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RESUMO 
 

O estágio profissionalizante em Ciências Farmacêuticas assume-se como uma 

unidade curricular crucial inserida na etapa final do Plano Oficial do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, pois envolve o primeiro contacto dos 

estudantes com a realidade profissional, proporcionando um desafio de natureza 

prática e clínica.  

O presente relatório corresponde à descrição das atividades realizadas na 

farmácia Bom Despacho da Maia, entre dezembro de 2018 e março de 2019, no 

contexto de farmácia comunitária. Este, encontra-se dividido em duas partes. 

A parte 1 do relatório consiste na descrição do funcionamento da farmácia Bom 

Despacho, incluindo as principais atividades por mim desenvolvidas, como a 

receção e conferência de encomendas, armazenamento de medicamentos, controlo 

dos prazos de validade, dispensa de medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita 

médica, manipulados, estupefacientes e psicotrópicos, suplementos alimentares, 

produtos de fitoterapia, homeopatia, puericultura, dispositivos médicos, 

medicamentos veterinários e produtos de cosmética e higiene pessoal, avaliação e 

interpretação de prescrições médicas, aconselhamento e indicação farmacêutica, 

acompanhamento na automedicação, promoção da adesão à terapêutica e 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. 

A parte 2 descreve os projetos ligados à prática profissional realizados no 

decorrer do estágio, projetos esses que considero que tenham sido fundamentais no 

desenvolvimento das minhas competências enquanto futura farmacêutica.  
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA 

BOM DESPACHO 

1. INTRODUÇÃO 
O estágio profissionalizante é, na grande maioria dos casos, o primeiro contacto 

do estudante com a realidade profissional. Este constitui, assim, um momento crucial 

no desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. Após uma aprendizagem 

teórico-científica ao longo de nove semestres chega agora a altura de lidar com a 

componente prática de todo o conhecimento adquirido anteriormente, neste caso, 

sob o contexto de farmácia comunitária. O estágio representa, assim, uma nova 

etapa de aprendizagem, com o objetivo de auxiliar na preparação técnica e 

deontológica para o futuro desempenho da profissão farmacêutica de acordo com o 

Ato Farmacêutico (art.º 75 - Dec. Lei nº 131/2015). 

O «Ato Farmacêutico» define as principais funções do farmacêutico, sendo de 

destacar na área da farmácia comunitária a preparação, controlo, seleção, 

aquisição, armazenamento e dispensa de medicamentos humanos, veterinários e 

dispositivos médicos; a interpretação e avaliação das prescrições médicas; o 

provimento de informação sobre o medicamento tanto a profissionais de saúde como 

aos doentes para uma correta utilização e o acompanhamento, vigilância e controlo 

da utilização de medicamentos e dispositivos médicos. 

A farmácia comunitária é um local de prestação de serviços de saúde, e dada a 

sua acessibilidade à população, é uma porta de entrada no Sistema de Saúde. O 

farmacêutico comunitário apresenta-se numa posição privilegiada para poder 

contribuir em diversas áreas, tais como a gestão da terapêutica, administração de 

medicamentos, determinação de parâmetros fisiológicos e biológicos, deteção 

precoce de diversas doenças, promoção de estilos de vida mais saudáveis, entre 

outros. 

O presente relatório descreve as atividades realizadas no âmbito do estágio 

curricular em farmácia comunitária entre 6 de Dezembro de 2018 e 5 de Março de 

2019 e o cronograma dessas mesmas atividades encontra-se demonstrado no 

anexo I. 
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2. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA BOM DESPACHO 

2.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A Farmácia Bom Despacho (FBD) localiza-se na Rua Padre António Vieira, nº 

39, no centro da freguesia da Cidade da Maia, no distrito do Porto, Portugal. 

Encontra-se numa zona privilegiada, rodeada por várias lojas comerciais, clínicas 

dentárias, da Câmara Municipal, de um hospital privado, de um centro de saúde, de 

escolas e de uma paragem do metro, o que a torna numa zona bastante 

movimentada. 

2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento da FBD é entre as 9:00h e as 24:00h, de segunda-

feira a domingo e ainda em turno de serviço permanente de acordo com a 

calendarização previamente definida para as farmácias do concelho da Maia. As 

escalas de turnos permanentes são afixadas na montra da farmácia, visíveis desde 

o exterior, de acordo com a legislação vigente [1]. 

2.3. ESPAÇO FÍSICO 

O espaço físico e funcional da FBD obedece aos requisitos estabelecidos pelo 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, bem como às Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária, no que diz respeito ao espaço físico 

interno e externo da farmácia [2,3]. 

2.3.1. Espaço exterior 

A FBD encontra-se devidamente identificada com a palavra “FARMÁCIA” e pelo 

símbolo “cruz verde” iluminado durante a noite, apresentando também uma placa de 

identificação da proprietária e da diretora técnica no exterior (anexo II). 
Uma vez que se encontra num local ligeiramente elevado em relação ao nível da 

rua, existe uma rampa e uma porta automática para facilitar o acesso a todos os 

utentes, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. 

2.3.2. Espaço interior 

O interior da FBD é um espaço amplo, devidamente iluminado e ventilado, com 

um ambiente calmo e profissional, criando as condições necessárias para uma 

comunicação eficaz com os utentes.  
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A farmácia é constituída pelo front office, back office e instalações sanitárias, no 

rés-do-chão, e o armazém, o laboratório, o gabinete de Direção Técnica e 

instalações sanitárias no primeiro andar. A farmácia dispõe ainda de um elevador 

para transporte de mercadorias entre os diferentes pisos. 

No front office encontram-se 5 balcões de atendimento ao público com os 

respetivos terminais informáticos, junto dos quais podemos encontrar vários 

expositores com medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), devendo 

estes produtos ser vendidos segundo aconselhamento farmacêutico adequado 

(anexo III), uma zona de espera com expositores de produtos de dermocosmética 

(anexo IV), duas montras, voltadas para o exterior, decoradas com temas e 

produtos sazonais e uma área destinada à determinação da pressão arterial (anexo 
V).  

No back office encontram-se os armários de armazenamento de medicamentos 

que possuem gavetas, que permitem organizá-los, de forma alfabética, em diversas 

secções (comprimidos e cápsulas, pomadas e cremes, inaladores e soluções para 

nebulização, xaropes, produtos nasais, produtos de uso externo, gotas orais, 

produtos oftálmicos, ampolas, produtos ginecológicos e produtos do protocolo da 

diabetes) (anexo VI), um frigorifico para os produtos que requerem refrigeração, 

como vacinas e insulinas (2º- 8ºC) e uma área para a receção de encomendas 

(anexo VII). Esta zona contém, ainda, o material informático e os arquivos de 

informação necessários para os trabalhos de gestão farmacêutica, bem como de 

gestão e receção de encomendas.  

No armazém (anexo VIII) são mantidos os excedentes, isto é, os medicamentos 

e produtos de saúde (MPS) que não têm lugar no piso inferior. O laboratório (anexo 
IX) dispõe de materiais e matérias-primas usadas na preparação de manipulados, 

assim como vários livros e documentos de consulta. 

2.4. RECURSOS HUMANOS 

A equipa da FBD é constituída pela proprietária, a Dr.ª Elisabete Carvalho, a 

diretora técnica, a Dr.ª Sara Baptista, o gerente, duas farmacêuticas, seis técnicos 

de diagnóstico e terapêutica e uma funcionária de limpeza. Deste modo, a FBD 

cumpre com os requisitos estipulados pelo regime jurídico das farmácias de oficina 

dispondo de, pelo menos, um diretor técnico e de mais um farmacêutico, apoiados 

por uma equipa técnica e outro pessoal com habilitações adequadas [2]. 
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2.5. DIVULGAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

Para além da exposição e divulgação em montras e lineares, a FBD encontra-se, 

também, representada nas redes sociais. É possível encontrar na página oficial do 

Facebook da farmácia, informação relativa à sua localização, horário de atendimento 

e contactos [4]. 

Encontra-se também disponibilizada informação relativa a diferentes promoções 

e produtos novos disponíveis, bem como algumas notícias destinadas à promoção 

de saúde e prevenção da doença na população. 

2.6. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático (SI) utilizado na FBD designa-se 4DigitalCare. Este SI 

permite a dispensa de medicamentos, a gestão de stocks, controlo de prazos de 

validade, realização de encomendas e devoluções, entre outras funções. 

No atendimento público, este SI torna-se uma ferramenta útil, uma vez que 

permite aceder a diversos indicadores de desempenho, tais como o stock atual de 

determinado produto e a sua rentabilidade. Encontra-se também disponibilizado no 

software todos os medicamentos genéricos disponíveis, incluindo de igual modo o 

seu preço e lucro associado, sendo que também são identificados os medicamentos 

com disponibilidade reduzida, designados rateados.  

Este SI permite também o acesso imediato a possíveis fornecedores de 

determinado medicamento, assim, caso o medicamento solicitado esteja 

indisponível, o software possibilita a encomenda do designado produto na hora do 

atendimento, sendo que os tempos de entrega dessa mesma encomenda variam de 

acordo com o fornecedor escolhido. De igual modo, associado a determinado 

produto ético, é possível aceder à secção INFARMED, na qual está descrita a classe 

a que o medicamento pertence, assim como a posologia associada, sendo ainda 

permitido o acesso direto ao “Folheto Informativo” e ao “RCM”, de modo a obter 

informação científica mais detalhada sobre o mesmo. 

É também possível a criação e gestão de fichas de cliente através do SI, o que 

facilita o acesso à informação pessoal de cada utente e permite o registo do histórico 

de vendas, facilitando o acompanhamento do utente por parte do profissional de 

saúde. 
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Cada colaborador tem um código de acesso ao SI, tendo-me sido atribuído um 

também a mim, na qualidade de estagiária. No decorrer do estágio acedi a este 

software diariamente e considero-o acessível, intuitivo e de fácil adaptação. 

