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Resumo 

O presente documento constitui o relatório de estágio, elaborado no âmbito da unidade 

curricular Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto e resulta de 3 meses de estágio em farmácia comunitária, realizado na 

Farmácia Beleza, em Leça da Palmeira.   

Na primeira parte do relatório são retratadas todas as atividades realizadas na farmácia no 

decorrer do estágio, bem como alguns aspetos referentes ao funcionamento da mesma. A segunda 

parte é dedicada aos temas desenvolvidos: “Exposição solar e riscos associados”, “Onicomicoses 

– Esteja atento às suas unhas” e “Diabetes Mellitus - aparelhos de medição e insulinoterapia” e à 

explicação da sua implementação na farmácia.  

Apesar de ter sido um estágio de apenas 3 meses, tive oportunidade e o privilégio de trabalhar 

com profissionais de excelência que me apresentaram as mais diversas competências de um 

farmacêutico de farmácia comunitária. Desde o backoffice até ao atendimento ao público, adquiri 

um conhecimento mais aprofundado e real do que é ser farmacêutico. 



Abreviaturas 

ANF – Associação Nacional das Farmácias 

CNP – Código Nacional de Produto 

CNPEM – Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DG – Diabetes Gestacional 

DM – Diabetes Mellitus 

DT – Diretora Técnica 

FB – Farmácia Beleza 

FEFO – first expired first out 

FIFO – first in first out 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

MNSRM – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MSRM – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

PCHC – Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

PVA – Preço de Venda ao Armazenista 

PVF – Preço de Venda à Farmácia 

PVP – Preço de Venda ao Público 

PTGO – Prova de Tolerância à Glucose Oral 

SI – Sistema Informático 

SPF – Sun Protection Factor 

 

 



 

Índice 

PARTE 1 ......................................................................................................................................... 1 

1. Introdução ..................................................................................................................... 1 

2. Apresentação da Farmácia Beleza ................................................................................ 1 

2.1. Localização e horário de funcionamento .............................................................. 1 

2.2. Organização da Farmácia ...................................................................................... 1 

3. Recursos Humanos ........................................................................................................ 2 

4. Aspetos Administrativos e Gestão de stocks ................................................................ 3 

4.1. Gestão de stocks ................................................................................................... 3 

4.2. Seleção dos fornecedores ..................................................................................... 4 

4.3. Elaboração de encomendas .................................................................................. 4 

4.4. Receção e conferência de encomendas ................................................................ 5 

4.5. Marcação de preços .............................................................................................. 5 

4.6. Armazenamento .................................................................................................... 6 

4.7. Verificação dos prazos de validade ....................................................................... 6 

4.8. Devoluções ............................................................................................................ 6 

5. Dispensa de medicamentos .......................................................................................... 7 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica .............................................................. 7 

5.1.1. Medicamentos Comparticipados .................................................................. 7 

5.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes ........................................... 8 

5.1.3. Processamento do receituário ...................................................................... 9 

5.1.4. Regras de prescrição ................................................................................... 11 

5.1.5. Validação da prescrição ............................................................................... 11 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica ..................................................... 13 

5.3. Medicamentos de uso veterinário ...................................................................... 14 

5.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal ....................................................... 14 

5.5. Produtos dietéticos e para alimentação especial ............................................... 14 

5.6. Fitoterapia e suplementos nutricionais .............................................................. 15 

5.7. Dispositivos médicos ........................................................................................... 15 

5.8. Medicamentos manipulados ............................................................................... 15 

6. Outros serviços prestados na Farmácia Beleza ........................................................... 16 

6.2. Determinação da pressão arterial ............................................................................ 16 

6.3. Determinação da glicémia capilar ............................................................................ 16 

6.4. Determinação dos triglicerídeos e colesterol total .................................................. 16 

6.5. Determinação do peso corporal, altura e índice de massa corporal ....................... 17 



 
 

 

6.6. Aconselhamento nutricional .................................................................................... 17 

6.7. Rastreios ................................................................................................................... 17 

6.8. VALORMED ............................................................................................................... 17 

7. Conclusão .................................................................................................................... 18 

Parte II- Temas desenvolvidos..................................................................................................... 19 

8. Tema 1- Exposição solar e riscos associados ............................................................... 19 

8.1. Enquadramento ................................................................................................... 19 

8.2. Introdução ........................................................................................................... 19 

8.3. A radiação solar ................................................................................................... 19 

8.4. Importância do Índice UV .................................................................................... 20 

8.5. Efeitos da exposição solar ................................................................................... 20 

8.5.1. Efeitos agudos ............................................................................................. 21 

8.5.2. Efeitos crónicos ........................................................................................... 22 

8.6. Medidas de prevenção ........................................................................................ 23 

8.6.1. A escolha do protetor solar ......................................................................... 23 

8.6.2. Regras básicas ............................................................................................. 24 

8.7. Cancro de pele ..................................................................................................... 25 

8.8. Intervenção farmacêutica ................................................................................... 26 

9. Tema 2- Onicomicoses – “Esteja atento às suas unhas” ............................................. 27 

9.1. Enquadramento ................................................................................................... 27 

9.2. Introdução ........................................................................................................... 27 

9.3. Onicomicoses ...................................................................................................... 28 

9.4. Etiologia ............................................................................................................... 28 

9.5. Fatores de risco ................................................................................................... 28 

9.6. Classificação das Onicomicoses ........................................................................... 29 

9.7. Diagnóstico .......................................................................................................... 30 

9.8. Tratamento .......................................................................................................... 31 

9.8.1. Tratamento tópico....................................................................................... 31 

9.8.2. Tratamento sistémico.................................................................................. 32 

9.8.3. Tratamento combinado ............................................................................... 32 

9.8.4. Avulsão da lâmina ungueal.......................................................................... 32 

9.9. Medidas de prevenção ........................................................................................ 33 

9.10. Intervenção farmacêutica ............................................................................... 33 

10. Tema 3- Diabetes Mellitus - aparelhos de medição e insulinoterapia .................... 34 

10.1. Enquadramento ............................................................................................... 34 



 
 

 

10.2. Introdução ....................................................................................................... 34 

10.3. Critérios de diagnóstico ................................................................................... 35 

10.4. Importância da autovigilância ......................................................................... 36 

10.5. Determinação da glicemia por punção capilar ................................................ 36 

10.5.1. Aparelhos de determinação de glicemia ..................................................... 36 

10.5.2. Fontes de erro e outros interferentes ......................................................... 37 

10.5.3. Cuidados de conservação ............................................................................ 37 

10.5.4. Técnica do utilizador ................................................................................... 37 

10.6. Insulinoterapia ................................................................................................ 38 

10.6.1. Técnica de administração de insulina ......................................................... 39 

10.6.2. Alguns cuidados a ter .................................................................................. 40 

10.6.3. Intervenção farmacêutica ........................................................................... 40 

ANEXOS ............................................................................................................................... 43 

Anexo 1:........................................................................................................................... 44 

Anexo 2:........................................................................................................................... 47 

11. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 50 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Ilustração do Relógio Solar e "Regra da Sombra" [29]. ............................................. 24 

Figura 2. Ilustração dos diferentes tipos de Onicomicoses: a), b) Onicomicose subungueal distal 

e lateral, c) Onicomicose subungueal proximal, d) Onicomicose superficial branca, e) 

Onicodistrofia total ...................................................................................................................... 30 

Figura 3. Técnica de administração de insulina pela a) barriga e b) braço ................................ 39 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1. Fototipos da pele e respetivas consequências da exposição solar [21]. ...................... 21 

Tabela 2. Medicamentos fotossensibilizantes mais comuns [22]. .............................................. 22 

 

 

 

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20Inês%20Gonçalves%20(201304445).docx%23_Toc526606127
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20Inês%20Gonçalves%20(201304445).docx%23_Toc526606128
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20Inês%20Gonçalves%20(201304445).docx%23_Toc526606128
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20Inês%20Gonçalves%20(201304445).docx%23_Toc526606128
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Relatório%20Inês%20Gonçalves%20(201304445).docx%23_Toc526606129


 

1 
 

PARTE 1 
1. Introdução  

Depois de quase 5 anos nas instalações da mui nobre Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto, era já altura de reunir todo o conhecimento adquirido e partir para a realidade do mundo 

do trabalho para poder pôr em prática tudo o que nos foi transmitido até então. Encarei esta nova 

etapa como um desafio, tendo sempre presente que o estágio em farmácia comunitária é um dos 

passos mais importantes na nossa formação enquanto farmacêuticos. O contacto com o utente e a 

transmissão do conhecimento da melhor forma possível, constitui a parte mais desafiante de todo 

o período de estágio, dada a responsabilidade de fornecer toda a informação necessária para um 

uso racional e correto do medicamento e outros produtos de saúde.  

Para além disso, no estágio em farmácia comunitária, são aprendidos conceitos relacionados 

com a gestão e administração de uma farmácia, o que completa a nossa formação enquanto 

farmacêuticos. 

Assim, ao longo da primeira parte do relatório, serão apresentadas as atividades realizadas 

durante os meus três meses de estágio na Farmácia Beleza e de outros aspetos relacionados com 

o funcionamento da mesma. 

2. Apresentação da Farmácia Beleza 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Beleza situa-se na Rua Alberto Laura Moreira Júnior, nº 276, em Leça da 

Palmeira, no concelho de Matosinhos. Trata-se de uma farmácia inserida numa zona residencial, 

com vários hipermercados, estabelecimentos comercias e escolas em seu redor, para além do 

Centro de Saúde, o que contribui para uma enorme diversidade de utentes e movimento. A maioria 

dos utentes que frequentam a farmácia são clientes habituais, criando um ambiente bastante 

familiar, favorável a um melhor acompanhamento das pessoas por parte da equipa da farmácia. 

O horário de funcionamento é das 8h45 às 13h e das 14h às 20h durante a semana e ao sábado 

das 9h às 13h. Uma vez por mês, a farmácia fica de serviço permanente, mantendo-se aberta 

interruptamente. 

2.2. Organização da Farmácia  

A farmácia, como manda a legislação em vigor, obedece às regras que preconizam a 

qualidade dos serviços prestados, a segurança e privacidade dos utentes e da equipa, bem como 

uma adequada preparação e conservação do medicamento. Sendo assim, no espaço exterior existe 

uma cruz verde que identifica facilmente a farmácia. A entrada é acessível a todos os utentes, 

existindo escadas e uma rampa para pessoas com mobilidade reduzida. Na porta principal está 

gravado o logótipo da farmácia, o nome da Diretora Técnica, o horário de funcionamento e ainda 
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o calendário das farmácias de serviço. Para a receção de encomendas existe também uma porta 

nas traseiras, o que permite agilizar todo o processo. No espaço interior, a farmácia divide-se na 

zona de atendimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, escritório da DT, 

armazém, laboratório, zona de processamento de encomendas e instalações sanitárias.  

A zona de atendimento ao público é uma zona ampla e bem iluminada, que apresenta 8 postos de 

atendimento distanciados entre si para garantir a privacidade do utente. Existe um sistema de 

senhas para que os utentes sejam atendidos na sua vez, sem que haja qualquer conflito, podendo 

esperar sentados em cadeiras que estão colocadas à entrada. Junto à entrada existe ainda uma área 

didática para crianças. A zona de atendimento contempla também um tensiómetro, uma balança 

eletrónica, vários lineares e expositores com medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC), suplementos alimentares e 

dispositivos médicos. 

Contiguamente à zona de atendimento, na área de armazenamento, encontram-se dois 

armários com gavetas reservadas a formas farmacêuticas sólidas, organizadas pela ordem 

alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI) e medicamentos genéricos. Existem 

também gavetas devidamente assinaladas para as ampolas bebíveis, colírios, antiasmáticos, 

contracetivos orais, xaropes, medicamentos de aplicação retal, vaginal e nasal, medicamentos sob 

a forma de pó ou granulados, gotas para administração oral e ainda produtos do protocolo da 

diabetes. O armazenamento é sempre feito tendo em conta a validade dos produtos e segundo o 

sistema first expired, first out (FEFO). Para armazenamento dos produtos de frio existe um 

frigorífico onde são mantidos a uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Nesta zona existe ainda um 

grande espaço destinado aos reforços de stock e ao armazenamento de outro tipo de produtos. É 

também esta a área onde se procede à receção e se dá entrada das encomendas. 

No gabinete de atendimento personalizado procede-se à realização de testes bioquímicos, 

rastreios, aconselhamento nutricional e formações promovidas pela indústria farmacêutica. 

O laboratório é o espaço que se destina à preparação de medicamentos manipulados, estando 

presentes todas as matérias-primas necessárias à preparação destes e todo o material e 

documentação, tais como fichas de preparação e registo do movimento de matérias-primas. 

3.  Recursos Humanos 

A equipa da Farmácia Beleza é constituída por 5 Farmacêuticos, 3 Técnicos de Farmácia e 

uma auxiliar de limpeza: 

 Dra. Maria Manuel Beleza – Diretora Técnica; 

 Dr. Rui Osório, Dra. Ágata Simões e Dra. Renata Ribeiro – Farmacêuticos Adjuntos 

Substitutos; 
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 Dra. Ana Paula Nestor, Dr. Tiago Castro- Farmacêuticos; 

 Diogo Almeida, Lídia Ribeiro – Técnicos de Farmácia; 

 D. Fernanda Barros Sol – Auxiliar de limpeza. 

4. Aspetos Administrativos e Gestão de stocks 

Para além do espaço de saúde e da existência de uma equipa de trabalho bem organizada e 

capacitada, é importante, para a sobrevivência de uma farmácia, que haja uma boa gestão 

relativamente à parte comercial. Grande parte da gestão de uma farmácia é feita com a ajuda de 

um Sistema Informático, o Sifarma 2000, no caso da Farmácia Beleza. Tive ainda oportunidade 

de aprender a trabalhar com a versão mais recente do Sifarma, uma vez que a Farmácia Beleza 

foi uma das farmácias que albergou este projeto piloto de modo a testar e a descobrir eventuais 

erros nele existentes. No que diz respeito à gestão, o Sifarma permite a elaboração e receção de 

encomendas, o controlo de prazos de validade, a elaboração do inventário, a realização de 

devoluções, o processamento do receituário e ainda o controlo do movimento de medicamentos, 

como benzodiazepinas e psicotrópicos. É também muito importante a nível do atendimento, pois 

permite que, em tempo útil, seja feita uma consulta de informação relevante à dispensa dos 

medicamentos (posologia, indicações terapêuticas, interações medicamentosas, contraindicações 

e efeitos adversos) e ainda a automatização das comparticipações, despachos e portarias.  

4.1.  Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento de uma farmácia, 

para que haja sempre uma quantidade de produtos que possa suprir as necessidades dos utentes 

[1]. Esta é uma gestão dinâmica, pois depende de vários fatores, como o tipo de utentes que 

frequentam a farmácia, a disponibilidade do produto nos fornecedores, o espaço disponível para 

armazenamento e até a época sazonal (por exemplo, é necessário um stock mais elevado de 

protetores solares nos meses de verão). O sistema informático é muito importante a este nível uma 

vez que, consoante a rotatividade do produto, é possível definir um stock máximo e mínimo do 

mesmo. Assim, sempre que a quantidade de um produto é inferior ao valor definido como stock 

mínimo, este é automaticamente proposto na encomenda diária, sendo analisada antes do envio 

aos fornecedores. É ainda possível consultar a informação de compras e vendas na ficha do 

produto, permitindo uma análise à entrada e saída dos produtos da farmácia e as suas quantidades.  

A realização de inventários é também importante para uma boa gestão, permitindo a identificação 

de possíveis discrepâncias entre o stock físico e o descrito no SI. Na FB é feito anualmente um 

inventário de todos os produtos existentes e, mensalmente é feito um inventário parcial. Sempre 

que se identifica alguma discrepância de stocks, analisa-se a situação e, quando necessário, 

realiza-se um novo inventário. Durante o meu estágio realizei alguns, por exemplo de 
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contracetivos ou antiasmáticos, nos quais apontava a validade de cada produto e a quantidade 

existente na farmácia. Considero que foi uma tarefa bastante útil para me familiarizar com os 

diversos medicamentos e formas farmacêuticas. 

