toda a equipa é permanente, possuindo uma ampla 

experiência na área, que lhes confere conhecimentos científicos que estão na base de um 



 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA TELES 5 

compromisso de confiança com os utentes, garantindo a qualidade dos serviços prestados e 

facilitando a sua fidelização. 

Fontes de Informação 

No sentido de exercer a profissão farmacêutica diária, é crucial dispor de fontes de 

informação avançadas sobre medicamentos, sendo obrigatório, segundo as Boas Práticas 
Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, o acesso físico ou eletrónico a uma biblioteca 

continuamente atualizada e organizada que contenha informação acerca das indicações, 

contraindicações, interações, posologia e precauções relacionadas com o uso medicamento. 

Sendo assim, as fontes de informação obrigatórias são constituídas por [2]: 

• Farmacopeia Portuguesa (FP); 

• Prontuário Terapêutico (PT); 

• Resumo das Características dos Medicamentos (RCM); 

• Formulários relevantes para a atividade; 

• Legislação Farmacêutica; 

• Documentação oficial de regulação da atividade. 

A Farmácia Teles dispõe desta bibliografia, possuindo as versões mais atualizadas do PT, 

da FP e do livro Index Merck em formato de papel. Em complemento, o software 4DigitalCare® 

possibilita o acesso instantâneo, nomeadamente no momento do atendimento ao público, do 

RCM, facilitando a consulta de informação relevante para o utente no ato da dispensa de 
medicamentos. 

Estes recursos permitem também a constante atualização de conhecimentos por parte dos 

profissionais de saúde, sendo benéficos para a minha aprendizagem enquanto estagiária. 
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2. Gestão e Administração 
 

A Farmácia Comunitária assume-se hoje em dia não apenas como um prestador de saúde, 

mas também como um ponto comercial. Tal requer a adaptação do farmacêutico enquanto gestor 

e administrador, de modo a garantir o suprimento das necessidades dos clientes, aliando a 

vertente comercial à vertente ética e de saúde pública [3]. 

Sistema Informático de Gestão e Informação 

Um sistema centralizado de gestão e informação é essencial para o funcionamento 

adequado de uma farmácia, permitindo a constante atualização de dados e de processos em 

curso. Este sistema auxilia os profissionais de saúde a nível da dispensa de medicamentos, 

gestão de stocks, execução e receção de encomendas, obtenção de informação científica e 

gestão de dados dos utentes. 

O sistema informático adotado na Farmácia Teles designa-se 4DigitalCare®, sendo um 

software recentemente desenvolvido no seio da farmácia por uma equipa multidisciplinar, 
integrada pelo Doutor Raúl Grilo. Adicionalmente, a possibilidade de interligar todas as atividades 

e procedimentos decorrentes na farmácia numa única plataforma constitui uma vantagem, 

permitindo que todos os colaboradores, responsáveis momentaneamente pelo atendimento ou 

pela gestão de encomendas, tenham acesso em tempo real aos produtos e respetivos stocks 

disponíveis, medicamentos mais rentáveis, entre outras informações. 

No momento da venda, o programa 4DigitalCare® permite aceder a diversos indicadores de 

desempenho, tais como o stock momentâneo do produto e a sua rentabilidade, podendo os 
mesmos ser ordenados segundo qualquer um destes parâmetros. Referente a medicamentos, 

são disponibilizados no software todos os genéricos disponíveis, incluindo de igual modo o seu 

preço e lucro associado, sendo também identificados medicamentos com disponibilidade 

reduzida, designados rateados. É igualmente possível aceder ao perfil de vendas mensal, 

incluindo os fornecedores envolvidos no processo, de modo a percecionar os movimentos 

referentes ao produto, nomeadamente a sua receção e venda. 

De igual modo, associado a um determinado produto ético, é possível aceder à secção 

INFARMED, na qual está descrita a classe a que o medicamento pertence, assim como a 
posologia associada, sendo ainda permitido o acesso direto ao “Folheto Informativo” e ao “RCM”, 

de modo a obter informação científica mais detalhada sobre o mesmo. 

Caso um determinado produto não se encontre disponível no momento em que é solicitado 

pelo utente, o software permite o acesso imediato a possíveis fornecedores e preços aplicados, 

podendo a encomenda ser efetuada de imediato. Tal evita a espera por parte do cliente, quer 

pela simplicidade do processo, quer pelo curto período de entrega do produto reservado por 

parte da transportadora. Assim que a encomenda for rececionada, o sistema informático lança 

um alerta referente à reserva do produto especificamente para o utente que a requisitou, sendo 
automaticamente enviada uma mensagem de texto e “satisfeito” o pedido. Posteriormente, 
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quando o cliente se dirige à farmácia para rececionar a reserva, com o talão da reserva que lhe 

foi cedido, esta deve ser “resolvida” no próprio software e o processo é então concluído. 

A criação e gestão de fichas de cliente pode igualmente ser efetuada através do sistema 

informático, o que facilita o acesso à informação pessoal de cada utente e permite o registo do 

histórico de vendas, facilitando o acompanhamento do utente por parte do profissional de saúde. 

Deste modo, o sistema informático apresentado é relevante nos processos de gestão, 
administração e atendimento, essenciais no quotidiano de uma farmácia. Enquanto 

farmacêuticos, é crucial o nosso papel no sentido de desenvolver competências, aproveitando 

as funcionalidades do software e melhorando o serviço prestado aos utentes, no sentido de 

assegurar e promover a saúde na comunidade. 

Enquanto estagiária acedi a este sistema informático diariamente e considero-o acessível, 

intuitivo e interativo, sendo fácil a adaptação ao mesmo. 

Durante o período de estágio, no backoffice, efetuei encomendas diárias, rececionei e conferi 

encomendas, verifiquei prazos de validade, imprimi etiquetas, efetuei marcação de consultas de 

nutrição, entre outras ações. 

No que diz respeito ao atendimento ao público, esforcei-me no sentido de compreender as 

diversas funcionalidades do software e, desse modo, personalizar o meu aconselhamento tendo 

em conta as informações cedidas por ele. Assim, consultei o histórico de vendas de utentes, de 

modo a percecionar produtos que tinham sido cedidos anteriormente, realizei encomendas 

instantâneas, efetuei reservas e alertei o utente para interações medicamentosas e cuidados de 

utilização. 

Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

A aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) constitui uma das etapas 

determinantes para a subsistência de uma farmácia, visto que a escolha minuciosa e cuidada 

dos fornecedores permite oferecer a melhor oferta aos utentes. 

Os fatores que condicionam a aquisição de MPS são a capacidade de investimento, o 

histórico mensal de compras e de vendas, a sazonalidade, os níveis de stock mínimo e máximo, 

e as condições de armazenamento da farmácia. Enquanto que a seleção do fornecedor baseia-
-se no tipo de serviço prestado, relacionado com o tempo e cumprimento da entrega, e nos 

preços praticados, tendo em conta as condições de pagamento, descontos e bonificações. 

Deste modo, as encomendas podem ser efetuadas diretamente aos laboratórios ou por 

intermediário de distribuidores grossistas, nomeadamente aos fornecedores diários, tais como 

Alliance Healthcare, Cooprofar, Botelho e Rodrigues, Lda., Empifarma e Udifar.  

Algumas encomendas negociadas são efetuadas diretamente a laboratórios, nomeadamente 

à Alter, no entanto, a maioria das encomendas é efetuada a distribuidores, geralmente através 
do sistema informático, embora também possa ser realizada através de contacto telefónico, 

quando o produto se encontra disponível em pouca quantidade e é requerida uma confirmação 

pessoal. 
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A aquisição de produtos efetuada via informática pode consistir numa encomenda diária 

automática, gerada e enviada para os fornecedores diários pré-estabelecidos na ficha de cada 

produto, tendo em consideração os stocks mínimo e máximo definidos para cada produto, 

baseados no seu histórico de vendas. Podem também ser efetuadas encomendas instantâneas 

no atendimento ao balcão quando o utente solicita um produto indisponível na farmácia e 

disponível nos fornecedores diários, sendo o pedido feito, normalmente, de acordo com o preço 
apresentado e o dia e hora de entrega do mesmo. 

Todas as encomendas são revistas pelos responsáveis que podem incluir outros produtos 

na encomenda e definir a quantidade a pedir, tendo em consideração bonificações ou descontos 

aplicados. Visto que a Farmácia Teles está inserida num grupo de compra, a Elo farma®, é crucial 

ter em atenção quais os produtos disponíveis no grupo com um preço mais apelativo. 

Diariamente, são efetuadas duas encomendas que correspondem aos dois horários 

estabelecidos de entrega diários. 

Durante o meu período de estágio procedi à realização de diversos tipos de encomendas, 

principalmente instantâneas e por telefone, tendo assistido e, posteriormente efetuado, a análise 

diária das encomendas aquando o seu envio informático para os fornecedores diários. 

Receção de Encomendas 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores específicos, em horário pré-

estabelecido pelos distribuidores que acedem à zona de receção de encomendas por uma 

entrada lateral que permite o fácil acesso, evitando o contacto direto com os utentes. Cada 
contentor possui um código interno, que possibilita a associação ao seu conteúdo e respetiva 

faturação. Os produtos de frio são enviados em contentores térmicos facilmente identificáveis, 

sendo, por motivos óbvios, os primeiros produtos a serem conferidos e armazenados. 

Anexado aos contentores existe sempre uma fatura ou guia de remessa com numeração 

interna, que identifica o fornecedor, a farmácia e os produtos enviados. O primeiro passo é 

procurar a encomenda a nível informático, ou, caso o pedido tenha sido efetuado pelo telefone, 

deve-se gerar a encomenda no sistema, seguindo-se a verificação do número de unidades 

entregues através da leitura ótica de cada um deles. De seguida, são verificados os preços de 
custo, analisados os preços de venda ao público, de acordo com a margem de lucro pretendida, 

e conferidos os prazos de validade. No final confirma-se o número de produtos faturados e o 

valor total da fatura, finalizando-se a receção com o preenchimento do número associado à 

fatura, sendo esta arquivada para a contabilidade. 

Os produtos em falta encontram-se listados no final da fatura, acompanhados pela devida 

justificação. Após a receção da encomenda, o software gera automaticamente uma lista de 

produtos em falta, sendo possível transferir a encomenda para outro fornecedor, adicioná-los à 
encomenda diária ou enviá-los para os produtos esgotados. 

No seguimento da receção de encomendas, o sistema informático identifica os produtos 

assinalados para impressão de etiquetas, podendo o utilizador efetuar esta tarefa de imediato 
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para produtos destinados à zona de exposição. Aquando da marcação dos produtos, é 

importante evitar colocar a etiqueta de modo a ocultar alguma informação importante para o 

utente como a constituição, o prazo de validade ou outras informações relevantes. 

Segundo a legislação específica que efetua o controlo restrito de Medicamentos 

Estupefacientes e Psicotrópicos, a receção de encomendas destes medicamentos é 

acompanhada por um documento de requisição específica, em duplicado e assinado pelo 
fornecedor. O farmacêutico responsável deve datar, carimbar e assinar o documento, enviando 

um exemplar de volta ao fornecedor e arquivando o duplicado na farmácia durante três anos, 

conforme descrito na legislação em vigor [4]. 

Caso tenha sido faturado pelo distribuidor um produto que não foi recebido na encomenda, 

vice-versa, ou caso exista uma disparidade entre o preço de venda ao público (PVP) da fatura e 

da cartonagem, contacta-se o fornecedor e efetua-se a respetiva reclamação, devendo de 

seguida proceder-se conforme as instruções facultadas e aguardando a regularização da 

situação por pare do distribuidor. 
A primeira tarefa que me foi delegada no período de estágio foi a receção de encomendas, 

o que permitiu um primeiro contacto com os MPS disponíveis na Farmácia Teles, de modo a 

reconhecê-los, conferindo a noção de rotatividade dos produtos e facilitando um posterior 

aconselhamento mais informado e consciente no atendimento ao público. 

Armazenamento 

O armazenamento de produtos nos respetivos locais surge no seguimento da receção de 
encomendas e deve ser efetuado de acordo com as características de conservação dos MPS. 

Estes devem ser armazenados em condições de temperatura e humidade controladas e 

monitorizadas, devendo a temperatura no local ser inferior a 25ºC e a humidade inferior a 60%. 

Os MPS que necessitam de refrigeração, devem ser armazenados no frigorífico, a temperatura 

entre os 2ºC e os 8ºC ) [2, 5]. 

A Farmácia Teles dispões de zonas de armazenamento estabelecidas, de modo a promover 

a organização da farmácia e a facilitar a procura de um determinado produto quando solicitado 

pelo utente: 

• Robot: Apostore® é o robot adquirido pela Farmácia Teles, sendo o local de 

armazenamento da maioria dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e de 

alguns MNSRM. Tal permite agilizar o processo de armazenamento, tornando-o mais 

célere e ainda auxilia o ato da dispensa de medicamentos ao balcão, remanescendo um 

tempo útil para aconselhamento ao utente. A distribuição dos produtos é efetuada de 

forma a otimizar o espaço de armazenamento dentro do robot, tendo uma capacidade 
total para cerca de 20000 produtos, no entanto existem alguns produtos que não são 

compatíveis com este tipo de armazenamento, como xaropes e ampolas, devido à sua 

fragilidade, embalagens cujas dimensões são superiores às estabelecidas e 

medicamentos, nomeadamente pílulas, envolvidas em plástico. A utilização do robot 
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evita erros na dispensa de medicamentos na ótica do utilizador, no entanto é impreterível 

verificar que o produto entregue corresponde ao solicitado no software. Para além disso, 

o robot constitui uma importante ferramenta na gestão de stocks e validades, visto que 

o armazenamento é efetuado através da leitura ótica dos medicamentos, à qual é 

associada manualmente a sua data de validade, sendo dispensados primeiramente os 

medicamentos com prazo de validade inferior; 

• Área de atendimento ao público: onde se armazena a maioria dos MNSRM, produtos 

de dermocosmética e higiene corporal, artigos de ortopedia, puericultura, de higiene oral 

e ainda alguns dispositivos médicos. Tal exposição facilita o contacto direto do público 

com os produtos, despertando o seu interesse para a aquisição dos mesmos; 

• Backoffice: local onde existem prateleiras e gavetas, de modo a armazenar 
suplementos alimentares, infusões, produtos de uso veterinário, xaropes e ampolas, por 

ordem alfabética de nome comercial, leites e fraldas, dispositivos médicos, 

nomeadamente materiais de penso, e alguns produtos de dermocosmética cuja gama é 

reduzida; 

• Frigorífico: onde se armazenam os medicamentos que necessitam de refrigeração, 

nomeadamente insulinas, algumas vacinas, hormonas, gotas oculares e orais; 

• Armazém: localização de prateleiras com excedentes, onde é armazenado o reforço, 

sobretudo de produtos de puericultura e dermocosmética. 
 

O armazenamento de todos os produtos segue os princípios first in, first out (FIFO) e first 

expired, first out (FEFO), sendo os produtos pré́-existentes colocados numa posição anterior aos 

que chegam de acordo com o seu prazo de validade. Tal ocorre em virtude da elevada rotação 

de stocks e reduz o risco de expiração da validade, minimizando o desaproveitamento dos 

recursos. 

No decorrer do meu estágio fui responsável pelo armazenamento de MPS em todas as zonas 

de armazenamento, seguindo atentamente os princípios FIFO e FEFO, e promovendo a 

organização dos produtos, principalmente na área de atendimento ao público de forma a 

proporcionar uma disposição atrativa para os utentes. 

Gestão de Stocks 

Numa farmácia é crucial a gestão de stocks, que consiste na seleção, aquisição, receção, 

armazenamento e dispensa de produtos, garantindo a disponibilidade e a qualidade do serviço 

que deve ser prestado ao cliente. Assim, o stock de produtos farmacêuticos deve ser baseado 

nas necessidades da farmácia, segundo a preferência dos clientes, com o intuito principal de 
manter a viabilidade económica e garantir o seu bom funcionamento [3]. 

Existem milhares de produtos farmacêuticos comercializados, o que dificulta a gestão de 

stocks numa farmácia, sendo impossível dispor de todos eles. Assim, devem ser selecionados 

produtos para venda de acordo com o perfil farmacoterapêutico e comercial dos utentes e os 

seus stocks residuais devem colmatar requisições pontuais ou sazonais e ainda possíveis falhas 



 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA TELES 11 

de fornecimento por parte dos laboratórios. Apesar de stocks superiores diminuírem a 

probabilidade de esgotamento e, consequentemente, uma maior satisfação do cliente, existe o 

risco de expiração do prazo de validade e consequente desperdício. Pelo contrário, stocks 

inferiores evitam esse desperdício e permitem um estrito controlo dos produtos disponíveis, 

contudo uma rutura de stock pode implicar um impacto negativo no cliente e afetar o desempenho 

da farmácia, pelo que deve existir um equilíbrio ponderado de stocks. 
Na Farmácia Teles a gestão de stocks é efetuada com muito rigor, com o auxílio do sistema 

informático em comunicação direta com o robot, nos quais são registados os prazos de validade 

e as vendas mensais de cada produto, permitindo ainda delimitar o seu stock mínimo e máximo, 

que determina a encomenda automática quando é atingido o menor limiar. Tal permite uma 

constante rotação de stocks, sem acumular produtos e de forma a satisfazer as necessidades 

do cliente, contribuindo para a sua fidelização.  

O histórico de vendas de um determinado produto pode ser consultado no software utilizado 

diariamente na farmácia permitindo analisar e identificar a existência de tendências de venda, 
tais como sazonalidade, adaptando a aquisição de um determinado produto em função destes 

dados.  

Um exemplo deste tipo de análise ocorreu durante o meu período de estágio, tendo sido 

adquiridas em julho vastas quantidades de Cêgripe® (Janssen-Cilag), Cegrinaso® (Johnson & 

Johnson) e Antigrippine® (Omega Pharma), de modo a evitar rutura de stock durante o próximo 

outono. 