3. ENCOMENDAS E GESTÃO DE PRODUTOS 
A Farmácia Comunitária assume-se hoje em dia não apenas como um local de 

prestação de serviços de saúde, mas também como um ponto comercial. Tal, requer 

a adaptação do farmacêutico enquanto gestor e administrador, de modo a garantir o 

suprimento das necessidades dos clientes, aliando a vertente comercial à vertente 

ética e de saúde pública. Sendo assim, a gestão de produtos e encomendas de uma 

farmácia comunitária representa um aspeto fulcral da vertente comercial da mesma. 

3.1. REALIZAÇÃO E RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

A aquisição de MPS constitui uma das etapas determinantes para a subsistência 

de uma farmácia, visto que a escolha cuidada de fornecedores permite oferecer as 

melhores condições aos utentes. 

Deste modo, as encomendas podem ser feitas diretamente aos laboratórios ou 

por intermediário de distribuidores grossistas. A FBD trabalha primariamente com 

seis empresas de distribuição, sendo elas a Alliance Healthcare, Empifarma, 

Magium farma, OCP Portugal, Plural e Udifar. É também possível a negociação 

direta com os laboratórios, como é o caso dos produtos da GSK (EnoÒ, FenistilÒ, 

ParodontaxÒ, VibrocilÒ, VoltarenÒ Emulgel, VoltarenÒ Emulgelex, ZoviraxÒ), da 

Bene (Ben-u-ronÒ) e da Pharmakern. No entanto, a maioria das encomendas é 

efetuada a distribuidores, geralmente através do SI, embora também possa ser 

realizada através de contacto telefónico. 

É possível realizar vários tipos de encomendas, como por exemplo, encomendas 

mensais, de maior dimensão ou então encomendas diárias ou instantâneas mais 

reduzidas. 

O SI apresenta um menu para a realização de encomendas, no qual é gerada 

uma lista de produtos sugeridos para adquisição. Cada produto apresentado nesta 

lista deve ser avaliado relativamente ao stock existente na farmácia, a sua 

rotatividade e o seu preço de custo. O número de unidades adquiridas é decidido 

com base no volume de vendas dos últimos dois meses à realização da encomenda 

e as vendas previstas para o mês seguinte, considerando as vendas que ocorreram 
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no mesmo mês, mas do ano anterior. A compra de alguns produtos também varia de 

acordo com a sazonalidade (por exemplo, no verão aumentam as vendas de anti-

histamínicos tópicos e no inverno aumenta a procura de descongestionantes 

nasais). Para cada produto é então selecionado o fornecedor mais vantajoso, tendo 

em conta aquele que oferece melhores condições de compra. 

Na FBD, as encomendas são normalmente realizadas durante a tarde, sendo 

uma tarefa rotativa entre os diferentes elementos da equipa. 

As encomendas instantâneas são efetuadas no momento de atendimento ao 

balcão quando o utente solicita um produto que se encontra momentaneamente 

indisponível na farmácia, mas disponível nos fornecedores diários, sendo o pedido 

feito, por norma, de acordo com o preço apresentado e a data e hora de entrega do 

mesmo. 

De forma a melhorar o acesso a medicamentos pertencentes à lista de 

medicamentos cuja distribuição intracomunitária é sujeita a notificação ao 

INFARMED, a farmácia tem acesso a vias excecionais de aquisição destes mesmos. 

Uma destas vias é a «Via Verde do Medicamento». Alguns medicamentos incluídos 

nesta lista são o brometo de ipatrópio (Atrovent® unidose, Unifarma), a dapaglifozina 

(Forxiga®, AstraZeneca), a insulina glargina (Lantus®, Sanofi Aventis), a 

enoxaparina sódica (Lovenox®, Sanofi) e o brometo de tiotrópio (Spiriva® cápsulas, 

Boehringer Ingelheim). 

Nestes casos, a Farmácia coloca a encomenda Via Verde ao distribuidor 

aderente, com base numa receita médica válida. O distribuidor satisfaz o pedido com 

o stock reservado para este canal, atribuído pelo titular de autorização de introdução 

no mercado (AIM) do medicamento. 

Ao longo do estágio procedi à realização de várias encomendas instantâneas. 

Apesar de não ter realizado nenhuma encomenda programada, foi-me explicado 

todo o processo e assisti à realização da mesma. 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores específicos, 

designados “banheiras”, em horário pré-estabelecido pelos distribuidores que 

acedem à zona de receção de encomendas por uma entrada lateral de fácil acesso. 

Cada contentor possui um código interno, que possibilita a associação do seu 

conteúdo à respetiva fatura. Os produtos de frio são enviados em contentores 

térmicos facilmente identificáveis, sendo que apresentam prioridade na receção e 

armazenamento do mesmo. 
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Anexado aos contentores existe sempre uma fatura (original e duplicado) com 

numeração interna, que identifica o fornecedor, a farmácia e os produtos enviados, 

de acordo com o código nacional do produto (CNP) e segundo o nome comercial ou 

denominação comum internacional (DCI). 

No momento da receção deve-se verificar o lote, prazo de validade e, no caso de 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), se o preço marcado em cada 

produto, o preço de venda ao público (PVP), corresponde ao autorizado pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), se o 

número de embalagens enviadas correspondem à quantidade encomendada, se a 

embalagem não se encontra danificada e se o preço de venda à farmácia 

corresponde ao indicado aquando da realização da encomenda.  

No caso de MNSRM e restantes produtos de venda livre, ao contrário dos 

produtos éticos, não têm preço marcado na embalagem, sendo este decidido pela 

farmácia. A marcação do preço de cada produto tem em conta o preço de venda à 

farmácia e a margem de lucro estipulada pela mesma. 

No final, verifica-se se o número de produtos faturados e o valor total da fatura, 

finalizando-se a receção com o preenchimento do número associado à fatura, sendo 

esta arquivada para a contabilidade. 

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

encomenda, vice-versa, ou caso exista uma disparidade entre o PVP da fatura e o 

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

devendo de seguida proceder-se conforme as instruções facultadas e aguardando a 

regularização da situação por parte do distribuidor.  

Uma das primeiras tarefas que me foram delegadas no período de estágio foi a 

receção de encomendas. Esta tarefa permitiu-me ter um maior contacto com os 

diferentes MPS que são comercializados na FBD, de modo a reconhecê-los, 

conferindo a noção de rotatividade dos produtos e facilitando um posterior 

aconselhamento mais informado e consciente no atendimento ao público.  

3.2. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

O armazenamento de produtos nos respetivos locais surge no seguimento da 

receção de encomendas e deve ser efetuado de acordo com as características de 

conservação dos MPS. Estes devem ser armazenados em condições de 

temperatura e humidade controladas e monitorizadas, devendo a temperatura no 
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local ser inferior a 25ºC e a humidade inferior a 60%. Os MPS que necessitam de 

refrigeração, devem ser armazenados no frigorífico (temperaturas entre os 2ºC e os 

8ºC) [3]. 

O armazenamento de todos os produtos segue os princípios first in, first out 

(FIFO) e first expired, first out (FEFO), sendo os produtos pré-existentes colocados 

numa posição anterior aos que chegam de acordo com o seu prazo de validade, 

minimizando-se, desta forma, o desaproveitamento dos recursos. 

A FBD dispões de zonas de armazenamento estabelecidas, de modo a promover 

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

solicitado pelo utente: 

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

produtos de dermocosmética e higiene corporal, artigos de puericultura, de 

higiene oral e ainda alguns dispositivos médicos.  

• Back office: local onde existem armários e gavetas, organizados por ordem 

alfabética de nome comercial onde se armazenam a maioria dos MPS. 

• Frigorífico: onde se armazenam os medicamentos que necessitam de 

refrigeração, nomeadamente insulinas, algumas vacinas, hormonas, gotas 

oculares e orais. 

• Armazém: local com prateleiras onde são colocados os excedentes. 

O armazenamento de produtos foi, a par da receção de encomendas, a principal 

tarefa que desempenhei nas primeiras três semanas de estágio. Esta tarefa revelou-

se extremamente importante não só para conhecer os produtos que existem no 

mercado e, mais especificamente, na FBD, como também para saber em que locais 

da farmácia estes se encontram, algo que se revelaria de maior importância durante 

o atendimento numa fase posterior. 

3.3. CONTROLO E REGISTO DE ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Relativamente aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, atendendo 

aos seus efeitos a nível do sistema nervoso central, estes são sujeitos a um controlo 

mais rigoroso que os demais.  

Segundo a legislação específica que efetua o controlo restrito de Medicamentos 

Estupefacientes e Psicotrópicos, a receção de encomendas destes medicamentos é 

acompanhada por um documento de requisição específica, em duplicado e assinado 

pelo fornecedor. O farmacêutico responsável, neste caso a Dr.ª Sara Baptista, deve 



 

 9 

datar, carimbar e assinar o documento, enviar um exemplar de volta ao fornecedor e 

arquivar o original na farmácia durante três anos, conforme descrito na legislação 

em vigor [5].  

Uma vez na farmácia, estes devem ser armazenados logo após a sua 

conferência e entrada no SI, de modo a prevenir extravios, e são mantidos 

separados dos restantes medicamentos, numa gaveta ou armário com fechadura. 

3.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE  

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

qualidade e segurança dos produtos dispensados, sendo este controlo efetuado em 

dois momentos distintos.  