4.2. Seleção dos fornecedores 

A seleção dos fornecedores é também outro ponto determinante para uma boa gestão da 

farmácia, e esta deve ser realizada tendo em conta alguns critérios. O preço de compra dos 

produtos é, sem dúvida, um dos critérios mais importantes nesta seleção. Contudo, o tipo de 

produtos disponibilizados, a rapidez de entrega e a garantia de que o transporte dos produtos é 

feito nas condições corretas são também critérios a ter em conta na altura da seleção. A FB 

trabalhava com 2 fornecedores diários: a OCP Portugal e a Cooprofar que asseguravam várias 

entregas por dia, colmatando pequenas variações de stock ao longo do dia e permitindo que 

fossem encomendados produtos para serem entregues no próprio dia. Estes fornecedores 

apresentam ainda um serviço de correio eletrónico imediato que permite verificar a 

disponibilidade e o preço de um produto, podendo ser comunicado em tempo útil ao utente.  

4.3. Elaboração de encomendas 

Na FB a realização de encomendas é feita de várias formas. Uma delas, já referida 

anteriormente, é sempre que a quantidade de um produto esteja abaixo do stock mínimo definido 

para este no SI, ele é imediatamente proposto na encomenda diária. Para além das encomendas 

diárias, os produtos em falta podem ser encomendados via telefone diretamente para os 

armazenistas ou forçar a sua encomenda no sistema informático, de forma a suprir as necessidades 

mais urgentes dos utentes sempre que um produto não esteja disponível na farmácia naquele 

momento. As encomendas podem ainda ser feitas diretamente aos laboratórios que, apesar de 

apresentarem maiores exigências (por exemplo, a encomenda de maiores quantidades), têm 

algumas vantagens em termos de preço e condições comerciais. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ver alterações no stock mínimo de alguns produtos 

por estes estarem a ser muito solicitados pelos utentes nesse momento. A gestão de stocks é assim 

uma atividade dinâmica pelo que, a elaboração de encomendas é um processo que requer uma 

análise contínua de forma a evitar a rutura de stocks e a acumulação de produtos não vendidos. 
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4.4. Receção e conferência de encomendas 

Sempre que uma encomenda chega à farmácia, é necessário proceder à sua receção. Na FB, 

as encomendas são entregues num local adequado, com acesso direto ao exterior, de forma a não 

interferir com o atendimento aos utentes. 

Aquando da receção de encomendas, em primeiro lugar é necessário verificar se estas se 

fazem acompanhar de uma fatura ou guia de remessa e respetivos duplicados, e se os produtos se 

encontram em boas condições. Para além disso, deve ser dada prioridade aos produtos de frio que 

devem ser guardados no frigorífico assim que a encomenda chega à farmácia. Posteriormente, 

para uma correta receção das encomendas, é indispensável verificar se os produtos faturados 

correspondem aos rececionados, se a quantidade encomendada corresponde à recebida, controlar 

os prazos de validade, verificar o Preço de Venda ao Público (PVP) e verificar o Preço de Venda 

à Farmácia (PVF). No caso dos produtos cujo preço seja definido pela farmácia é necessário 

verificar se o preço de venda à farmácia foi alterado e se é necessário ajustar o preço ou a margem. 

A receção de encomendas é feita pelo Sifarma 2000 através de uma funcionalidade existente para 

este fim designada por “Receção de Encomendas”, onde se introduz o número da fatura, o valor 

total da compra e o número total de embalagens. De seguida é feita a leitura ótica dos códigos de 

barras ou insere-se o CNP de cada produto, um a um.  

No final da conferência, e caso a encomenda contenha benzodiazepinas ou medicamentos 

psicotrópicos, o sistema obriga a que seja feita a introdução do número de registo associado à 

fatura para que a rastreabilidade deste tipo de produtos seja garantida.  

Depois de validar a encomenda, o sistema informático permite transferir os produtos esgotados 

para outro fornecedor e reportar esta informação à Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED). Por fim, as faturas e respetivos duplicados são arquivados 

separadamente em capas para cada fornecedor e as guias das benzodiazepinas são carimbadas e 

assinadas por um farmacêutico responsável, sendo as originais guardadas na farmácia durante três 

anos numa capa existente para esse fim e os duplicados enviados para o fornecedor. 

4.5. Marcação de preços 

O PVP, seja de um MSRM ou MNSRM comparticipado, deve ser apresentado na embalagem 

do medicamento, com a devida etiqueta ou carimbo impresso, condição obrigatória definida pelo 

INFARMED [2,3]. O valor do PVP contempla já o preço de venda ao armazenista (PVA), a 

margem de comercialização do distribuidor grossista, a margem de comercialização do retalhista, 

a taxa sobre a comercialização de medicamentos e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 

[4]. Relativamente aos MNSRM não comparticipados e todos os outros produtos (“nett”), a 

farmácia define uma margem de comercialização que é acrescida ao PVF. 
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4.6. Armazenamento 

Após a receção das encomendas é necessário armazenar corretamente os produtos recebidos 

de forma a manter a sua estabilidade. A prioridade são sempre os produtos com condições 

especiais de conservação, como é o caso dos produtos de frio que devem ser armazenados a uma 

temperatura entre 2 a 8ºC [1]. Na FB faz-se um controlo da temperatura do frigorífico, 3 vezes 

por semana, através de um termohigrómetro para garantir que as condições de temperatura se 

encontram dentro do especificado. Os valores/gráficos obtidos são descarregados, impressos em 

papel e arquivados. Para os restantes produtos, são verificadas periodicamente as condições de 

temperatura, humidade e iluminação de modo a que a temperatura não ultrapasse os 25ºC, a 

humidade não seja superior a 60% e que os produtos não se encontrem em contacto direto com a 

exposição solar. 

Os produtos são arrumados segundo o princípio First expired, First out (FEFO) garantindo 

que aqueles com prazo de validade mais curto sejam cedidos em primeiro lugar. Para isso, o 

armazenamento destes produtos deve ser gerido de forma a estes serem colocados à frente ou no 

topo das prateleiras. Para os produtos que não apresentam prazo de validade, segue-se o principio 

First in, First out (FIFO). 

Os medicamentos psicotrópicos/estupefacientes são armazenados num local próprio, dentro 

de uma gaveta fechada à chave no laboratório.  

4.7. Verificação dos prazos de validade  

Para que sejam garantidas as condições de qualidade, eficácia e segurança desejadas, é 

de extrema importância que se faça o controlo do prazo de validade dos produtos. Assim, garante-

se que não são cedidos produtos com a validade expirada aos utentes, recorrendo, tal como 

referido anteriormente, ao FEFO para realizar esse controlo.  

Para além disso, o controlo dos prazos de validade pode ser feito através do Sifarma 2000, que 

permite imprimir uma lista com os produtos cujo prazo de validade esteja a 5 meses de expirar. 

Posteriormente, é feita uma verificação manual dos produtos presentes na lista para que sejam 

separados aqueles cuja validade se encontre a terminar e sejam corrigidas algumas validades 

incorretas. Os produtos separados são então devolvidos ao fornecedor com uma nota de devolução 

e, por sua vez, os fornecedores emitem uma nota de crédito trocando o produto ou, caso a 

devolução não seja aceite, é enviado novamente para a farmácia que dá saída deste, por quebra 

do produto. Posteriormente, a Autoridade Tributária é contactada para presenciar o seu abate.  

 

 

4.8. Devoluções 
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Por vezes, a farmácia tem que proceder à devolução de certos produtos, por exemplo produtos 

fora do prazo de validade ou com validade curta, produtos pedidos por engano ou não 

encomendados, produtos danificados ou ainda quando a recolha de alguns produtos é ordenada 

pelo INFARMED ou pelo laboratório.  

Assim, recorrendo ao SI e no menu “Gestão de Devoluções”, é emitida uma nota de 

devolução que tem de conter a identificação do produto a devolver e o respetivo preço, número 

da fatura original, quantidade, motivo da devolução, data e identificação da farmácia. 

Posteriormente, a nota de devolução é impressa em triplicado, para que o original e o duplicado 

sejam enviados para o fornecedor juntamente com o produto e o triplicado seja armazenado na 

farmácia. O fornecedor pode assim, emitir uma nota de crédito, substituir o produto por outro ou 

rejeitar a devolução, sendo o produto reencaminhado para a farmácia. Durante o meu estágio tive 

a oportunidade de assistir à recolha de determinados lotes de um medicamento, devido à deteção 

de uma impureza na substância ativa valsartan, por parte do INFARMED.  

5. Dispensa de medicamentos  

Depois de adquirido o conhecimento na receção, gestão e armazenamento das encomendas, 

seguiu-se o contacto com os utentes e uma das atividades mais importantes e que requer mais 

responsabilidade por parte do farmacêutico: a dispensa de medicamentos.  

A cedência de medicamentos é definida como o ato profissional no qual o farmacêutico, após 

avaliação da medicação, dispensa ao utente os medicamentos mediante prescrição médica, regime 

de automedicação ou ainda por indicação farmacêutica. Esta dispensa deve ser acompanhada de 

toda a informação indispensável para o uso seguro e racional do medicamento [1]. 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

De acordo com a legislação portuguesa, medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

são todos aqueles que: 

 De forma direta ou indireta, possam constituir risco para a saúde do doente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam; 

 Contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas seja necessário 

aprofundar; 

 Se destinem a ser administrados por via parentérica. 

Assim, todos os medicamentos que se enquadrem nas referidas condições, só podem ser 

dispensados nas Farmácias, mediante apresentação de uma receita médica pelo utente [2]. 

5.1.1. Medicamentos Comparticipados 
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O conceito de medicamentos comparticipados é muitas vezes confundido com o de MSRM 

por parte dos utentes. Os MSRM, como já referido em cima, são medicamentos que, para serem 

dispensados, necessitam de receita médica [2]. Medicamentos comparticipados são aqueles cujo 

Estado paga uma percentagem. Sendo assim, podem existir medicamentos que, apesar de serem 

pagos na sua totalidade pelos utentes, não podem ser dispensados sem receita médica (MSRM 

não comparticipados).  

O Estado pode fazer a comparticipação através de um regime geral ou de um regime especial, 

designado pela letra “R” que é fixada tendo em consideração quatro diferentes escalões:  

a) Escalão A - percentagem de comparticipação: 90% 

b) Escalão B - percentagem de comparticipação: 69% 

c) Escalão C - percentagem de comparticipação: 37% 

d) Escalão D - percentagem de comparticipação: 15% [5] 

De acordo com o n.º1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, para os 

pensionistas, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é 

acrescida de 5% e nos escalões B, C, e D é acrescida de 15% [5]. 

Para que a comparticipação possa ser feita, na receita deve vir especificada a entidade 

responsável pela comparticipação, como por exemplo o Sistema Nacional de Saúde (SNS). 

Contudo, existem ainda sistemas de complementaridade, pelos quais o utente beneficia não só da 

comparticipação do SNS como também de outra que pode ser, por exemplo o Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS) ou APDL (Administração dos 

Portos do Douro e Leixões, SA) muito recorrente na Farmácia Beleza.  

Para além destes, existem ainda regimes especiais de comparticipação que se destinam a 

medicamentos específicos ou a certas patologias como lúpus, paramiloidose, entre outros. 

5.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos contendo substâncias designadas de psicotrópicos ou estupefacientes são 

sujeitos a um controlo rigoroso por parte do INFARMED pois, apesar de trazerem benefícios 

terapêuticos a inúmeras complicações e doenças, podem provocar dependência física e/ou 

psíquica quando utilizados incorretamente [2]. Dado que existe uma forte componente ilícita 

associada a este tipo de medicamentos, estes só podem ser dispensados mediante receita médica 

especial. O processamento informático da venda requer ainda o preenchimento de algumas 

informações como o nome do médico prescritor, nome e morada do utente e também o nome, 

morada, idade e número de identificação do adquirente, sendo por isso essencial garantir que o 

utente se faça acompanhar do seu cartão de cidadão [6]. Terminada a venda, é impresso em 
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duplicado o talão de faturação que é guardado na farmácia durante três anos. Trimestralmente é 

enviado ao INFARMED um registo de entradas e saídas deste tipo de medicamentos e anualmente 

é feito o balanço com o registo de entradas e saídas.  

No decorrer do estágio, a dispensa de vários medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

foi uma das atividades realizadas com grande frequência, tendo sido sempre acompanhada por 

um membro da equipa da Farmácia Beleza dada a responsabilidade associada à sua venda. 

5.1.3. Processamento do receituário 

A validação e processamento do receituário deve ser feita de forma atenta e minuciosa por 

parte do farmacêutico, não só para que a farmácia possa receber o valor relativo à comparticipação 

dada pelo Estado ou de outros subsistemas de saúde mas também, e mais importante, por questão 

de segurança para o utente. Assim, o farmacêutico, antes de validar qualquer receita, deve ter 

espírito crítico em relação ao seu conteúdo e deve saber avaliar a adequação posológica (dose, 

frequência e duração do tratamento), a adequação ao próprio doente (contraindicações ou 

interações), e ainda alguns aspetos legais e socioeconómicos. Para isso, é muitas vezes necessário 

recorrer a fontes de informação ou até contactar o médico prescritor de modo a assegurar a 

adequação da terapêutica. 

Recentemente foi estipulado que a prescrição de todos os medicamentos de uso humano, 

incluindo manipulados, estupefacientes ou psicotrópicos, dispositivos médicos, produtos 

alimentícios destinados a uma alimentação especial, sacos de ostomia e outros, deve ser feita por 

via eletrónica, independentemente de serem ou não comparticipados [7,8,9]. A prescrição 

eletrónica tem como objetivo a desmaterialização de todo o processo de prescrição, dispensa e 

conferência de medicamentos, assegurando assim uma maior eficácia e segurança no controlo de 

emissão e dispensa ao utente. Não obstante, a receita eletrónica materializada e por via manual 

continuam a existir. 

5.1.3.1. Prescrição eletrónica de medicamentos  

Existem duas formas de prescrição eletrónica: receita eletrónica desmaterializada e receita 

eletrónica materializada. 

A receita eletrónica desmaterializada, também designada por receita sem papel, é a forma de 

prescrição mais recente em Portugal e para que o utente tenha acesso necessita apenas de 3 

códigos: o número da receita, o código de acesso e o código de direito de opção. O utente pode 

indicar ao médico o seu email ou número de telefone para que lhe sejam enviadas informações 

sobre a prescrição e tem a possibilidade de optar por receber a guia de tratamento em suporte de 

papel (onde constam informações sobre a toma da medicação), um email ou ainda uma SMS. 

Neste último caso, o utente recebe apenas os 3 códigos referidos anteriormente. Este modelo 
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eletrónico permite a prescrição simultânea de fármacos comparticipados e não comparticipados, 

ou seja, na mesma receita poderão existir diferentes tipologias de medicamentos. Em termos de 

vantagens para o utente a receita eletrónica desmaterializada permite incluir todos os produtos de 

saúde prescritos num único receituário e no ato da dispensa o utente pode optar por levantar todos 

os produtos prescritos ou apenas parte deles, podendo aviar os restantes no mesmo ou noutro 

estabelecimento até à data de validade que consta na receita. 

A receita eletrónica materializada tem normalmente uma validade de 30 dias após a sua 

emissão, mas caso contenha medicamentos destinados a tratamentos de longa duração pode ser 

renovável, podendo ter até 3 vias. Existem ainda as receitas eletrónicas materializadas restritas 

destinadas a medicamentos que podem provocar efeitos adversos graves ou então medicamentos 

utilizados em patologias cujo diagnóstico é realizado apenas em hospitais. Comparativamente à 

prescrição manual este tipo de modelo tem como vantagens o facto de reduzir problemas de 

ilegibilidade da caligrafia dos médicos prescritores e ainda a possibilidade de separar a receita da 

guia, permitindo que o utente fique com informação importante sobre a posologia.  