Em simultâneo, é essencial garantir que o stock físico corresponde ao stock informático. Tal 
é exequível pelo cumprimento minucioso dos procedimentos de receção de encomendas, 

armazenamento e dispensa de produtos, tomando especial atenção a possíveis devoluções e 

adicionalmente a possíveis furtos. 

Participei ativamente na gestão de stocks, atentando para possíveis erros inerentes à 

circulação de produtos dentro da farmácia e alertando para baixas de stock, principalmente de 

produtos requeridos diretamente a laboratórios, evitando a sua rutura de stock. Sempre que 

detetado, corrigi o stock informático em função do stock real. 

Gestão de Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade é de extrema importância para assegurar a qualidade e 

segurança dos produtos dispensados, sendo este controlo efetuado em dois momentos. 

Executa-se, como referenciado, diariamente aquando a receção de encomendas e mensalmente 

através de uma lista obtida no sistema informático, que contem os produtos a expirar a validade 

nos três meses seguintes. A confirmação é efetuada manualmente, sendo os produtos recolhidos 

enviados ao distribuidor juntamente com uma nota de devolução, e, posteriormente, quando 
aceite, este procede à troca dos produtos ou ao envio de uma nota de crédito. Os produtos 

separados podem, em alternativa, serem sujeitos a um regime de venda especial de 
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aproximação de fim do prazo de validade ou, caso o registo da validade esteja incorreto, o 

produto é mantido e a validade é alterada no software. 

Obviamente, este processo de confirmação não é executado para os produtos armazenados 

no robot, pois para estes o software gera um alerta e o medicamento é imediatamente retirado, 

visto que a sua introdução inicial obriga a uma leitura ótica com introdução do prazo de validade 

manual. 
No decorrer do estágio conferi os prazos de validade dos produtos rececionados e durante 

a venda de produtos não armazenados no robot verifiquei a data de expiração, de modo a 

garantir a utilização segura do produto pelo utente. 

Inconformidades e Devoluções 

O processo de devolução de um produto ao fornecedor pode advir de diversas 

inconformidades, geralmente detetadas na receção do mesmo, como embalagens danificadas, 
alteração do preço, pedidos efetuados por engano, ausência de pedido ou aproximação do fim 

do prazo de validade, embora também possa ocorrer devido à emissão de circulares de 

suspensão de comercialização pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) e circulares de recolha emitidas voluntariamente pelo 

detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

As devoluções, geralmente, só são aceites no máximo dois dias após a receção, sendo 

registadas no software 4DigitalCare® e devolvidos os produtos ao fornecedor, acompanhados 

por uma “Guia de Devolução”, impressa em triplicado, que contém o número de unidades e valor 
do produto a devolver, o motivo da devolução e o número da fatura a que se refere. O documento 

original e o duplicado são enviados, juntamente com o produto, para o fornecedor, sendo o 

triplicado assinado pelo responsável de distribuição e arquivado na farmácia. Posteriormente, a 

devolução é confirmada pelo fornecedor que emite uma “Nota de Crédito” correspondente ao 

valor dos produtos ou procede à troca desses produtos por outros de igual valor monetário. É de 

salientar que o fornecedor pode não aceitar a devolução se não considerar o motivo justificativo 

para tal, enviando novamente os produtos para a farmácia. 

Durante o período de estágio tive oportunidade gerir e regularizar diversos processos de 

devolução a fornecedores, considerando o procedimento importante no sentido de gestão de 

stocks, garantindo a sua conformidade, e de modo a garantir a segurança no caso de produtos 

danificados ou circulares de recolha de medicamentos. 

Gestão de Faturação e Receituário 

A nível da farmácia comunitária, o receituário resultante da dispensa de produtos sujeitos a 

receita médica constitui o cerne da faturação da mesma. Sendo assim, é fulcral estabelecer uma 
excelente gestão no que diz respeito ao controlo do receituário, permitindo a deteção de erros, 
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apesar da receita eletrónica ter permitido o aumento significativo desse controlo, uma vez que 

as receitas são automaticamente validadas aquando da sua dispensa. 

No entanto, mensalmente, é necessário proceder à verificação do receituário, sendo este 

dividido segundo os organismos de comparticipação: Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

Ordinários, representados pela letra O, ou Pensionistas, representados pela letra R, e ainda 

outros regimes de complementaridade por existência de subsistemas de saúde, criados no 
âmbito de vários ministérios, empresas bancárias, seguradoras e outras instituições, para 

prestação de cuidados de saúde aos seus trabalhadores ou associados, nomeadamente Caixa 

Geral de Depósitos, Multicare®, Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE), 

Assistência na Doença aos Militares do Exército (ADME), Serviços de Assistência Médico Social 

(SAMS), entre outros [6]. 

Ao longo do estágio contactei com grande parte destes regimes de comparticipação e de 

complementaridade, tendo apreendido o modo de inserção de cada um deles a nível do software, 

assim como o procedimento para faturação de cada um deles. 

No que diz respeito às receitas materializadas, é impresso no verso da receita um documento 

de faturação, devendo ser verificada a sua conformidade, segundo o plano de comparticipação, 

a data de dispensa, confrontada com a data de validade, a assinatura do médico, o carimbo da 

farmácia e a assinatura do farmacêutico. De seguida, o receituário é agrupado em lotes de trinta, 

por organismo, sendo atribuído, impresso e carimbado um “Verbete de Identificação do Lote” 

que envolve as receitas correspondentes de modo a identificá-las. Mensalmente é emitido o 

“Resumo de Lotes” e é efetuada a faturação individual para cada organismo, impressa em 
quadruplicado, sendo que três acompanham o receituário que é enviado para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), nomeadamente para o Centro de Conferência de Faturas do SNS, 

por correio, através de uma guia pré-estabelecida pela ANF, sendo o quadruplicado arquivado 

na contabilidade. Aquando da faturação é gerado informaticamente um ficheiro que deve ser 

submetido na plataforma online da ANF, sendo designado por Transferência Eletrónica de Dados 

(TED). Este processo não se aplica às receitas eletrónicas, uma vez que são automaticamente 

comunicadas através do sistema informática Centro de Conferência de Faturas. Caso seja 

detetada alguma irregularidade no receituário, a receita em questão será́ devolvida à farmácia, 
devendo-se proceder à sua regularização e novo envio no mês subsequente, de modo a obter o 

reembolso do montante correspondente à comparticipação dos medicamentos dispensados. 

Na Farmácia Teles tive a oportunidade de observar e apreender o processo de conferência 

do receituário e de faturação mensal, tendo verificado o receituário, posteriormente validado pelo 

Diretor Técnico e emitido os respetivos verbetes. 
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3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 
 

O ato da dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde é uma das principais 

atividades a exercer por um farmacêutico comunitário e está descrito nas Boas Práticas de 

Farmácia Comunitária, exigindo uma dispensa segura, eficiente e esclarecedora [2]. 

Apesar da dispensa de medicamentos ser sobretudo um ato farmacêutico, esta pode advir 

de um aconselhamento exclusivamente farmacêutico ou no seguimento de uma prescrição 
médica, estabelecendo, neste caso, a ligação entre o médico e o farmacêutico, e considerando 

o doente o foco da atenção de ambos os profissionais de saúde. 

Durante o estágio curricular experienciei inúmeras situações de dispensa de medicamentos, 

zelando por um aconselhamento responsável e garantindo a compreensão das indicações 

relativas à terapêutica por parte do utente. Tal conduta deve ser aplicada tanto a dispensa de 

prescrições médicas, como no aconselhamento de MNSRM e de outros produtos farmacêuticos, 

visto que a dispensa destes produtos implica um cuidado especial na recolha de informação 

adicional relativa ao estado de saúde, nomeadamente doenças agudas e crónicas, medicação 
corrente, entre outras. 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Estão sujeitos a receita médica medicamentos que constituam risco para a saúde do utente, 

quando a sua administração não é supervisionada, se foram usados em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam, contenham substâncias ou 

preparações à base dessas substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam 
indispensáveis aprofundar ou caso a sua administração deva ser efetuada por via parentérica 

[7]. Assim, a receita médica é de apresentação obrigatória para a dispensa de MSRM, 

nomeadamente de medicamentos manipulados, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e 

outros produtos comparticipados, como adjuvantes no autocontrolo da diabetes mellitus e 

produtos dietéticos [7, 8]. 

Prescrição Médica 

Existem diversos modelos de receita médica, baseados no formato de prescrição, 
nomeadamente prescrição eletrónica materializada, desmaterializada ou prescrição manual. 

Atualmente, a prescrição prevalente é por via eletrónica, materializada ou desmaterializada, 

sendo cedido o número da prescrição, o código de acesso e o código de direito de opção, 

presentes no guia de tratamento. Tal permite ao utente adquirir a sua medicação consoante a 

necessidade, até à data da validade da prescrição [8]. 

A receita médica materializada normalizada é referente à prescrição de medicamentos 

usados em tratamentos de curta duração, apresentando uma validade de trinta dias após a 

prescrição, enquanto que a receita médica renovável possui validade de seis meses e refere-se 
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a medicamentos utilizados em tratamentos de longa duração, geralmente em doentes crónicos 

[7, 8]. 

As receitas médicas podem ainda ser classificadas em receita médica especial e receita 

médica restrita. A primeira aplica-se a medicamentos que contenham substâncias classificadas 

como estupefacientes ou psicotrópicos ou que possam originar dependência e abuso 

medicamentoso, levando a toxicodependência ou à sua utilização para fins ilegais. 
Medicamentos de receita médica restrita são de utilização reservada a certos meios 

especializados [9]. 

Embora cada vez menos frequente, a prescrição por via manual é permitida quando ocorre 

falência do sistema informático, prescrição ao domicílio, inadaptação fundamentada pelo 

prescritor validada pela ordem profissional ou prescrição até um máximo de quarenta receitas 

por mês. Neste caso, todos os medicamentos inscritos na receita, num total máximo de quatro 

embalagens, podendo ser prescritas duas embalagens por medicamento, têm que ser 

dispensados em simultâneo, sendo necessário imprimir no verso da receita o registo dos 
medicamentos cedidos, recolher a assinatura do utente como prova de que a dispensa foi 

efetuada e datar, assinar e carimbar a receita médica. Assim, receitas renováveis não podem 

ser emitidas por via manual e estas últimas não podem conter rasuras nem diferentes caligrafias, 

sendo estes motivos válidos para ser recusada a comparticipação de uma receita [7, 8]. 

No decorrer do meu estágio deparei-me com diferentes tipos de receitas, tendo sido 

principalmente para mim um desafio dispensar receitas manuais, devido à escassez de 

prescrição nesses moldes. Considero que as receitas eletrónicas permitem maior controlo sobre 

os produtos dispensados, diminuindo a taxa de erro de dispensa e facilitando o processo de 

conferência de faturação e receituário. Segundo as opiniões recolhidas no quotidiano, considero 

que os utentes preferem receitas eletrónicas materializadas, sendo o suporte de papel um apoio 

essencial para a gestão da sua medicação. 

Validação da Prescrição Médica e Ato de Dispensa 

A receita médica deve conter informação relativa aos produtos a dispensar, a identificação 

do utente a que se destinam, o plano de comparticipação a praticar e a respetiva posologia ou 
medidas terapêuticas a adotar [7, 8]. Especificamente, a prescrição inclui obrigatoriamente a 

denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, 

a apresentação, a quantidade e a posologia. No entanto, existem situações excecionais nas 

quais é permitido incluir a denominação comercial, por marca ou indicação do titular de AIM, 

quando não existe medicamento genérico ou em casos de justificação do prescritor, por se tratar 

de um medicamento com margem terapêutica estreita, ocorrência de intolerância ou reação 

adversa prévia ou continuidade de tratamento superior a 28 dias [7]. 
Para garantir a validade de uma prescrição, esta deve conter número da receita, local de 

prescrição ou respetivo código, identificação do médico prescritor, com número de cédula 

profissional e, se for o caso, a especialidade, nome, número de utente e número de beneficiário, 
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entidade financeira responsável e referência ao regime de comparticipação de medicamentos. 

No caso das receitas materializadas deve ainda conter vinheta identificativa do prescritor, de cor 

verde, caso seja uma comparticipação em regime especial, a data de prescrição e a assinatura 

autógrafa do prescritor [7]. 

Apesar da associação de um código a uma prescrição eletrónica, mas também no caso da 

prescrição manual, o doente deve ser informado acerca dos medicamentos disponíveis na 
farmácia, cuja substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem coincidem com a 

prescrição, ou seja, cujo código nacional para a prescrição eletrónica de medicamentos 

(CNPEM) corresponde. Assim, as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no 

mínimo, três medicamentos equivalentes, sendo estes genéricos ou medicamentos similares de 

entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. O cliente 

deve ser questionado sobre a sua opção, tendo o direto de optar pelo medicamento que preferir 

dentro desse grupo [8]. 

A validação da prescrição deve ser efetuada pelo farmacêutico no ato da dispensa de 
medicamentos, avaliando se esta é a mais indicada para o doente em questão e promovendo a 

adesão à terapêutica, através do esclarecimento de dúvidas do utente. Por vezes, pode ser 

necessário estabelecer o contacto telefónico com o médico, advindo de ilegibilidade de receitas 

manuais ou erros de prescrição ou posologia. 

Sendo o farmacêutico o último profissional de saúde a contactar com o utente antes do início 

da terapêutica, deve estar em constante atualização e formação na procura de uma melhoria da 

qualidade do serviço prestado, contribuindo para o sucesso clínico. Para tal, a linguagem deve 

ser adequada ao perfil do utente, de modo a transmitir uma mensagem clara e objetiva, relativa 

a posologia, duração do tratamento, via de administração, condições de armazenamento e ainda 

possíveis efeitos secundários do medicamento. 

Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos exercem ação ao nível do Sistema 

Nervoso Central, sendo utilizados no tratamento de diversas doenças e possuindo diversa 

aplicabilidade clínica. Contudo, este tipo de substâncias apresenta riscos para a saúde, podendo 
induzir tolerância, habituação e dependência física e psíquica [10]. Deste modo, é fundamental 

que estas substâncias sejam utilizadas apenas em âmbito clínico e de acordo com as indicações 

médicas, existindo um regime jurídico específico, aplicável ao seu consumo e possível tráfico.  

São considerados Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos, aqueles que contém uma 

das substâncias compreendidas na respetiva legislação. Deste modo, a prescrição destes 

medicamentos deve ser isolada e identificada como receita especial [8, 11, 12]. 

O controlo destes medicamentos é feito em dois momentos, primeiramente na receção de 
encomendas e posteriormente na dispensa ao balcão. Neste último, é solicitado o preenchimento 

do nome do médico prescritor, dos dados do utente e do adquirente, sendo crucial a 

apresentação do documento de identificação de um destes. Para além da faturação habitual, é 
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atribuída a cada venda um número sequencial de registo, sendo impressa e arquivada na 

farmácia por um período mínimo de três anos uma reprodução da receita, onde consta o código 

do medicamento e a quantidade dispensada, assim como os dados do utente ou do adquirente 

[8]. 

Sempre que haja falência do sistema informático, a farmácia fica impedida de dispensar este 

tipo de medicamentos e, mensalmente, até ao dia oito, deve-se proceder ao envio da listagem 
de todas as receitas aviadas, juntamente com a cópia das receitas manuais [8]. 

Ao longo do estágio procedi à dispensa deste tipo de medicamentos e realizei toda a 

burocracia associada à mesma. 

Regime de Comparticipação 

O modelo de comparticipação de medicação pressupões que todos os cidadãos devem ter 

a oportunidade de aceder à medicação e às necessidades básicas de saúde. Assim, a legislação 
prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral ou de 

um regime especial, aplicando-se este último a situações específicas que incluem determinadas 

patologias ou grupo de utentes [8].  

O regime geral de comparticipação prevê o pagamento, por parte do Estado, de uma 

percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com escalões pré-estabelecidos, consoante 

a sua classificação farmacoterapêutica indicada na lei [13]: 

• Escalão A: 90% do PVP do medicamento; 

• Escalão B: 69% do PVP do medicamento; 

• Escalão C: 37% do PVP do medicamento; 

• Escalão D: 15% do PVP do medicamento. 

O regime especial de comparticipação baseada nos beneficiários acresce em 5% no escalão 

A (95%) e 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para pensionistas do regime geral. A 

comparticipação pode ainda ser de 95%, para todos os escalões, para medicamentos cujos PVP 

sejam iguais ou inferiores ao 5º preço mais baixo do seu grupo homogéneo. 

Medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos especiais 

de utentes possuem comparticipação definida por um despacho do membro do governo 

responsável pela área da saúde correspondente, sendo diferentemente graduada em função das 
entidades que o prescrevem ou dispensam. Deste modo, o prescritor deve mencionar na receita 

o diploma referente, uma vez que a comparticipação pode ser restringida a determinadas 

indicações terapêuticas fixadas nesse mesmo diploma [8, 14]. 

Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus são sujeitos a um protocolo 

específico que comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP das agulhas, lancetas 

e seringas. 

Existem outros subsistemas de caráter privado que complementam a comparticipação do 

Estado, nomeadamente o SAMS®, EDP-Savida®, Medis®, Multicare®, entre outros. 
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Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM, também designados por produtos de venda livre, são substâncias ou 

associações de substâncias que se destinam ao tratamento, prevenção e diagnóstico de certas 

doenças, podendo ser adquiridos sem receita médica, por não necessitarem de supervisão 

médica.  A decisão sobre a classificação de um medicamento quanto à dispensa recai sobre o 
Ministro de Saúde, baseando-se num perfil de segurança e risco-benefício favorável à sua 

utilização. Geralmente estes medicamentos não são comparticipados, sendo as exceções 

devidamente identificadas na legislação, e o PVP encontra-se sujeito à definição pela farmácia 

[15]. 