O primeiro, como já foi mencionado anteriormente, é efetuado diariamente no 

momento de receção de encomendas. O segundo, é realizado mensalmente através 

da impressão de uma lista obtida a partir do SI, que contém os produtos a expirar a 

validade nos três meses subsequentes. A confirmação dos prazos de validade é 

feita manualmente, sendo os produtos recolhidos, separados dos restantes e 

enviados ao distribuidor juntamente com uma nota de devolução e, posteriormente, 

quando aceite, este procede à troca dos produtos ou ao envio de uma nota de 

crédito. 

No decorrer do estágio conferi os prazos de validade dos produtos rececionados 

e efetuei, também, o controlo mensal dos mesmos. 

3.5. INCONFORMIDADES E DEVOLUÇÕES 

A necessidade de devolução de um produto ao fornecedor pode ser devido a 

diversas inconformidades, geralmente detetadas na receção do mesmo, como 

embalagens danificadas, alteração do preço, pedidos feitos por engano, ausência de 

pedido, aproximação do fim do prazo de validade ou casos em que a cadeia de frio 

não foi respeitada, embora também possa ocorrer devido à emissão de circulares de 

suspensão de comercialização pelo INFARMED e circulares de recolha emitidas 

voluntariamente pelo detento da AIM. 

As devoluções são registadas no software 4DigitalCare e os produtos devolvidos 

aos fornecedores, acompanhados por um “Guia de Devolução”, impresso em 

triplicado, que contém o número de unidades e o valor do produto a devolver, o 

motivo da devolução e o número da fatura a que se refere. O documento original e o 

duplicado são enviados, juntamente com o produto, para o fornecedor, sendo o 
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triplicado arquivado na farmácia. Posteriormente, a devolução é confirmada pelo 

fornecedor que emite uma “nota de crédito” correspondente ao valor do produto ou 

procede à troca pelo mesmo produto. É possível que o fornecedor não aceite a 

devolução, se considerar o motivo injustificado, enviando novamente os produtos de 

volta para a farmácia. 

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de realizar diversas 

devoluções de produtos sendo que, a maioria delas, se deviam a pedidos por 

engano ou embalagens danificadas.  

3.6. GESTÃO DE FATURAÇÃO E RECEITUÁRIO 

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

sujeitos a receita médica constitui o cerne da faturação da mesma. Assim sendo, é 

fundamental estabelecer uma excelente gestão no que diz respeito ao controlo do 

receituário.  

Mensalmente, a farmácia deve proceder à verificação do receituário, sendo este 

dividido segundo os organismos de comparticipação: Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) Ordinários, representados pela letra O, ou Pensionistas, representados pela 

letra R, e ainda outros regimes de complementaridade devido à existência de 

subsistemas de saúde, criados no âmbito de vários ministérios, empresas bancárias, 

seguradoras e outras instituições, como a Caixa geral de Depósitos, MulticareÒ, 

Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE), Assistência aos 

Militares do Exército (ADME), Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), entre 

outros [6]. 

As receitas desmaterializadas são automaticamente validadas no momento da 

dispensa. 

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

um documento de faturação, devendo ser verificada a sua conformidade, segundo o 

plano de comparticipação, a data de dispensa, conferida a data de validade, a 

assinatura do médico, o carimbo da farmácia e a assinatura do farmacêutico. No 

momento da dispensa, o farmacêutico deve garantir que a receita médica cumpre 

todas as regras de prescrição, pois após a conferência, aquelas que não tenham 

sido prescritas segundo as normas estabelecidas, não poderão ser alvo do 

pagamento da comparticipação, conduzindo a perdas para a farmácia [7]. 
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O receituário é, então, enviado para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

nomeadamente para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) do SNS. 

Na FBD, até o dia 5 de cada mês procede-se ao fecho do receituário do mês 

anterior, isto é, a organização das receitas e envio para o CCF. As receitas 

desmaterializadas são comunicadas através do SI.  

Durante o estágio tive a oportunidade de observar e compreender o processo de 

fecho dos diferentes organismos de comparticipação e faturação mensal.  

4. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA BOM DESPACHO 

4.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

A determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite, não só o 

possível rastreio, como também o acompanhamento terapêutico de doentes já 

diagnosticados. A FBD dispõe de um conjunto de serviços farmacêuticos entre eles, 

a determinação da pressão arterial, colesterol, triglicerídeos e glucose capilar. Os 

preços destes serviços estão expostos na farmácia. 

4.1.1. Pressão arterial 

A hipertensão arterial está associada a um maior risco de doenças e eventos 

cardiovasculares. Sendo assim, um controlo cuidadoso da pressão arterial 

demonstra-se fundamental, uma vez que, a nível nacional, uma elevada 

percentagem da população é hipertensa [8]. 

A pressão arterial e a frequência cardíaca são determinadas recorrendo a um 

tensiómetro automático de braço (MicrolifeÒ BP 1 Easy). A medição é antecedida de 

uns minutos de descanso por parte do utente, estando este sentado e confortável, 

tendo o braço apoiado numa superfície plana. 

Em casos isolados de pressão arterial elevada (superiores a 120/80 mmHg, 

considerado o valor ótimo) podem ser recomendadas algumas medidas não 

farmacológicas, como por exemplo, a alteração do estilo de vida no que diz respeito 

à alimentação (por exemplo, menor ingestão de sal) e a prática de exercício físico. 

Caso a pressão arterial elevada se torne recorrente é então recomendado ao utente 

uma marcação de consulta médica, de modo a proceder a um tratamento 

farmacológico. 

A determinação da pressão arterial foi uma das primeiras tarefas que executei na 

FBD, o que serviu de base como introdução ao atendimento ao público. Executei por 
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diversas vezes esta determinação, tendo o cuidado de registar os valores num 

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

modo a seguir a evolução de cada paciente.  

4.1.2. Colesterol e triglicerídeos 

Outro dos principais fatores de risco para a ocorrência de eventos 

cardiovasculares é um perfil lipídico com valores elevados de colesterol e/ou 

triglicerídeos. 

O colesterol e os triglicerídeos podem ser avaliados no sangue capilar, 

recorrendo a instrumentos de auto monitorização Multicare InÒ com tiras-reagente 

específicas para cada determinação. 

Para a determinação destes dois parâmetros é necessário um jejum de 12 horas, 

principalmente para a determinação dos triglicerídeos. 

Os valores ótimos de colesterol em indivíduos saudáveis devem ser inferiores a 

190 mg/dl. Na eventualidade de se obter um valor superior a este, é mais uma vez 

sugerida a alteração do estilo de vida, mais especificamente a redução da ingestão 

de gorduras saturadas e o aumento da ingestão de legumes e frutas, bem como a 

prática de exercício físico. 

4.1.3. Glicémia capilar 

A medição da glicémia capilar é realizada recorrendo a equipamentos de auto 

monitorização One Touch VerioÒ ou GlucocardMxÒ. 

Os valores de referência para que a glicémia esteja dentro de parâmetros 

considerados normais, em jejum, são entre 70 e 100 mg/dl, ou entre 70 e 140 mg/dl 

duas horas após a refeição [9]. Em casos de valores superiores aos indicados 

anteriormente, o aconselhamento farmacêutico, pode passar por alterações no estilo 

de vida ou, no caso de haver uma terapêutica estabelecida, realçar a importância da 

adesão à terapêutica e os cuidados requeridos na alimentação, nomeadamente no 

que toca aos hidratos de carbono. No entanto, se se tornar um evento recorrente, 

mais uma vez seria necessária a indicação ao médico para avaliação. 

4.2. ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS E VACINAS 

Para além da determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, na 

farmácia também é possível realizar a administração de alguns medicamentos 

injetáveis e de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) [10].  
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Na FBD este serviço é principalmente requisitado pelos utentes para a 

administração da enoxaparina sódica (Lovenox®, Sanofi) e da vacina contra a gripe.  

4.3. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, como está descrito na sua 

página online, que surgiu, em 1999, perante a necessidade da criação de um 

sistema para recolha e tratamento dos resíduos de medicamentos [11].  

Desta forma, a FBD possui, junto ao armazém, contentores de recolha da 

VALORMED onde coloca os resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso entregues pelos utentes. Os utentes da FBD têm por hábito a entrega dos 

medicamentos que já́ não precisam na farmácia. Ao recebê-los é necessário 

confirmar que o utente não está a entregar agulhas/seringas usadas. Os 

medicamentos rejeitados são colocados no contentor do VALORMED, que uma vez 

cheio é fechado, identificado através do SI (impressão de um talão de identificação) 

e recolhido pelos fornecedores (Alliance Healthcare ou OCP Portugal) que os 

entregam no centro de triagem de resíduos. 

Tal campanha de recolha de medicamentos incide na consciencialização dos 

utentes para o risco de manterem medicamentos não usados ou fora do prazo em 

casa ou de colocá-los no lixo comum.  

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 
O ato da dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde é uma das 

principais atividades a exercer pelo farmacêutico comunitário e está descrito nas 

Boas Práticas de Farmácia Comunitária, exigindo uma dispensa segura, eficiente e 

esclarecedora [3].  

Sendo esta a última etapa do circuito do medicamento e, uma vez que o 

farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o utente antes da 

dispensa do mesmo, este tem um papel fundamental na promoção da adesão à 

terapêutica, do uso racional do medicamento, avaliação correta da prescrição, 

indicação, automedicação, informações acerca do modo de administração, 

precauções especiais, esclarecimento de duvidas, entre outros.  

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

pode ocorrer de um aconselhamento exclusivamente farmacêutico ou no seguimento 

de uma prescrição médica. Sendo assim, existem duas grandes classes de 

categorização de medicamentos: MSRM e MNSRM. 
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5.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Estão sujeitos à apresentação de receita médica medicamentos que constituam 

risco para a saúde do utente, quando a sua administração não é supervisionada, se 

usados em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se 

destinam, contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja 

atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar ou caso a sua 

administração deva ser efetuada por via parentérica [12]. 