5.1.3.2. Prescrição manual 

Atualmente são raras as prescrições manuais que aparecem na farmácia, mas existem casos 

excecionais, como por: 

 Falência do Sistema Informático; 

 Inadaptação fundamentada do prescritor; 

 Prescrição no domicílio; 

 Outras situações até um máximo de 40 receitas por mês [7,8]. 

As receitas manuais são preenchidas por um médico e contêm o número da receita, dados do 

utente (número de utente, nome, telefone, entidade responsável, número de beneficiário) as siglas 

“R” se o doente tiver um regime especial de comparticipação e “RO” se for abrangido por um 

regime especial de comparticipação em função da patologia. Contem ainda a vinheta do médico 

prescritor, a sua especialidade, telefone, identificação da exceção legal, validade e assinatura. 

Estas receitas podem ter até quatro linhas de medicamentos com indicação da DCI da substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem e número de embalagens a 

dispensar. 

Sendo que é necessária a interpretação da caligrafia do médico prescritor, este modelo requer 

uma atenção redobrada por parte do farmacêutico na dispensa dos medicamentos de forma a não 

cometer erros. Enquanto que as receitas eletrónicas são introduzidas diretamente no SI e este não 

deixa prosseguir com a venda caso o medicamento não corresponda à receita, as manuais 
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dependem somente da atenção do farmacêutico no processo de validação. Outra desvantagem é o 

facto de o utente ter que deixar a receita na farmácia, não tendo acesso à posologia dos 

medicamentos e a outras informações importantes. 

5.1.4. Regras de prescrição 

Um medicamento deve ser prescrito por DCI da substância ativa e tem que conter os 

seguintes parâmetros: dosagem, forma farmacêutica, quantidade e posologia. O o utente tem o 

direito de optar por qualquer medicamento que se insira nestes padrões. Contudo, a prescrição 

pode integrar a DCI nos casos em que os medicamentos não tenham genéricos similares 

comparticipados, caso só exista o original de marca ou mediante justificação técnica do prescritor 

(assinalada em local próprio na receita). Assim, as justificações possíveis são: 

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, identificado em lista 

publicada pelo INFARMED; 

b) Reação adversa prévia ou intolerância, reportada ao INFARMED; 

c) Medicamento proposto para assegurar uma continuidade de tratamento superior 

a 28 dias. 

No caso das alíneas a) ou b), não é possível a substituição. Na alínea c) apenas pode ser 

cedido o medicamento prescrito ou um de preço inferior que pertença ao mesmo grupo 

homogéneo.  

No que diz respeito às receitas eletrónicas materializadas ou por via manual, estas podem conter 

até um máximo de quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos e até duas embalagens de 

cada, num total de quatro embalagens. No caso em que os medicamentos se apresentarem sob a 

forma de embalagem unitária podem ser prescritas quatro unidades. Os medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos não podem ser prescritos juntamente com outros medicamentos 

ou produtos de saúde na mesma receita. 

As receitas eletrónicas desmaterializadas ou sem papel podem conter medicamentos ou 

produtos de saúde distintos, em linhas de prescrição diferentes até um máximo de duas 

embalagens cada, ou seis se for um medicamento classificado como sendo de tratamento 

prolongado.  

 

 

 

5.1.5. Validação da prescrição  
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Como já foi referido anteriormente, a validação das prescrições é uma tarefa que exige uma 

análise cuidadosa e rigorosa por parte do farmacêutico. Assim, uma receita só é considerada 

válida se incluir os seguintes elementos [7,8]: 

 Número da receita; 

 Local de prescrição ou respetivo código;  

 Identificação do médico prescritor (nome, especialidade e número da cédula 

profissional, se aplicável); 

 Nome e número de utente; 

 Entidade financeira responsável, número de beneficiário, acordo internacional 

e sigla do país, quando aplicável; 

 Regime de comparticipação; 

 DCI da substância ativa; 

 Forma farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem e número de 

embalagens; 

 Denominação comercial do medicamento, quando aplicável; 

 Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou 

outro código oficial que identifique o produto; 

 Data de prescrição. 

No caso das prescrições manuais, existem mais aspetos a ter em conta [7]: 

 Vinheta identificativa do médico prescritor; 

 Vinheta identificativa do local de prescrição, quando aplicável; 

 Vinheta de cor verde no caso de pensionista por regime especial; 

 Identificação da exceção que justifica a prescrição manual; 

 Assinatura do prescritor. 

Após a validação e, para as receitas manuais ou materializadas, é impresso o documento de 

faturação no verso da receita, no qual o utente deve assinar de forma legível para comprovar a 

dispensa efetuada. Caso haja complementaridade na comparticipação, é impressa uma fotocópia 

do cartão de beneficiário do utente no verso de uma fotocópia da receita. Seguidamente, é 
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necessário fazer a correção das receitas antes de as enviar à entidade de comparticipação respetiva. 

Na Farmácia Beleza faz-se uma tripla revisão das receitas para aumentar a probabilidade de 

deteção de determinados erros que possam ter ocorrido durante o atendimento. 

No decurso da revisão das receitas devem ser verificados: 

 Dados do utente e do médico prescritor; 

 Validade da receita; 

 Regime de comparticipação; 

 Correspondência entre os medicamentos prescritos e os medicamentos 

dispensados; 

 Validade dos cartões de beneficiário de entidades complementares, quando 

aplicável; 

 Se as receitas se encontram assinadas, datadas e carimbadas pelo membro da 

equipa responsável pelo atendimento. 

Depois de conferidas, as receitas são agrupadas em lotes de 30 e de acordo com o regime de 

comparticipação a que estão associados. De seguida é emitido um verbete de identificação do lote 

e em cada mês as receitas são enviadas às respetivas entidades. Todos os lotes são enviados para 

a Associação Nacional de Farmácias (ANF), que se encarrega da sua distribuição aos organismos 

correspondentes, com exceção dos lotes de receitas comparticipadas pelo SNS que são enviados 

para o Centro de Conferência de Faturas. Caso sejam detetados erros que invalidem algumas 

receitas, por parte das entidades comparticipantes, estas são devolvidas à farmácia juntamente 

com um documento que justifique a devolução. A farmácia pode depois corrigir as receitas que 

são passíveis de correção ou então, caso não seja possível corrigir o erro, assumir o prejuízo. 

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas todo este processo é desnecessário pois 

são automaticamente validadas pelo Sistema Informático, não existindo por isso, um registo em 

papel das mesmas. 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), tal como o nome indica, são 

produtos que podem ser vendidos sem receita médica na farmácia [2]. São frequentemente 

utilizados para tratar problemas menores de saúde e de curta duração e são dispensados por 

indicação farmacêutica ou quando solicitados pelo próprio utente. A automedicação é um 

problema cada vez mais preocupante e, ao longo do estágio fui-me apercebendo que é realmente 

um ato muito comum e que os utentes pedem muitas vezes ao farmacêutico medicamentos 
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aconselhados por familiares ou amigos sem saberem, muitas vezes, se será ou não o tratamento 

mais correto para o seu transtorno. Cabe portanto ao farmacêutico afirmar-se como profissional 

de saúde responsável e capaz de responder aos problemas de saúde dos utentes, garantindo uma 

utilização segura e racional do medicamento. 

5.3. Medicamentos de uso veterinário 

Define-se medicamento de uso veterinário toda a substância que apresente propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas e, que possa ser 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário com o intuito 

de restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [10].  

Durante o período de estágio deparei-me com vários pedidos de aconselhamento sobre 

determinadas patologias animais e sobre medicamentos, principalmente desparasitantes internos 

e externos. Apesar de ter sido uma das áreas onde encontrei mais dificuldade no aconselhamento 

ao utente, o estágio permitiu-me melhorar o meu conhecimento e experiência a este nível, de 

modo a garantir uma dispensa de medicamentos de uso veterinário mais segura e adequada. 

5.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Define-se como produto cosmético qualquer substância destinada a ser colocada em contacto 

com as partes externas do corpo ou com os dentes e mucosas bucais no sentido de limpar, 

perfumar, proteger ou modificar o aspeto, mantendo-os em bom estado [11]. 

Os PCHC fazem parte de um mercado que está em constante crescimento e como tal, um 

farmacêutico deve procurar estar sempre atualizado e bem informado sobre estes produtos. Dada 

a sua enorme variedade, o aconselhamento deste tipo de produtos pode tornar-se complicado. Ao 

longo do período de estágio tive oportunidade de assistir a variadíssimas formações (como da 

Uriage®, Bioderma®, etc.) que me permitiram obter informação mais detalhada sobre as linhas 

existentes e respetivas funções de modo a prestar um aconselhamento ao utente mais adequado. 

5.5. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Os produtos dietéticos destinados a uma alimentação especial são géneros alimentícios com 

uma composição e processo de fabrico diferentes dos alimentos de consumo corrente que, visam 

responder às necessidades de pessoas com capacidade limitada, diminuída ou alterada, para 

ingerir, digerir ou assimilar certos alimentos ou nutrientes neles contidos. Têm ainda como 

objetivo nutrir pessoas com condições fisiológicas especiais, com patologias que afetam a 

assimilação de nutrientes ou o seu metabolismo, idosos ou acamados e lactentes ou crianças 

pequenas [12]. 

Como exemplo destes produtos temos os suplementos nutricionais hiperproteicos e 

hipercalóricos para pessoas com necessidades aumentadas, ou hipocalóricos para controlo de peso 
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ou diabéticos (Resource®); os leites adequados a diferentes fases de crescimento ou adaptados a 

situações específicas como os hipoalergénicos ou anti-regurgitantes. 

5.6. Fitoterapia e suplementos nutricionais 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos que se baseiam nas propriedades preventivas e 

curativas das plantas [2]. Têm uma elevada procura por parte da população para prevenção de 

infeções urinárias, para atuarem como indutores de sono, como estimulantes cerebrais ou mesmo 

para regimes de emagrecimento. É essencial alertar o utente de que estes produtos não substituem 

uma alimentação equilibrada e que o seu efeito não é imediato, sendo por isso importante a adoção 

de um estilo de vida saudável. No senso comum predomina ainda a ideia de que os produtos à 

base de plantas, ou seja, naturais, são inofensivos e sem efeitos adversos ou interações. Cabe por 

isso ao farmacêutico fazer um aconselhamento responsável, alertando os utentes dos possíveis 

riscos e interações medicamentosas associadas a estes produtos e, promovendo uma utilização 

racional e segura dos mesmos. 

 

5.7. Dispositivos médicos 

Define-se como dispositivo médico qualquer produto destinado a ser usado para fins comuns 

aos medicamentos como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. No entanto, os fins 

devem ser atingidos através de mecanismos que não incluam ações farmacológicas, metabólicas 

ou imunológicas [13].  

Os dispositivos médicos podem ser divididos em quatro classes de risco tendo em conta os 

potenciais perigos que decorrem da sua conceção, técnica e fabrico e a vulnerabilidade do corpo 

humano. Assim, dividem-se em: 

 Dispositivos médicos de classe I – baixo risco (meias de compressão, fraldas para 

incontinência); 

 Dispositivos médicos de classe IIa – médio risco (compressas, seringas com 

agulha); 

 Dispositivos médicos de classe IIb – médio risco (preservativos); 

 Dispositivos médicos de classe III – alto risco (preservativos com espermicida, 

dispositivos intra-uterinos) [14]. 

 

5.8. Medicamentos manipulados 

Entende-se como medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal que seja preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

Na Farmácia Beleza, grande parte dos medicamentos manipulados são fórmulas magistrais, 

ou seja, a sua preparação é sempre precedida de uma receita médica. Após preparação do 
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medicamento, procede-se ao preenchimento de uma ficha de preparação onde consta o 

procedimento laboratorial e informações relativas às matérias-primas (nome, lote, origem, 

quantidades). A ficha inclui ainda informações referentes à embalagem de acondicionamento, 

prazo de validade, condições de conservação e o controlo das características organoléticas. 

Seguidamente é rubricada pelo operador, supervisor e Diretor Técnico, ficando arquivada na 

Farmácia. Por fim, o medicamento é rotulado e o seu preço é calculado conforme a legislação. 

Durante o estágio na Farmácia Beleza, preparei uma solução de ácido acético a 2% para 

remoção do cerúmen e vaselina salicilada a 10%, utilizada no tratamento da psoríase. 

 

6. Outros serviços prestados na Farmácia Beleza  

Para além do aconselhamento e dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde, o 

farmacêutico está devidamente qualificado a prestar outros cuidados muito importantes no 

acompanhamento ao doente. Estes cuidados estão descritos nos pontos que se seguem. 

 

6.2. Determinação da pressão arterial 

A Farmácia Beleza apresenta um tensiómetro automático nas suas instalações que permite a 

determinação da pressão arterial sistólica e diastólica, bem como o número de batimentos 

cardíacos. Apesar de ser automático e de não requerer a ajuda de um profissional de saúde, muitos 

utentes pedem acompanhamento aquando da medição. O farmacêutico tem um papel fundamental 

neste sentido, não só para alertar o utente dos cuidados a ter na altura da medição mas também 

para analisar e aconselhar mediante os valores obtidos. 

 

6.3. Determinação da glicémia capilar 

A determinação da glicémia capilar é realizada no gabinete de atendimento privado e é 

muitas vezes requisitado pelos utentes, tendo sido uma atividade recorrente durante o meu período 

de estágio. É uma determinação simples que, após punção capilar, necessita apenas de uma 

pequena gota de sangue na tira reativa, sendo de seguida colocada num aparelho de determinação 

de glicémia. O resultado é apresentado no ecrã depois de alguns segundos de espera. O 

farmacêutico deverá ser capaz de analisar o valor obtido de modo a fazer o melhor 

aconselhamento e seguimento dos utentes. 

 

 

 

 

6.4. Determinação dos triglicerídeos e colesterol total 
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Esta medição é realizada de forma muito semelhante à anterior, diferindo apenas nos 

aparelhos de leitura e tiras reativas. O tempo de espera e a quantidade de sangue necessária 

também são maiores. É uma determinação também muito requisitada pelos utentes e uma vez que 

se tratam de relevantes marcadores de risco cardiovascular, o farmacêutico tem o dever de, 

perante valores elevados, alertar o utente ou, quando aplicável, aconselhar uma ida ao médico. 

 

6.5. Determinação do peso corporal, altura e índice de massa 

corporal 

A medição destes parâmetros é realizada por uma balança automática presente na zona de 

atendimento da farmácia. Durante o estágio, fui muitas vezes solicitada pelos utentes para auxiliar 

na medição e interpretar os valores obtidos. 

 

6.6. Aconselhamento nutricional 

Na Farmácia Beleza os utentes têm ao seu dispor aconselhamento nutricional semanalmente, 

às segundas-feiras, realizado por uma nutricionista no gabinete de atendimento privado. É um 

serviço cada vez mais procurado pelos utentes, que cada vez estão mais conscientes da saúde 

promovida pela adoção de um estilo de vida saudável. Durante o aconselhamento é realizada uma 

análise ao utente, elaborado um plano alimentar personalizado e são também aconselhados 

suplementos alimentares. Este aconselhamento realizado por um profissional de saúde 

especializado na área é muito importante no sentido de minimizar o uso indiscriminado e incorreto 

de suplementos. 

6.7. Rastreios 

No sentido de promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos utentes, são realizados, 

pontualmente, na Farmácia Beleza, rastreios orientados para diversos problemas de saúde. No 

decorrer do estágio tive oportunidade de assistir a um rastreio da saúde da pele. 

6.8. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias 

e medicamentos fora de uso. É um processo de recolha e tratamento de resíduos de medicamentos 

seguro, evitando assim que estes se encontrem acessíveis e preservando a saúde pública [15]. Na 

Farmácia Beleza é possível a entrega de embalagens vazias e medicamentos fora do prazo de 

validade que são posteriormente armazenados num contentor de cartão específico para este efeito. 