Neste momento, já é possível a venda de MNSRM em locais de venda que não a farmácia 

e, perante isto, o farmacêutico, como profissional de saúde, adquire uma responsabilidade 

acrescida no aconselhamento e sensibilização para a utilização consciente do medicamento 
passível de automedicação, devendo diferenciar-se pela prestação de cuidados de saúde, 

gerando envolvimento e confiança por parte do utente. 

Na Farmácia Teles, é de considerar o volume de vendas de MNSRM, essencialmente devido 

ao pedido de aconselhamento dos utentes. Os profissionais estão empenhados em oferecer um 

aconselhamento personalizado, de modo a corresponder às necessidades do utente, encarando 

o atendimento como uma oportunidade de o envolver, esclarecendo as suas dúvidas e alertando 

para possíveis contraindicações. 

Uma vez que o período de estágio ocorreu na primavera e verão, deparei-me 

maioritariamente com aconselhamentos devidos a congestionamento nasal, alergias, tanto a 

nível respiratório como tópico, incluindo pedidos de referência de protetores solares. Apesar 

disso, ainda foram solicitados alguns antigripais e antitússicos, em situações pontuais. 

É de salientar que os utentes que solicitam um determinado MNSRM, quando questionados 

sobre o motivo, indicam sempre os produtos mais publicitados na comunicação social e nem 

sempre os mais adequados para a patologia em questão, tendo o farmacêutico o papel de 

direcionar a escolha do utente para o produto de saúde mais indicado para a sua situação clínica. 

Outros Produtos Farmacêuticos 

A Farmácia Teles disponibiliza outros produtos de saúde, nomeadamente Medicamentos e 

Produtos Homeopáticos, Produtos Dietéticos, Produtos para Alimentação Especial, Produtos 

Fitoterapêuticos, Produtos Cosméticos e de Dermofarmácia, Produtos e Medicamentos de Uso 

Veterinário, Dispositivos Médicos e Medicamentos Manipulados. Estes últimos não são 

preparados na Farmácia Teles, existindo um protocolo com outra farmácia que disponibiliza este 

tipo de medicamentos. 
Os artigos de puericultura são muito requisitados pelos utentes, sendo essencial ter 

conhecimento acerca das especificações de cada um, nomeadamente produtos de higiene 

corporal, chupetas, biberões, papas e leites. Destaca-se também a procura de Produtos 

Cosméticos e de Dermofarmácia, nomeadamente para peles atópicas e acne, embora nesta área 
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os utentes mantenham um papel muito ativo na escolha do produto. De igual modo, a procura 

de Dispositivos Médicos, nomeadamente Produtos Ortopédicos, como meias de compressão e 

cintas de apoio lombar, é relevante, assim como a venda de ligaduras, compressas, seringas e 

testes de gravidez. A área de veterinária é também alvo de aconselhamento, sendo requisitados 

maioritariamente antiparasitários, internos e externos. 

Em todos os aconselhamentos relacionados com estes produtos é essencial um estudo 

prévio acerca das suas características e utilidade, principalmente porque a maioria das áreas em 

que estão inseridos não são abordadas durante o plano curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. 
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4. Cuidados Farmacêuticos 
 

Com o crescente envelhecimento da população e considerando a tendência de crescimento 

populacional, o farmacêutico assume um papel preponderante como agente intermediário de 

Cuidados Farmacêuticos, colocando o doente e a sua saúde como foco da sua intervenção. 

Assim, os Cuidados Farmacêuticos são um serviço de aconselhamento e acompanhamento 

continuado prestado ao utente que abrange diversas atividades, nomeadamente a dispensa, 
indicação farmacêutica, revisão e reconciliação terapêutica, seguimento farmacoterapêutico, 

farmacovigilância e educação para a saúde. [2] 

Como profissional de saúde, primei sempre por um atendimento personalizado de acordo 

com as necessidades do utente, promovendo a utilização segura e efetiva dos medicamentos. 

Em casos de iniciação de terapia, assegurei que o utente entendia a posologia e o modo de 

administração adequado, compreendendo os objetivos terapêuticos, e na dispensa de 

medicamentos crónicos questionava frequentemente se o utente conhecia a finalidade do 

medicamento em questão e o modo de toma. 

De seguida, apresento alguns casos práticos com os quais contactei na farmácia, que 

revelam a importância do farmacêutico como mediador e promotor de saúde:  

• Caso 1: Um utente do sexo masculino dirigiu-se à farmácia para obter a medicação 

prescrita pelo médico para a sua esposa. Os produtos indicados eram Vagisan® (Dr. 

Wolff) e azitromicina, tendo sido apenas solicitado o primeiro. Questionei o senhor acerca 

do motivo pelo qual não solicitou o antibiótico e ele referiu que pretendia apenas o que 
a esposa indicou. Referi que se o médico prescreveu o antibiótico provavelmente a 

esposa teria uma infeção e o creme vaginal apenas melhoraria o desconforto, mas não 

atuaria na causa. O utente insistiu que pretendia apenas o creme vaginal, mas que falaria 

com a esposa sobre a indicação que lhe transmiti. Mais tarde regressou requerendo o 

antibiótico, o que revela a importância do farmacêutico na adesão à terapêutica, pela 

consciencialização do utente acerca das suas patologias. 

• Caso 2: Uma utente do sexo feminino dirigiu-se à farmácia pedindo Locetar® EF Verniz 
(Galderma), pois tinha uma micose na unha. Questionei acerca da duração da micose, 

sinais e sintomas, causas associadas, entre outros factos, e nessa sequência tive 

oportunidade de verificar o aspeto da própria unha. Assim, apercebi-me que estava 

perante uma onicocriptose com uma infeção já avançada e, de imediato, aconselhei a 

utente a consultar um médico urgentemente. Mais tarde a utente voltou com uma 

prescrição médica de um antibiótico, o que permite aferir a importância de o farmacêutico 

exercer a sua função de avaliação da situação e consequente aconselhamento, tendo 
em conta as suas limitações em termos de atuação. Perante casos extremos o 

farmacêutico deve ser consciente e aconselhar a consulta de outros profissionais de 

saúde qualificados. 
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• Caso 3: Um utente apresentou a prescrição médica de Ben-u-ron® 1g (Bene 

Farmacêutica) e solicitou em simultâneo a venda de Almigripe® (Labesfal Farma). Ambos 

contêm paracetamol na sua composição, pelo que questionei se seriam para o mesmo 

utente, entendendo que sim. Neste seguimento, alertei para uma possível 
sobredosagem advinda da toma simultânea dos dois medicamentos e o utente optou por 

apenas requisitar o medicamento prescrito. Daí o papel do farmacêutico na identificação 

de possíveis interações, promovendo a utilização segura do medicamento. 

• Caso 4: Uma utente dirigiu-se à farmácia referindo que o seu filho com onze anos estava 

com febre e lhe pretendia administrar Ben-u-ron® xarope (Bene Farmacêutica), contudo 

a sua estatura era de 155cm e o seu peso corporal 45Kg. Assim, a quantidade de xarope 

a administrar seria imensa, pelo que aconselhei a toma de comprimidos, no entanto a 
criança teria ainda dificuldade em engolir e optei por sugerir Efferalgan® 500 (Bristol-

Myers Squibb), na apresentação de comprimidos efervescentes, o que facilita a 

administração. Assim, o farmacêutico apresenta-se como um intermediário na resolução 

de problemas e sugestão de alternativas equivalentes, pelo conhecimento das diversas 

apresentações farmacêuticas disponíveis do mercado. 

• Caso 5: Uma utente pediu aconselhamento relativamente a que atitude tomar, pois para 
além do desconforto que sentia na zona supra-púbica, detetou sangue na urina e tal 

situação parece ter agravado, referindo ainda diagnóstico prévio de cálculo renal. Em 

situações de despiste de infeção urinária é, geralmente, efetuada uma análise à urina na 

farmácia, mas neste caso era evidente uma possível relação entre urolitíase e infeção 

urinária grave, sendo a utente encaminhada de imediato para o médico, visto ser uma 

situação crítica. 
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5. Serviços Prestados 

Atualmente, uma farmácia não se resume a um estabelecimento de venda de medicamentos, 

definindo-se como um espaço de Cuidados Primários com capacidade de prestação de serviços 

diversificados, com o intuito de promover o bem-estar e saúde dos utentes e prevenir a doença. 

Cada vez mais, existe um compromisso por parte da farmácia na administração de primeiros 

socorros, acompanhamento farmacêutico, utilização de meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêutica, programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de sensibilização e colaboração 
em programas de educação para a saúde. 

Assim, a Farmácia Teles disponibiliza uma panóplia de serviços que permite envolver o 

paciente no controlo da sua própria patologia e assegurar os cuidados farmacêuticos. 

Determinação de Parâmetros Físicos e Bioquímicos 

Na área de atendimento, como referido anteriormente, está disposto um aparelho automático 

de medição da pressão arterial e uma balança eletrónica que permite a determinação do peso e 

altura, indicando de imediato o índice de massa corporal (IMC). Tal concede aos utentes uma 
determinada autonomia na determinação destes parâmetros, embora o farmacêutico auxilie 

constantemente nestas medições, avaliando os resultados e aconselhando o utente para a 

adoção de um estilo de vida saudável. A monitorização periódica da pressão arterial é efetuada 

por alguns utentes, que, devido ao hábito, preferem efetuar a medição exclusiva por um 

profissional de saúde no gabinete de atendimento privado, no qual existe um medidor eletrónico 

da pressão arterial.  

A determinação de parâmetros bioquímicos, como o nível de glicemia, colesterol e 
triglicéridos também é um serviço disponível na Farmácia Teles, sendo, contudo, um tipo de 

determinação efetuada sobretudo da parte da manhã. 

Executei por diversas vezes a determinação da pressão arterial, tendo o cuidado de registar 

os valores num boletim de controlo pessoal que pode ser posteriormente entregue ao médico, 

de modo a seguir a evolução de cada paciente. 

Uma das análises muito solicitada e, muitas vezes, também proposta pelos profissionais da 

farmácia é a análise à urina, como meio de despiste de infeção urinária. Tal esteve na origem de 

um dos projetos que desenvolvi, sendo que quando detetado um desvio em relação aos valores 

de referência, o utente é aconselhado a dirigir-se ao médico. 

Consultas de Nutrição 

Devido à crescente preocupação geral da população com o seu estado de saúde físico, que 

determina, muitas vezes, a vertente do bem-estar emocional e social, a Farmácia Teles optou 

por disponibilizar um serviço de consultas de nutrição gerido pela Doutora Carla, que duas vezes 
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por semana se dirige ao estabelecimento e presta esse serviço externo num gabinete privado 

destinado a essa função. 

Consultas de Podologia 

A idealização de saúde e bem-estar atual ultrapassa estigmas antigos, tendo em conta a 

podologia como uma ciência recente na área da saúde. A crescente preocupação com o pé como 
base para um conforto físico prolongado estimula a procura de consultas de podologia, serviço 

disponibilizado quinzenalmente na Farmácia Teles pela Doutora Ana. 

Recolha de Medicamentos - VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como objetivo gerir resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Diversas entidades podem aderir a este 

programa, nomeadamente farmácias comunitárias, como é o caso da Farmácia Teles, que 
possui contentores onde são armazenadas embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 

Quando cheios, estes contentores são selados e entregues aos distribuidores diários, Cooprofar 

ou Alliance Healthcare, que os transportam até às suas instalações e, posteriormente, os enviam 

para um Centro de Triagem [16]. 

Atualmente, tem-se verificado um aumento da taxa de recolha destes resíduos, 

principalmente devido às constantes campanhas de sensibilização desenvolvidas pela 

VALORMED [16]. Na Farmácia Teles verifica-se uma adesão massiva a este programa de 

recolha, sendo enviados para os distribuidores diários, em média, dois contentores por semana. 
Este envio é registado no software, selecionando o fornecedor pretendido e registando o código 

contido no contentor. Por fim é, automaticamente, impresso o registo que é anexado ao contentor 

e que permite a sua identificação por parte do distribuidor. 

Tal campanha de recolha de medicamentos incide na consciencialização dos utentes para o 

risco de manterem medicamentos não usados ou fora do prazo em casa ou de colocá-los no lixo 

comum. Contudo é essencial continuar a promover o uso responsável do medicamento, 

salvaguardando a preservação e a conservação do ambiente. 
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6. Formação Contínua 
 

Segundo o Código Deontológico, o desempenho de um farmacêutico é totalmente 

dependente do seu grau de conhecimento, sendo essencial a constante atualização, devido à 

extensa e veloz evolução da ciência enquanto mediador de saúde. [17] 

Nesse sentido, ao longo do meu estágio tive a oportunidade de assistir a algumas formações 

que permitiram estender o meu conhecimento e adquirir formação em algumas das marcas 

comercializadas pela Farmácia Teles, no sentido de poder aconselhar corretamente os utentes, 

correspondendo às suas expectativas. Assim, obtive formação da DUXpharma® acerca dos 

dispositivos médicos Hyalotim®, Intivag® e Hyalufil®, na área de dermocosmética, 

nomeadamente Papillon® e Nuxe®, e assisti a uma palestra da BD® acerca de uma nova gama 

de agulhas para canetas de insulina, que motivou um dos projetos desenvolvidos ao longo do 

meu estágio (Tabela 2). 

Para além disso, também retive informação cedida às farmácias por parte de delegados de 

informação médica nas visitas previstas, muitas vezes explicita em panfletos, assim como adquiri 

formação diariamente na convivência com os meus colegas que sempre se disponibilizaram a 

esclarecerem-me dúvidas. 

A formação contínua estimulou o meu desenvolvimento enquanto profissional de saúde, 

demonstrando-se um complemento à formação académica adquirida. Tal permitiu a melhoria do 

meu atendimento ao público, correspondendo de forma mais eficaz à expectativa do utente e 

num aconselhamento informado e responsável que garante a satisfação do cliente. 

Tabela 2 - Cronograma das formações adquiridas ao longo do estágio. 
  

* Todas as formações foram realizadas na Farmácia Teles após agendamento prévio com o Diretor Técnico da mesma, 

tendo sido efetuadas pelas próprias empresas. 
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PARTE B - APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 
 

1. Infeções do Trato Urinário - O quotidiano na Farmácia Comunitária 

Contextualização 

As infeções do trato urinário (ITU) constituem uma das infeções mais frequentes na 

comunidade [18] e, no decorrer do meu estágio, verifiquei que se dirigiam diariamente à farmácia 

utentes descrevendo sintomas de infeção urinária e solicitando, muitas das vezes, a dispensa de 

um antibiótico para aliviar os sintomas e tratar a infeção.  

Perante tal recorrência, confirmada como frequente pelos meus colegas, considerei 
pertinente a avaliação da recorrência das infeções urinárias nos utentes da Farmácia Teles, 

aferindo possíveis causas, sinais e sintomas comuns, medidas tomadas pelos mesmos e 

recetividade a terapêuticas alternativas. 

Infelizmente, existem poucas publicações sobre os principais agentes patogénicos 

implicados nas ITU adquiridas na comunidade e a relação com a sua resistência antimicrobiana, 

quando comparados com ITU adquiridas a nível de hospital [19]. 

Sistema Urinário 

O sistema urinário possui como função a filtração de resíduos e fluídos extra da corrente 

sanguínea, a manutenção de um balanço estável de eletrólitos, a regulação da pressão arterial, 

através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a produção de eritrócitos e ainda auxilia a 

manutenção da saúde óssea. Tais funções fisiológicas são asseguradas pelos órgãos que 

constituem o sistema urinário, nomeadamente dois rins, essenciais na regulação do volume 

sanguíneo, da pressão arterial, do pH e do nível de glicose sanguíneo, dois ureteres, uma bexiga 

e uma uretra. 
A urina é, portanto, o líquido excretado pelos rins que se deve apresentar estéril. Se tal não 

se verificar, indica a ocorrência de uma infeção urinária que é definida não só pela presença de 

microrganismos na urina, mas também em qualquer outra zona do sistema urinário [20-22].  

Infeção do Trato Urinário 

A infeção urinária é das infeções bacterianas mais comuns e, geralmente, não apresenta um 

quadro clínico grave, visto que o seu agente etiológico é, normalmente, a Escherichia coli, um 

patogénico oportunista, gram negativo, de origem entérica, que facilmente coloniza e prolifera  
trato urinário [18, 19]. As ITU representam um problema de saúde, devido à sua elevada 

frequência, sendo essencial a identificação do microrganismo patogénico, para que se prossiga 

com um tratamento eficaz [22-24].  
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De acordo com a localização anatómica da infeção, esta possui uma designação especifica, 

como representado na Figura 1. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Figura 1 - Nomenclatura de infeção urinária de acordo com local anatómico [22]. 

 

Diversos fatores podem predispor para a ocorrência de ITU, nomeadamente o avançar da 

idade, associado a alterações de imunidade e comorbilidades, que muitas vezes exigem 
internamento com cateterismo urinário, aumentando o risco de contração de patogénicos 

nosocomiais. Outros fatores associados são o uso de espermicidas, a menopausa e a atividade 

sexual [25, 26].  

Na maioria das vezes, o tratamento prescrito baseia-se na toma de antibióticos, contudo, 

cada vez mais, estamos perante um aumento significativo de resistências bacterianas, o que 

desencadeia uma propagação exponencial de ITU que seriam, à partida, de fácil resolução [23]. 

Fatores de Risco e Prevenção 

Como indicado para a maioria das patologias, também estão associados às ITU alguns 

fatores de risco que aumentam a sua probabilidade de desenvolvimento, nomeadamente o 

género feminino, menopausa, diabetes, litíase urinária, refluxo vesico-uretral, hipertrofia 

prostática, utilização de diafragmas e espermicidas e frequência da atividade sexual [27, 28]. 