Os MSRM podem ainda ser classificados como: medicamentos de receita 

médica renovável – usados em tratamentos prolongados e que podem ser 

novamente adquiridos sem necessidade de uma nova prescrição (exemplo: anti 

hipertensores), medicamentos de receita médica especial – substâncias que 

poderão provocar dependência, como o caso de psicotrópicos ou estupefacientes - 

ou medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados como, por exemplo, os que se destinam a uso exclusivo hospitalar 

[12, 13]. 

5.1.1. Prescrição médica 

A receita médica apresenta-se como um meio de comunicação entre o médico-

utente-farmacêutico, sendo imprescindível para a dispensa de MSRM.  

Existem diversos modelos de receita médica, baseados no formato de 

prescrição, nomeadamente prescrição eletrónica materializada, desmaterializada ou 

prescrição manual.  

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

desmaterializada, sendo cedido o número da prescrição, o código de acesso e o 

código de direito de opção, presentes na guia de tratamento. Tal permite ao utente 

adquirir a sua medicação consoante a necessidade, até à data da validade da 

prescrição [14].  

A receita médica materializada normalizada é referente à prescrição de 

medicamentos usados em tratamentos de curta duração, apresentando uma 

validade de trinta dias após a prescrição, enquanto que a receita médica renovável 

possui validade de seis meses e refere-se a medicamentos utilizados em 

tratamentos de longa duração, geralmente em doentes crónicos [14, 15].  

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

quando ocorre falência do sistema informático, prescrição ao domicílio, inadaptação 
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fundamentada pelo prescritor validada pela ordem profissional ou prescrição até um 

máximo de quarenta receitas por mês.  

Neste caso, todos os medicamentos inscritos na receita, num total máximo de 

quatro embalagens diferentes, podendo ser prescritas duas embalagens por 

medicamento, têm que ser dispensados em simultâneo, sendo necessário imprimir 

no verso da receita o registo dos medicamentos cedidos, recolher a assinatura do 

utente como prova de que a dispensa foi efetuada e datar, assinar e carimbar a 

receita médica. Assim, receitas renováveis não podem ser emitidas por via manual e 

estas últimas não podem conter rasuras, diferentes caligrafias ou ser escritas a lápis, 

sendo estes motivos válidos para ser recusada a comparticipação de uma receita 

[14, 15].  

A informação acima referida encontra-se resumida numa tabela contida no 

anexo X. 

O SNS representa um conjunto de valores centrados no cidadão e que dele são 

indissociáveis. Nesse sentido, e numa altura em que se inicia a celebração dos 40 

anos do SNS, importa que os próprios modelos de receita médica possam refletir a 

importância da referida data. 

Assim, o despacho nº 8809/2018, determina que os modelos de receita médica e 

o modelo de guia de tratamento passarão a conter o logótipo “SNS – Serviço 

Nacional de Saúde – 40 anos”  

Os modelos anteriores de receita médica mantêm a sua validade até 31 de maio 

de 2019 [16]. 

5.1.2. Validação da prescrição médica e ato de dispensa 

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

identificação do utente a que se destinam, o plano de comparticipação a praticar e a 

respetiva posologia ou medidas terapêuticas a adotar [14, 15]. 

Especificamente, a prescrição inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, 

a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. No 

entanto, existem situações excecionais nas quais é permitido incluir a denominação 

comercial, por marca ou indicação do titular de AIM, quando não existe 

medicamento genérico ou em casos de justificação do prescritor, por se tratar de um 

medicamento com margem terapêutica estreita, ocorrência de intolerância ou reação 

adversa prévia ou continuidade de tratamento superior a 28 dias [15].  
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Para garantir a validade de uma prescrição, esta deve conter número da receita, 

local de prescrição ou respetivo código, identificação do médico prescritor, com 

número de cédula profissional e, se for o caso, a especialidade, nome, número de 

utente e número de beneficiário, entidade financeira responsável e referência ao 

regime de comparticipação de medicamentos. No caso das receitas materializadas 

deve ainda conter vinheta identificativa do prescritor, de cor verde, caso seja uma 

comparticipação em regime especial, a data de prescrição e a assinatura do 

prescritor [15]. 

Durante a dispensa da medicação contida na prescrição o doente deve ser 

informado acerca dos medicamentos disponíveis na farmácia, cuja substância ativa, 

forma farmacêutica, apresentação e dosagem coincidem com a prescrição, ou seja, 

cujo código nacional para a prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) 

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

mínimo, três medicamentos equivalentes, sendo estes genéricos ou medicamentos 

similares de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo. O cliente deve ser questionado sobre que opção pretende, tendo 

o direto de optar pelo medicamento que preferir dentro desse grupo [14]. 

A validação da prescrição deve ser efetuada pelo farmacêutico no ato da 

dispensa de medicamentos, avaliando se esta é a mais indicada para o doente em 

questão e promovendo a adesão à terapêutica, através do esclarecimento de 

dúvidas do utente. 

Caso a prescrição seja relativa a mais que um medicamento, deve ser também 

avaliada a probabilidade de ocorrência de interações. Se o utente mencionar outra 

medicação habitual, não constante da prescrição, ou se o farmacêutico pela sua 

relação profissional com o utente tenha conhecimento de outros medicamentos de 

uso crónico, devem ser também avaliadas possíveis interações e/ou duplicação de 

medicação.  

 Por vezes, pode ser necessário estabelecer o contacto telefónico com o médico, 

advindo de ilegibilidade de receitas manuais ou erros de prescrição ou posologia. 

5.1.3. Regimes de comparticipação 

O modelo de comparticipação de medicação pressupõe que todos os cidadãos 

devem ter a oportunidade de aceder à medicação e às necessidades básicas de 

saúde. Assim, a legislação prevê̂ a possibilidade de comparticipação de 



 

 17 

medicamentos através de um regime geral ou de um regime especial, aplicando-se 

este último a situações específicas que incluem determinadas patologias ou grupo 

de utentes [14].  

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

uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com escalões pré-

estabelecidos, consoante a sua classificação farmacoterapêutica indicada na lei [17]:  

 

• Escalão A: 90% do PVP do medicamento;  

• Escalão B: 69% do PVP do medicamento;  

• Escalão C: 37% do PVP do medicamento;  

• Escalão D: 15% do PVP do medicamento.  

 

O regime especial de comparticipação baseada nos beneficiários acresce em 5% 

no escalão A (95%) e 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para 

pensionistas do regime geral. A comparticipação pode ainda ser de 95%, para todos 

os escalões, para medicamentos cujos PVP sejam iguais ou inferiores ao 5º preço 

mais baixo do seu grupo homogéneo.  

Medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por 

grupos especiais de utentes possuem comparticipação definida por um despacho do 

governo, sendo graduada de forma distinta em função das entidades que o 

prescrevem. Deste modo, o prescritor deve mencionar na receita o diploma 

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

indicações terapêuticas fixadas nesse mesmo diploma [14, 18]. 

Determinados casos excecionais como, por exemplo, portadores de 

determinadas patologias como lúpus, hemofilia e hemoglobinopatias apresentam um 

regime de comparticipação a 100% [19]. 

Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus são sujeitos a um 

protocolo específico que comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP 

das agulhas, lancetas e seringas.  

Existem outros subsistemas de caráter privado que complementam a 

comparticipação do Estado, nomeadamente o SAMS, EDP-Sãvida, Médis, Multicare, 

entre outros.  

A cada regime de comparticipação corresponde um código a ser introduzido no 

SI para realização da comparticipação. 
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5.1.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes incluem fármacos cujas 

substâncias ativas possuem ação depressora ou estimulante do sistema nervoso 

central, podendo causar dependência, quer física quer psicológica [20]. Deste modo, 

é fundamental que estas substâncias sejam utilizadas apenas em âmbito clínico e de 

acordo com as indicações médicas, existindo um regime jurídico específico, 

aplicável ao seu consumo e possível tráfico.  

A prescrição destes medicamentos deve ser isolada e identificada como receita 

especial. 

O controlo destes medicamentos é feito em dois momentos, primeiramente na 

receção de encomendas e posteriormente na dispensa ao balcão. Neste último, é 

registado no SI o nome do médico prescritor, dados do utente e do adquirente, 

sendo crucial a apresentação do documento de identificação do adquirente. 

Caso o adquirente não apresente um documento de identificação válido, a 

dispensa não pode ser realizada.  

Para além da faturação habitual, é atribuída a cada venda um número sequencial 

de registo, sendo impressa e arquivada na farmácia por um período mínimo de três 

anos, onde consta o código do medicamento e a quantidade dispensada, assim 

como os dados do utente ou do adquirente [14]. 

5.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

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

ou associações de substâncias que se destinam ao tratamento, prevenção e 

diagnóstico de certas doenças, podendo ser adquiridos sem receita médica, por não 

necessitarem de supervisão médica. 

Geralmente estes medicamentos não são comparticipados, sendo as exceções 

devidamente identificadas na legislação, e o PVP é definido pela farmácia [12].  

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

farmácia e, perante esta situação, o farmacêutico, como profissional de saúde, 

adquire uma responsabilidade acrescida no aconselhamento e sensibilização para a 

utilização consciente do medicamento passível de automedicação, devendo 

diferenciar-se pela prestação de cuidados de saúde, gerando envolvimento e 

confiança por parte do utente.  
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Uma vez que o meu período de estágio decorreu durante o inverno, deparei-me 

maioritariamente com aconselhamentos devidos a congestão nasal, tosse, dores 

musculares e arrepios, incluindo pedidos de referência de antigripais.  

Durante o tempo que estive no atendimento ao utente, muitas foram as pessoas 

que me pediram aconselhamento. Esta foi, sem dúvida, a área que mais me 

desafiou, uma vez que diariamente me surgiam situações com as quais nunca me 

tinha deparado ou me sentia menos à vontade. No entanto, tentei sempre esclarecer 

todas as minhas dúvidas com a equipa da farmácia, assim como pesquisar sobre os 

diversos temas, fazendo com que me sentisse mais à vontade e mais confiante ao 

longo do estágio. 