Depois de cheio e devidamente selado, o contentor é recolhido e segue para a estação de 

incineração. Os utentes da farmácia mostram-se muito recetivos a esta prática, sendo muito 
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recorrente a entrega de medicamentos suspendidos e embalagens vazias. Deste modo, é possível 

consciencializar a população e minimizar o impacto ambiental negativo destes resíduos no 

planeta. 

 

7. Conclusão 

Depois de 3 meses de estágio, sinto-me grata pela oportunidade de estagiar na Farmácia 

Beleza. Grata a toda a equipa que contribuiu para a minha formação, que considero de excelência, 

por todo o conhecimento transmitido, toda a paciência perante as minhas dúvidas e pelo ambiente 

profissional, mas sempre acolhedor que me foi proporcionado. Uma das coisas mais importantes 

que aprendi na Farmácia Beleza é que o sucesso de um estabelecimento não depende apenas de 

uma boa gestão, mas sim da constante preocupação com o bem-estar e necessidades dos utentes. 

É pela proximidade, simpatia, boa-disposição e extrema competência de todos os profissionais de 

saúde que constituem esta equipa, que a farmácia Beleza tem um elevado número de utentes 

fidelizados, que contribuem para o seu sucesso. Assim, este estágio permitiu-me crescer a nível 

profissional, não só pelo conhecimento adquirido, mas pela forma de estar perante os utentes e 

pelo brio profissional que me foi transmitido. Sinto que adquiri competências importantes para 

que possa ter um futuro de sucesso, desde a parte de receção de encomendas, armazenamento de 

medicamentos, verificação de prazos de validade, até ao atendimento ao balcão.  

Hoje em dia, ainda é muito comum pensar no farmacêutico como um mero vendedor de 

medicamentos, sendo esta uma realidade cada vez mais presente na sociedade e que nós, enquanto 

profissionais de saúde, devemos contrariar. Dada a sua proximidade com o utente, o farmacêutico 

tem um papel fundamental no uso racional e responsável do medicamento, garantindo uma correta 

adesão à terapêutica. Para isso, é fundamental a constante formação e atualização de 

conhecimentos por parte do farmacêutico.  

Termino, com um grande agradecimento pelos 3 meses de aprendizagem constante e pelos 

bons momentos que me foram proporcionados, nesta que é a ultima etapa da minha vida de 

estudante. 
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Parte II- Temas desenvolvidos 

8. Tema 1- Exposição solar e riscos associados 

8.1. Enquadramento 

O estágio teve lugar durante os meses de Verão e, por isso, deparei-me com uma vasta 

procura de informação, por parte dos utentes, acerca dos riscos da exposição solar, da escolha do 

protetor mais adequado a cada tipo de pele. Com o passar do tempo percebi que eram muitos os 

utentes que descuravam este tema e que não sabiam os cuidados a ter nesta época do ano. Assim 

decidi debruçar-me sobre o assunto, tão importante na atualidade, sob a forma de um panfleto, 

presente no Anexo 1, com várias informações sobre exposição solar e os principais cuidados a 

ter. 

8.2. Introdução 

O sol é fundamental para a vida na terra e para o nosso bem-estar tanto físico como psíquico. 

Reconhece-se o seu papel na síntese de vitamina D, podendo alterar o humor positivamente dada 

a sua ação antidepressiva e, é também fundamental no desenvolvimento ósseo e no bom 

funcionamento do sistema imunitário. Contudo, e apesar de todas as ações benéficas, a procura 

constante de sombra nas horas de maior calor foi substituída por uma exposição excessiva e 

inconsciente por parte da população que pretende, acima de tudo, obter uma pele bronzeada. 

Como consequência surgem as queimaduras solares e, mais tarde, o envelhecimento cutâneo e o 

aparecimento de cancro da pele [16].  

A incidência de cancro em Portugal tem vindo a aumentar drasticamente nas últimas décadas, 

daí a importância da adoção de um comportamento responsável aquando da exposição solar [17]. 

8.3. A radiação solar 

De entre todas as radiações emitidas pelo sol, a radiação ultravioleta (UV) destaca-se pela 

sua maior capacidade de penetração na pele, podendo desencadear reações imediatas como 

alergias, queimaduras solares e bronzeado ou reações tardias que se apresentam sob a forma de 

envelhecimento cutâneo ou mesmo alterações celulares que poderão, mais tarde, levar ao 

desenvolvimento de cancro da pele. A radiação UV que atinge a superfície da terra corresponde 

maioritariamente a radiação UVA e a uma pequena percentagem de radiação UVB. A radiação 

UVC também atinge a terra, contudo é quase totalmente absorvida pela camada de ozono. Os dois 

tipos de radiação mencionados em cima (UVA e UVB) têm efeitos diferentes na pele: 

 UVA: possui maior comprimento de onda, atingindo a pele em profundidade. Tem igual 

intensidade no verão e no inverno, sendo a radiação que mais predispõe ao 

desenvolvimento de alergias, ao fotoenvelhecimento e ao aparecimento de cancro; 
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 UVB: penetra a pele superficialmente, dado o seu menor comprimento de onda. A sua 

incidência aumenta muito nos meses de verão, provocando queimaduras solares e 

consequentemente alterações celulares. É por isso a principal radiação responsável pelo 

desenvolvimento de cancro da pele [18].  

8.4. Importância do Índice UV 

Fatores como a época do ano, a altitude, latitude, hora do dia e reflexão na superfície terrestre 

influenciam a intensidade da radiação UV. Aliando estes fatores aos danos provocados pela 

radiação UV foi estabelecido um parâmetro, o Índice UV, que visa servir como indicador dos 

níveis de radiação solar que contribuem realmente para a formação de uma queimadura na pele. 

De notar que a sua formação depende sempre do tipo de pele e do tempo máximo de exposição 

solar sem proteção. É, por isso, definido como um indicador prático do risco da exposição ao sol 

e expressa-se como um valor entre 0 e 11+. Quanto mais alto o valor do índice UV, maior é a 

probabilidade de lesões tanto cutâneas como oftálmicas e menor será o tempo que decorre até ao 

aparecimento das mesmas. Assim os cuidados a ter aquando da exposição deverão ser redobrados 

[19].  

8.5. Efeitos da exposição solar  

Para além dos efeitos benéficos, já mencionados acima, a exposição solar pode ser prejudicial 

tanto para a pele como para os olhos. No que diz respeito à saúde ocular, os raios solares podem 

provocar, entre outros, a alteração da mácula, ou também chamada degenerescência macular, 

muito associada à idade [20]. A nível cutâneo, existem os efeitos imediatos (agudos) como o 

bronzeado, as queimaduras solares e as fotodermatoses e existem os efeitos crónicos que se 

manifestam mais tarde como o fotoenvelhecimento e o cancro da pele. 

A pele reage de diferentes formas à radiação solar, suporta tempos diferentes de exposição, 

requer níveis de proteção distintos e, por isso, o risco de vir a desenvolver cancro de pele pode 

ser maior ou menor. Assim, foi criado um sistema de classificação para a pele, denominado por 

classificação de Fitzpatrick, que a caracteriza em 6 fototipos, considerando as suas características 

e a sua reação aquando da exposição solar. Esta classificação deve ser tida em conta na escolha 

do protetor solar mais adequada mas, é importante salientar que serve apenas como orientação 

dado que podem existir variantes dentro de cada fototipo [21]. A tabela abaixo contém os 6 

fototipos correspondentes a esta classificação. 
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 Tabela 1. Fototipos da pele e respetivas consequências da exposição solar [21]. 

 

8.5.1. Efeitos agudos 

Tanto a hiperpigmentação da pele, conhecida por bronzeado, como a queimadura solar são 

consideras respostas fisiológicas do nosso organismo à exposição da radiação solar. São ambas 

provocadas maioritariamente pela radiação UVB que tem ação na camada mais superficial da pele 

(epiderme), mas caracterizam-se de forma diferente. O bronzeado resulta da formação de 

melanina (pigmento que dá cor à pele) que, apesar de constituir um mecanismo de defesa da pele 

contra as queimaduras, não é suficiente. A queimadura solar caracteriza-se pelo aparecimento de 

eritema, descamação e bolhas. Outro efeito agudo da exposição solar são as fotodermatoses que 

resultam da fotossensibilidade provocada pela combinação de radiação UV com certas 

substâncias químicas. São exemplo alguns medicamentos, muitos deles de uso corrente por parte 

da população [22, 23]. A tabela 2 contém alguns medicamentos fotossensibilizantes mais comuns. 

 

 

 

 

 

FOTOTIPOS 
CONSEQUÊNCIAS DA EXPOISIÇÃO 

SOLAR 

Tipo 1 – pele muito clara, cabelo loiro ou ruivo, 

olhos azuis ou verdes, presença de sardas 

A pele fica sempre vermelha e nunca bronzeia. 

(autoproteção: 5 a 10 min.) 

Tipo 2 – pele clara, cabelo aloirado, olhos claros 

A pele fica vermelha facilmente e bronzeia com 

dificuldade. 

(autoproteção: 10 a 20 min.) 

Tipo 3 – pele clara, cabelo acastanhado, olhos 

castanhos 

A pele bronzeia gradualmente, mas por vezes 

sofre queimadura solar. 

(autoproteção: 20 a 30 min.) 

Tipo 4 – pele morena, cabelo escuro, olhos 

escuros 

A pele bronzeia facilmente e raramente sofre 

queimadura solar.  

(autoproteção: cerca de 45 min.) 

Tipo 5 – pele muito morena, cabelo escuro, olhos 

escuros 

A pele raramente sofre queimadura solar. 

(autoproteção: cerca de 1 hora) 

Tipo 6 – pele negra, cabelo escuro, olhos escuros 
A pele nunca sofre queimadura solar. 

(autoproteção: cerca de 90 min.) 
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  Tabela 2. Medicamentos fotossensibilizantes mais comuns [22]. 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSIBILIZANTES MAIS COMUNS 

Anti-inflamatórios não esteroides 
Ibuprofeno; Naproxeno; Cetoprofeno; 

Celecoxib; Diclofenac 

Antidepressivos 
Sertralina; Venlafaxina; Imipramina; 

Clomipramina; Amitriptilina 

Antibióticos 
Azitromicina; Quinolonas; Tetraciclinas; 

Sulfonamidas; Trimetoprim 

Antifúngicos Terbinafina 

Retinoides Isotretinoína; Acitretina 

Diuréticos Furosemida; Tiazidas 

Citotóxicos 
Metotrexato; Dacarbazina; Fluorouracilo; 

Vemurafenib; Verteporfina 

Cardiovasculares 
Losartan; Amiodarona; Nifedipina; 

Diltiazem 

Hipoglicémicos Glipizida; Glibenclamida 

Antipsicóticos Haloperidol; Levomepromazina 

Antimaláricos Hidroxicloroquina; Proguanil 

 

8.5.2. Efeitos crónicos 

Os danos provocados pela radiação têm um efeito cumulativo e podem ocorrer em qualquer 

idade, aparecendo tanto mais cedo quanto mais precoce for a exposição irresponsável ao sol. Entre 

os efeitos crónicos conhecidos, destacam-se o envelhecimento cutâneo e o cancro de pele. 

Relativamente ao fotoenvelhecimento, este é maioritariamente causado pela radiação UVA e 

pode caracterizar-se pelo aparecimento de manchas pigmentadas, acentuação das rugas e uma 

maior predisposição para desenvolver cancro cutâneo. Este processo acontece devido à alteração 

da elasticidade e da capacidade de reter água da pele, pela radiação que prejudica a formação de 

elastina e altera o metabolismo do ácido hialurónico, fazendo com que a pele perca a sua firmeza. 

O cancro de pele é sobretudo provocado pela radiação UVB, dada a sua maior capacidade de 

induzir alterações diretamente no DNA. Decorre duma exposição cumulativa à radiação UV, 

podendo afetar qualquer pessoa de qualquer idade. No entanto, é mais comum a partir dos 50 anos 

de idade. Em termos práticos, o cancro de pele pode ser dividido em dois grandes grupos: 

 Melanoma: cancro maligno menos comum, mas com pior prognóstico devido à 

elevada possibilidade de metastização; 
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 Não melanoma: carcinoma basocelular e espinocelular, mais comuns e menos 

perigosos, contudo podem ter mau prognóstico caso não seja detetado 

precocemente. 

Atualmente e, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Cancro de Pele, o 

melanoma tem uma incidência de 10 novos casos por cada 100 mil habitantes, cerca de 1000 

novos casos por ano. E estima-se que  incidência dos carcinomas basocelular e espinocelular 

ultrapasse os 10.000 novos casos por ano [22, 23].  

 

8.6. Medidas de prevenção 

A ideia do projeto realizado consistiu em alertar para o perigo de uma exposição solar 

inconsciente e promover a adoção de comportamentos mais corretos por parte da população, tendo 

em conta que Portugal é um país com uma elevada frequência e duração de exposição solar, 

particularmente no verão. 

8.6.1. A escolha do protetor solar  

Dado que a proteção natural que a pele oferece (bronzeado), não é suficiente, torna-se 

imprescindível o recurso à utilização de uma proteção artificial, de forma a minimizar os efeitos 

colaterais da exposição ao sol. Os protetores solares são produtos cosméticos que atuam como 

barreira protetora da pele graças à existência de filtros na sua formulação. Assim, deparamo-nos 

com dois tipos diferentes de filtros solares: 

 Químicos ou orgânicos: absorvem os raios UV; 

 Físicos ou inorgânicos: refletem e dispersam a radiação. 

Os filtros químicos são normalmente aconselhados a indivíduos com uma pele mais 

resistente aos efeitos da radiação solar, enquanto os físicos são mais indicados a pessoas com pele 

intolerante/sensível e a crianças. Estes últimos formam uma camada mais espessa, sendo, por isso, 

considerados menos apelativos esteticamente. É ainda importante salientar que, hoje em dia, já é 

possível encontrar no mercado protetores solares com os dois tipos de filtros, conferindo uma 

proteção mais ampla à radiação UV [23, 24]. 

 Fator de proteção solar (SPF) 

Outro dos aspetos a ter em conta aquando da escolha de um protetor solar é o Sun Protection 

Factor (SPF), que estabelece a comparação entre o tempo de resistência da pele à exposição solar 

sem proteção e o tempo de exposição da pele com proteção solar. Assim, se forem necessários 10 

minutos para que a pele fique vermelha sem proteção solar e 300 minutos com proteção, significa 
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que o SPF do protetor é 30 (300/10), considerando sempre as mesmas condições climáticas, 

período do dia, estação do ano e localização geográfica. Importa referir que, por defeito, o SPF 

refere apenas a proteção contra a radiação UVB. No entanto, para que haja uma proteção eficiente, 

esta deve incluir também a proteção contra UVA.  

O FPS, de menção obrigatória no rótulo, pode apresentar-se na forma de proteção “baixa” 

(FPS 6 a 10), “média” (FPS 15,20 e 25), “elevada” (FPS 30 e 50) e “muito elevada” (FPS 50+). 

Esta proteção é conferida não só pelo filtro solar existente na sua composição, mas também pelos 

outros excipientes que devem assegurar a permanência do filtro durante o máximo tempo possível 

[24].  

Assim, a primeira medida de prevenção que se deve ter em conta é a escolha de um protetor 

solar com um SPF adequado ao tipo de pele de cada utente (fototipo). A classificação de 

Fitzpatrick é uma boa ferramenta orientadora, mas existem algumas situações, relacionadas com 

as características particulares da pele, que podem exigir um SPF superior ao indicado para o 

fototipo em questão. São exemplos casos de pele sensível, atópica ou com rosácea [21,25].  

8.6.2. Regras básicas  

O uso do protetor solar durante todo o ano é, indiscutivelmente, uma das melhores medidas 

de prevenção [26,27,28]. Contudo, existem outras que não devem ser esquecidas para que, da 

exposição solar, apenas resultem o prazer e os benefícios dela retirados:  

1. As atividades exteriores devem ser reduzidas ao máximo entre as 12h e as 16h, sendo 

este o intervalo mais arriscado de exposição solar. A Associação Portuguesa de 

Cancro Cutâneo elaborou duas ferramentas que ajudam a compreender melhor as 

horas de maior perigo- o Relógio Solar e a “Regra da Sombra”.  