Segundo a etiologia das ITU, prevê-se que não é totalmente viável impedir o seu 

desenvolvimento, mas podem ser tomadas algumas medidas de prevenção, nomeadamente a 

ingestão de líquidos, essencialmente água, adotar uma higiene íntima diária com um gel íntimo 

adequado, de modo a assegurar uma flora vaginal normalizada, evitar a retenção de urina e 

urinar após o ato sexual [28].  

Para além dos cuidados diários, as ITU recorrentes podem ser evitadas por profilaxia 

antibiótica ou pelo recurso à fitoterapia, nomeadamente pelo fruto do arando vermelho, também 
designado como cranberry, e normalmente apresentado sob a forma de suplemento alimentar. 

Este é reconhecido devido às suas atividades antimicrobianas e antiaderentes conferidas pelas 

pro-antocianinas, indicadas como eficazes na prevenção das ITU [24, 29]. Contudo, a utilização 
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do arando vermelho está contraindicada em diabéticos, devido ao seu elevado conteúdo calórico 

advindo da presença de açucares na sua composição [30]. 

Encontra-se também disponível o Uro-Vaxom® 6mg, uma vacina bacteriana para profilaxia 

das ITU recorrentes ou crónicas que diminui a necessidade de antibioterapia frequente. Neste 

caso é realizada uma administração prolongada durante três meses, sendo limitada a sua 

utilização em grávidas pois não existem estudos suficientes que suportem o seu uso seguro [31]. 

Diagnóstico 

Como método de diagnóstico de ITU, avalia-se a presença de sintomas geniturinários que 

indiciam a inflamação, nomeadamente disúria, polaquiúria, dor supra-púbica, urina turva ou com 

odor forte, e elevada urgência e frequência urinária. Para além disso, é importante efetuar uma 

análise à urina, geralmente utilizando o método da tira de teste de urina que avalia a presença 

de piúria, proteinúria, hematúria, nitritos, entre outros parâmetros. Pode ainda recorrer-se ao 
exame microscópico do sedimento urinário e à urocultura que permitem identificar o agente 

patogénico e, desse modo, efetuar a escolha mais adequada do agente antimicrobiano a 

prescrever [25, 27]. 

Tratamento 

As ITU são a principal patologia que leva à prescrição de antimicrobianos, sendo a sua 

excessiva utilização um problema significativo, pois culmina no aparecimento de estirpes 

bacterianas resistentes, sendo uma ameaça para a saúde pública [19, 25]. 
Quando o quadro sintomatológico é inespecífico, está descrito que deve ser retardada a 

prescrição de antibióticos, optando-se primeiramente por medidas não farmacológicas. Caso se 

pretenda recorrer a antimicrobianos é aconselhado executar métodos de diagnóstico eficazes, já 

referidos anteriormente, que indiquem o agente etiológico e cuja prescrição seja efetuada com 

base nessa identificação, adaptando a dose a administrar e a duração do tratamento [25]. 

Segundo as guidelines, os agentes de primeira linha para cistites, a infeção mais comum, 

são [25, 27, 28]: 

• Fosfomicina: 3g em toma única ou duas tomas, sendo um dos antibacterianos mais 
prescritos para ITU; 

• Nitrofurantoína: posologia de 100mg administrados de 6 em 6 horas, durante 5 a 7 dias. 

Contraindicada em insuficiência renal e recomendada a utilização prudente em idosos, 

não devendo ser prescrita a mulheres grávidas nem quando o pH urinário é superior a 
7; 

• Amoxicilina (500 mg) | Ácido clavulânico (125 mg): 625 mg com administração de 8 

em 8 horas, durante 5 a 7 dias. 
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Um estudo da Associação Portuguesa de Urologia indica que os antibióticos mais prescritos 

estão de acordo com as guidelines, sendo a fosfomicina o fármaco mais prescrito, provavelmente 

porque o tratamento requere um menor período de tempo de administração, otimizando a adesão 

terapêutica [28]. 

Se ocorrerem recidivas após o tratamento, deve ser utilizado um antibiótico de um grupo 

diferente do utilizado anteriormente, devendo a terapêutica ser ajustada de acordo com o agente 
etiológico identificado [27]. 

Intervenção Comunitária 

Consciencializada com a elevada afluência de utentes com sintomas de ITU, propus-me a 

avaliar a sua recorrência na população que frequentava a Farmácia Teles, aferindo possíveis 

causas, sinais e sintomas comuns, e medidas tomadas pelos utentes para evitar tal situação. 

Nesse sentido, comprometi-me a executar uma análise à urina dos utentes que 
apresentavam sintomas de infeção, pedindo a colaboração dos meus colegas para a efetuar na 

minha ausência e posteriormente me transmitirem a informação obtida. Desenvolvi também um 

questionário (Anexo 1) de modo a recolher algumas informações pessoais relacionadas com a 

história clínica do utente que me permitissem aferir algumas conclusões, mencionadas ao longo 

do desenvolvimento deste tema. 

No caso da análise efetuada ser positiva para ITU, era cedido ao utente um folheto 

informativo desenvolvido neste âmbito (Anexo 2), com informação acerca da patologia e 

possíveis medidas preventivas. Neste caso, o utente era imediatamente encaminhado para o 
médico com a indicação de que tinha uma ITU e deveria ter acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

Para além disso, como parte integrante do questionário, avaliava-se a recetividade do utente 

à profilaxia fitoterápica, que era aconselhada pelo farmacêutico, juntamente com outras medidas 

não farmacológicas adequadas essenciais para a prevenção da infeção. 

Resultados 

Perante o projeto apresentado, obtive 14 respostas (Anexo 3), todas de utentes do género 
feminino, o que coincide com o facto das mulheres apresentarem um fator de risco maior para o 

desenvolvimento de ITU, embora não se tenha verificado prevalência nas mulheres inquiridas a 

menopausa. A faixa etária adulta (31-65 anos) foi aquela em que se verificou uma maior 

tendência de ocorrência de ITU, o que se pode relacionar com o grau de atividade sexual, sendo 

seguida pelo grupo de idosos e posteriormente pelos jovens adultos. Relativamente a doenças 

diagnosticadas, apenas 35,7% apresentavam uma patologia, não havendo suporte científico da 

sua relação direta com o desenvolvimento de ITU [27, 28]. 
Os sintomas prevalentes foram o aumento da frequência urinária e o ardor e prurido, 

verificados em 78,6% das mulheres, seguidos pela dor (57,1%) e urgência urinária (42,9%). 
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Sinais e sintomas mais graves, felizmente, são menos frequentes, nomeadamente o mau odor, 

coloração e presença de sangue [25, 27]. 

Quando questionados acerca da causa de ITU, 64,3% os utentes inquiridos referiram que 

não atribuem nenhuma causalidade específica, contudo outros indicaram a retenção de urina 

(14,3%) e a utilização de casas de banho públicas (14,3%) como principal causa, e ainda foi 

enunciada a baixa ingestão de líquidos. Tal corresponde ao não cumprimento das medidas de 
prevenção referidas anteriormente [28]. 

A ocorrência de ITU é relevante, estimando-se que uma em cada duas mulheres seja alvo 

de uma ITU e de, pelo menos, uma recidiva num período de tempo entre 12 a 18 meses [27]. 

Através da análise do questionário efetuado, conclui-se que 50% das mulheres desenvolvem 

uma ITU anual e 21,4% desenvolvem uma ITU semestral. 

Relativamente à prevenção de ITU, cerca de 71,4% dos inqueridos revelaram que não o 

fazem, contudo, o facto de os utentes se mostrarem recetivos à utilização de terapêuticas 

alternativas (71,4%), indica que a promoção de informação e literacia pode ser uma aliada na 
prevenção das ITU. O ato de alertar os utentes para os sinais e sintomas de desconforto 

associados a ITU e o incentivo para a utilização de terapias alternativas de prevenção, como a 

fitoterapia, bastante desenvolvida nesta área será uma mais valia. 

Na Farmácia Teles, enquanto profissionais de saúde, para além do encaminhamento para o 

médico, reforçando a importância de o fazer efetivamente, sensibilizávamos o utente para tomar 

algumas medidas que permitiriam o alívio de sintomas e a prevenção de novas ITU, 

nomeadamente pela entrega do folheto informativo e através da recomendação de produtos de 
higiene íntima e fitoterápicos. 

Dos inquiridos, 92,9% consulta preferencialmente o farmacêutico em detrimento do médico 

perante sinais e sintomas de ITU. Considerando que todos os utentes realizaram a análise à 

urina, obtendo-se 92,9% de resultados positivos, indica que possivelmente a maioria de 

consultas médicas com diagnóstico de ITU poderiam ser substituídas por uma consulta 

farmacêutica de acesso facilitado, visto que existem guidelines pré-estabelecidas com suporte 

científico sólido para uma prescrição farmacêutica segura. A realização da análise à urina na 

farmácia, acompanhada por uma prescrição individual com aconselhamento farmacêutico para 

medidas de prevenção e higienização, constitui, na minha opinião, o caminho a seguir no 

desenvolvimento da prática farmacêutica na prestação de cuidados de saúde, minimizando os 

custos em saúde. 

Como limitações deste projeto, indico o reduzido número de pacientes inquiridos, 

principalmente devido ao trabalho exaustivo na farmácia que, muitas vezes, não permite o 

acompanhamento eficiente de cada utente neste tipo de situações especificas. Contudo, apesar 

da amostragem ser pequena, consigo fundamentar as ilações anteriormente referidas, que vão 
de encontro à literatura científica existente que suporta toda a fisiopatologia das ITU. 

Deste modo, considero que o aumento do quadro farmacêutico pode ser uma medida 

adequada a implementar, porque embora aumentem os custos a nível da farmácia, terá uma 

repercussão positiva em termos de custos do SNS, visto que, segundo um estudo português, em 
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média, 7,1% dos utentes que por semana se dirigem a uma consulta médica o fazem devido a 

ITU, sendo a maioria delas infeções urinárias recorrentes passíveis de serem resolvidas por um 

farmacêutico. [28] 

Caso a considerar 

Uma utente dirigiu-se à farmácia e mencionou dor na zona superior da púbis, com mau odor 
e corrimento. Neste sentido, tentei despistar a ocorrência de uma infeção urinária, questionando 

se tinha sintomas característicos de ITU, tais como prurido, ardor ou aumento da frequência 

urinaria. A utente negou qualquer um destes sintomas, levando-me a suspeitar de uma infeção 

vaginal. Contudo, ambas consideramos que seria preferível proceder, como despiste, à 

realização do teste de análise à urina, pelo método da tira de teste de urina, tendo o resultado 

sido positivo. Contudo, pelos sinais e sintomas apresentados, considerei que tais não podiam ter 

origem apenas numa infeção urinária, tendo aconselhado a utente a efetuar um teste 
GineCanestest® (Bayer) para despiste de infeção vaginal. O resultado foi igualmente positivo, o 

que indica que a utente possuía em simultâneo uma infeção urinária e vaginal. Foi imediatamente 

aconselhada a consultar um médico especializado de modo a apurar quais as causas para uma 

infeção simultânea, combatendo-a eficazmente. 
 

 

2. Diabetes Mellitus - A realidade do século XXI 

Contextualização 

A diabetes é uma doença que afeta atualmente grande parte da população, estimando-se 
que em 2015, segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), a prevalência de adultos com a doença em Portugal seria de 9,9%. Tais 

valores estimados e a frequência da dispensa de medicamentos para esta patologia nas 

farmácias de todo o país alertaram-me para a necessidade proeminente de educar os pacientes, 

de modo a otimizar a eficácia terapêutica, minimizando erros associados à posologia. [32, 33]  

Aliada a esta avaliação da necessidade de atualização constante da comunidade, a 

formação prestada pela BD® acerca de uma nova gama de agulhas para canetas de insulina 

motivou o meu projeto, baseado na prestação de informação geral ao utente com diabetes e na 
realização de uma formação individual acerca da correta administração de insulina e cuidados a 

ter durante a mesma. 

A Diabetes 

A diabetes é uma doença crónica muito comum em Portugal que se baseia na diminuição ou 

ausência de produção de insulina pelo pâncreas. Esta hormona é fundamental para permitir a 

entrada de glicose nas células e, sendo assim, na sua ausência estas não dispõem da fonte de 

energia essencial para a sua sobrevivência [32, 34]. 
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Diabetes Tipo 1 

A diabetes mellitus tipo 1 é de natureza autoimune, sendo por isso mais frequentemente 

diagnosticada em crianças e jovens. Neste tipo de diabetes, as células b do pâncreas são 

reconhecidas pelo sistema imunitário como agentes estranhos, sendo destruídas e cessando a 
produção de insulina. A terapêutica associada é crónica e a este tipo específico de diabetes não 

estão associados fatores de risco relacionados com o estilo de vida, ao contrário do que acontece 

na diabetes tipo 2 [32, 34, 35]. 
 

Diabetes Tipo 2 

A diabetes tipo 2 consiste num distúrbio metabólico, cujas causas estão intimamente 
relacionadas com hábitos alimentares, associados a sedentarismo e à predisposição genética. 

Culminando na resistência à insulina, que consiste na diminuição da produção de insulina pelo 

organismo, não sendo esta suficiente e originando picos de glicémia [32, 34]. 
 

Diabetes Gestacional 

Um terceiro tipo é a diabetes gestacional, não incidida no meu projeto, visto que já existe um 

plano de acompanhamento que é efetuado nas consultas pré-natais. Contudo, é extremamente 

importante o seu diagnóstico e controlo posterior no sentido de evitar consequências para o 
bebé, nomeadamente o desenvolvimento de diabetes, um peso excessivo ou até aborto 

espontâneo, e para a mulher, na prevenção do desenvolvimento de diabetes tipo 2 após a 

gravidez [32, 34]. 

Fatores de Risco 

Dependendo do tipo de diabetes os fatores de risco associados ao desenvolvimento desta 

patologia variam, nomeadamente a diabetes tipo 1 encontra-se geralmente correlacionada com 
a história familiar do paciente. Pelo contrário, a diabetes tipo 2 associa-se a estilos de vida por 

norma pouco saudáveis, embora também possa existir o fator hereditário. Os fatores de risco 

são [36]:  

• História familiar; 

• Obesidade; 

• Alimentação pouco saudável; 

• Inatividade física; 

• Idade; 

• Pressão arterial elevada; 

• Diabetes gestacional. 
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Sinais e Sintomas 

A fisiopatologia da diabetes está intimamente relacionada com sintomas de hipoglicemia ou 

hiperglicemia, contudo ambos consistem em sinais e sintomas comuns generalizados que, por 

isso, são muitas vezes desvalorizados ou observados noutras patologias. Estes são: [34] 

Hipoglicemia 
• Palidez; 

• Tremores; 

• Palpitações; 

• Perda de consciência; 

• Coma. 

Hiperglicemia 
• Visão turva; 

• Xerostomia; 

• Sudação excessiva; 

• Cansaço; 

• Poliúria, Polidipsia e Polifagia. 

 

Como sintomas clássicos considerados no diagnóstico estão mencionados alguns sintomas 

de hiperglicemia, nomeadamente a poliúria, polidipsia e perda de peso inexplicada. 
No entanto, numa fase mais avançada da patologia, podem surgir complicações crónicas 

que se manifestam podendo afetar diversos órgãos, como por exemplo os pés, rins, olhos e 

coração. As complicações crónicas associadas incluem [32, 36]: 

• Pé diabético: esta complicação está associada a um elevado grau de incapacidade, 

diminuindo significativamente a qualidade de vida e podendo estar associada a 

amputações; 

• Doença renal crónica: a insuficiência renal crónica é causada por danos 

microvasculares no rim, podendo, em casos mais graves, ser necessário recorrer a 

diálise ou transplante renal; 

• Retinopatia diabética: é a principal causa de cegueira no adulto, provocada pela 

elevada concentração de glicose, associada a elevada pressão arterial e níveis de 
colesterol superiores ao valor de referência. 

• Doença macrovascular: esta complicação associa-se, frequentemente, a elevadas 

taxas de morbilidade e mortalidade no contexto da diabetes. Manifesta-se 

essencialmente sob a forma de enfarte agudo do miocárdio (EAM) e acidente vascular 

cerebral (AVC). 

Prevenção e Diagnóstico 

Devido à elevada taxa de prevalência da diabetes em Portugal, têm sido propostas medidas 

de prevenção e diagnóstico precoces que se baseiam na identificação de indivíduos com elevado 

risco para desenvolvimento de diabetes, no sentido de evitar que adquiram a doença [32]. 

As medidas de prevenção e diagnóstico baseiam-se na avaliação do cálculo do risco de 

desenvolver diabetes, que tem sido dinamizado junto dos diversos profissionais de saúde, de 

modo a abranger a maior parte da população [32]. Concomitantemente, hábitos de vida 
saudáveis, como uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física, são recomendados 
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como prevenção, visto que constituem os fatores de risco mais evidentes para o desenvolvimento 

da doença [36]. 

Contudo, estima-se que cerca de 44% da população portuguesa que já possui a patologia 

ainda não está diagnosticada, sendo o diagnóstico e tratamento precoces uma prioridade atual. 

[32] 

Por vezes, o diagnóstico é feito através da identificação de sinais e sintomas, enunciados 
anteriormente, sendo de realçar o reconhecimento de complicações crónicas associadas à 

patologia numa fase inicial do diagnóstico, para que o utente seja encaminhado para o 

profissional de saúde indicado. De forma a facilitar esta identificação foram desenvolvidos dois 

métodos standard que incidem nas complicações mais frequentes, nomeadamente o rastreio da 

retinopatia diabética e a avaliação do cálculo de risco do pé diabético [32]. 

Análises sanguíneas ou urinárias são efetuadas de modo a obter um diagnóstico validado 

como diabetes de acordo com a apresentação sob a forma de resultado de um dos seguintes 

valores [35]: 

• Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); 

• Sintomas clássicos e Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); 

• Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 h, na prova de tolerância à glicose oral 
(PTGO) com 75g de glicose; 

• Hemoglobina Glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.  