5.3. OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A Farmácia Bom Despacho disponibiliza outros produtos de saúde, 

nomeadamente medicamentos e produtos homeopáticos, produtos dietéticos, 

produtos para alimentação especial, produtos fitoterapêuticos, produtos cosméticos 

e de dermofarmácia, produtos e medicamentos de uso veterinário, dispositivos 

médicos e medicamentos manipulados. 

5.3.1. Medicamentos de uso veterinário 

Medicamentos de uso veterinário são todos aqueles que possuem propriedades 

curativas ou preventivas de doenças e sintomas em animais [21].  

Da mesma forma que os medicamentos de uso humano, os medicamentos 

veterinários podem ser ou não sujeitos a receita médica [21]. As receitas médicas 

veterinárias devem apresentar a vinheta do veterinário, assim como a sua assinatura 

e data, de modo a serem válidas. Após a dispensa, a receita é arquivada na 

farmácia na pasta «Comprovativos de Vendas 2018».  

Os medicamentos veterinários mais frequentemente dispensados na farmácia 

Bom Despacho são os desparasitastes internos e externos para animais domésticos 

como o cão e o gato. A minha formação académica nesta área não era muito vasta, 

uma vez que não foi abordada esta temática em nenhuma unidade curricular. No 

entanto, o contacto que tive com alguns casos clínicos, bem como a ajuda dos 

membros da FBD foram fundamentais, tendo-me permitido aprofundar os 

conhecimentos nesta área e a melhorar o meu aconselhamento.  
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5.3.2. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de stocks ou matérias-

primas homeopáticas, sujeitas a sucessivas diluições e dinamizações, de acordo 

com processos descritos na Farmacopeia Europeia ou numa farmacopeia de um dos 

Estados Membro da União Europeia [12].  

Salvo algumas exceções, estes medicamentos são classificados como MNSRM 

tendo que apresentar, obrigatoriamente, a designação de “medicamento 

homeopático”, de forma visível e legível, em letras maiúsculas e em fundo azul. 

Deve, também, conter a menção “Sem indicações terapêuticas aprovadas” [12]. 

Na FBD tive a oportunidade de contactar com os medicamentos homeopáticos 

do laboratório Boiron: Arnigel®, Camilia®, Homeogene®, Oscillococcinum®, Sedatif 

PC® e Stodal®. Devido à sua inocuidade, estes medicamentos podem ser usados 

por grávidas e crianças. 

Um caso em particular, de aconselhamento e dispensa farmacêutica, sucedeu-se 

com um utente que se dirigiu à farmácia e me pediu um antigripal. Em conversa com 

o utente foi-me dito que este tinha tuberculose. Devido ao possível 

comprometimento hepático, expliquei a situação ao senhor e procedi ao 

aconselhamento da toma do Oscillococcinum. 

No entanto, como os sintomas gripais apresentados podem muitas vezes ser 

coincidentes com sintomas de recidiva da tuberculose, foi também aconselhado ao 

utente estar atento a determinados sinais ou sintomas. Caso detetasse sangue na 

tosse, que se dirigisse imediatamente ao médico. 

5.3.3. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como instrumentos destinados ao 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

doença, lesão ou deficiência; ao estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de 

um processo fisiológico e ao controlo da conceção [22]. Consoante a vulnerabilidade 

do corpo humano e o grau de risco envolvido na utilização que o dispositivo 

apresenta, estes podem ser integrados em quatro classes (I, IIa, IIb, III), com risco 

crescente [23].  

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar diferentes tipos de 

dispositivos médicos, sendo de destacar: tiras-teste para a determinação da 

glicemia, cetonemia e cetonúria (Contour XT®, Glucocard SM®, Freestyle Lite®, 
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Freestyle Precision®, OneTouch Verio®, OneTouch Select Plus®, entre outras) e 

agulhas e lancetas, sendo estas últimas comparticipadas a 100% pelo SNS. 

Outros dispositivos médicos disponíveis na farmácia são as meias de descanso 

e compressão, pulsos e joelheiras elásticas, muletas, pensos oculares, material de 

penso para hemorragias nasais (Nexcare Blood Stop®), soluções para lavagem das 

fossas nasais (Rinodouche® adulto e pediátrico), algodão, ligaduras de gaze e 

ligaduras elásticas de diferentes dimensões, termómetros, tensiómetros de braço, 

preservativos, emplastros medicamentosos com flurbiprofeno (TransAct Lat®, 

Amdipharm) e diclofenac (Voltaren Plast®, GSK), líquido de lavagem de lentes de 

contacto, dispositivos intra-uterinos (Mirena®, Bayer) e testes de gravidez e frascos 

para colheita de urina.  

5.3.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os produtos de cosmética e de higiene corporal são todos aqueles destinados ao 

uso externo, tendo como principal objetivo a limpeza, correção de odores e/ou 

modificação do aspeto da pele, mucosa, cabelo, unhas e dentes [24].  

A FBD apresenta várias marcas comerciais com alguma variedade de produtos. 

Dispõe de produtos adequados aos diferentes tipos de pele, destinados a diferentes 

afeções (atopia, acne, despigmentação, psoríase), bem como produtos para uso 

capilar (caspa, alopecia, seborreia), produtos para higiene oral e corporal. 

5.3.5. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são classificados como géneros alimentícios (e não 

medicamentos) que contêm nutrientes destinados ao complemento de um regime 

alimentar normal. Podem apresentar-se em várias formas, tais como comprimidos, 

cápsulas, saquetas e soluções orais, contendo quantidades definidas de cada 

nutriente.  

Ao contrário dos medicamentos, estes produtos não são sujeitos a avaliações de 

qualidade, segurança e eficácia antes da entrada no mercado, sendo apenas 

necessário notificar a Direção Geral de Veterinária e Alimentos (DGAV) [25]. A 

embalagem e/ou publicidade dos suplementos alimentares apenas pode fazer 

referência a alegações de saúde aprovadas pela União Europeia, sendo sempre 

necessário referir que estes produtos não substituem um regime alimentar 

equilibrado [26].  
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Os suplementos alimentares são cada vez mais procurados, seja para 

emagrecer, para estimular a atividade cerebral ou para prevenir infeções urinárias, 

graças à constante publicidade de que são alvo.  

Da minha experiência no atendimento posso salientar dois exemplos práticos de 

dispensa de suplementos alimentares: no primeiro o utente referiu dificuldade em 

adormecer e manter o sono, tendo sido recomendado um suplemento com 

melatonina e extratos de Valeriana, Passiflora e Papoila da Califórnia (Aquilea 

Sono®); no segundo, a utente apresentava sintomas indicativos de início de infeção 

urinária, tendo sido recomendado um suplemento rico em proantocianidinas 

(Spasmurin®). 

Durante o estágio, tive a oportunidade de frequentar uma formação da 

Bioactivo® que se revelou muito importante para que conhecesse a marca e os 

produtos comercializados pela mesma.  

5.3.6. Puericultura 

Produtos de puericultura são artigos destinados a crianças e bebés, incluindo 

papas, leites, produtos de higiene, chupetas e biberões, entre outros.  

 A FBD disponibiliza produtos alimentares como fórmulas infantis Aptamil®, 

Novalac® e Nutribén®, adaptados às diferentes fases de desenvolvimento (0-6 

meses, 6-12 meses, >12 meses) e às diferentes necessidades do bebé. É o caso 

dos leites «Confort», adequados para situações de obstipação e/ou cólicas, leites 

sem lactose e leites anti regurgitantes. Existem também papas de cereais e leite da 

Nestle® e Nutribén® e infusões Alivit® «bons sonhos» e «gases».  

Para além da alimentação, existem outros produtos de puericultura da Nuk® 

como chupetas, biberões, tetinas, copos de aprendizagem, bombas de 

amamentação, discos absorventes, detergentes para lavagem de biberões, 

mordedores, escovas de treino e escovas de dentes. 

5.3.7. Medicamentos manipulados 
Os medicamentos manipulados são todos aqueles preparados numa farmácia de 

oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, por um farmacêutico ou sob a sua 

supervisão.  

Na FBD apenas são preparados dois manipulados, a suspensão oral de 

trimetroprim e o bálsamo analgésico. Os restantes manipulados são preparados na 

farmácia Aliança da Maia, funcionado a FBD como intermediário. 
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Durante o meu estágio não me foi possível preparar medicamentos manipulados, 

mas servi de intermediária, por diversas vezes, entre o utente e a farmácia onde se 

prepara o manipulado.  

5.3.8. Produtos dietéticos para alimentação especial 
Os produtos dietéticos para alimentação especial são, tal como o nome indica, 

destinados à alimentação especial. Estes, devido à sua composição ou a processos 

especiais de fabrico distinguem-se dos alimentos de consumo habitual, sendo 

essenciais a determinadas necessidades nutricionais habituais.  

A alimentação especial pode ser requerida por um determinado grupo de 

pessoas que sofra de doenças específicas ou de alterações no estado fisiológico 

e/ou metabólico.  

6. FORMAÇÕES 
O Desenvolvimento Profissional Contínuo consiste na aquisição e atualização de 

conhecimentos e competências ao longo dos anos de exercício da profissão, de 

modo a poder exercê-la com maior competência e preparação [27]. 