 

 

 

 

 

 

Assim: 

            Horas mais seguras: início da manhã até às 11h e final da tarde depois das 15h (a 

sombra é maior que os objetos); 

Figura 1. Ilustração do Relógio Solar e "Regra da Sombra" [29]. 
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       Horas arriscadas: 11h-12h e 16h-17h (a sombra é igual aos objetos); 

       Horas mais perigosas: entre as 12h-16h (a sombra é menor que os objetos) [29]. 

2. A exposição solar deve ser gradual, para que a pele se possa adaptar; 

3. O protetor deve ser aplicado, no mínimo, 30 minutos antes da exposição solar e 

renovado de 2 em 2 horas e depois do banho (ainda que seja um protetor “à prova de 

água”); 

4. A aplicação do protetor deve ser feita em toda a pele exposta sem esquecer áreas 

como couro cabeludo, orelhas, lábios, dorso dos pés que são normalmente 

menosprezadas; 

5. Utilização de vestuário adequado, como chapéu de aba larga (reduz em 50% a 

superfície exposta à radiação), t-shirt de cor escura e malha apertada, sem esquecer 

que a roupa molhada protege menos relativamente à roupa seca; 

6. Privilegiar óculos de sol com filtro para radiação UVB e UVA, grandes e que 

envolvam uma grande superfície; 

7. Evitar tratamentos que sensibilizem a pele antes da exposição solar (ex. depilação, 

peelings); 

8. A ingestão de líquidos em abundância e a utilização de um creme pós-solar ajudam 

a hidratar e a regenerar da pele agredida; 

9. Bebés com menos de 6 meses não devem ser expostos ao sol e crianças com menos 

de um ano não devem ser sujeitas a exposição solar direta;  

10. Não esquecer que em dias nublados, os raios UV continuam a penetrar a terra e por 

isso, a proteção solar é essencial.  

8.7. Cancro de pele 

São 9 em 10 os casos de cancro de pele que resultam da exposição solar e como já foi referido 

anteriormente, é fundamental a sua deteção atempada e o tratamento nas fases iniciais para um 

bom prognóstico. Deste modo, importa fazer autoexames periodicamente para controlar qualquer 

sinal que apareça e vigiá-lo de acordo com a regra ABCDE do melanoma. O autoexame consiste 

apenas na observação do corpo para que possam ser detetadas alterações nos sinais já existentes 

ou até o aparecimento de novos. Esta avaliação tem como único objetivo a consulta atempada a 

um dermatologista para que se proceda ao tratamento o mais rapidamente possível, caso 

necessário. O ABCDE do melanoma é uma ferramenta utilizada para distinguir sinais saudáveis 

de um possível melanoma [17,30,31]. 
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ABCDE do melanoma 

A – O sinal ou mancha é Assimétrico? 

B – Tem Bordos irregulares? 

C – Apresenta Cores diferentes? 

D – O Diâmetro é superior a 5 mm?  

E – Tem ocorrido alguma Evolução no seu crescimento? 

Todas as alterações são sinónimo de gravidade e basta a presença de uma destas alterações 

para que se justifique uma avaliação por um médico. 

8.8. Intervenção farmacêutica  

Na sequência da problemática da exposição solar e dos perigos associados, o farmacêutico 

tem um papel preponderante na promoção da adoção de comportamentos conscientes e 

responsáveis por parte da população. Apesar de existirem no mercado protetores solares e outros 

produtos de saúde relacionados em vários estabelecimentos, é na farmácia que os utentes se 

sentem mais próximos e seguros dado o aconselhamento mais personalizado que ali encontram. 

Esta proximidade e acessibilidade que a farmácia cria faz toda a diferença no aconselhamento e 

na forma como a população encara os cuidados a ter com a exposição solar e na prevenção do 

cancro da pele. Durante o estágio, foi frequente a presença de utentes que afirmavam já não 

precisar de protetor solar porque “apanharam sol toda a vida” ou porque “dava muito trabalho”. 

É nossa função realçar os perigos da exposição solar e explicar que existem várias formulações 

algumas até em spray 360º para facilitar a sua utilização. Contudo, o caso determinante para a 

realização deste projeto foi a ida à farmácia de um utente que apresentava um sinal com dimensão 

fora do normal no rosto. Após um curto diálogo, apercebi-me que se tratava de uma pessoa que 

trabalhava todos os dias ao ar livre e por isso estava exposto à radiação solar. Quando questionado 

se utilizava proteção solar diária, obtive uma resposta despreocupada de que nem sequer tinha 

pensado nisso. A ida a um profissional de saúde especializado em dermatologia e o 

aconselhamento de um protetor solar foi a minha intervenção neste atendimento, quando o utente 

se tinha dirigido à farmácia apenas para levantar alguns medicamentos. De todos os malefícios 

provocados pela radiação solar, apenas os eritemas têm resolução a curto prazo. Todos os outros 

dependem apenas de uma atitude ponderada e consciente aquando da exposição. É por isso dever 

do farmacêutico, como profissional de saúde, reforçar os cuidados a ter com o sol, aconselhar o 

protetor solar que mais se adequa a cada utente e a cada situação específica e sensibilizar para 

outras situações tais como os cuidados a ter com a pele após exposição solar e produtos que 

complementam o protetor solar, relembrar a autoavaliação em caso de alguma ocorrência suspeita 
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ou mesmo alertar grupos que necessitam de precauções particulares. Fazem parte deste grupo as 

crianças, as grávidas, utentes com risco aumentado de desenvolver fotossensibilidade induzida 

por alguns medicamentos ou com patologias que podem ser agravadas pela exposição solar. 

Os panfletos foram colocados nos 8 postos de atendimento da Farmácia Beleza, tendo sido 

no geral muito bem aceites pelos utentes que demonstraram ter curiosidade e interesse acerca do 

tema abordado.  

9. Tema 2- Onicomicoses – “Esteja atento às suas unhas” 

9.1. Enquadramento 

Aquando do estágio na Farmácia Beleza deparei-me com inúmeros casos de micoses 

cutâneas, na sua maioria onicomicoses que, além de se tratar de um problema estético, constituem 

também um problema de saúde. Os pés são, geralmente, a parte do corpo à qual lhe é dedicada 

menos tempo e cuidados, acabando por ser esquecida. Contudo, têm uma função essencial e, ao 

contrário do que se possa pensar, estas infeções constituem um problema de saúde pública 

preocupante, dada a sua elevada infecciosidade. Daí que devam ser encaradas com seriedade e 

paciência pois podem ter consequências graves que afetam a qualidade de vida do indivíduo. 

Assim, e uma vez que a procura de aconselhamento era constante, achei pertinente explorar este 

tema de forma a perceber o que está por trás desta infeção e melhor auxiliar os utentes no 

tratamento e na sua prevenção. Desta forma, elaborei um folheto que foi distribuído nos diferentes 

postos da Farmácia Beleza com o principal objetivo de alertar à prevenção das onicomicoses mas 

também, para informar aos casos já existentes, das formas de tratamento. No anexo 2 encontra-se 

o referido folheto. 

 

9.2. Introdução 

As micoses cutâneas são designadas por infeções superficiais da pele, cabelo e unhas. Não 

há invasão de tecido vivo, mas sim de células mortas que se encontram à superfície da pele e 

também da queratina do cabelo e das unhas. A maior parte dos microrganismos envolvidos são 

saprófitas e, por isso, apesar de ser uma infeção contagiosa nunca se torna numa situação 

demasiado grave. Contudo, podem tornar-se patogénicos se o hospedeiro estiver 

imunocomprometido podendo atingir as camadas mais profundas da pele. Deste modo, não é a 

patogenicidade do fungo que determina a gravidade da infeção, mas sim o estado imunológico do 

individuo e a exposição ambiental. As onicomicoses são micoses cutâneas que são muitas vezes 

consideradas apenas um problema estético, contudo acarretam consequências como dor, 

desconforto, dificuldade a andar ou problemas mais graves, podendo diminuir a circulação 

periférica e agravar úlceras no pé diabético. Pode ainda ter consequências psicológicas devido ao 
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constrangimento e exclusão social por preocupação com a aparência e contágio. Assim, cabe ao 

farmacêutico ressaltar a importância da prevenção deste tipo de infeções para que possa zelar pela 

saúde tanto física como mental dos utentes [32]. 

9.3. Onicomicoses  

A onicomicose ou Tinea unguium é uma infeção crónica nas unhas provocada geralmente 

por fungos dermatófitos e em menor escala por leveduras e fungos não dermatófitos. Afeta tanto 

as unhas das mãos como as dos pés, mas é mais frequente nas unhas dos pés devido ao seu 

crescimento mais lento, ao menor suprimento de sangue e à maior exposição a ambientes quentes 

e húmidos por estarem grande parte do dia confinados a meias e calçado favorecendo o 

desenvolvimento de fungos. São também as unhas que estão mais expostas a traumatismos, 

tornando-as mais frágeis e quebradiças, por exemplo casos em que o pé bate no calçado, sendo 

também um fator determinante à instalação de microrganismos. É considerada a doença ungueal 

mais comum e também a mais persistente e difícil de tratar, quando comparada a outras micoses 

cutâneas superficiais [32,33].  

9.4. Etiologia 

As onicomicoses podem afetar as várias camadas da unha - lâmina ungueal, leito ungueal e 

matriz – e são provocadas por 3 grupos de fungos. Os dermatófitos são responsáveis pela maioria 

das infeções, invadindo apenas as células mortas que se encontram no estrato córneo da pele 

(camada superficial) e a queratina do cabelo e das unhas, não sobrevivendo em regiões não 

queratinizadas. Entre eles, importa salientar o Trichophyton rubrum e o Trichophyton 

mentagrophytes interdigitalis como os responsáveis pela maioria das infeções nas unhas dos pés 

e o Trichophyton megninii e novamente o Trichophyton rubrum nas unhas das mãos. Em muito 

menor escala, podem ser provocadas por leveduras e por fungos não dermatófitos. As leveduras 

são responsáveis por cerca de 5-15% das onicomicoses, sendo a Candida albicans a espécie mais 

frequente. Os fungos não dermatófitos não têm afinidade para a queratina como os dermatófitos 

e por isso, aproveitam-se de traumatismos ou de patologias ungueais para se desenvolverem. São 

fungos oportunistas, sendo os mais comuns o Fusarium e o Aspergillus [33,34].  

9.5. Fatores de risco 

Fatores como o calor, a transpiração e a desidratação da pele fazem parte do quotidiano de 

qualquer indivíduo. Ao reduzirem a camada protetora da pele, tornam-na mais frágil e suscetível 

à proliferação de fungos. Estes agentes tornam a pele mais vulnerável e a unha tem tendência a 

descolar do leito, o que favorece a penetração de microrganismos que se alimentam da queratina. 

Para além destes, que são os principais fatores de risco, existem ainda outros que facilitam a 

ocorrência destas infeções como o contacto direto com superfícies contaminadas, balneários e 
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piscinas; a partilha de toalhas; a má higiene dos pés e do calçado; a utilização de calçado apertado; 

o contacto com material de corte de unhas não devidamente esterilizado em centros de estética; 

traumatismos repetidos nas unhas. De notar também que existem alguns grupos de risco. Certas 

doenças, mais propriamente aquelas que debilitam o sistema imunitário (vírus da 

imunodeficiência humana, diabetes, artrite) podem aumentar a predisposição para uma infeção 

fúngica. O pé diabético é um pé de risco que exige uma atenção redobrada e os cuidados com as 

onicomicoses não podem ser descurados. Não se deve por isso generalizar o tratamento nestes 

casos, uma vez que só a individualidade do doente e o grau de risco do pé diabético podem 

estabelecer a abordagem terapêutica. Outro grupo de risco são as pessoas idosas que, para além 

de terem o sistema imunitário enfraquecido, têm a visão comprometida e, muitas vezes, 

dificuldade em chegar aos pés, o que leva a um maior descuido e dificuldade em manter os pés 

saudáveis. Com o avançar da idade é também natural a ocorrência mais frequente de traumatismos 

nas unhas, a diminuição do seu crescimento e o maior espessamento que contribuem para a 

propagação dos fungos [35,36].  

9.6. Classificação das Onicomicoses  

As onicomicoses alteram muito o aspeto das unhas e são caracterizadas por: 

 Hiperqueratose subungueal, deixando a unha deformada e mais espessa; 

 Descolamento da lâmina ungueal do leito (onicólise); 

 Alteração da sua cor (pode ir desde branca a amarela e castanha); 

 “Esfarelamento” da unha; 

 Acumulação de resíduos por baixo da unha. 

Estas infeções podem manifestar-se de várias formas, com base em determinados padrões 

morfológicos e no modo de invasão da unha. Estas diferentes formas clínicas devem ser bem 

analisadas e interpretadas, de forma a permitir um diagnóstico correto e a escolha da melhor 

terapêutica. Assim, de notar as seguintes manifestações clínicas: 

1) Onicomicose subungueal distal e lateral – é a forma clínica mais comum; infeção 

fúngica inicia-se na parte distal e lateral, expandindo gradualmente em direção à 

matriz (sentido proximal); maioritariamente provocada por fungos dermatófitos, em 

particular o T.rubrum (Fig.2 a) e b)); 

2) Onicomicose subungueal proximal – apresentação semelhante à onicomicose 

subungueal distal e lateral, mas a progressão da infeção ocorre ao contrário, ou seja, 

inicia-se junto à cutícula e expande-se em direção à parte distal; considerada a forma 

menos comum, ocorre geralmente em pacientes com vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) (Fig.2 c)); 
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3) Onicomicose superficial branca – caracteriza-se pelo aparecimento de manchas 

brancas à superfície da unha, geralmente, mais próximas da cutícula; os principais 

agentes etiológicos são o T. rubrum e T. mentagrophytes (Fig.2 d)); 

4) Onicodistrofia total – espessamento da unha, perda da sua estrutura e destruição 

completa da unha devido a infeção prolongada, podendo resultar de qualquer uma 

das onicomicoses anteriores (Fig.2 e)) [37].  

 

9.7. Diagnóstico 

O correto diagnóstico da infeção é fundamental para a seleção do tratamento mais apropriado 

e determinante para o seu sucesso, baseando-se fundamentalmente na identificação de mudanças 

físicas na unha e de uma análise laboratorial positiva. Uma vez que apenas 50% das afeções 

ungueais são provocadas por onicomicoses e que, muitas vezes, o diagnóstico através do aspeto 

clinico é impreciso, torna-se essencial despistar outros problemas que sejam facilmente 

confundidos com onicomicoses, como é o caso da psoríase, dermatites de contacto, melanoma ou 

trauma da unha.  

 Verificação do aspeto clínico da infeção (alguns sinais): 

- Começa, geralmente, com uma faixa/ponto branco/amarelo por baixo da unha; 

- Descoloração e espessamento da unha; 

- “Esfarelamento” da unha; 

- Unha torna-se frágil, quebradiça e deformada; 

- Desconforto e dor à medida que a infeção se propaga; 

- Descolamento da unha que pode, eventualmente cair. 

Contudo e, uma vez que a análise do aspeto clínico pode não ser 100% fiável, deve fazer-se 

um diagnóstico laboratorial histológico e micológico para confirmar a existência e o tipo de fungo 

responsável pela deformação nas unhas. Este diagnóstico envolve a remoção de fragmentos de 

unha ou de resíduos subungueais da porção afetada da unha, depois de bem limpa com álcool 

isopropílico a 70% para evitar a contaminação. Posteriormente, os resíduos são tratados com um 

líquido revelador, sendo o hidróxido de potássio o mais utilizado, e observados ao microscópio 

a) b) c) d) e) 

Figura 2. Ilustração dos diferentes tipos de Onicomicoses: a), b) Onicomicose subungueal distal e lateral, c) Onicomicose subungueal 

proximal, d) Onicomicose superficial branca, e) Onicodistrofia total 
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que permite a avaliação não só da forma do fungo que se encontra na lesão, como da quantidade 

de elementos fúngicos nela presente. Por fim, quer o resultado do exame direto seja positivo ou 

negativo, procede-se sempre à realização do exame cultural, uma vez que o fungo dermatófito só 

é identificado por cultura. Por conseguinte, o verdadeiro diagnóstico deve ser sempre feito por 

profissionais de saúde especializados na área, já que um diagnóstico incorreto e baseado apenas 

nas características clínicas da unha leva, muitas vezes, ao insucesso do tratamento, acarretando 

uma grande responsabilidade [34].  