O diagnóstico de diabetes não pode ser fundamentado na apresentação de apenas um valor 

anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, devendo ser confirmado uma a duas semanas após 

a análise inicial. O diagnóstico de diabetes gestacional é baseado noutros valores de referência 

[35].  

Tratamento 

A diabetes mellitus, como uma doença metabólica dependente do estilo de vida do utente, 

exige a adoção de hábitos saudáveis, geralmente associados a antidiabéticos orais aquando o 

diagnóstico. 

A Norma de Orientação Clínica da DGS indica a metformina como o antidiabético oral de 

primeira linha. Em caso de intolerância ou contraindicação estão indicados outros fármacos, 
nomeadamente sulfonilureia, gliclazida, glimepirida ou glipizida. 

Se a aplicação de medidas não farmacológicas e terapia oral não forem suficientes para 

controlar a doença, deve considerar-se a associação de fármacos, sendo uma sulfonilureia a 

primeira opção [33]. 

Quando se verificam valores de glicemia ou de HbA1c muito elevados, incontroláveis por 

antidiabéticos orais, procede-se à prescrição de insulina [37]. A administração subcutânea de 

insulina é ainda limitante para muitos utentes, pois exige punção e a dose não é facilmente 

apreendida, principalmente por utentes mais idosos. 
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Por este motivo, é essencial o acompanhamento médico e a determinação e registo diários 

dos valores de glicemia em jejum e pós-prandiais, de modo a monitorizar a eficácia da 

administração e evitar o descontrolo glicémico. 

Intervenção Comunitária 

Atendendo à relevância da diabetes, enquanto patologia com elevada taxa de prescrição 
farmacológica, verificada ao balcão da farmácia, e ainda à minha presença numa formação da 

BD® que incidiu na importância da não reutilização de agulhas em pacientes 

insulinodependentes, surgiu o interesse de explorar um pouco este tema junto dos utentes, 

alertando-os para a importância de um diagnóstico precoce e instruindo-os para uma utilização 

segura das agulhas de insulina. 

Em colaboração com a BD® foram efetuadas pequenas consultas a utentes habituais da 

farmácia com a patologia da diabetes. Os utentes selecionados foram maioritariamente 

insulinodependentes, de modo a sensibilizá-los essencialmente para a correta administração de 

insulina e troca de agulha a cada utilização. Procedia-se à medição dos níveis de glicemia, para 
verificar a eficácia da terapia, sendo questionados acerca da posologia efetuada, modo de 

administração e estilo de vida associado. 

Concomitantemente, elaborei um folheto informativo (Anexo 4), disponibilizado na farmácia 

e entregue diretamente aos utentes. Deste modo, o objetivo foi alertar os utentes para a 

relevância desta doença na sociedade atual, informando-os sobre a diabetes e dando especial 

foco a dados alarmantes sobre a mesma. Considero que a distribuição deste folheto informativo 

contribuiu para a literacia em saúde e alertou para dados estatísticos relevantes sobre a doença, 

permitindo que os utentes estejam instruídos e identifiquem a patologia. Em geral, tal aquisição 
de conhecimento por parte da sociedade permite a minimização das complicações advindas da 

diabetes, pelo alerta para procura de acompanhamento médico e consequente adesão à 

terapêutica. 

Aconselhamento 

De um modo geral, considero que o projeto desenvolvido foi benéfico para os utentes da 

Farmácia Teles, ficando sensibilizados para a patologia da diabetes. 
Durante a consulta agendada foram questionados dados básicos dos utentes, 

nomeadamente, nome, idade, tempo de vivência com a patologia, entre outras questões, de 

modo a aferir possíveis fatores de risco associados e cuidados diários de convivência com a 

doença. 

Especificamente, no que diz respeito à administração de insulina, durante a consulta os 

utentes referiam a tendência para efetuar a administração na zona abdominal, sendo 

aconselhados a variar o local de administração para evitar o aparecimento de lipo-hipertrofias, 
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podendo fazer a punção noutros locais, como braços, coxas e nádegas, e evitando zonas 

próximas das articulações, cicatrizes ou edemas (Figura 2). 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 2 - Locais de administração indicados para efetuar rotação [38]. 

 

As lipo-hipertrofias baseiam-se na deformação do tecido subcutâneo e estão intimamente 
relacionadas com o tempo de uso da insulina, a técnica de rotação do local de administração e 

a reutilização de agulhas. Nestas regiões a sensibilidade à dor pode diminuir e a aplicação 

contínua no mesmo local pode alterar o perfil de absorção da insulina, impossibilitando um 

tratamento eficaz [38].  

A maioria dos utentes referiu recorrer à prega cutânea para efetuar a administração, sendo 

que esta deve ser ou não executada consoante a dimensão da agulha utilizada. Agulhas com 6 

mm ou mais, frequentemente mais utilizadas pelos utentes, necessitam de prega subcutânea 

para evitar a aplicação intramuscular de insulina. Contudo, a utilização de agulhas de 4 e 5 mm 
dispensam efetuar a prega subcutânea, com exceção de crianças com idade inferior a 6 anos, 

utentes com IMC inferior a 19 e grávidas após três meses de gestação. 

A dispensa de efetuar prega subcutânea facilita a administração pelo próprio doente, 

conferindo-lhe autonomia e evitando o risco de injeção intramuscular, que poderia culminar em 

hipoglicemia. Deste modo, é favorável a utilização de agulhas de menor dimensão para a maioria 

dos pacientes, sendo essencial estar consciente que o utente ao utilizar essa agulha não vai 

recorrer à prega subcutânea, sob pena de não ocorrer a absorção da insulina. Sendo utentes 

muito idosos ou com patologias neurodegenerativas, como Parkinson, aconselhei manterem a 
agulha atual, visto que seria difícil a adaptação [38]. 

A administração de insulina tem como dispositivo de punção uma agulha estéril de utilização 

única. Contudo, os utentes referiram reutilizar infinitamente este dispositivo, essencialmente por 

falta de informação acerca das consequências que podem advir desta utilização incorreta, sendo 

estas a perda da lubrificação, a alteração da ponta e a obstrução da cânula da agulha, 

acrescendo o risco de quebra. Tais alterações provocam nos utentes dor e desconforto durante 

a aplicação e, para além disso, estão associadas a erros de dosagem, podendo levar a lipo-
hipertrofias, como anteriormente mencionado [38]. Procurei sensibilizar os utentes para uma 

utilização única da agulha de insulina, descartando-a de seguida, no sentido de promover um 

tratamento seguro, eficaz e menos doloroso. 
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Os utentes foram ainda alertados para a necessidade de descartar adequadamente os 

materiais de punção, tais como seringas, agulhas e lancetas, em recipientes específicos, por 

serem materiais perfurantes e simultaneamente contaminados com sangue. Foram 

aconselhados a guardar esses materiais em casa, num recipiente preferencialmente rígido, 

inquebrável e resistente à perfuração, entregando-o posteriormente no centro de saúde ou 

farmácia mais próxima. 
Após a realização destas consultas num horário pré-definido, tentei acompanhar os utentes 

previamente aconselhados e, ao longo dos atendimentos ao balcão, quando dispensava 

insulinoterapia, tentava sempre averiguar o modo de administração e instruir para que esta seja 

correta, evitando concomitantemente a reutilização de agulhas. 

Este projeto foi ao encontro da necessidade de comunicação com o utente divulgada pela 

DGS, no sentido de cumprir algumas metas para evitar o risco de complicações associadas à 

diabetes e diagnosticar pacientes que desconhecem que possuem a patologia [32].  

Caso a considerar 

Durante a consulta, um utente idoso do sexo masculino referiu que procedia à determinação 

diária dos valores de glicemia, usando sempre o mesmo dispositivo de punção, em substituição 

das lancetas descartáveis, contudo nunca tinha trocado a agulha. Para além disso, a esposa, 

também diabética, usava o mesmo dispositivo. Perante a situação, expliquei que cada um 

deveria usar um dispositivo diferente, ou pelo menos, substituir a agulha entre punções. Referi 

que seria importante requerer ao médico a prescrição de agulhas e pedi que o senhor voltasse 
à farmácia com a receita e com o dispositivo para que analisássemos a situação. 

Quando o senhor se dirigiu de novo à farmácia deparei-me com um dispositivo com uma 

agulha já bastante desgastada e com sangue acumulado. Calmamente, expliquei-lhe as técnicas 

diárias de limpeza do material e a importância de descartar a agulha após uma única utilização, 

de modo a evitar a contaminação, infeções e diminuir a dor ao efetuar a punção. Reforcei de 

novo a importância da rotação de local de administração, perguntando-lhe como procedia 

normalmente e, visto que o senhor possuía dois dispositivos, aconselhei-o a atribuir um 

unicamente para a sua esposa. 
Posteriormente, sempre que tinha oportunidade de atender este utente, questionava acerca 

das boas práticas, que me pareceram ajustadas aos conselhos que referi ao longo do 

acompanhamento. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Questionário desenvolvido no âmbito do projeto Infeções do Trato Urinário. 
 

 
 
 
 
 

Data: __/__/____          Assinatura Profissional: _____________________ 
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Anexo 2 - Folheto informativo desenvolvido no âmbito do projeto Infeções do Trato Urinário.  
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Anexo 3 - Representação gráfica dos resultados obtidos no questionário desenvolvido no âmbito 

do projeto Infeções do Trato Urinário. 
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Anexo 4 - Folheto informativo desenvolvido no âmbito do projeto Diabetes Mellitus. 
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Abstract 

Recently, the pharmaceutical area has expanded the delivered healthcare services, since the 
role of the pharmacist surpassed the dispensation of medicines to include the direct patient care in 

the primary healthcare. The pharmacist complements the functions of the physician through the 

identification, resolution and prevention of drugs-related problems. Therefore, the hospital 

pharmacist is a backbone that strengthens the healthcare system, decreasing healthcare costs, 

improving the healthcare quality, and increasing patient's satisfaction. 

Our professional internship in Hospital Pharmacy was accomplished in the Azienda Ospedaliero 

Universitaria of Sassari (Sardinia, Italy), from January to April of 2018. This hospital is constituted by 
three main departments, where we had the opportunity to work: the Farmacia Interna, the Farmacia 

per Pazienti in Dimissione and the Farmacia Galenica non-sterile e sterile. We also had the initiative 

to explore the department of Laboratorio di Analisi. 

Initially, we spent some days with a professional team that provided us information regarding the 

Agenzia Italiana del Farmaco, classification of drugs, clinical trials, off-label medicines, 

pharmacovigilance, among others. Afterward, we assisted the responsible pharmacist in the 

preparation of non-sterile galenic formulations. 

In the Internal Pharmacy we assisted the pharmacist and nurse on the management, preparation 
and delivery of medicines, medical devices and nutrition supplements requested by health 

professionals of the clinic or hospital departments, who, subsequently, provide these pharmaceutical 

products to the hospitalized patients.  

In the Pharmacy for Patients in Discharge we had a relevant role as assistants of the pharmacists 

in the dispensation of medicines to the patients in medical discharge, in ambulatory and with chronic 

diseases. 

We spent one day in the Unità di Farmaci Antiblastici, where a dynamic team explained to us the 

theoretical and practical procedures involved in the preparation of the sterile cytotoxic preparations 
and, then, we observed all the steps of anticancer preparation. 

Additionally, we had the opportunity to observe some of the procedures of the samples’ analyzes 

performed in the several analytical sectors of the department of Clinical Analyzes. 

The professional internship was crucial for our professional growth, once it allowed us to contact 

with the hospital pharmaceutical reality, to identify the strengths and weaknesses in this area, to 

collect theoretical and practical information relative to the procedures with which we had never 

contacted and to reinforce all the theoretical and practical knowledge collected during our academic 
course. Nowadays, we recognize that the pharmacist is no longer an underutilized member of the 

healthcare team, but an essential integral part of healthcare system. 
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1. Introduction 

In the last few years, the pharmaceutical area has acquired a great relevance in the healthcare 
system, expanding the services delivered and being recognized as an essential part of a 

multidisciplinary healthcare service. The pharmacist takes on the responsibility for all the steps 

involved in the drug circuit, including the optimization of health outcomes through the safe and 

effective use of the medicines [1]. Recently, it was introduced the concept of "pharmaceutical care" 

which is essentially based on the relation between the patient and the pharmacist. This service 

includes medicines dispensing, providing information relative to the drugs, pharmaceutical advice, 

drug monitoring, adverse drug reactions (ADR) monitoring, research and development of new 
molecules and general hospital pharmaceutical care [2]. The hospital pharmaceutical services 

constitute the main entry point of the pharmacist in the multidisciplinary team in which the focus is 

firmly on the patients. In the Hospital Pharmacy department, the pharmacist can be in charge in a 

range of areas, for example, in the selection of adequate treatments for patients, in the dispensation 

of medication for hospitalized people, in the preparation of sterile medicines and parenteral nutrition, 

among others. The pharmacist is a public health professional who has a privileged contact with all 

the patients and constitutes one of the backbones that strengthens the national healthcare system 

[1]. 
Considering the importance of a solid universal healthcare system, in 1978 the Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) was created in Italy. The SSN covers automatically all the Italian citizens and legal 

foreign residents, establishing some principles, as human dignity, solidarity, social financing through 

the use of general taxation and non-discriminatory access to healthcare services according to the 

health needs [3, 4]. These values are strengths that have been recognized over the years by 

international committees, such as the World Health Organization (WHO) and the Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) [4]. 

The Italian healthcare system is regionally based and organized at the national, regional and 
local levels in order to offer a universal coverage, once it allows a uniform distribution of resources. 

At the national level, the government and, more specifically, the Ministry of Health sets the 

fundamental principles and goals of the healthcare system. It is responsible for upholding quality, 

ensuring services and controlling the distribution of tax revenue for publicly financed healthcare, 

through the statutory benefits offered to all national residents. At the regional level, the regions and 

autonomous provinces can generate their own additional revenue and can have autonomy and 

responsibility to organize and to deliver health services. The organization of the regional healthcare 
system differs public entities, namely, local health units (Aziende Sanitarie Locali - ASL) and hospital 

enterprises (Aziende Ospedaliere - AO), as well as private providers. These units deliver public 

health through primary care, hospital care, outpatient specialist care and healthcare related to social 

care [3, 5]. The SSN programs the Piano Sanitario Nazionale (PSN), inserted in both European and 

international contexts, concerns the initiatives of healthcare system and it is valid for three years. 

Additionally, each region of the country, according to their special needs, develops its own Piani 

Sanitari Regionali (PSR) based on PSN [5, 6]. 
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The national territory is entirely covered by SSN, including Sardinia, an Italian island constituted 

by eight provinces: Sassari, Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Carbonia-Inglesias 

and Medio-Campidano. Recently, the structure of the Sardinia healthcare system went through 

changes in order to become the simplest organization with the citizens’ health as priority, improve 

and promote a uniform quality of public health service and at the same time reduce the costs. Initially, 

the healthcare system of Sardinia was constituted by eight ASL distributed by each of the provinces 

mentioned above, nevertheless, recently, on the 1st of January of 2017, it was created the Azienda 

per la Tutela della Salute (ATS). The creation of the ATS resulted from the incorporation of the eight 

ASL into one, known as Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL), which covers all the territory previously 

covered by the eight ASL and, additionally, the Metropolitana Cagliari area [7]. Therefore, the 

Sardinia healthcare system is grouped in one unique Azienda and various Aree Socio Sanitarie: 

• L'Azienda per la Tutela della Salute, in Sardinia; 

• L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 

• L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari; 

• L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (AOU Sassari); 
• L'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), in Nuoro. 

The sanitary authorities listed have organizational, administrative, technical, patrimonial, 

accounting and management local autonomy. On the other hand, the ATS is responsible for the 

coordination of the health entities of the Sardinia region and it incomes an essential role in the 

homogenization and harmonization of the management processes in the regional territory [8]. 

The professional internship was accomplished in the Ospedale Civile Santissima Annunziata, 

usually named Palazzo Rosa, and Cliniche San Pietro, commonly designated Palazzo Clemente, 

that were part of the Azienda Sanitaria Locale Nº1 (ASL1) (Appendix 1) and, currently, due to the 
changes in the healthcare system in 2017, it belongs to the AOU Sassari [9]. The AOU Sassari has 

a relevant role in the health maintenance in the north of Sardinia, since it provides a wide variety of 

specialized services, which are all supported by the pharmaceutical services [10]. 

The Hospital Pharmacy of AOU Sassari, as all ASL, provides medicines, medication material, 

medical devices and nutrition supplements for patients in hospitalization, patients with chronic illness 

and people integrated in home healthcare [11, 12]. The Hospital Pharmacy is open from Monday to 

Saturday, since 8:00 a.m. until 2:00 p.m., and we assisted the health professionals during this period, 
according to the timetable (Appendix 2). This sector is divided into three main departments: Internal 

Pharmacy (Magazzino1 - MAGA1), Pharmacy for Patients in Discharge (Magazzino6 - MAGA6) and 

Galenic Pharmacy. Pharmacists, nurses, technicians and administrative staff cooperate actively to 

provide an appropriate, effective, safe and economical use of the resources managed to the hospital 

units and patients.  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2. Farmacia Galenica - Cliniche San Pietro 

The AOU Sassari, as mentioned previously, is comprised by Ospedale Civile Santissima 

Annunziata, where we spent most part of our internship, and by Cliniche San Pietro. The clinic has 

a team of pharmacists who is responsible for bureaucratic issues relative to the pharmaceutical 

sector, clinical trials and some galenic formulations. This professional team accompanied us in the 

early days of our internship, in which they explained us, in a general way, the functions of the different 

areas of the pharmacy, where we would spend some time afterwards, and they also provided the 

basic information correspondent to the Hospital Pharmacy. We collected information regarding to the 

mission of the Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) and registration procedures, classification of 
drugs, process to execute towards the reception of medicines used in clinical trials, off-label 

medicines, pharmacovigilance, among others issues. 