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

algumas formações que permitiram estender o meu conhecimento e adquirir 

formação em algumas das marcas comercializadas pela Farmácia Bom Despacho, 

no sentido de poder aconselhar corretamente os utentes, correspondendo às suas 

expectativas (anexo XI e XII). 
A formação contínua estimulou o meu desenvolvimento enquanto profissional de 

saúde, demonstrando-se um complemento à formação académica adquirida. Tal 

permitiu a melhoria do meu atendimento ao público, correspondendo de forma mais 

eficaz à expectativa do utente e num aconselhamento informado e responsável que 

garante a satisfação do cliente.  
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PARTE 2 – TEMAS LIGADOS À PRÁTICA PROFISSIONAL DESENVOLVIDOS 

NA FARMÁCIA BOM DESPACHO 

1. GUIA INTRODUTÓRIO À FARMÁCIA BOM DESPACHO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Portugal é frequentemente referido nos meios políticos e científicos como um dos 

países na Europa em que um maior leque de serviços é disponibilizado à população. 

Sendo assim, as farmácias portuguesas, devido à ampla cobertura geográfica e à 

elevada competência técnico-científica dos seus recursos humanos, tornaram-se 

aliados essenciais para a garantia dos pilares indicados no SNS: a acessibilidade ao 

medicamento e a igualdade na prestação de cuidados de saúde de qualidade para 

todos os cidadãos. 

Deste modo, a farmácia, como local de prestação de cuidados apresenta a 

importante responsabilidade de fazer uma dispensa responsável do medicamento. 

Em conformidade com as Boas Práticas Farmacêuticas em Farmácia 

Comunitária, deverá haver “um maior envolvimento do farmacêutico com o objetivo 

de melhorar os resultados clínicos obtidos com a utilização dos medicamentos” [3]. 

Assim, de forma a assegurar uma prestação de serviços de saúde apropriada, o 

farmacêutico intercede numa série de etapas-chave de modo a garantir um circuito 

seguro dos medicamentos. Essas etapas consistem na seleção, aquisição, receção, 

armazenamento e dispensa de medicamentos. 

Desta forma, o farmacêutico comunitário assume, hoje em dia, um papel 

importantíssimo não apenas na dispensa e aconselhamento de MPS, como também 

responsabilidades nas áreas de gestão e administração, aliando a vertente ética e 

de saúde pública à vertente comercial. 

Para que a farmácia funcione da melhor forma a otimização da sua gestão é de 

maior importância. Uma vez que, uma farmácia otimizada irá funcionar de forma 

mais estruturada, levando a um melhor serviço para os utentes. 

O estágio profissionalizante em Ciências Farmacêuticas, no contexto de 

Farmácia Comunitária, procura garantir uma formação adequada ao exercício 

farmacêutico tanto na vertente técnica como deontológica.  

No decorrer do estágio e, principalmente, no início, a vertente técnica é 

amplamente explorada de forma a aprofundar não só o aspeto pedagógico, mas 
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também desenvolver a familiarização com a farmácia e os produtos comercializados 

pela mesma. 

De forma a facilitar o período de transição, entre a vida académica e a vida 

profissional, a futuros estagiários ou trabalhadores da farmácia Bom Despacho, e a 

otimizar o processo de gestão na farmácia, procedi à elaboração de um guia 

introdutório disponível no anexo XIII, onde consta a explicação detalhada com 

auxílio visual de como proceder às diferentes tarefas integrantes do circuito do 

medicamento. 

OBJETIVOS 

Fornecer a informação necessária a futuros estagiários ou novos funcionários da 

farmácia Bom Despacho para uma melhor utilização do sistema informático na 

receção e devolução de produtos. 

Explicação de procedimentos de armazenamento de produtos e reposição de 

stock. 

Otimização dos processos acima referidos permitindo a melhoria da eficiência da 

farmácia. 

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Elaboração de um guia introdutório relativo à receção de encomendas, 

devolução de produtos, armazenamentos e reposição dos mesmos na farmácia Bom 

Despacho. 

Para cada procedimento foi indicado uma explicação detalhada com auxílio 

visual de como proceder, assim como uma versão resumida com pontos-chave no 

final de cada capítulo. 

CONCLUSÃO 

A farmácia Bom Despacho encontra-se localizada no centro da cidade da Maia, 

sendo esta uma zona relativamente movimentada, o que torna a farmácia num local 

de grande afluência de utentes. A otimização do processo de gestão farmacêutica 

apesar de relevante para todas as farmácias e lojas comerciais, é crucial neste tipo 

de estabelecimento.  

O guia elaborado permite uniformizar determinados procedimentos e facilitar a 

adaptação de futuros estagiários ou trabalhadores. Aumentando assim a 
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disponibilidade dos recursos humanos para um atendimento ao público mais 

eficiente. 

Uma das principais vantagens deste guia consiste no facto de ser um projeto 

com benefícios a longo termo, uma vez que, a FBD recebe frequentemente 

estagiários, tanto da área das Ciências Farmacêuticas como de Farmácia. 

No entanto, existe ainda espaço para melhorar a composição do guia efetuado. 

Um exemplo seria incluir o processo de gestão de faturação e receituário, uma vez 

que não realizei este procedimento, não desenvolvi este tópico. O acréscimo deste 

tema ao guia seria uma mais valia para a otimização da vertente técnica em 

farmácia comunitária. 
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2. HERPESVIRIDAE: NÃO TÃO SIMPLEX ASSIM 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A patogénese das infeções por herpesvírus abrange uma ampla variedade de 

fenómenos, desde a infeção lítica, passando pela infeção persistente até à infeção 

latente (com recidivas). Vários membros da família Herpesviridae demonstraram 

causar ou estar implicados na formação de tumores no homem e outros animais.  

A crescente prevalência de herpes e o aumento correspondente de infeção 

neonatal e a implicação do vírus Epstein-Barr e do herpesvírus do sarcoma de 

Kaposi como cofatores de cancros humanos criam uma urgência para um melhor 

entendimento desta complexa e altamente bem-sucedida família de vírus. 

Herpesvírus Humanos 
Os herpesvírus humanos fazem parte de uma família de vírus – Herpesviridae – 

que afetam muitas espécies de vertebrados. Estes vírus têm como hospedeiro, 

unicamente, o Homem. São ubíquos e latentes e, uma vez ocorrida a primoinfeção, 

permanecem no organismo do indivíduo afetado durante toda a sua vida [28, 29].  

A família Herpesviridae encontra-se dividida em 3 subfamílias: 

Alphaherpesvirinae, que inclui os herpesvírus simplex tipos 1 e 2, que são os 

agentes primários de lesões, respetivamente, faciais e genitais; e o vírus varicela-

zóster, a subfamília Betaherpesvirinae, que inclui os herpesvírus do tipo 5, 6 e 7, e a 

subfamília Gammaherpesvirinae, que inclui os herpesvírus do tipo 4 e 8 (Tabela 1). 

Estas distinguem-se pelas suas características virais estruturais e poder patogénico 

[30]. 
Tabela 1 - Resumo das características gerais dos herpesvírus humanos 

 

Nome Sinónimo 
Sub- 

família 

Célula-
alvo 

primária 
Fisiopatologia Local de 

Latência 
Forma de 

disseminação 

HHV-
1 

Vírus herpes 

simplex 1 (HSV-

1) 

a Epiteliais 

Herpes oral/genital 

(predominantemente 

oro-facial) 

Neurónio 

Contacto 

direto (oral ou 

sexual) 

HHV-
2 

Vírus herpes 

simplex 2 (HSV-

2) 

a Epiteliais 

Herpes oral/genital 

(predominantemente 

genital) 

Neurónio 
Contacto 

direto 
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HHV-
3 

Vírus varicela-

zóster (VZV) 
a Epiteliais Varicela e Zóster Neurónio 

Contacto 

direto 

HHV-
4 

Vírus Epstein-

Barr (EBV) 
g 

Células B 

e células 

epiteliais 

Mononucleose 

infeciosa; 

linfoma de Burkitt; 

carcinoma da 

nasofaringe 

Células B 

Contacto 

direto; 

Transfusões 

sanguíneas; 

Transplante 

de órgãos; 

Congénito 

HHV-
5 

Citomegalovírus 

(CMV) 
b 

Monócitos 

e células 

epiteliais 

Doença de inclusão 

citomegálica 
Monócitos 

Saliva; 

Urina; 

Sangue; 

Leite materno 

HHV-
6 

Roséola b Células T 
Roséola infantil 

(exanthem subitum) 
Células T 

Contacto 

direto 

HHV-
7 

 b Células T Roséola infantil Células T 
Contacto 

direto 

HHV-
8 

Sarcoma de 

Kaposi 

associado ao 

herpesvírus 

g 

Linfócitos 

e outras 

células 

Sarcoma de Kaposi Células B 

Contacto 

sexual; 

Saliva 

 

Herpes simplex 1 e 2 

A infeção pelo vírus herpes simplex, comumente conhecido como herpes, pode 

ser causada pelo vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) ou pelo vírus herpes simplex 

tipo 2 (HSV-2). Tanto o HSV-1 como o HSV-2 são extremamente comuns e 

contagiosos.  

A maioria das pessoas infetadas não chegam a desenvolver estádios 

sintomáticos. Quando estes ocorrem, sintomas incluem, a formação de vesículas 

(pequenas bolhas) na pele e nas membranas mucosas da boca, lábios, nariz, olhos 
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e órgãos genitais, que rompem e causam dor. As lesões cicatrizam com uma crosta 

característica da doença herpética [31]. 

Como vírus neurotrópicos e neuroinvasivos, HSV-1 e -2 persistem no corpo, 

escondendo-se do sistema imunológico nos corpos celulares dos neurónios. Após a 

infeção inicial ou primária, algumas pessoas infetadas experienciam episódios 

esporádicos de reativação viral ou surtos. Num surto, o vírus presente numa célula 

nervosa torna-se ativo e é transportado através do axónio do neurónio para a pele, 

onde a replicação e a eliminação do vírus ocorre e causa o aparecimento de novas 

feridas.  