9.8. Tratamento 

O tratamento das onicomicoses é desafiante tanto para o utente como o para profissional de 

saúde que o acompanha. Sendo a queratina uma estrutura não vascularizada e impermeável a 

muitos agentes, a distribuição dos fármacos torna-se difícil e para que seja certo o 

desaparecimento dos fungos, é necessário que exista a completa renovação da unha, o que pode 

levar cerca de 6 meses nas unhas das mãos ou até 1 ano nas unhas dos pés. Sendo um tratamento 

prolongado, é por vezes complicado levá-lo até ao fim e por isso exige paciência e persistência, 

uma vez que é muito provável que a infeção volte a aparecer, caso a unha se encontre novamente 

exposta a ambientes ou comportamentos de risco. O prognóstico é tanto melhor quanto mais cedo 

se detetar a infeção e por isso é essencial vigiar atentamente as unhas. O tipo de tratamento varia 

consoante determinados fatores, como fatores epidemiológicos (sexo, idade, nível 

socioeconómico), o agente etiológico, a gravidade e extensão da infeção, o estado de saúde do 

indivíduo, os seus antecedentes médicos, as preocupações com os efeitos adversos e interações 

medicamentosas. Assim, nenhum tratamento deverá ser generalizado ou estandardizado.  

Atualmente a terapêutica das onicomicoses consiste em quatro principais tipos de 

tratamentos diferentes: tratamento tópico, sistémico, tratamento combinado e ainda a avulsão da 

lâmina ungueal [34, 38]  

9.8.1. Tratamento tópico 

Este tipo de tratamento baseia-se na aplicação, diretamente na unha, de formulações com 

antifúngicos que são capazes de penetrar a lâmina ungueal, existindo sob a forma de cremes, 

soluções ou vernizes. Revela-se o tratamento mais indicado nos casos mais ligeiros em que a 

matriz ungueal não foi afetada, na onicomicose superficial branca, em casos de contraindicação 

no tratamento sistémico, como profilaxia pós-tratamento ou como complemento da terapia 

sistémica. Tem como vantagem o não comprometimento do efeito sistémico e a reduzida 

ocorrência de interações medicamentosas. Os principais fármacos utilizados neste tratamento são 

a Amorolfina 5% (LOCETAR®- Galderma), o Ciclopirox 8% (MYCOSTER® - Pierre Fabre 

Dermo-Cosmétique) e o Tioconazol 28% (TROSYD® - Pfizer).  
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A amorolfina tem um amplo espectro de ação que inclui tanto dermatófitos como leveduras 

e fungos filamentosos não dermatófitos. Tem ação em duas enzimas diferentes que participam na 

biossíntese do ergosterol (componente da membrana celular dos fungos), modificando a 

morfologia da hifa. O ciclopirox é particularmente indicado contra dermatófitos, Candida spp, e 

alguns fungos filamentosos não dermatófitos. Atua em diferentes processos metabólicos da 

célula, principalmente nas mitocôndrias [39]. O tioconazol atua por inibição de enzimas 

necessárias à síntese das membranas dos fungos, alterando a sua permeabilidade. Os cremes e as 

soluções manifestam-se pouco efetivos no tratamento das onicomicoses, sendo os vernizes a 

escolha de eleição por parte dos utentes, pela facilidade e praticidade de aplicação. A amorolfina 

está indicada para uso semanal (1-2 vezes por semana) enquanto o ciclopirox e o tioconazol estão 

indicados para uso diário [34,38,40] 

9.8.2. Tratamento sistémico 

Tratamento que consiste na administração oral de medicamentos antifúngicos na forma de 

comprimidos. É indicado principalmente em casos mais graves em que a matriz ungueal está 

comprometida. Apesar de ser considerada a mais efetica, apresenta como desvantagem o facto de 

existirem possíveis interações medicamentosas e efeitos adversos. Os fármacos mais utilizados 

no tratamento sistémico são a Terbinafina, o Itraconazol e o Fluconazol, em diferentes doses, caso 

se trate de um tratamento para as unhas das mãos ou dos pés. Todos atuam por inibição da síntese 

do ergosterol, sendo que a Terbinafina atua numa fase mais precoce da via biossintética. Esta 

última apresenta menos efeitos adversos do que os derivados azólicos e é também uma opção 

mais económica, sendo por isso o tratamento sistémico de primeira linha, mesmo antes da 

comprovação por exame micológico. Posteriormente o tratamento deverá seguir com o fluconazol 

caso o fungo seja do tipo Candida ou com Itraconazol se for não dermatófito. Importa salientar 

que nem todos os doentes podem fazer uma terapêutica oral pela grande toxicidade hepática que 

estes fármacos provocam [38,41].  

9.8.3. Tratamento combinado 

A associação do tratamento tópico com o sistémico demonstrou aumentar a taxa de cura e 

até mesmo diminuir o tempo de tratamento, não havendo ainda estudos conclusivos. Tem como 

vantagem o facto de promover uma ação sinérgica e de ser mais efetiva em casos em que a 

monoterapia não tem qualquer efeito. O tipo de associação mais utilizado é a amorolfina 5% em 

verniz e a terbinafina em comprimidos [41]. 

9.8.4. Avulsão da lâmina ungueal 

A avulsão da unha ou desbaste ungueal pode ser química (pasta de ureia a 40%), mecânica 

ou cirúrgica e tem como finalidade o desbridamento da placa ungueal de forma a permitir uma 

maior concentração e biodisponibilidade do fármaco nas camadas mais profundas da unha e leito 
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ungueal. É uma terapêutica de último recurso utilizada nos casos em que não há resposta ao 

tratamento e em alguns grupos de risco como idosos, doentes hepáticos e grávidas. 

9.9. Medidas de prevenção 

Sendo o tratamento das onicomicoses tão difícil e prolongado, apostar na prevenção acaba 

sempre por ser a melhor solução e o farmacêutico tem o dever de passar algumas medidas básicas 

aquando do atendimento, para que não seja necessária a intervenção da medicação. Assim, 

seguem-se algumas regras e cuidados para umas unhas saudáveis e livres de fungos: 

 Evitar o contacto direto com superfícies que possam estar contaminadas como 

balneários e piscinas públicas e, se for o caso, utilizar sempre calçado de 

proteção; 

 Evitar a utilização de calçado apertado para prevenir traumatismos e privilegiar 

as meias de algodão para evitar transpiração excessiva; 

 Manter uma boa higiene dos pés e secá-los cuidadosamente, principalmente nas 

zonas entre os dedos para evitar a acumulação de humidade; 

 Eliminar a humidade do calçado com pó absorvente e variá-lo diariamente; 

 Manter as unhas curtas para precaver a instalação de fungos; 

 Evitar partilhar instrumentos de manicure/pédicure; 

 Não pintar as unhas para disfarçar, pois pode agravar a infeção ou interferir com 

o tratamento; 

 Lavar bem as mãos depois do tratamento das unhas infetadas, de forma a evitar 

o contágio [35]. 

9.10. Intervenção farmacêutica 

As onicomicoses, como já foi referido anteriormente, não são apenas um problema estético, 

e podem acarretar vários inconvenientes tanto a nível físico como psicológico. O maior desafio 

para as farmácias e para os profissionais de saúde que nelas trabalham prende-se com o facto de 

ser uma afeção que demora algum tempo a ser completamente tratada e que requer muita 

persistência por parte do utente. Para que seja eficaz, o tratamento tem que ser seguido à risca, 

dia após dia, o que pode levar à desmotivação e ao desânimo, sendo muito mais prático abandonar 

a terapêutica. Contactei com uma utente de idade já avançada que me dizia fazer o tratamento há 

anos sem, no entanto, notar qualquer tipo de melhoria. Lamentava-se de todo o dinheiro 

despendido em soluções de tratamento e recusava-se a tentar tratar a infeção mais uma vez. 

Questionei-a acerca do ritual de tratamento que fazia e apercebi-me que a utente não limava a 

unha infetada antes de colocar o verniz. Foi-lhe aconselhado o LOCETAR EF®, que tem como 

indicação apenas uma aplicação semanal de forma a facilitar a adesão terapêutica e para além 
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disso, pedi-lhe que fizesse a primeira aplicação na farmácia para que lhe fossem transmitidos 

todos os cuidados básicos a ter aquando do tratamento. Assim, realço o papel imprescindível do 

farmacêutico na avaliação do doente, no tratamento, na transmissão dos cuidados básicos e na 

prevenção desta patologia. Devem ainda ter a consciência que, sempre que se tratar de uma 

patologia ungueal, devem relembrar o doente que apenas um profissional especializado na área 

(dermatologista ou podologista) será capaz de fazer um correto diagnóstico e atuar de forma 

objetiva com a terapêutica mais eficaz para cada caso.  

10. Tema 3- Diabetes Mellitus - aparelhos de medição e insulinoterapia 

10.1. Enquadramento 

No dia-a-dia, no que concerne à diabetes mellitus, a meta é alcançar a diminuição ou mesmo 

o desaparecimento dos sintomas, pela redução da hiperglicemia. Este objetivo é habitualmente 

conseguido através de medidas terapêuticas que podem ser farmacológicas ou não farmacológicas 

e de um plano de autovigilância. O contacto com inúmeros doentes diabéticos que não faziam 

uma correta autovigilância quer devido a erros relacionados com o material (aparelho e tiras) quer 

pela técnica do próprio utilizador, foi uma das perceções que adquiri no estágio na FB. Para além 

disso, apercebi-me de que muitos utentes também utilizavam mal as canetas de insulina usando, 

por exemplo, a mesma agulha em várias administrações. Sendo assim, achei imperativo debruçar-

me sobre este tema e realizar uma sessão de esclarecimento para utentes diabéticos na farmácia, 

sobre autovigilância e insulinoterapia, uma vez que são dois hábitos essenciais no controlo da 

doença.  

10.2. Introdução 

A Diabetes mellitus é uma doença crónica que se caracteriza por um aumento dos níveis de 

açúcar (glucose) no sangue, a hiperglicemia [42]. Surge quando a produção de insulina, a nível 

do pâncreas, é insuficiente ou quando o organismo não é capaz de a usar.  

É possível distinguir 3 tipos principais de Diabetes: 

 Diabetes tipo 1 – caracteriza-se pela destruição das células produtoras de insulina do 

pâncreas, sendo considerada uma doença de natureza autoimune. As células beta 

produzem assim pouca ou nenhuma insulina, hormona que permite a entrada de 

glucose nas células para produção de energia. Assim, a insulinoterapia torna-se 

essencial para a sobrevivência do individuo [43]. É entre crianças e adolescentes que 

o desenvolvimento desta doença é mais frequente. Porém, quando acontece em 

adultos, é designada de Diabetes Latente Autoimune do Adulto (ALA) [44]; 
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 Diabetes tipo 2 – mais frequente que a Diabetes tipo 1 e resulta da produção 

insuficiente de insulina pelo pâncreas ou do desenvolvimento de uma resistência à 

ação desta [43]. Habitualmente, o diagnóstico ocorre após os 40 anos de idade, mas 

pode aparecer mais cedo associada a obesidade ou alimentação inadequada, que 

causam por si só um aumento dos níveis de glucose no sangue que advém da 

resistência à insulina. Tem uma forte componente hereditária, apesar de não se 

conhecerem ainda os genes predisponíveis e, ao contrário da Diabetes tipo 1, a insulina 

exógena não é indispensável à sobrevivência dos indivíduos, mas pode ser utilizada 

como estratégia para controlar a hiperglicemia caso não seja possível através da dieta 

ou da terapêutica oral; 

 

 Diabetes gestacional – surge quando existe a deteção de qualquer anomalia no 

metabolismo da glucose, pela primeira vez, durante a gravidez [43]. 

 

10.3. Critérios de diagnóstico 

De acordo com a Norma DGS N.º 2/2001, de 14/01/2011, os critérios de diagnóstico de 

Diabetes são os seguintes:  

 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL ou 

 Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL ou 

 Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2 horas na Prova de Tolerância à Glucose Oral (PTGO)1 ou 

 Hemoglobina Glicada (HbA1c)2 ≥ 6,5% [43,44,45] 

1A Prova de Tolerância à Glucose Oral corresponde à toma de 75g de glucose em jejum com posterior recolha de 

sangue e determinação da glicemia às 0 e às 2 horas após administração [46]; 

2A Hemoglobina glicada é um complexo formado pela hemoglobina e pela glucose, sendo tanto maior quanto maior 

for a concentração de glucose no sangue. Para além de critério de diagnóstico é também uma medida da eficácia do 

tratamento [47]. 

É importante notar que, caso uma pessoa não apresente os sintomas clássicos - fadiga 

extrema, urinar com frequência (poliúria), sede excessiva (polidipsia), aumento do apetite 

(polifagia), perda de peso, visão turva, dificuldade de cicatrização - não deve ser feito o 

diagnóstico tendo por base um valor anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c. Este deve sim 

ser confirmado após uma ou duas semanas com nova análise [43]. 

Para a Diabetes Gestacional, consideram-se os seguintes valores: 

 Glicemia plasmática em jejum ≥ 92 mg/dl e <126 mg/dl na primeira consulta da grávida; 
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 Se glicemia de jejum <92 mg/dl, realiza-se PTGO entre as 24 e as 28 semanas de 

gestação. Se glicemia ≥ 92 mg/dl às 0 horas, ≥ 180 mg/dl à 1 hora e/ou ≥ 153 mg/dl às 2 

horas, o diagnóstico é confirmado. 

Caso glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl ou glicemia ocasional ˃ 200 mg/dl, confirma-se a 

existência de Diabetes prévia [43,48] 

As mulheres diagnosticadas com DG têm um risco acrescido de desenvolver Diabetes, 

principalmente do tipo 2 e DG numa futura gravidez. Assim, devem realizar uma PTGO, 6 a 8 

semanas após o parto. A prova é considerada negativa se glicemia de jejum <110 mg/dl e <140 

mg/dl 2 horas após sobrecarga de glucose [48]. 

10.4. Importância da autovigilância 

A autovigilância é considerada uma parte fundamental do tratamento do individuo diabético 

que, recorrendo a aparelhos de medição de glicose, lhe permite saber se o nível de açúcar no 

sangue está elevado, baixo ou normal e, consoante isso, fazer adaptações na terapêutica quer 

farmacológica quer não farmacológica [49].  

Deve ser um plano bem delineado pelo médico tendo em conta, não só o objetivo do 

tratamento mas também alguns critérios individuais, como a idade do individuo, a sua situação 

clinica e ainda fatores socioeconómicos.  

10.5. Determinação da glicemia por punção capilar 

Esta determinação realizada pelo próprio doente diabético é um método que remonta ao final 

da década de 70 e que veio revolucionar a terapêutica da diabetes. Desde então, tem-se vindo a 

aperfeiçoar a técnica no sentido da obtenção de uma determinação mais rigorosa, precisa e indolor 

(criação de lancetas muito finas).  

Está indicada tanto em diabéticos tipo 1 como tipo 2 e pode realizar-se uma, várias vezes ao 

dia ou semanalmente, de acordo com a individualidade de cada paciente. Apesar de, isoladamente, 

não ser suficiente no controlo geral do diabético, é uma ferramenta muito útil que permite ao 

doente a deteção de algumas ocorrências graves, como é o caso das crises hipoglicémicas [50,51]. 

10.5.1. Aparelhos de determinação de glicemia 

Hoje em dia existem no mercado muitos aparelhos de medição de glicemia diferentes. 