The AIFA is a public national entity that acts autonomously and transparently in drug regulation 

activity in Italy, under the direction of the Ministero della Salute and vigilance of the Ministero 

dell’Economia. This authority cooperates with various entities, as the National Institute of Health, 

research institutes, patients’ associations, healthcare professionals, regional authorities, scientific 

associations, pharmaceutical industries and distributors, in order to guarantee the access to 

medicines for all population and to promote a safe utilization of the drugs. The activities of the AIFA 
are related with all the drug regulatory process, from registration and Market Introduction 

Authorization (MIA) to the control of the production and quality of pharmaceutical products, among 

others. Therefore, the main goals of AIFA are to promote health, through the correct use of 

medicines, to establish pharmaceutical policies and ensure their application in national territory, to 

promote pharmaceutical research and development, and to manage the cost-effectiveness of 

medicines [13]. 

Additionally, the AIFA is accountable for the categorization of the delivered medicines into three 

main classes, according to clinical effectiveness and reimbursement regime: 
• Class A - includes medicines indicated for the treatment of severe, acute and chronic 

diseases, that are dispensed by private pharmacies and hospitals after compulsory 

presentation of medical prescription. These medicines are totally reimbursed by the SSN, 

with or without co-payment depending on the region. The list of reimbursed medicines is 

available in the Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) which is directed by AIFA and 

could be updated every year or every six months if the total public healthcare expense goes 

beyond the 13%; 
• Class C - includes a group of drugs that do not have characteristics of the Class A drugs. 

This class is divided into medicines with compulsory medical prescription and medicines that 

do not require medical prescription, which are used in minor, mild or intrinsically conditions 

resolved with self-medication. The medicines are totally paid for the patients, however, some 

regions offer partial reimbursement if these drugs are included in specific reimbursement 

schemes; 
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• Class H - includes medicines that require a special monitoring, such as anticancer drugs, 

therefore they are delivered only by hospitals under specialist supervision. These special 

medicines are fully reimbursed by the SSN and are listed on the PFN [5]. 

The development of pharmaceutical research in distinct areas has been one of the mains 

proposes of AIFA and has increased the use of the off-label medicines, that is defined as the use in 

clinical practice of a registered pharmaceutical product with a therapeutic indication, administration 

form or dose distinct from what the regulator entity specifies [5, 14]. Usually, the alternative medicine 
is used when another medicine is not available and, only, if there are studies that demonstrate its 

efficacy and safety [5]. In the particular case of Italy, AIFA is responsible for regulating the use of 

medicines and can approve, in special situations, the patients’ access to specific treatments after the 

healthcare professionals apply a form to AIFA’s Technical Scientific Committee, supported by a 

scientific dossier. Healthcare providers can require the utilization of alternative drugs in three 

situations, as innovative medicines already authorized in other countries, but not in Italy, drugs under 

clinical investigation, and medicines with off-label use [5]. 

The preparation of galenic formulations is often required for off-label medicines and still holds an 
important role in the Hospital Pharmacy, complementing the current commercial formulations and 

customizing therapies adapted individually to the patients, according to their characteristics and 

needs. The need to use manipulated drugs usually comes from the specifications for the active 

substance or to the medical condition of the patient, associated with age or body weight. The orphan 

drugs and some pediatric formulations are not profitable to commercialization because they require 

specific doses that sometimes should be changed in a short period of time. Thus, the Galenic 

Pharmacy ensures the safe and effective access to the treatment through the preparation of off-label 

medicines, personalized therapies, non-commercialized formulations and other medicines whose 
effective cost of purchase is unfavorable in comparison to its preparation. 

The galenic formulations prepared in Palazzo Clemente require a prescription (Appendix 3), 

that can be sent by medical units directly to the Galenic Pharmacy through informatic format or can 

be delivered by a nurse to the pharmacist, who analyzes it, by consulting the bibliography available 

to check the prescription and the dose depending on the pathology, as well as the constituents and 

quantities required. Then, the pharmacist fills a specific form designated Foglio di Lavorazione, in 

which he compiles all the information about the formulation procedure, including denomination, 
number and date of the preparation, constituents and their quantities, therapeutic indication, method 

of preparation, appropriate storage, expiration date, among others (Appendix 4). Each registration 

is assigned with a batch number which allows following the whole process, permitting its traceability. 

The standards and norms to abide in laboratory of non-sterile preparations, concerning 

equipment available, substances and documents, are described in the Farmacopea Ufficiale Italiana 

XII. In order to follow rigorously the Good Pharmacy Practices (GPP), the first task to perform is to 

disinfect the working area, as well as all the laboratory equipment and the operator’s hands. 

Subsequently, all the procedure steps of the manipulated drug preparation are performed, the 
formulation is placed in an adequate recipient, assigned with a label, containing specific 
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recommendations and the most relevant information about the preparation, and lastly it is stored 

under appropriated conditions. 

As interns, we assisted the responsible pharmacist in the preparation of some formulations, 

mainly off-label medicines to neonates. One of our tasks was the preparation of a sucrose solution 

in pediatric dose in which the active substance was a diuretic substance, hydrochlorothiazide, used 

for the treatment of bronchopulmonary dysplasia (BPD), which is a chronic lung disease with a high 

prevalence in premature babies [15]. We also prepared an off-label medicine with sildenafil as active 
substance, that can be used in infants with pulmonary hypertension, premature infants at risk for 

developing BPD and premature infants with BPD-associated pulmonary hypertension, as was the 

case [16, 17]. 

In order to assist the professional activity of the pharmacists and our pharmaceutical functions 

as interns, it was possible consult some books available in the hospital, which were indispensable to 

support the preparation of galenic forms. One of them is nominated Medicamenta and was published 

in 1908 by Società Cooperativa Farmaceutica, as the only officially private edition. It supports 

healthcare providers once it is a reference source of information about medicines used in therapy, 
which provides an adequate conduct in the daily practice of the pharmacists. Medicamenta allows 

the access to many molecules, representing their names, synonyms and commercial denominations, 

physical and chemical characteristics, interactions, toxicity, therapeutic indications, dose, side 

effects, contraindications, precautions as well as the formulations of the preparations required [18]. 

Another relevant book entitled Manuale delle Preparazioni Galeniche contains galenic 

pharmaceutical forms, analyzing specific excipients, techniques and equipments. The galenic forms, 

usually prepared, reflect the health Italian needs, which are based on the Formulario Nazionale 

Italiano and European Pharmacopoeia (PhEur). The PhEur is the official, legal and scientific 
document that standardizes the delivery of high quality medicines throughout the pharmaceutical 

industry in 38 European countries and has been used as a benchmark for more than 100 worldwide 

countries. It can be accessed on book or online versions, available in English and French, and 

contains various monographs which describe the individual and general quality standards for 

ingredients, pharmaceutical dose form and methods of analyzis for drugs [19]. Usually, each country 

adjusts the PhEur to its language, supplementing or adding relevant cultural information. 

The pharmaceutical area contemplates the pharmacovigilance as one of the most relevant 
processes that should be performed to improve the healthcare system. This procedure is crucial to 

ensure the safety of medicines and it is defined by WHO as "the science and activities relating to the 

detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other drug related 

problems". The importance of the pharmacovigilance in the protection of public health has increased 

over time because it englobes the intensive monitoring of ADR occurrence in clinical trials, database 

studies and the reporting of spontaneous ADR in the population exposed (Figure 1). The ADR 

reports of the general population presents a particular relevance, since the full safety profile of the 

pharmaceutical products can only be completely known after they have been placed on the market 
[20, 21]. 
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Figure 1 - ADR definition and reporting process. 

The implementation of pharmacovigilance rules is essential to prevent or minimize patients’ 

suffering, morbidity and mortality, and additional healthcare costs caused by ADR. Therefore, when 
the ADR, described or not, are potentially dangerous or clinically relevant, the medicines users, 

pharmacists, nurses, doctors and others healthcare providers are requested to report to the 

pharmacovigilance system, however, the underreporting of ADR remains a great problem in the 

world [20]. At the European level, in each Member State there is a government agency responsible 

for the pharmacovigilance, that should be in permanent contact with other Member States and with 

the European Medicines Agency (EMA). EMA has established a European database, named 

EudraVigilance, which collects the reports of ADR of all European countries providing them to the 

WHO, which is responsible for the management of the global Vigibase. Particularly in Italy, the 
government agency responsible by the national pharmacovigilance system is the AIFA, that acts 

through the rules imposed by EMA and has the collaboration of the healthcare professionals, 

National Institute of Health, research institutes, patients’ associations, scientific societies, 

pharmaceutical industries and distributors in the ADRs spontaneous reports. The Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza (RNF) is the database that allows the collection and analyzis of the reports of 

suspected ADR occurred in the Italian area, these forms are periodically transmitted to 

EudraVigilance network [22]. 
The report of the suspected ADR can be performed by any Italian citizen through one of two 

distinct procedures: the person can correctly fill a suspected ADR form, electronic or manual, and 

send it to the Pharmacovigilance Manager, by email or fax indicated in the webpage, or can report 

the suspected ADR directly on the website (www.vigifarmaco.it), following the procedure described. 

Nowadays, the patients’ involvement and the transparency of the healthcare providers are both 

relevant elements, contributing to the improvement of the pharmacovigilance system [23]. 
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3. Farmacia Interna: Magazzino 1 

The Internal Pharmacy is the MAGA responsible for the management, preparation and delivery 
of the orders of medicines, medical devices and nutrition supplements requested by health 

professionals of clinic or hospital departments, who, subsequently, provide these pharmaceutical 

products to the hospitalized patients. MAGA1 is accountable for supplying all pharmaceutical 

products to the Ospedale Civile Santissima Annunziata and Cliniche San Pietro. This pharmaceutical 

unit is composed by two floors: the basement, where are stored the pharmaceutical solutions, such 

as glucose and sodium chloride solutions, and the ground area, where are stored all the medicines, 

medical devices and nutrition supplements. 
The main area of MAGA1 is divided into different sectors with various functions: reception of 

medicines required by MAGA1 to the pharmaceutical industries; storage of medicines, medical 

devices and supplements, in appropriated conditions, in order to guarantee the proper temperature 

for conservation; placement of ordinary requests; placement of urgent requests, organized by 

hospital unit; and delivery of urgent requests to each hospital unit. Additionally, to this main area 

there are three rooms: one for the nurse who coordinates the ordinary requests' team, one for the 

administrative team and the third to the storage of psychotropic drugs (Appendix 5). 

The medical devices are all assembled in allocated places without a specific organization, as 
well as nutrition supplements, however the medical devices are stored in a zone closer to the 

requests’ delivery place, once they are more requested relatively to supplements. The medicines 

that require a special supervision by the health professional, such as psychotropic and narcotic 

drugs, are locked and accessible only to the pharmacists. The other pharmacological classes are 

organized in shelves, according to the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) code, which is a 

classification system adopted by WHO, widely used internationally to classify the molecules with 

therapeutic action. The active substances are classified in five distinct levels, in which the first level 

is more general and the fifth level is specific for active substance. The first level is composed by 
fourteen main anatomical groups, each one subdivided into a second level with therapeutic or 

pharmacological classification. The third and fourth levels correspond to the chemical, 

pharmacological or therapeutic subgroups, and the fifth level corresponds to the chemical substance 

[24]. 

The several tasks performed in MAGA1, previously enumerated, are assisted by a software 

denominated AREAS®. This software is a pioneer project in Italy that consists in the creation of a 

single integrated health information system in Sardinia. AREAS® is an informatics platform that 
integrates all the components of the Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale, responsible 

for the compilation of all the information related with the healthcare system of ATS, to connect the 

health units [25, 26]. This software is an important tool in the Hospital Pharmacy’s functioning of AOU 

Sassari, since it facilitates the registration of all the procedures accomplished in MAGA1, as the 

delivery and registration of the requests, management of stocks, in/output of medicines, as well as 

database searching. 

The medical units send their requests online at the beginning of the day through the AREAS® 

software (Appendix 6), but, if it is not available, the requests can be directly delivered at the MAGA1. 
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The Internal Pharmacy is accountable for the preparation of both ordinary and urgent requests that 

are printed and, successively, separated into medical departments to prepare the orders. The 

ordinary requests are performed in specific days stated previously by the AOU, according to the 

solicitor department. The clinics can make them on Tuesday and Friday, while the hospital´s 

departments require their orders on Monday and Thursday. Each pharmacist is responsible for the 

monitorization of some departments and, in the specific day stated for ordinary requests, he should 

check the orders, confirming the products and their quantities according to the available stock. Then, 
the orders are delivered at MAGA1 to a nurse, who registers the number of the request and the 

correspondent department within an appropriate document. Afterwards, the orders are prepared by 

technicians, stored by departments in boxes in the ordinary requests’ area and delivered by a 

distributor to the departments. The urgent requests arrive to MAGA1 and are prepared by nurses or 

interns that keep them in the department´s box, in a specific table for the urgent delivers, after to sign 

the real quantity delivered and the expiration date, and to confirm the Autorizzazione all’Immissione 

in Commercio (AIC) code, which refers to MIA concerned by AIFA and allows the identification of 

each drug in the Italian pharmaceutical market. When the AIC code is attributed to a medicine 
establishing its identity, defines its name, dose, composition, pharmaceutical form, therapeutic 

indications, contraindications and ADR, describes the manufacture process, method and via of 

administration, procedures of conservation and risks of the medicine to the environment, and 

illustrates a model of the information leaflet and out packaging. Therefore, if some changes on the 

dose or pharmaceutical form are purposed, it is necessary to request a new MIA [27, 28]. 

While interns, in MAGA1 we essentially prepared the urgent requests, assisting the nurse 

responsible for this task. We had access to the urgent requests of each day in the AREAS® and after 

we print the orders and prepare them, taking into consideration the department of destination. In 
order to make the picking process of medicines and medical devices more simple and efficient, it 

was possible to use the software named Compendio Farmaceutico Ospedaliero (CFO). The CFO 

program offers a datasheet relative to each medicine, medical device and supplement through the 

search of the name of the respective product. Some of the provided information include the active 

substance, pharmaceutical class, AIC and ATC codes, conservation conditions and price. The 

software is also helpful in relation to confirm if the medicines requested are or not included in the 

Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), since this information has an influence in the type of 
request that should be presented by the solicitor department. During the preparation of the urgent 

requests the search of ATC code is particularly important to simplify the collection of the products 

requested, since the medicines, for example, are ordered according to the ATC code that is assigned 

in each section. Other helpful tool that is utilized as an auxiliary within the requests preparation was 

the Prontuario Farmaceutico, which is a mobile phone application that allows the search of 

information about medicines through name, ATC code or active substance. This application is more 

practical than CFO software because it is a portable information tool that provides information relative 

to the name of the medicine, active substance, pharmaceutical form, dose, ATC and AIC codes, 
AIFA class, and price. 
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The pharmacists are the only professionals able to dispense the pharmaceutical products to 

healthcare professionals, who can collect them between 12:30 p.m. and 1:30 p.m. and have to sign 

the requirement after providing the original prescription, in order to register the receipt of the required 

products. The Internal Pharmacy keeps a copy of the register, which is reviewed by the pharmacist, 

then the prescription is marked in AREAS® as “closed”, the process is finished (Appendix 7), and 

the original orders are filed according to the department. In this process, we assisted the pharmacists 

on the delivery of requests to health professionals. We were also responsible for the prescriptions’ 
closure, by verifying the code of the drug or the medical device, as well as the quantity dispensed, 

and we change all of the incorrect information. This procedure is important to register the output of 

the medicines and medical devices from MAGA1 to the departments and, also, to allow them to make 

new requests, because the department cannot make another request until the pharmacist has closed 

the previous order. 

As mentioned above, when AREASÒ software is not available, the healthcare professionals can 

deliver the requests directly at the MAGA1 without online registration. Consequently, when it 

happens, it is important to create the online registration afterwards, through the realization of a new 

movement on the system. This process of registration consists in Movimento 50, in which it is 

necessary to fill the service that is handing out the pharmaceutical products, the clinic or the 

hospital’s department that requests the orders and specify the medicines or medical devices 

provided, as well as their quantities. A similar process designated Movimento 31 is applied when 

MAGA1 wants to retrieve a particular product to a department. In particular circumstances, if a drug 
requested in MAGA1 is not available and it is necessary to acquire it in MAGA6, this transition is 

registered by Movimentos 24T / 11M. An identical procedure is applied when the medicines and 

medical devices are acquired from the ATS, in which the transition is performed by Movimento CPE. 

The most part of the Movimentos described were executed and registered by us on the software. 

In addition, as the pharmacists of the hospital, we had still the role of managers, taking into 

consideration that the health system requires a control and a continuous management of stocks at 

the time of preparation and dispensation of the orders, to ensure the continuity of healthcare for all 

patients within the various departments. The most representative example regarding the 
management assignments of the antibiotic Piperacillin|Tazobactam® (Teva), which was one of the 

drugs most sought every day by all departments. This medicine has a broad spectrum of action and 

could be used in urinary and respiratory tract infections, as well as abdominal, skin and soft tissue 

infections, being prescribed to various patients in ongoing therapy [29]. 

Occasionally, the urgent orders request medicines that are not available in MAGA1 at that 

moment. In this case, the nurse, who prepares the orders, lists the drugs that are missing, with our 

help, and, if it is not possible to acquire them from MAGA6, the responsible pharmacist can make a 

request to wholesalers, Unifarm and Difarm (Appendix 8), which deliver the order in the next day, 
even though it is more expensive. When these orders arrive through the distributors, the responsible 

nurse or the interns perform their reception, verify if the drugs and their quantities correspond to 

those that have been requested, put an identification stamp of the AOU Sassari in the primary 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 10 

packaging near to the AIC code and then organize the medicines in a specific area designated only 

to medicines dispensed in urgent requests. 