O HSV-1 e o HSV-2 são transmitidos pelo contacto direto com fluidos corporais 

ou feridas de uma pessoa infetada. A doença é contagiosa mesmo nos períodos 

assintomáticos [28, 29]. Ambos os vírus podem ser transmitidos verticalmente 

durante o parto [32]. No entanto, o risco de transmissão da infeção é mínimo se a 

mãe não apresentar sintomas ou vesículas ativas durante o parto. O risco de 

transmissão torna-se considerável quando a mãe é infetada com o vírus pela 

primeira vez no final da gravidez. 

Não existe vacina e após infeção a doença não tem cura existindo, contudo, 

alguns tratamentos que melhoram a situação do indivíduo, quer acelerando o 

processo de cicatrização das vesículas formadas (diminuição do período de 

manifestação da doença), quer aumentando os períodos de tempo entre dois surtos 

consecutivos [29].  

Herpes labial 

A Organização Mundial de Saúde revelou um relatório no qual afirma que mais 

de metade da população mundial é portadora do vírus do herpes labial: segundo a 

organização, dois terços da população mundial com menos de 50 anos está infetada 

com o HSV-1 [33]. 

O herpes labial (HL) é uma afeção cutâneo-mucosa frequente causada 

geralmente pelo HSV-1. 

O HSV-2, associado com maior frequência a herpes genital, tem sido identificado 

também como responsável por lesões orais, por contacto orogenital. 

A manifestação clínica mais aparente do HSV-1 é o aparecimento de vesículas 

na boca, lábios e nariz (Figura 1), ou, menos frequentemente, na face ou na zona 

urogenital e na pele em geral. 
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Figura 1 – Exemplos de zonas afetadas por HSV-1 

As lesões herpéticas, geralmente, causam desconforto e são inestéticas. 
Fatores de Risco 

Certos estímulos podem reativar o vírus latente, tais como [34]: 

• Stress 

• Menstruação 

• Exposição solar 

• Febre 

• Comprometimento do 

sistema imunitário 

• Frio 

Sinais e Sintomas 

Os sinais e sintomas iniciais de um episódio de HL são, geralmente, facilmente 

reconhecíveis pelos utentes e incluem [34]: 

• Ardor 

• Comichão 

• Formigueiro 

• Aumento da sensibilidade 

• Inchaço 

Tratamento 

O tratamento tenta reduzir a frequência e gravidade do episódio de HL, acelerar 

a resolução das lesões e aliviar os sintomas. No tratamento episódico é essencial 

iniciar a medicação aos primeiros sinais prodrómicos. 

Os antivíricos tópicos são amplamente utilizados para tratar episódios 

recorrentes de herpes labial, sendo que, o mais utilizado é o aciclovir na dosagem 

de 50mg/g. O tratamento com aciclovir em creme deve ser aplicado até 5 vezes ao 

dia, no máximo durante 10 dias [35]. 

Atualmente, existem no mercado antivíricos, de utilização tópica, associados a 

corticosteroides (por exemplo, o ZoviduoÒ) de forma a limitar a inflamação.  

Em casos mais graves, pode ser necessária terapêutica oral com antivíricos. 

Existem ainda, outros MNSRM que podem ser utilizados durante um episódio de 

HL de forma a complementar o tratamento com antivíricos tópicos, tais como: 

• Paracetamol, para aliviar a dor associada; 

• Anestésicos tópicos; 

• Cicatrizantes, de forma a reduzir o tempo de cicatrização; 
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• Pensos – não combatem o vírus, mas aliviam o desconforto e ajudam a 

disfarçar a lesão herpética. 

Existem, ainda, medidas não farmacológicas que evitam a transmissão do vírus 

a outras pessoas ou locais do corpo do indivíduo afetado, tais como: a lavagem 

regular das mãos, especialmente após a aplicação do antivírico tópico na lesão 

herpética; evitar a partilha de objetos pessoais (toalhas, talheres, copos); evitar o 

contacto direto/íntimo caso exista um episódio ativo de HL [36]. 

Herpes Genital 

O herpes genital é uma infeção viral crónica. Existem dois tipos de HSV que 

podem causar herpes genital: HSV-1 e HSV-2. A maioria dos casos de herpes 

genital recorrente é causada por HSV-2 [34]. 

Sinais e Sintomas 

Os sintomas típicos iniciam-se, habitualmente, 4 a 7 dias após a infeção e 

incluem prurido, formigueiro e dores. Numa segunda fase, surge uma pequena placa 

avermelhada, seguida de um grupo de vesículas pequenas e dolorosas que vão 

rompendo e unindo para formar úlceras circulares, que em geral são dolorosas e 

que ganham crosta em poucos dias [34]. 

De um modo geral, as úlceras saram ao fim de 10 dias, podendo deixar 

cicatrizes. Os gânglios linfáticos da virilha costumam aumentar levemente de 

tamanho e tornam-se dolorosos ao tato. 

A complicação mais comum do herpes genital é o reaparecimento das vesículas, 

que em regra, ficam confinadas a um lado do corpo e são menos intensas do que no 

surto inicial. O indivíduo afetado pode sentir mal-estar, comichão, formigueiro ou dor 

na zona afetada antes de cada acesso [36]. 

As bolhas podem ultrapassar a zona genital até chegar às nádegas, à virilha ou 

às coxas. 

Tratamento 

O herpes não tem cura. Os tratamentos antivirais atuais não erradicam a infeção 

provocada pelo HSV e o tratamento de uma primeira infeção oral ou genital não 

impede a infeção crónica dos nervos. No entanto, durante as reincidências, os 

medicamentos antivirais, como o aciclovir, valaciclovir ou fanciclovir, podem 

aliviar ligeiramente o desconforto e ajudar a encurtar a duração do surto. O 

tratamento revela-se mais eficaz quando iniciado cedo, poucas horas depois do 
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aparecimento dos sintomas, de preferência ao primeiro sinal de formigamento ou 

desconforto, antes de surgirem bolhas. Em relação a pessoas que têm crises 

dolorosas frequentes, o número de surtos pode ser reduzido com terapêutica 

antiviral diária (chamada terapia supressora) [34,36]. 

A toma de medicamentos antivirais não impede a transmissão do vírus [34]. 

Vírus Varicela-Zóster 

O herpesvírus humano tipo 3 (HHV-3), frequentemente chamado vírus varicela-

zóster (VZV), pertence à família Herpesviridae e à subfamília α-herpesvirinae. 

A varicela e o herpes zóster representam duas manifestações clínicas de uma 

infeção provocada pelo mesmo vírus – o VZV [37]. 

Varicela 

A varicela é uma doença altamente contagiosa causada pela infeção inicial pelo 

VZV [38].  

Sinais e Sintomas 

A doença causa erupções cutâneas características na pele, a partir das quais se 

formam pequenas bolhas muito pruriginosas e que ganham crosta. Tem geralmente 

início no peito, nas costas e na face espalhando-se, posteriormente, para o resto do 

corpo. Entre outros possíveis sintomas estão febre, fadiga e dores de cabeça. Os 

sintomas começam-se a manifestar entre dez a vinte e um dias após a exposição 

ao vírus e geralmente duram entre cinco a dez dias [39]. 
Tratamento 

O tratamento da varicela passa pelo controlo e alívio dos sintomas, podendo ser 

adotados alguns cuidados [40]: 

• Dar banho à criança com água morna a cada 3 ou 4 horas para diminuir a 

comichão. Juntar bicabornato de sódio ou aveia na água para conseguir um 

maior alívio; 

• Aplicar loção de calamina nas erupções; 

• A alimentação deve ser à base de alimentos “leves” e moles, devendo-se 

evitar os citrinos se houver bolhas na boca; 

• Cortar as unhas da criança rentes e, à noite, colocar luvas de forma a evitar 

que se coce. 

Desde a sua introdução, em 1995, a vacina contra a varicela resultou numa 

diminuição do número de casos e complicações da doença [41]. 
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Zona 

A zona consiste numa erupção vesiculosa bem localizada, geralmente unilateral, 

muito dolorosa, que acompanha o trajeto do nervo infetado, e resulta de uma 

reativação do vírus latente num gânglio sensitivo. Afeta, preferencialmente, 

indivíduos imunocomprometidos e idosos [28]. 

Sinais e Sintomas 

As manifestações clínicas deste herpesvírus são facilmente diagnosticadas. Os 

sintomas iniciais de zóster incluem febre, dor de cabeça e mal-estar em geral. Estes 

sintomas são, comumente, acompanhados de sensações de ardor, comichão e 

sensibilidade na área. Mais tarde, desenvolvem-se erupções cutâneas, típicas de 

zóster [42]. 

A erupção característica evolui mais lentamente do que a varicela, 

desaparecendo ao fim de uma a três semanas. 
Tratamento 

As formas banais de varicela ou de zona, em indivíduos imunocompetentes, não 

necessitam de tratamento específico, podendo ser administrados antivíricos [28,43].  

Vírus Epstein-Barr 

O vírus Epstein-Barr (EBV), também designado herpesvírus humano 4 (HHV-4), 

é um vírus da família Herpesviridae, subfamília Gammaherpesvirinae, sendo 

considerado um dos vírus mais comuns em seres humanos. 

É mais conhecido como a causa da mononucleose infeciosa. Também está 

associado com determinadas formas de cancro, como o linfoma de Hodgkin, linfoma 

de Burkitt, carcinoma da nasofaringe e condições associadas com o vírus da 

imunodeficiência humana, tais como leucoplasia pilosa e linfomas do sistema 

nervoso central [44,45].   

Sinais e Sintomas 

Na infância, a primoinfeção considera-se assintomática. Na adolescência ou em 

adultos jovens, a primoinfeção resulta em mononucleose infeciosa, causando 35 a 

50% dos casos (raramente fatal), estando assim dependente da idade do indivíduo. 