Aparelhos com diferentes métodos, tempos de espera, capacidades de memória e diferentes 

dimensões da gota de sangue capilar necessária. Na escolha de um novo aparelho, devem ser tidos 

em conta alguns parâmetros, entre eles: 

 Facilidade de utilização; 
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 Custo; 

 Exatidão relativa a uma referência padrão; 

 Capacidade de memória; 

 Dimensões do aparelho e do visor; 

 Volume de sangue necessário e tempo de realização do teste; 

 Facilidade de obtenção de tiras. 

Para além destes, fatores como a idade do individuo e demais características individuais 

devem também ser consideradas.  

10.5.2. Fontes de erro e outros interferentes 

São vários os fatores de erro que podem influenciar a precisão e exatidão dos resultados 

obtidos na determinação da glicemia, mais precisamente o desempenho do material (aparelho e 

tiras), a presença de interferentes, alguns fatores endógenos e exógenos e a técnica do utilizador. 

Este último revela-se a maior fonte de variabilidade nos valores obtidos. 

De seguida, encontram-se alguns dos principais fatores que podem constituir uma fonte de erro e 

as suas causas: 

 Aparelho: mal calibrado, manutenção inadequada, bateria fraca; 

 Tiras teste: fora do prazo, conservação imprópria; 

 Técnica do utilizador: quantidade de sangue insuficiente/em demasia, técnica 

incorreta; 

 Fatores exógenos: temperatura1, humidade1 e altitude; 

 Fatores endógenos: desidratação, hiperlipidemia, hiperosmolaridade, hematócrito 

elevado/baixo; 

 Alguns fármacos: doses elevadas de salicilatos e ácido ascórbico.  

1 As condições de temperatura aquando da realização dos testes deverão situar-se entre os 15,6ºC e os 35ºC e a humidade 

deve ser sempre inferior a 95%, sendo que são condições estabelecidas por cada fabricante [52]. 

10.5.3. Cuidados de conservação 

As embalagens das tiras teste devem ser sempre conservadas à temperatura ambiente, ao 

abrigo da luz e em local seco, uma vez que estas são sensíveis à luz, humidade e temperaturas 

extremas. No que diz respeito aos aparelhos, estes devem seguir as regras de manutenção e 

limpeza definidas pelo fabricante [52]. 

10.5.4. Técnica do utilizador 

Apesar da existência de inúmeros aparelhos de medição, cada um com características 

particulares determinadas pelos fabricantes, a técnica de determinação da glicémia apoia-se em 

metodologias gerais que são comuns a todas as marcas comerciais.  
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Seguem-se alguns cuidados básicos que o utilizador deve seguir aquando da medição para 

uma determinação segura e eficaz: 

a) Higiene das mãos – as mãos devem estar limpas e bem secas, não sendo necessária a 

utilização de álcool para desinfetar uma vez que pode não evaporar totalmente, 

interferindo com os resultados; 

b) Preparação para a picada – pender e aquecer a mão facilita a obtenção de uma gota de 

sangue com as dimensões adequadas por favorecer a circulação; 

c) Preparação da tira – deve ser retirada com cuidado, fechando a embalagem imediatamente 

a seguir 

d) Punção capilar – a utilização de lancetas tornam a punção capilar menos dolorosa; efetuar 

a picada no bordo lateral do dedo e não no centro para que a picada seja menos dolorosa 

já que é uma zona com menos terminações nervosas; 

e) Formação da gota – Manter a mão pendente após a picada para aumentar as dimensões 

da gota; a quantidade de sangue necessária varia com a tira utilizada; 

f) Contagem do tempo – inicia-se logo após a aplicação da gota de sangue na tira teste; 

variável de acordo com o tipo de aparelho e tiras utilizadas [52,53] 

10.6. Insulinoterapia 

O tratamento da diabetes tem como finalidade atingir e manter a normoglicemia para que o 

doente possa usufruir da vida com qualidade, atrasando ao máximo as complicações crónicas da 

diabetes. Assim, e como já foi referido anteriormente, doentes com diabetes tipo 1 necessitam de 

administrar insulina uma vez que é uma hormona natural no organismo humano responsável pela 

criação de energia e estes produzem pouca ou nenhuma. Os doentes com diabetes tipo 2, com o 

passar do tempo, vão perdendo a capacidade de sintetizar insulina e os antidiabéticos orais passam 

a ser menos eficazes. Para além disso, a insulinoterapia é ainda adotada em situações de carácter 

transitório, como por exemplo durante uma cirurgia ou gravidez [54]. 

Existem vários tipos de insulina, distinguindo-se a de ação rápida, intermédia e 

longa/prolongada que, têm em consideração a duração que esta se encontra ativa no organismo. 

Só o médico pode fazer a seleção consoante a rotina, hábitos alimentares e características 

particulares de cada doente, sendo sempre adaptada a cada caso [55]. 

Comercialmente encontra-se disponível insulina em frascos de 3 mL para utilizar em canetas 

reutilizáveis ou em seringas preparadas para a concentração a utilizar e ainda insulina em canetas 

pré-cheias. Estas últimas têm já uma carga de insulina e são descartáveis, sendo mais vantajosas 

do que as reutilizáveis uma vez que, para além de marcarem a dose com exatidão, apenas são 

necessárias as agulhas que são descartáveis e facilmente transportadas para qualquer lado [56]. 
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A insulina tem ainda condições especiais de conservação, devendo ser armazenada a uma 

temperatura entre os 2ºC e os 8ºC, pois só assim apresentam a devida estabilidade e ação biológica 

por aproximadamente 2 anos. Deve, por isso, ser armazenada no frigorífico mas nunca na porta, 

pois é onde existe uma maior variação de temperatura. Além disso, não deve ser armazenada no 

congelador uma vez que a proteína tem tendência a desnaturar. Depois de aberta a ampola, a 

insulina deve ser utilizada no espaço de um mês [57]. 

10.6.1. Técnica de administração de insulina 

Para que a administração de insulina seja segura e eficaz é muito importante que o doente 

aprenda, junto de um profissional de saúde, a melhor forma de aplicar já que, por exemplo, o 

tempo de absorção da insulina varia consoante o local onde é administrada. A absorção é mais 

rápida no abdómen, mais demorada nas nádegas e os braços e as pernas são os locais onde a 

absorção é mais lenta, daí serem ideais para administrações antes de dormir. Dentro das áreas 

referidas anteriormente, os locais onde é feita a injeção devem variar para que não haja a formação 

de nódulos que podem interferir com a absorção da insulina (lipodistrofias). Existem ainda outros 

fatores que influenciam a sua absorção: 

 Negativamente (leva a hiperglicemia) 

- Desidratação; 

- Frio; 

- Aumento da dose de insulina. 

 

 Positivamente (leva a hipoglicemia) 

- Exercício físico; 

- Massagem/aplicação de calor no local da administração [57, 58]; 

A técnica de administração consiste em fazer uma prega na pele com os dedos polegar e 

indicador, sem apertar muito e introduzir a agulha na pele com um movimento firme, criando um 

ângulo de 90º. Importa também salientar que a agulha não deve ser retirada imediatamente após 

injeção, pelo que é aconselhável esperar pelo menos 10 a 15 segundos.  

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 3. Técnica de administração de insulina pela a) barriga e b) braço 
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10.6.2. Alguns cuidados a ter  

Relativamente ao manuseamento da agulha e à conservação da insulina existem ainda alguns 

cuidados a ter e cabe ao farmacêutico passar a informação ao doente aquando do atendimento: 

 Lavar muito bem as mãos antes de cada administração; 

 A insulina deve ser aplicada à temperatura ambiente, devendo ser aquecida entre as 

mãos e não agitada, caso tenha saído imediatamente do frigorífico; 

 Por vezes a insulina apresenta um aspeto leitoso, devendo ser homogeneizada antes 

de administrada; 

 O local da injeção não deve ser massajado depois da administração e, se houver dor 

ou sangramento, pressionar 5-10 segundos; 

 A agulha deve ser rejeitada após cada administração e a nova agulha colocada 

imediatamente antes da administração seguinte; Hoje em dia, as agulhas são mais 

finas e frágeis de modo a tornar a administração menos dolorosa e mais confortável. 

Contudo, estas características tornam-nas naturalmente mais danificáveis, sendo 

possível que, após uma única administração, a agulha esteja imprópria para a 

seguinte. Para além disso, uma agulha já utilizada deixa de ser estéril, podendo 

conter no seu interior resíduos de insulina que podem cristalizar e impedir a 

passagem nas próximas injeções.  

 Após cada administração, a agulha deve ser colocada num recipiente de plástico 

que seja duro e tenha tampa de enroscar; 

 É muito importante o registo diário dos valores de glucose no sangue e das doses 

de insulina administradas;  

 De viagem, a insulina deve ser sempre conservada num saco térmico para garantir 

a sua estabilidade. Quando implica viajar para um local com fuso horário diferente, 

o doente deve dirigir-se ao médico de forma a saber se será ou não necessário 

algum fazer algum ajuste na posologia [57]. 

10.6.3. Intervenção farmacêutica  

A Diabetes Mellitus é uma doença cada vez mais frequente entre a população portuguesa, 

tendo tido em 2015 uma prevalência de 13,3%, em idades compreendidas entre os 20 e os 79 

anos. Quer isto dizer que mais de 1 milhão de portugueses, nesta faixa etária, tem diabetes [58,59]. 

Tendo em conta o panorama alarmante, é essencial educar a população não só no sentido da 

prevenção como também na adesão dos doentes ao método da autovigilância e do tratamento 
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responsável. Com este propósito achei pertinente a realização de uma sessão de esclarecimento a 

vários utentes da farmácia Beleza com vista a transmitir algumas informações sobre DM e garantir 

uma correta utilização e conservação do material utilizado tanto na autovigilância como no 

tratamento da doença. Ao longo de duas semanas, abordei os utentes diabéticos que apareciam na 

farmácia para lhes propor uma conversa sobre alguns cuidados a ter com a insulinoterapia e 

autovigilância. Além disso, pedi-lhes que nesse dia se fizessem acompanhar dos seus aparelhos 

de medição e dispositivos de insulinoterapia de modo a fazer uma abordagem mais prática. A 

sessão de esclarecimento decorreu no dia 6 de Agosto, pelas 10h00 no gabinete de atendimento 

personalizado da Farmácia Beleza. Compareceram seis utentes, dois dos quais 

insulinodependentes e todos na faixa etária dos 40-65. Comecei a sessão de esclarecimento com 

uma breve explicação sobre a doença e apresentação dos valores de glicémia considerados 

normais. Posteriormente pedi-lhes que fizessem a medição com os próprios aparelhos e fui 

anotando as irregularidades que via, sendo as mais comuns a utilização de tiras deformadas e a 

quantidade de sangue necessária para fazer a medição. Deparei-me também com aparelhos em 

condições precárias de manutenção que dificultavam a medição. Seguiu-se um tempo para 

esclarecimento de dúvidas e aperfeiçoamento da técnica terminando com uma explicação acerca 

dos cuidados a ter com a administração da insulina. Em 45 minutos e apesar de não ter conseguido 

chegar a um maior número de utentes como desejava, considero que a sessão de esclarecimento 

foi bem sucedida, com um elevado grau de satisfação por parte dos utentes. 
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Anexo 1:  Panfleto “Exposição solar e riscos associados” 
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Anexo 2: Folheto “ Onicomicoses – Esteja atento às suas unhas!” 
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Introduction 

Our internship took place between 22nd of January and 22nd of April, one month in three 

different hospitals. We had the opportunity to work at the Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul 

de Recuperare Polaris Medical and at the Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta". All the 

three hospitals are located in Cluj-Napoca, a city in the north of Romania.  

This experience improved our pharmaceutical knowledge and gave us many insights 

about the differences between the public and private system in Romania. Therefore, we could 

notice the big contrast among healthcare systems in Romania and in Portugal. This internship also 

gave us a great professional and social experience that we considered essential for our future.  
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Romania 

Romania, located in east central Europe, presents a total area of 238,391 km², with a 

population over than 19 million people. It´s capital is Bucharest and the country is divided into 

41 counties. Romania has joined the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 2004 and the 

European Union (EU) in 2007 [1]. 

Cluj-Napoca, which was considered the European Youth Capital in 2015, has around 330 

thousand habitants and it’s considered the capital of Transylvania. Nowadays, Cluj is a vibrant 

cultural and educational city due to the existence of several public and private universities. This 

fact makes Cluj the city with the largest percentage of student population in Romania. In fact, the 

"Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy (UMF) has the highest number of foreign 

students (2188), which is approximately one third of the total students [2].  

Currently, the health status in Romania is better than a few years ago. However, the 

average life expectancy remains among the lowest in the European Union. The access to the health 

system is not the same for all due to socio-economic differences. When it comes to political 

instability, the health system has presented some problems and there is a need to make 

adjustments at this level [3]. Recent reforms are aimed at reducing costs, such as by attempting to 

shift some of the health care costs to the population (through co-payments) and improve health 

expenditure monitoring [4]. 
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Polaris Medical  

The hospital  

The "Spital de recuperare Polaris Medical" is a private hospital established on September 

10, 2015. Since then, it provides, with the help of an elite team of 150 doctors (Anexo I), assistants 

and auxiliaries, personalized services that help people improve their health, confidence in the 

future, become active, encouraging regular daily activities and enjoying life with family. Due to 

its location in a unique natural setting of 6 hectares (Anexo I), it allows patients to enjoy a lot of 

outdoor time, including occupational therapy activities, development of rails in recovery 

programs or simply hiking [5]. 

The main purpose of the hospital is: “We wish that medical rehabilitation in Romania 

becomes easy and fast. We will succeed this by offering complex healthcare services and a 

holistic approach of patients. [6]. 

The hospital is divided into 5 floors, with 180 beds for continuous hospitalization and 14 

beds for daytime hospitalization and specialized outpatient clinic (Anexo I). On the ground floor 

there is a restaurant, cafeteria, hairdresser, multifunctional rooms with different spaces for 

relaxing and socializing. Patients, depending on their pathology, can benefit from several medical 

services, namely [5]:  

 Cardiovascular rehabilitation  

 Neurological rehabilitation  

 Psychiatry 

 Medical rehabilitation 

 Palliative care 

At the ambulatory service, there are doctors specialized in gastroenterology, 

endocrinology, diabetes and nutritional diseases, internal medicine and rheumatology, who 

provide the medical support needed for both inpatient and outpatient. Furthermore, related 

medical services, such as psychological evaluation and counselling, ergotherapy, speech therapy, 

smoking cessation counselling, help put into practice the concept of personalized medical 

recovery [5]. 

In addition, the hospital has a modern treatment base of more than 700 square meters, 

which allows activities such as hydrotherapy, therapeutic massage, thermotherapy, 

electrophysiotherapy, respiratory therapy, among others [5]. 
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The pharmacy 

The pharmacy is located outside the main building as shown in figure 1. It is divided into 

different sections. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Office/BIROU: head pharmacist office;  

 Deposit /DEPOZIT MATERIALE SANITARE and DEPOZIT PERFUZABILE (red): a 

place for the sanitary materials;  

 Deposit /DEPOZIT MEDICAMENT (yellow): a place for the medication;  

 Magistral preparations Laboratory/LABORATOR; 

 Dressing Room/SPALATOR: a place with lockers to save our belongings; 

 Office /OFICIU: a place where they can prepare all the prescriptions; 

 Toilet/ BAIE. 

The pharmacy staff 

At the pharmacy, the team is composed by only two pharmacists. One is the head 

pharmacist ("Sef Farmacie"), who has a PhD in pharmacy and is responsible for most of the 

bureaucracy involved, such as ordering and receiving materials and medicines. The other 

pharmacist, who was responsible and spent most of the internship with us, is a pharmaceutical 

specialist ("Farmacist specialist"), specialized in clinical pharmacy. 