Some medicines need a special model of request to be dispensed, as drugs that are not 

registered in PTR, psychotropic and narcotic drugs, potassium chloride and potassium phosphate, 

some antibiotics, off-label medicines, anticoagulants and blood products (Appendix 9). These 

requests should be handed in MAGA1 when the healthcare professionals receive the orders and 

should be attached to the printed request. The special requests are different depending on the group 
of medicines, but, in general, all contain the patient and drug’s names, its dose, therapeutic indication 

and duration of the treatment, the department that requests it, number and date of online request, 

stamp and signature of the doctor. It is a crucial process that allows the monitorization of the use of 

medicines by the hospital and, in a large way, by the Ministry of Health. 

PTR is one of the most important tools used in the Hospital Pharmacy, essentially to verify if the 

medicine ordered needs a special model of request. It offers a selection of therapeutic drugs, 

contributing to the management of resources in the hospital based on scientific evidence, which 

relates to the effectiveness and risk profile. In addition, the PTR promotes communication between 
professionals, which allows to respond to the patients’ health needs and, thus, to choose the most 

effective treatment among those available, in order to optimize the medical prescription [30, 31]. 

Therefore, it is important to verify if the medicines requested are included in PTR because if they are 

not, as duloxetine (Cymbalta® - Lily) and silodosin (Urorec® - Recordati), the urgent request should 

be accompanied for one special request that contains information about the need of the medicine. 

Actually, in MAGA1 there are few drugs available not registered in PTR, but they can be ordered if 

the situation justifies it. 

Taking into consideration the psychotropic and narcotic drugs, they have a restrict control by the 
national regulation that comprises these medicines into groups, allowing the improvement of the 

production, distribution, prescription, and dispensation processes. According to the Decree-Law 

36/2014, these drugs are all registered in five tables which can be updated whenever is needed. The 

tables I, II, III and IV describe the narcotic and psychotropic medicines placed under national and 

international control. The fifth table, Tabella Dei Medicinali, contains drugs based on narcotic and 

psychotropic medicines in current therapy and describes the dispensing system practiced by the 

doctors, pharmacists and pharmaceutical industry’s workers [32, 33]. This last table is divided into 
five sections: A, B, C, D and E, where the drugs are distributed in relation to the decrease of their 

abuse potential [33]. According to the Decree-Law 36/2014 established, the drugs inserted in A, B 

and C classes should be kept in a locked room, under permanent professional vigilance. The access 

to these drugs and its dispensation should be strictly the pharmacists’ responsibility, and just the 

doctors and professional nurses can receive them once special request presented. The dispensation 

of the psychotropic and narcotic drugs is performed in a private room, after signature of the special 

request model by the nurse and pharmacist and, additionally, the nurse should indicate the numero 

matricula, which corresponds to a number attributed by the hospital’s administration when the 
professional healthcare starts working in hospital center. The original request remains in the solicitor 

department and are made two copies, signed for both parts, being the first archived on a document 
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designated to psychotropic drugs and the second used in administrative processes. In order to 

manage and control rigorously the stocks, the registration of the dispensation is performed on the 

book, denominated Stupefacenti e Sostanze Psicotrope Registro di Entrata e Uscita, kept in the 

locked room (Appendix 10). Each specific psychotropic has a correspondent form where the 

pharmacist fills the progressive number (numero riga), dispensation date, document type, number 

and date of the prescription, fiscal code of the patient, quantity dispensed, stock that remains after 

the dispensation and the pharmacist´s signature.  Potassium chloride (Potassium Chloride® - Braun) 
and potassium phosphate (Potassium Phosphate® - Braun) also need a specific request form and a 

professional supervision, therefore they are locked in a room with the psychotropic and narcotic 

drugs. 

The personalized requests of antibiotics allow the control of its prescription in the hospital. This 

need comes from the exponential concentration of bacterial strains resistance in the last few years 

in worldwide, specifically in Italy. It is a huge public health problem that can be explained by the 

scarce attention given to prevention measures, by the main risks of infection, as interned people 

mostly elderly, venous and urinary catheterization, mechanical ventilation and, mainly, by the 
inappropriate use and abuse of antibiotics [34]. The consequences of the unreasonable use of 

antibiotics enhance the importance of taking preventive measures to minimize the problem, 

controlling the dispensation of some antibiotics, as linezolid (Linezolid® - Kabi), fosfomycin 

(InfectoFos® - Nordic Pharma) and tigecycline (Tygacil® - Pfizer), and avoiding their depletion in 

Sardinia to ensure the continuous treatment of the patients. 

The special personalized requests are also needed when a doctor prescribes a drug with off-

label use. Additionally, the physician should provide all the literature consulted that supports the 

benefits of the treatment and an informed consent signed by the patient, allowing the healthcare 
services. The responsible pharmacist for this subject must analyze the prescription, confront it with 

the patient’s pathology and, subsequently, submit the request of authorization to the Commissione 

Terapeutica Aziendale (CTA) that can approve the dispensation of the drug by the validation of the 

Health Director of the public entity. The authorization for the utilization of the off-label medicines 

needs to be presented to this Committee for the first treatment and then the pharmacist can deliver 

the medicine towards the correct model prescription presentation signed by the doctor [35]. The CTA 

is a technical-scientific commission composed by professionals qualified in pharmacological, clinical 
and pharmacoeconomics areas, in order to establish strategic plans that allow a rational and 

appropriate use of the available resources in the hospital, to guarantee a high level of safety and 

quality of the healthcare services [36]. 
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4. Farmacia per Pazienti in Dimissione: Magazzino 6  

The AOU Sassari assumes as its mission to improve the patient's hospital experience, providing 
an appropriate specialist service with quality and, at the same time, performances an efficient 

management of human and financial resources [37]. Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale 

is the denomination of the system that promotes the rational use of the medicines and medical 

devices, provides pharmaceutical care to the population, taking into consideration the increased 

number of patients, and guarantees a public health service well-balanced achieved through the 

decrease of the costs [38]. Thus, the SSN presents a specific distribution for medicines which are 

listed in PTR, named Distribuzione Diretta. This can be relative to the Distribuzione in Dimissione, 
that is a dispensation of medicines directly in the Strutture Sanitarie for assisted home administration 

or, alternatively, the Distribuzione per Conto, which corresponds to the acquisition of medicines 

through specific agreements with the public and private pharmacies that allow to dispense the 

medicines previously just provided by Strutture Sanitarie. The Distribuzione per Conto is beneficial 

to patients in discharge, chronic patients and other patients in home care, as this allows to those who 

live further from the hospitals or who have health problems, that restrict them from moving, access 

to the medicines at any pharmacy. This type of organization also assurances the transmission of 

information relative to the medicines and ADR vigilance to the patients and allows a free and effective 
distribution of the drugs in pharmacies, in which the costs of the SNN are maintained at a 

pharmaceutical level, since the medicines, as those dispensed in the hospital, are purchased by the 

Aziende Sanitarie with a lower cost, that corresponds to a special price that the industries are 

obligated to do for SSN [39-41]. 

In the AOU Sassari, the Distribuzione in Dimissione is ensured by the Pharmacy for Patients in 

Discharge that is the MAGA accountable for the dispensation of medicines to the patients in medical 

discharge, in ambulatory and with chronic diseases. The MAGA6 is divided in three sections with 

distinct functions, specifically, occurrence of administrative processes in the pharmacists’ office, 
delivery of medicines to patients and storage of medicines, not organized by ATC code but distributed 

according to the pathology for which they are used, including the drugs that require special 

temperature conditions (Appendix 11). 

Commonly, the patients in discharge or after a specialist consultation at the hospital receive the 

medication, free of charge, needed for the first cycle of the treatment, nevertheless, if the patient 

requires the medicines for a longer period of time, should request a new prescription to the doctor 

who provided the previous recipe [42]. However, in case of patients with chronic diseases the 
prescription can provide medication for two to twelve months. The medicines dispensation is a 

process performed by pharmacists and nurses, simultaneously. According to the order of arrival, to 

each person, patient or someone responsible for him, is attributed a number, which is placed in the 

prescription when the nurses collect it, then a copy of the request is made, and it is immediately 

prepared. The pharmacist orders the entrance of each person and, initially, should check the 

patient´s healthcare identification, named Tessera Sanitaria, and confirms if the prescription shows 

progressive number, date, signature and code of the prescriber doctor, and patient data, as name, 

birth date and fiscal code. It is also imperative to confirm if the active substance, dose and dispensed 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 13 

quantity are related to the request, patient and presented pathology. After a complete verification of 

the request, the pharmacist stamps the copy and original prescriptions, places the AIC code for each 

medicine in the first one and asks for the signature from the person responsible for collecting the 

medication, remaining the original prescription for the patient. Subsequently, the pharmacist 

performs the AREAS® registration in order to create a clinical database for each patient and to control 

the stock of medicines. In order to facilitate the dispensation’s registration, it is essential that the 

patient provides the Tessera Sanitaria, which is a healthcare services’ document that contains the 
name of the patient, date and local of birth, and fiscal code. It should be noted that there is a 

maximum of two patients simultaneously in the area of medicines delivery and the drugs are kept in 

a place of minimum visibility for the patients on hold, to ensure a maximum privacy, since many 

situations are relative to delicate conditions such as cancer, autoimmune diseases and Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) infection. 

Some medicines are particularly requested in the MAGA6, once they are used in the treatment 

of pathologies that are more prevalent in the local population, such as HIV infection, rheumatoid 

arthritis, multiple sclerosis and hepatitis C. In regard to the Acquired Immunodeficiency Syndrome, 
the HIV infection is still a public health problem, despite the extensive prevention campaigns in whole 

world. The rate of hospital discharge for HIV infection in Sardinia, in 2015, was twelve for ten 

thousand habitants, five times higher than in the rest of Italy [43]. The therapy for this pathology is 

based on a wide range of drugs, including promising molecules, grouped in classes according to 

their mechanism of action [44]. In MAGA6 the most dispensed medicines are the integrase inhibitors, 

as raltegravir (Isentress®, Merck Sharp and Dohme); reverse transcriptase inhibitors, as efavirenz 

(Efavirenz® - Mylan); and protease inhibitors, as ritonavir (Norvir® - AbbVie) [45-47]. However, 

currently, the combination of antiretroviral therapies are increasing in order to prevent the risk of 
resistance to the medicines [44]. In this way, there are many drugs that are administered in 

association, in the same pharmaceutical form, to decrease the ingestion of several tablets for day, 

for example Truvada® (Gilead) and Genvoya® (Gilead). The autoimmune diseases are also a 

concern to the Sardinia’s health system, once the population of the region has a genetic background 

alteration that can prone to the manifestation of this type of diseases. In Sardinia, about 5% of the 

population is affected by, at least, one autoimmune disease and, overall, the prevalence is higher in 

the female population in comparison to the male population [48]. One of the most prevalent chronic 
autoimmune disease is rheumatoid arthritis which is characterized by a progressive damage in the 

articulations, associated to the general functional loss and bone, vascular, metabolic and 

psychological comorbidities. The treatment of this pathology is based on several classes of 

medicines, as analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids, tumor necrosis 

factor inhibitors, classic and biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs [49]. In the particular 

case of the MAGA6, the main dispensed medicines are the tumor necrosis factor inhibitors, namely, 

adalimumab (Humira® - AbbVie) and etanercept (Enbrel® - Wyeth). 

The Italian healthcare system implemented a document designated Ricetta Medica, which 
corresponds to a non-transmissible personal paper provided by a qualified physician. The medical 

prescription is indispensable for the patient to access particular healthcare services, as specialist 
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visits and diagnostic examinations, and to withdraw the prescript medicines. There are various types 

of medical prescriptions that are prescribed to patients according to the type of health service, public 

or private, and the pharmaceutical product prescript: 

• Ricetta Rossa - is a type of medical prescription that can only be provided by doctors 

employed by the SSN and allows the access of patients to healthcare services without 

payment, once the SSN entails the health costs. The Ricetta Rossa is integrated in Ricettario 

Regionale and, consequently, does not allow the provision of pharmaceutical products not 

included in PTR, neither the performance of specialist visits, diagnostic examinations or 

therapies not included in the Livelli Essenziali d’Assistenza. This prescription is valid in all 

pharmacies in Italian territory, however, when the patients use the medical prescription 

outside of their region of residence, should ensure the payment of full amount of the 

medicines. On the other hand, in their region of residence, the patients only should pay any 

difference of price from the generic to reference medicine; 

• Ricetta Bianca - is a type of medical prescription prescribed through the personal 
prescription book of the doctors employed in private services and, contrarily to Ricetta 

Rossa, the service or therapy prescript are totally paid by the patient. According to the current 

legislation, the Ricetta Bianca can be considered a “repeatable” medical recipe, when the 

dispensed medicine can be acquired until ten times over six months, and a “non-repeatable” 

medical prescription, when it can be used by the patient only once within thirty days and the 

pharmacist archives the prescription in the moment of the delivery of the medicines; 

• Ricetta Ministeriale a Ricalco - is a special Ricetta Bianca that the doctors attribute for the 

prescription of psychotropic and narcotic substances. It is compiled, in triplicate, on a distinct 

medical prescription book and one copy remains to the doctor, another to the pharmacist, 

and the third to the patient. The Ricetta Ministerial a Ricalco can be defined as “non-

repeatable” or “repeatable” but, in this case, constitutes an exception once the repeatability 

is limited to three times in thirty days; 

• Ricetta Limitativa - is a medical prescription that should be accompanied by the therapeutic 

plan of the prescript medicine and can only be prescribed by specialist doctors or physicians 

operating in hospital centres. 

In the moment of dismiss of the prescription, if some drugs of Class A are not available in the 

MAGA6, the patient should consult immediately the prescriber physician or family doctor to require 

the Ricetta Rossa (Figure 2), that is another prescription of the missing medicines that allows the 
patient to acquire them in private pharmacy. Nevertheless, for Class H medicines this process is not 

applied, since these drugs just can be obtained in Hospital Pharmacy. 
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Figure 2 - Model of Ricetta Rossa. 

Additionally, in particular pathologies, the pharmacist can only dispense the medicine if the 
complete therapeutic plan is presented. The required document contains information as the name of 

the medicine, pathology, recommended dosage and duration of the treatment. The drug 

denominated denosumab (Xgeva® - Amgen) is an example of the mandatory presentation of the 

therapeutic plan, it can be used to prevent bony events, as pathological fractures, in adults with bone 

metastases of solid tumors. The dispense of a cardiologic medicine with therapeutic indication for 

the treatment of chronic heart failure, composed by sacubitril and valsartan (Entresto® - Novartis), 

also needs the presentation of a therapeutic plan, in order to monitor and register the progressive 

increase of the dose during the treatment. 
In some particular cases, the dispensed medicine is a recent molecule, therefore it is compulsory 

to present a special request and to perform an additional registration in AIFA, in which is necessary 

to fill the identification code of the request, prescribed medicine and dispensed quantity, and then to 

annotate the Identificativo Dispensazione, that allows to trace the registration (Appendix 12). This 

process is indispensable to maintain a strict vigilance of the dispensation of new drugs, to verify the 

adequacy of dispensation and to control the governmental health costs, since these medicines entail 

high costs due to innovator character. Some examples of medicines that solicit AIFA registration are 

the sofosbuvir and velpatasvir (Epclusa® - Gilead), that is a recent drug used in treatment of chronic 
hepatitis C, the psychotropic tetrahydrocannabinol and cannabidiol (Sativex® - Almirall), used in 

multiple sclerosis, and adalimumab (Humira® - AbbVie), used in ulcerous colitis. 

In MAGA6, we had a relevant role as pharmacists and nurses’ assistants in several steps of the 

dispensation process, occasionally in the collection of prescriptions and delivery of the required 

medicines. However, our main duty was in the AREAS® and AIFA registrations, in which we worked 

autonomously. The AREAS® registration is a simple process that is composed by three mains steps. 

Initially, it is necessary to put the name, date of birth and fiscal code of the patient, that can be 
facilitated by the scan of the Tessera Sanitaria on the system. Subsequently, it is necessary to fill 

the name or code of the department, from where the prescription came and its type. According to the 

clinical regimen of the patient, described in the request, there are three types of prescription: Alla 

Dimissione da Ricovero (01), for patients in discharge; Alla Dimissione da Visita Specialistica 
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Ambulatoriale (02), for ambulatory patients; and Diretta a Cronici (03), for patients with chronic 

diseases (Appendix 13). Finally, it is necessary to list the dismissed medicines, through the AIC 

codes marked on the primary packaging, and to fill the dispensed quantity. After validation of the 

movement, the software attributes a record number which should be noted on the copy of prescription 

that is archived (Appendix 14). It should be mentioned that in particular cases it is necessary to fill 

the Tipo Prestazione putting the code L.648/96, that corresponds to an extension of prescription 

utilized when the dismissed drug usually is not used for the pathology by which was prescribed. This 
type of use is similar to off-label use, but, in this specific case, there is scientific evidence that the 

drug has benefits in the presented pathology. The utilization of the medicine epoetin alfa (Eprex® - 

Janssen) in the treatment of myelodysplasia is one illustrative case of the extension of the 

prescription, as well as the utilization of capecitabine (Xeloda® - Roche) and vinorelbine (Navelbine® 

- Pierre Fabre) in association, to the treatment of breast cancer. 

The registration of all dispensations in the AREAS® should be attentively and carefully 

completed, once the database of the patients, diseases and drugs allows the performance of 

statistical analyzes that permits to obtain results consistent with the public health’s situation of the 
hospital. Therefore, there are published studies that evaluate the type of diseases most prevalent 

depending on the type of patients, taking into consideration their age and severe pathologies, and 

also evaluate the class of drugs most dispensed, assisting a stock management more effective and 

monitoring the associated costs. 

In this way, the MAGA6 demonstrates an indispensable role on the direct dispensation of 

medicines in the hospital, ensuring the continuous treatment of patients in discharge or with chronic 

diseases. Thus, the pharmacist has an essential role in the dispensation of medication for assisted 

homecare, but also in the monitorization and follow-up of each patient, making sure that all patients 
receive the medicines required and administrate them correctly to ensure an effective treatment. 
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5. Farmacia Galenica - Ospedale Civile SS Annunziata 

The functions of the Hospital Pharmacy comprise the preparation of galenic medicines, as non-
sterile magisterial formulations, prepared in Palazzo Clemente, and sterile magisterial formulations, 

prepared in Palazzo Rosa. The hospital unit responsible for the sterile galenic preparations is 

composed by the Parenteral Nutrition Laboratory, named Nutrizione Parenterale (NP), and the 

Cytotoxic Drugs Laboratory, designated Unità di Farmaci Antiblastici (UFA). 

The UFA is an important hospital department, since its responsibility is to ensure the treatment 

of the patients with cancer, an increasingly incident disease, that affected, in 2015, around seventy 

thousand people in Sardinia [50]. For this reason, it is important to fight against cancer, providing 
cytotoxic drugs, supplied by AOU Sassari for all the hospital departments and, additionally, for 

oncology departments of Alghero and Ozieri. 

 While interns, it was possible to spend one day in the UFA, where a dynamic team, composed 

by specialized pharmacists, nurses and technicians, explained us the theoretical and practical 

procedures of the unit. Additionally, we observed all the steps of anticancer drugs’ preparation, 

however, it was not conceivable to assist the professionals in this process, since it requires the 

following of strict conditions of sterility and specific legislation, which restricts the intervention of 

interns. 
New prescriptions arrive daily to the UFA, which should be analyzed by the responsible 

pharmacist relatively to the patient data, drug, adequate posology and final volume required of the 

galenic preparation. The last parameter enunciated takes an important role in the galenic 

preparation, having been exposed a study in Congresso della Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO) relative to the correct volume 

to use according to the concentration prescribed of the taxol, as example, because it is very lipophilic, 

therefore it is necessary an adequate diluent volume, in order to not block the administration pump 

(Figure 3). 
 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Practical example of the diluent volume to use according to the dose of taxol. 

The cytotoxic drugs unit, unfortunately, does not have yet a software available to perform a 

database, which makes the systematic process of requests’ registration difficult. Thus, the 

pharmacist has a datasheet, named CITO4, where the patient data, prescriber doctor and therapy 

are introduced, and is automatically provided with the calculation of the drug and final volumes, 

according to the dose and diluent volume prescribed. This information and the expiration date are 

printed in a label and attached to the request and then should involve the container with the final 
formulation (Figure 4). 

Taxol Dose

< 100 mg 250 ml

100 - 200 mg

> 200 mg

500 ml

750 ml

Diluent Volume
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Figure 4 - Example of label of a cytotoxic formulation. 

Simultaneously, the Piano di Lavoro and the Elenco di Farmaci are prepared, which is highly 

important, once they list, respectively, the data of the cytotoxic drugs to prepare and the data of the 

commercial medicines to store in the sterile room. Both need to be confirmed by pharmacists and 

nurses before initiating the preparation, in order to guarantee the absence of mistakes. 

The preparation of the anticancer drugs is performed by a professional team divided into two 

main groups which perform distinct functions in the non-sterile and sterile sections that constitute the 

main UFA laboratory. In the non-sterile section occurs, initially, the revision of the Piano di Lavoro 
previously performed by the pharmacist, the reposition of the laboratorial material, reagents and 

medicines, on the compartment that allows the exchange of material to assist the cytotoxic 

preparation, the final confirmation and registration of the patient and galenic preparation data, 

through the verification of the labels and attribution of a serial number to the anticancer preparation, 

and, finally, the secondary packaging of the anticancer drugs. In the sterile section the professionals 

are accountable for the initial and final sterilization procedures of the room, and for the preparation 

of anticancer drugs. The sterile room is equipped with two vertical laminar flow chambers, that assure 

the sterility of the anticancer formulations and surfaces, as well as the minimization of the operator 
exposition, since this type of drugs can cause risks to health after extensive exposures. The UFA’s 

laboratory has a third semi-sterile section that is intended to allow the connection between the non-

sterile and sterile sections, in order to avoid the direct contact of the non-sterile environment with the 

sterile. At the end of the process, the formulations are temporally stocked in a separated room until 

the solicitor department take them at 12.30 p.m. 

The NP is crucial to the preparation of intravenous nutritional therapy, which provides water and 

nutrients, such as carbon hydrates, amino acids, lipids, vitamins and electrolytes, to the patients who 
need a complement or substitution of the oral nutrition [51]. Unfortunately, we did not have the 

opportunity to observe the whole process of parenteral nutrition preparation, once it is necessary to 

strictly kept the sterile conditions and in the AOU Sassari that is particularly relevant, because the 

parenteral nutrition is only prepared to the neonates, as these are more susceptible to infections. 
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6. Laboratorio di Analisi 

The Clinical Analysis Laboratory is a single structure placed in Palazzo Rosa, divided into 
analytical sectors that work twenty-four hours a day, assuring the routine activity, as well as the 

urgent requests. This department is responsible for a range of specific exams (Appendix 15) and 

the permanent service is guaranteed by a multidisciplinary team, constituted by biologists, chemists, 

physicians, laboratory technicians, among others, who are distributed in different sectors, namely 

Chimica Clinica, Ematologia, Biologia Molecolare, Microbiologia Semine|Emocolture, Sierologia 

Infettiva, Allergologia, Siero Imunologia|Radioimunologia and Elettroforesi [52]. 
The clinical analysis department is accountable for the analysis of samples from patients 

hospitalized in the AOU Sassari and in others AO, as Alghero and Ozieri, and external patients. The 

internal and external samples delivered in the hospital are immediately registered on a software, 

named DNLab®, accountable to print a label with a bar code characteristic of each sample, which 

allows its identification and traceability. This procedure is commonly designated as admission and 

consists in the manual registration on the system of the information relative to each sample, namely, 

the patient data, the request’s solicitor department, the analyzes to accomplish and the sector 

responsible for its performance. The service of samples admission is composed by an internal 

admission area, destined to reception and registration of hospitalized patients’ samples of the AOU 
Sassari and others AO of Sardinia, and an external admission area destined to the reception and 

collection of external patients’ samples. Posteriorly to the internal and external admission 

procedures, all the samples are grouped according to the color of the collection tube, that depends 

on the type of sample or analyzes to perform: the purple-topped tube has an anticoagulant 

substance, designated ethylenediamine tetra acetic acid; the light blue-topped tube is specific for the 

coagulation analyzis; the green-topped tube has an anticoagulant substance, designated heparin, 

and it is specific for the analyzes of cardiac markers, as troponin and myoglobin; the yellow or red-

topped tubes have a silicon area that allows the separation of the cellular zone and the serum; and 
the blue-topped tube is destined to urgent requests. 

The analyzes performed in the internal admission regime do not entail costs to the patients, since 

the SSN is responsible for the payment of all the analyzes required by the hospital departments. 

However, the external patients should provide the Ricetta Rossa to perform analyzes in external 

admission regime. In this particular case, there are various schemes of payment, specifically, full 

reimbursement, partial payment and payment without reimbursement. 

The main activities developed in the Clinical Analysis Laboratory are clinical chemistry, 
immunometry and immunopathology and, as interns, we had the opportunity to observe some of the 

procedures performed in the most sectors previously enumerated [52]. 

The principal sector is the Chimica Clinica, partially automatized, that performs the majority of 

the routine analyzes. In the room intended for these analyzes there are a variety of instrumentations, 

all connected to a common system, in which each one is responsible to perform specific exams. In 

this way, in the Chimica Clinica sector there are: a spectrophotometer instrumentation responsible 

for determination of lipid, renal and hepatic profiles; a chemiluminescence equipment that determines 

thyroid and sexual hormones, serologic markers of viral infections and tumor markers; an 
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instrumentation that analyzes cardiac profile, blood alcohol level, anemic markers and monitors the 

serologic concentration of some medicines; and an equipment destined to viral and parasitological 

analyzes, as well as vitamins determination. All these instrumentations perform in tandem with 

NEMO® software, that allows the management of the collection tubes and of the respective analyzes 

to perform for each one of them. Although for the equipment to be autonomous, there is an operator 

for each instrumentation, whose function is to calibrate the instrument, to replace the reagents and 

to accomplish quality control. In addition, when the urgent samples arrive or when it is necessary to 
repeat one analyzis with erroneous or inconclusive results, the technician can suspend the necessary 

instrumentation and perform immediately the specific analyzis, in manual mode. When all the 

required analyzes to each sample are completed, the collection tubes are stored over five days in a 

compartment integrated in the equipment, being discarded after this period. Besides to the extensive 

automation, the presence of a specialized director to validate the final results is still essential. We 

accompanied this results validation in the DNLab®, with the responsible professional, who explained 

us the theoretical component required for the interpretation of the different outcomes. 

The Ematologia sector is accountable to perform the complete blood count and the analyzis of 
the erythrocyte sedimentation rate, glycated haemoglobin and abnormal haemoglobin of the blood 

samples in the blue-topped tubes. Additionally, this sector analyzes the purple-topped tubes with 

samples of the patients with coagulation related pathologies, and then monitors and adjusts the oral 

anticoagulant therapy, according to the results of the analyzed parameters. 

The Biologia Molecolare sector is the reference center in Sardinia of the molecular diagnostic of 

leukemia, the pharmacogenomics and genetic diagnostics of celiac disease [1]. The study performed 

relative to the celiac disease does not indicate the presence or absence of the pathology, just 

specifies the patient susceptibility to acquire it, based on the auto-antibodies detection. Additionally, 
in this sector are performed analyzes related to the dihydropyrimidine dehydrogenase, cystic fibrosis 

and infective serology. Due the particularity of a genetic material analyzis, it is required to fill an 

informed consent, Consenso Informato all’Esecuzione di Analisi Genetiche, signed by the patient, 

which is stored for one year, and describes the destiny of the DNA sample after its analyzis.  

The operation of the Clinical Analysis Laboratory is based on three main pillars: the management 

of the laboratory resources, namely, reagents, laboratorial material and equipment; the 

informatization of the samples registration processes, laboratorial results, among others; and the 
technology used daily to perform hundreds of samples analyzes, that allows a decrease on the 

laboratorial mistakes associated to the operator and enhance the yield of all the processes 

performance in the diverse sections.  In the future the main aim is to automate the pre-analyzis, in 

order to reduce the contact between the operator and the sample and to promote the safety of the 

whole analyzis procedure.
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7. Conclusion 

The hospital internship, performed in three months, was crucial to consolidate the theoretical and 

practical knowledge acquired throughout our academic journey. It also constituted the first 
professional confront with the pharmaceutical area, representing the culminate of our formation in 

Pharmaceutical Sciences and the ingress in the professional world. 

During the course in the AOU Sassari, we acquired an extensive learning relative to the diverse 

functions performed by a pharmacist in the hospital area, in both bureaucratic and empirical issues, 

applied to the hospital pharmacy functioning. It was transmitted to us relevant information relative to 

the Italian and European regulatory affairs, recognizing its importance, and the relevance of abide 

the GPP that ensure standards of quality and safety in the preparation of galenic formulations. 

Additionally, we comprised the significance of team work to assure an effective management in the 
hospital pharmacy, either in the medicines distribution to the departments, as well as to the patients 

in discharge. Moreover, we had the responsibility to ensure the functioning of the MAGA1, 

coordinating our own work and developing our autonomy, since the nurse in charge, for personal 

reasons, had to be absent for a few weeks. The period spent in the UFA and in the Clinical Analysis 

Laboratory had been proposed by us, once these are areas in which we never had contacted 

previously, and, for this reason, we felt the need to fill the gaps regarding to the practical knowledge 

of the processes carried out there. In the UFA, it was possible to understand all the dynamics involved 
in the cytotoxic preparation process and to complement our knowledge relative to the norms of 

sterility by the observation of their practice. While in the Clinical Analysis Laboratory we strengthened 

our clinical knowledge previously acquired, applying it in real situations. 

Taking into consideration our professional skills at the beginning and at the end of the hospital 

internship, we recognize that we reinforced and acquired some soft-skills, such as organization 

capacity, management, leadership and autonomy. Those skills were developed by a dedicated and 

friendly professional team, which assisted us, supporting the development of our interpersonal 

relationships and, also, the management of delicated situations that, unfortunately, occur daily in the 
hospital area.  

The internship represented a huge professional challenge for us, mainly because it was inserted 

in the Erasmus+ Placements Programme, which confronted us with socio-cultural barriers, namely, 

a foreign language, a national healthcare system distinct from the Portuguese and a different method 

of work. These circumstances have forced us to acquire adaptation ability and, also, confidence in 

ourselves and in our work performance.  

Despite of all the difficulties being experienced, we considered this experience one of the most 

enriching at professional and personal levels, since we were encouraged to leave our comfort zone 
and face the new challenges every day. Thus, we recognize our professional and personal growth 

and realize that during our academic course we acquired enough scientific skills to be capable to 

work, not only in Portugal, but in any part of the world. We are sure that the Erasmus+ Placements 

Programme was the best choice to complement our personal development and an unforgettable way 

to end our journey as Sciences Pharmaceutical’ students. 
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9. Appendices 

Appendix 1 - Forefronts of the Palazzo Rosa (1) and Palazzo Clemente (2). 
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Appendix 2 - Timetable followed during the internship. 
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Appendix 3 - Example of prescription required to the sildenafil galenic formulation. 
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Appendix 4 - Example of Foglio di Lavorazione to the hydrochlorothiazide suspension. 
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Appendix 5 - Representation of the several sectors of the MAGA1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6 2 

9 10 

1  Reception of pharmaceutical products 
3 Storage of medicines in low 

temperature conditions 
5  Storage of psychotropic drugs in low 

temperature conditions 
7  Storage of medical devices  
9  Placement of urgent requests 
11  Reception of urgent requests by the 

departments 
13  Nurses’ office 

2  Storage of medicines and nutrition 
supplements 

4  Storage of psychotropic drugs and 
potassium chloride  

6  Storage of medicines exclusively for 
urgent requests 

8  Placement of ordinary requests 
10  Delivery of urgent requests   
12  Pharmacists’ office 
14  WC and locker room 
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Appendix 6 - List of the requests in AREAS® (1) and example of medicines’ request (2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

TIPO
NUMERAZIONE
NUMERO
DEL

STATO
NOME UTENTE

7867
10/04/2018

G -

CDC RICHIEDENTE

SPERANZA LORIGA

http:\\www.aousassari.it

Tel : (+39) 079 2830626

Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari

Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
Viale San Pietro, 10- 07100 Sassari (SS)

C.F. e P.IVA 02268260904 Fax :079 2830637

:

:
:

:

:

:

:

:

RF - RICHIESTA FARMACI PO SS ANNUNZIATA
RR_SS - RICHIESTE DA REPARTO SASSARI - PO SS ANNUNZIATA

DS030300 - CLINICA MALATTIE INFETTIVE

MAGA1 - FARMACIA INTERNA SASSARI

RICHIESTA

MAGAZZINO
GENERABILE

NOTE RICHIEDENTE :
:NOTE EVASORE

ES0207VC MALATTIE INFETTIVE

Descrizione UM Quantita StatoCodice
AAVALOX*400 MG 5CPR N 15.003425

AIC : 034436016

Prodotto Rich/Ass

AFOSCAVIR*INFUS. FL 250 ML N 10.002481

AIC : 028192019

Prodotto Rich/Ass

APIPERAC.+TAZ.IGN*2G/0,25G 10 N 22.001197981

CI SONO 3 PZ IN TERAPIA, 1 4GX4/DIE, 2 4GX3/DIENote
AIC : 038476026

Prodotto Rich/Ass

10/04/2018 11.43 Pagina 1 di 1
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http:\\www.aousassari.it

Tel : (+39) 079 2830626

Azienda Ospedaliero-Universitaria Sassari

Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
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C.F. e P.IVA 02268260904 Fax :079 2830637

:

:
:

:

:

:

:

:

RF - RICHIESTA FARMACI PO SS ANNUNZIATA
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DS030300 - CLINICA MALATTIE INFETTIVE

MAGA1 - FARMACIA INTERNA SASSARI
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AAVALOX*400 MG 5CPR N 15.003425
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AFOSCAVIR*INFUS. FL 250 ML N 10.002481

AIC : 028192019

Prodotto Rich/Ass

APIPERAC.+TAZ.IGN*2G/0,25G 10 N 22.001197981

CI SONO 3 PZ IN TERAPIA, 1 4GX4/DIE, 2 4GX3/DIENote
AIC : 038476026

Prodotto Rich/Ass

10/04/2018 11.43 Pagina 1 di 1

2 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 31 

Appendix 7 - Procedure of requests closure in AREAS®. 
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Appendix 8 - Example of urgent order of medicines to the wholesaler Unifarm. 
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Appendix 9 - Examples of special model requests of a drug not registered in PTR (1), analgesic 

psychotropic drug (2), potassium chloride (3), antibiotic (4) and blood product (5). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 38 

Appendix 10 - Locked room in which the psychotropic drugs are stocked (1), example of special 

model request of a psychotropic drug (2) and book Stupefacenti e Sostanze Psicotrope Registro di 

Entrata e Uscita (3). 
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Appendix 11 - Several sections of the MAGA6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 4 

1  Collection of prescriptions 
3  Storage of medicines 
 

2  Delivery of medicines 
4  Pharmacists’ office 

1 2 
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Appendix 12 - Example of prescription that needs AIFA registration (1) and procedure of 

medicines’ registration in AIFA website (2). 
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Appendix 13 - Examples of prescriptions for patient in discharge (1), for ambulatory patient (2) 

and for patient with chronic disease (3). 
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Appendix 14 - Procedure of registration and closure of prescriptions in the AREAS®. 
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Appendix 15 - Range of specific routine (1) and urgent (2) exams performed in the Clinical 

Analysis Laboratory. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 47 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2 



 

PROFESSIONAL INTERNING REPORT - AOU SASSARI 48 

 


	FC_23.09.18_FINAL
	FH_04.09.18_FINAL