 

The pharmacy work 

The pharmacy is in constant communication with the other hospital services. Drug and 

material requisitions arrive at the pharmacy via Sigma® and PowerAccount xCenterMed V68 

Figure 1. Pharmacy plant  
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programs, respectively. These are validated and then prepared to each service, taken by the 

clinical pharmacist itself or by a nurse to the corresponding service. Most of the medication is 

stored in the "depozit", however, the one with the shorter shelf life is in the "officiu", being the 

first to leave for the different services when preparing the requisitions. At this level we had the 

opportunity to contact with various drugs used in Portugal, which we recognized easily by the 

active substance. We have also been in contact with other active substances which we weren’t 

familiarized with, making learning about its use and adverse effects, quite interesting. 

It was also possible to see a big difference regarding the public hospitals where we had 

the opportunity to work. Polaris has several drugs available from different laboratories, allowing 

them to customize each patient's therapy according to their needs and preferences. However, in 

public hospitals, the drug is chosen based on a market analysis, and the lowest cost is selected. 

Thus, for each available active substance, there is only one laboratory. For example, Sortis® 

(Pfizer) and Torvacard® (Zentiva) (Statins) for the same active substance can be found in the 

private hospital, as well as Betaloc® (AstraZeneca) and metoprolol (b-blockers) which are not 

possible to find in the public hospital. 

We also highlighted a more active collaboration between the doctor and the 

clinical pharmacist in this hospital. In support of this statement, we have the example of 

a patient taking amiodorone (anti-arrhythmic) with action in the cardiovascular system. 

It was presented to us the possibility of administrating venlafaxine after admission of a 

patient to the psychiatry ward. In order to ensure patient’s safety, the doctor requested 

support from the clinical pharmacy to see if the simultaneous administration of these 

drugs would be appropriate. After a bit of research, it was concluded that the 

administration of both was not safe, for example the conjugation should not be done, since 

the same enzyme (CYP2D6) metabolizes amiodorone and venlafaxine. So, if there is a 

decrease in the amiodarone’s effect, there will be an increase of the QT interval [7]. We 

were also in touch with another case of a patient in the cardiology ward with a phlebitis, who was 

being treated with vancomycin, a nephrotoxic drug. The treatment started with doses of 1g daily 

and, after blood tests, there was a marked increase in serum creatinine and consequently a 

decrease in renal clearance. Therefore, it was necessary to reduce the daily dose to 500mg. 

However, the clearance value declined again and, to ensure patient’s safety, the doctor asked for 

pharmaceutical advice. The suggestion given by the pharmacist was based on 3 principles: the 

antibiogram, the inflammatory indicators and the clinical state. The patient was discharged, once 

he improved his clinical condition, however in case he got worse, he should return to the hospital 

to start the treatment with Linezolid [8]. 

In 2016, the Romanian legislation suffer some changes, among them, the obligation to 

report the use of all antibiotics at hospital level. Since then, all the antibiotics used in the hospital 
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have been registered to guarantee a greater control on their sustainable use (Appendix II and III). 

For this, it is used the DDD. It is generally reported in units that control population size differences 

(such as 1000 people). This provides a measure of exposure or therapeutic intensity in a defined 

population, allowing comparisons across various time periods and population groups. Drug 

utilization should ideally be presented using a relevant denominator for the health context, such 

as numbers of DDDs per 1000 inhabitants per day, DDD per inhabitant per year, or as DDDs per 

100 bed days. In this hospital the calculation is done by taking into account the number of bed-

days. A bed day is a day during which a person is confined to a bed and in which the patient stays 

overnight in a hospital [9]. 

Prior to our arrival, this process was performed manually on an excel sheet. However, it 

was suggested that we explore a recently developed program, AMC Tool [10], in order to be able 

to implement its use in the pharmacy, given its greater ease of use.  

In Romania, the report of adverse effects of medicines are optional, not mandatory by 

legislation, but it is expected to become mandatory next year. Moreover, to have a better control 

at this level, the pharmacy is also trying to implement a pharmacovigilance program. 

In the reception of medicines or sanitary materials, a qualitative and quantitative review 

is always made (series; expiration date; when, where and what substance was responsible for the 

adverse effect) so traceability can be made in cases where side effects are reported. 

 

The laboratory  

During the internship at this hospital, we also had the opportunity to work in the 

laboratory and prepare a formulation used for the treatment of pressure ulcers of immobilized 

patients (Figure 2.-4.). This consisted on the preparation of a base cream in which several active 

substances were subsequently incorporated, among them: chloramphenicol (antibiotic), vitamins 

B6 and B1 (tissue regeneration), lidocaine hydrochloride (local anaesthetic) and insulin. The use 

of insulin has drawn our attention, since it is not usual to use it topically. We presented this 

question to the clinical pharmacist, who explained us that, by evidence, the use of insulin in this 

formulation can accelerate wound healing. Its molecular structure is similar to IGF, especially 

IGF-1, which acts as a growth factor [11]. 

It´s also important to mention that lidocaine can’t be used in infected wounds, because 

when in contact with it, it’s formed p-aminobenzoic acid which is a growth factor of 

microorganisms [12]. 
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Figure 2. The formulation of the base 

 

Figure 3. Preparation of the cream for the treatment of pressure 

ulcers of immobilized patients 

 

Figure 4. Final product 
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Spitalul Clinic de Recuperare 

The hospital 

The Spitalul Clinic de Recuperare was another one of the hospitals that welcomed us in 

our internship. It was inaugurated in May 1978 and is the only state Clinical Recovery Hospital 

in Transylvania, offering a wide range of specialized medical services to the entire population in 

need of rehabilitation. 

Every year, it receives on average 11,000 hospitalizations and about 60,000 outpatients 

(ambulatory). In the country, there are only two hospitals with this speciality, so their contribution 

is very important for the maintenance of the health of the Romanian population. The hospital is 

composed of several multidisciplinary teams that work together to minimize or even prevent the 

repercussions of some diseases or accidents and have as main objective to promote total recovery, 

also considering the mental and social health of patients. 

It’s divided into 9 floors with the cafeteria, some changing rooms and an office of 

consultations for outpatients in the underground floor. The pharmacy is located on the ground 

floor as well as the physiotherapy ward and administration rooms. From the first to the seventh 

floor we can find all the different services of the Hospital such as: 

 Neurology 

 Cardiology 

 Orthopedy-Traumatology 

 Balneology 

 Intensive Therapy and Anaesthesia (ATI) 

 Plastic Surgery 

On each floor, there are about 12 rooms with 5 or 6 beds each. Some services occupy 

only 1 floor while others can occupy 2. Surgeries take place on the top floor, where the operating 

room is located. The Hospital also has a Laboratory of Clinical Analysis and a Recovery 

Laboratory that aims to offer to both, inpatients and outpatients, several medical services such as 

laser therapy, ultrasound, mud and paraffin applications, massages, physiotherapy and other 

procedures that contribute to the progress of their recovery. 
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The pharmacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The pharmacy is located on the ground floor of the hospital and as we can see in fig.5 it 

is divided into several different sections: 

 Dressing Room/VESTIAR (white): Where we and the staff could change our clothes 

and save our personal belongings. It was also used as an area to socialize and to eat; 

 Magistral preparations Laboratory/RECEPTURA (red); 

 Computer Room/ CAMERA CALCULATOIRE (green): an area for the reception, 

analyzation and validation of the prescriptions; 

 Office/BIROU: Where the pharmacy administration work takes place; 

 OFICINA (Black): A place where they can dispense to all the services the medication 

ordered from the prescriptions; 

 3 storage places/ DEPOZIT (purple): a place for the medication (two on top) and the 

medical devices (the one below). 

The pharmacy staff 

The team consists of two pharmacists (head pharmacists) and five assistants. The head 

pharmacist ("Farmacist Sef)" is the person with the highest academic degree and is responsible 

for maintaining the workflow of the pharmacy. Assistant pharmacists are responsible for the 

Figure 5. Pharmacy plant 
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preparation of the medication required by the different services and are also responsible for 

receiving the trainee students by teaching them and assisting them in any aspect they find relevant. 

The pharmacy work 

The main purpose of the pharmacy is to prepare all the medication that is required by the 

different wards in the hospital. The pharmacist validates the doctor’s prescription and then 

prepares the medication, mostly located in the "Oficina", placing it in boxes and then send to the 

various wards according to their requests. (photos of the room). 

At the Oficina, we were able to be in contact with several medicines in different 

pharmaceutical forms. In most cases, tablets were the more usual one, however, syrups, powders 

for oral suspensions, perfusion solutions, injectables, suppositories and dermal patches were also 

among the contacted forms. Many of these medicines are available at European level, so we were 

able to recognize them by the name of the active substance and even the trademark names. 

Additionally, we had the opportunity to know some medicines of exclusive existence in 

Romania, such as Trombostop® (Terapia) and Aspenter® (Terapia) (anticoagulants). The fact 

that we could know about new active substances as well as its therapeutic use and adverse effects, 

was very interesting for our learning. In general, the medication consisted of antibiotics, 

analgesics, muscle relaxants, anti-depressants, anti-inflammatories, antihypertensives and 

anticoagulants since, in the case of a rehabilitation hospital, these are responsible for controlling 

the patient's condition, as well as to alleviate their suffering and avoid the occurrence of side 

effects. 

 

The laboratory  

During the internship, we also had the opportunity to work in the laboratory with the help 

of the head pharmacist. Despite its small size, the laboratory had all the necessary materials to 

prepare the required medication, such as analytical scales, packaging containers and a water 

distiller device. Whenever the medication did not exist in the market or if it was very expensive, 

it was asked to the laboratory. Among the preparations that we were asked to do, are iodine 

tincture, chloramine 0.2% solution and hydrogen peroxide solution, being relatively easy to 

perform. Most of the active substances were in the form of powder being subsequently dissolved 

in the distilled water. At the end of the preparation, it was necessary to register the prescription 

by writing the date of preparation, the quantity and batches of the products used. 
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Oncology Institute 

The hospital 

The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta" (IOCN) was one of the hospitals that 

hosted us for a month, giving us the opportunity to acquire new knowledge.  

The Institute of Oncology was established in 1929 by Professor Iuliu Moldovan, under 

the name of "The Institute for Research and Treatment of Cancer". Presently, the Institute has the 

name of Professor Ion Chiricuţă, who has remodelled the place. It is a complete cancer centre of 

national public interest, with juridical personality, dependent of the Ministry of Public Health. 

The Institute offers preventive, palliative and curative medical services in the oncologic 

department, as well as researches and learning opportunities [13]. 

The Institute consists in 6 laboratories:  

 Medical analysis; 

 Radiology and Medical Imaging; 

 Nuclear Medicine; 

 Anatomical pathology; 

 Functional Genomics, Proteomics and Experimental Pathology; 

 Radiotherapy, Tumour and Radiobiology. 

It is also divided into 12 clinical sections: 

 Intensive care unit; 

 Surgery I; 

 Surgery I ORL; 

 Surgery II; 

 Surgery II gynecology; 

 Surgery II urology; 

 Medical Oncology; 

 Hematology; 

 Onco-pediatrics; 

 Radiotherapy I; 

 Radiotherapy II; 

 Radiotherapy III. 

It is a place where we took notice of a great and organized teamwork, in order to provide 

the best services for the 10 thousand patients per year [13]. 
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The Pharmacy 

The pharmacy of the Oncology Institute is divide in:  

 Entrance; 

 Place where the solvents and purified water are stored (Distilare); 

 Three storage places (Depozit); 

 Toilet (Baie); 

 Magistral preparation laboratory (Receptura); 

 Living room with lockers used as an eating and socializing area (Vestiar); 

 A place where the prescription of the oral drugs, for adjuvant therapy and adverse 

effects, is validated and dispensed to the diverse areas of the hospital (Oficina); 

 Economic office of the pharmacy where all the financial decisions are taken 

(Calculatoare); 

 A place where cytostatic drugs are calculated and validated according to the 

patient and the labels are printed, and a chamber where these drugs are prepared, 

diluted and dispensed (Modul cytostatic); 

 Administrative service (Ghiseu), the place where the orders of medication are 

made and the suppliers are contacted; 

 Pharmaceutical chief office (Farm. Sef). 

It is notorious in the hospital pharmacy, the sectioning in two main areas: the preparation 

of the cytostatics and the preparation of usual drugs. This division is made through a door with a 

code and it is worth to mention that this is an area of special attention. 

 

 

Figure 6. Pharmacy plant 
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The pharmacy staff  

The team consists 23 people including medical and pharmacy assistants, pharmacists and 

pharmacy techniques. 

 

The pharmacy work 

Preparation of usual drugs: 

The hospital pharmacy is linked to the different hospital services, in order to respond to 

their requests and needs. 

The "Oficina" is where we can find the usual medication, for example, all the medication 

used in adjuvant cancer therapy. In this place, we can find tablets, injectable preparations, 

suppositories, oral solutions, among others. According to the requests, pharmacists have to 

validate the prescription through a Software and dispense the requested medication for the 

different services, such as radiotherapy, pediatrics, surgery, chemotherapy, urology, urgency and 

ambulatory. 

Here we had the opportunity to be in contact with drugs approved in Europe and with 

others that are not approved in Portugal. In this area, we learned the purposes of certain supportive 

medication that have the function of minimizing the side effects of the therapy used in the 

treatment of cancer. The most observed adverse effects in these patients are: vomiting, nausea, 

pain, alopecia, diarrhea, among others. As an example of adjunctive therapy, it is common to use 

corticosteroids to prevent rash, antiemetics when the therapeutic regimens include cisplatin, 

benzodiazepines to prevent adverse reactions such as dyspnea and antibiotics to prevent infections 

due to patients weakened immune status. 

We were also told that the most expensive medication needs a special prescription, which 

is subsequently approved by the hospital's financial department. In addition, monoclonal 

antibodies, which are only indicated when the patient does not respond to other therapies, also 

need this special prescription [14]. 

 

Cytostatics preparation room: 

 

The cytostatics area is a very important area in the hospital, that is divided in three 

different areas. A dressing room, a place with shelves and refrigerators containing the drugs used 

to prepare the cytostatics and an area where the cytostatic medicines are diluted according to the 

prescription. This main room, where the drugs are diluted, is equipped with a vertical laminar 

flow chamber with HEPA filters. 
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The correct selection and use of personal protective equipment (PPE) is required to both 

ensure the protection of the operator and sterility of the end product. This equipment must be 

worn to protect personnel during the preparation of cytostatic drugs and during other activities 

where they may encounter hazardous drugs. PPE includes gloves, boots or overshoes, gowns or 

coveralls, head coverings, masks and protective eyewear. Activities may include handling vials 

or finished products, opening drug packaging, labelling drug containers, or waste disposal. 

The whole procedure is done inside a hood, with sterilized material and with an oxygen 

mask for protection. 

The medicines are prepared by different professionals, correctly equipped and that change 

the schedule in order to minimize the time of exposure to the drugs. 

For the preparation, calculations are performed to determine the required quantities of 

each active substance and syringes are used to dilute with the respective solution. 

When the dilution is finished, the medication is placed in a bag with a label, sealed and 

dispensed inside a window that allows access to the dispensing room, and is later collected by 

professionals (nurses or assistants), who will distribute the medication in the hospital in each 

respective area. If the substance is light sensitive, the drug must be stored in a properly sealed and 

identified black bag. In this case, the bag must be identified with a label equal to that of the vial 

containing the active substance, unlike transparent bags which only require a label for 

identification. 

In this area, the role of the pharmacist is to confirm all medication, being the pharmacy 

responsible for the patients’ care and for the protection of the personnel involved in the 

handling/preparation of the cytostatic drugs. 

Our work as interns in this area of the hospital, initially consisted in collecting the drugs 

prescribed by the doctors and placing them at the disposal of the nurses for their dilution. In a 

second phase, we entered the preparation area to assist their dilution, using appropriate protective 

equipment. At the end of the internship period at this hospital, we had the opportunity to prepare 

the dilutions of some cytostatics, following all the procedures we learned in the previous days [14]. 
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Appendix 

Appendix I. Schematic representation of the Polaris Medical structure 
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Appendix II. List of antibiotics with restricted use 

 

Appendix III. Form for requesting antibiotics 
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Appendix IV. Cytostatic medicines list 
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Appendix V. Stupefacient medicines list 
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Appendix VI. Usual medicines list 
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