Alguns dos sintomas apresentados são [46]: 

• Fadiga 

• Febre 

• Garganta inflamada 

• Inchaço dos gânglios linfáticos 

no pescoço 

• Baço aumentado 
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• Hepatomegalia • Erupção cutânea 

Tratamento 

O diagnóstico da mononucleose é feito com base nos sinais e sintomas da 

pessoa e através de análises ao sangue. 

Não existe um tratamento específico para a doença e o repouso é fundamental 

nas primeiras semanas (enquanto os sintomas são mais evidentes). Podem ser 

recomendados medicamentos para o alívio de alguns dos sintomas, nomeadamente 

medicamentos para baixar a febre (antipiréticos como o paracetamol e a aspirina) e 

diminuir a dor (como o ibuprofeno). 

Os sintomas vão desaparecendo gradualmente e, após 2 a 4 semanas, a maioria 

das pessoas já se sente bem. No entanto o cansaço poderá persistir durante mais 

algumas semanas [46]. 

Citomegalovírus 

O herpesvírus humano tipo 5 (HHV-5), vulgarmente conhecido por 

citomegalovírus (CMV), pertence à família Herpesviridae, e à subfamília β- 

herpesvirinae, com cerca de 200kpb, sendo os mais longos e complexos.  

São herpesvírus com alta especificidade e que causam infeção no homem e 

no macaco. No caso específico do homem, produz a doença de inclusão 
citomegálica. 

O CMV é o principal agente responsável por malformações congénitas. Estas 

resultam essencialmente de uma primoinfeção em mulheres grávidas. 

Sinais e Sintomas 

As manifestações clínicas resultantes de uma infeção por CMV dependem da 

condição do sistema imunitário do indivíduo e do modo de infeção do mesmo.  

A primoinfeção por CMV é assintomática em indivíduos imunocompetentes, 

provocando apenas sintomas gripais inespecíficos, tais como: 

• Febre 

• Fadiga 

• Dor de garganta 

• Glândulas inchadas 

Ocasionalmente, o CMV pode causar mononucleose ou hepatite [47]. 
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Tratamento 

Não existe vacina disponível para o CMV. Pessoas saudáveis que estão 

infetadas com CMV geralmente não requerem tratamento médico, podendo ser 

utilizados MNSRM, como o paracetamol, para o alívio da dor.  

Medicamentos antivirais estão disponíveis para tratar a infeção por CMV em 

imunocomprometidos e bebés com sinais de CMV congénito. Um exemplo é o 

ganciclovir, que é utilizado de forma a controlar a disseminação do vírus [47]. 

Herpesvírus Humano 6 

O herpesvírus humano do tipo 6 (HHV-6) pertence à família Herpesviridae. Está 

inserido na subfamília b–herpesvirinae, juntamente com o CMV, devido, 

principalmente, à homologia genética existente entre ambos.  

O herpesvírus humano 6 (HHV-6) é o nome coletivo comum do herpesvírus 

humano 6A (HHV-6A) e do herpesvírus humano 6B (HHV-6B). 

A infeção primária por HHV-6B é a causa da doença infantil comum, exanthema 

subitum (também conhecida como roséola infantil) [48]. 

Sinais e Sintomas  

Geralmente começa com febre alta, acompanhada de corrimento nasal que dura 

três a cinco dias. Quando esta diminui, aparece uma erupção no tronco e pescoço, 

que não dá qualquer comichão, e que permanece por algumas horas ou alguns dias 

[49].  

Este vírus afeta tipicamente crianças, especialmente entre os 6 meses e os 3 

anos. 

Tratamento 

Os sintomas desta doença tratam-se consoante a necessidade: 

• A erupção provoca pouco desconforto e desaparece por si própria, sem 

necessidade de tratamento; 

• A febre, por outro lado, pode ser elevada e chegar mesmo a causar 

convulsões pelo que é importante baixar a temperatura da criança. 

Paracetamol e banhos com água tépida podem ajudar neste processo. 

Herpesvírus Humano 7 

O herpesvírus humano tipo 7 (HHV-7) foi identificado, pela primeira vez, em 

1989. Pertence à família Herpesviridae e subfamília β-herpesvirinae. Todavia, 

apenas se isolou em 1992, em doentes com síndrome de fadiga crónica [28].  
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Sinais e Sintomas 

Causa, ocasionalmente, exantema súbito ou febre elevada sem erupção 

cutânea, o que permite inferir que o HHV-7 corresponde a um vírus com menor 

patogenicidade que o HHV-6, podendo também, encontrar-se associado a infeções 

oportunistas [28].  

Não existe tratamento para a infeção pelo HHV-7. 

Herpesvírus Humano 8 

O herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi (KSHV) é o nono herpesvírus 

humano conhecido. 

O HHV-8 causa o sarcoma de Kaposi, um cancro que ocorre geralmente em 

doentes com SIDA, [50] bem como linfoma de efusão primária, [51] doença de 

Castleman multicêntrica associada ao HHV-8 e síndrome da citosina inflamatória 

KSHV [39]. É um dos sete vírus conhecidos por causar cancro a seres humanos ou 

oncovírus [50]. 

Sinais e Sintomas 

Indivíduos saudáveis podem ser infetados com o vírus e não apresentar sinais 

ou sintomas, devido à capacidade do sistema imunológico de manter a infeção sob 

controlo. A infeção é uma preocupação particular nos indivíduos 

imunocomprometidos. 

O KSHV é um conhecido agente causador de quatro doenças [52]: 

• Sarcoma de Kaposi - um tumor angioproliferativo que pode envolver a pele 

(na maioria das vezes), gânglios linfáticos ou vísceras 

• Doença de Castleman multicêntrica associada ao HHV-8 - um distúrbio 

linfoproliferativo 

• Linfoma de efusão primária - linfoma monoclonal agressivo de células B 

associado a KSHV 

• Síndrome da citoquina inflamatória do KSHV - uma síndrome com sintomas 

semelhantes aos da doença de Castleman, mas sem patologia associada. 

Tratamento 

Uma vez que pessoas infetadas com o KSHV irão transmitir o vírus de maneira 

assintomática, deve existir precaução no momento do ato sexual e/ou atividades 

onde a saliva possa ser compartilhada durante a atividade sexual. De forma 

preventiva, deve-se utilizar preservativo quando necessário. 
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O sarcoma de Kaposi é geralmente um tumor localizado que pode ser tratado 

cirurgicamente ou por radiação local. Quimioterapia com antraciclinas lipossómicas 

ou paclitaxel pode ser utilizada, particularmente num tumor invasivo. Fármacos 

antivíricos, como o ganciclovir, que têm como alvo a replicação de herpesvírus, 

como o KSHV, têm sido utilizadas para prevenir o desenvolvimento do sarcoma de 

Kaposi [53] embora, uma vez desenvolvido o tumor, esses medicamentos sejam de 

pouca ou nenhuma utilidade. 

OBJETIVOS 

O farmacêutico é considerado o profissional de saúde mais próximo da 

comunidade. Assim, apresenta um papel fulcral na transmissão de informação e na 

educação dos utentes com quem contacta.  

Existem várias patologias causadas por herpesvírus que levam o utente a 

procurar, em primeira instância, aconselhamento farmacêutico. De forma a estar 

mais preparada e fornecer um aconselhamento consciente, decidi elaborar um 

trabalho de revisão, disponível no anexo XIV.  
O trabalho realizado descreve a família Herpesviridae, dando particular atenção 

aos herpesvírus que causam condições patológicas em seres humanos. 
Este trabalho tem como público-alvo os técnicos e farmacêuticos da equipa da 

FBD, uma vez que resume de forma científica, e num único documento, os 

diferentes herpesvírus que causam doenças recorrentes em humanos. Desta forma, 

pretende auxiliar o farmacêutico a corresponder às inúmeras dúvidas que os utentes 

apresentam relativamente às mais diversas patologias causadas por esta família de 

vírus. 
Uma vez que o meu período de estágio decorreu durante os meses de inverno, 

deparei-me com um número crescente de utentes com episódios de HL. Assim, de 

forma a promover a literacia em saúde por parte dos utentes, optei por elaborar um 

folheto informativo, anexo XV, relativo ao herpes labial. Dentro do leque de 

condições atribuíveis aos herpesvírus humanos esta foi, sem dúvida, a mais 

prevalente entre a população e, portanto, a que mais dúvidas suscitava.    

Por fim, de forma a explicar o trabalho de revisão efetuado à FBD procedi à 

apresentação, anexo XVI, dos temas nele descritos, assim como, uma explicação 

mais detalhada acerca do HSV-1 e do HL, os cuidados a ter e a farmacoterapia 

utilizada em episódios recorrentes de HL. 
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Esta apresentação decorreu no back office da FBD num sistema de turnos, de 

forma a não ocorrer interrupção do funcionamento normal da farmácia. 

Primeiramente, fiz a apresentação a metade da equipa da FBD e de seguida, uma 

segunda apresentação, à restante. 

CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Elaboração de um trabalho de revisão relativo à família de vírus Herpesviridae. 

Elaboração de uma apresentação com o objetivo de fornecer uma explicação 

geral do trabalho de revisão feito e uma explicação mais detalhada sobre o HSV-1 e 

o herpes labial. 

Elaboração de um folheto informativo, disponibilizado na farmácia e entregue aos 

utentes acerca do herpes labial. 

CONCLUSÃO 

Os herpesvírus são ubíquos na natureza e apresentam uma prevalência elevada 

na população. Na maior parte das vezes, o diagnóstico é feito apenas com base na 

apresentação de sinais e sintomas clínicos. 

Aquando do surgimento dos primeiros sinais e sintomas de várias doenças 

provocadas por herpesvírus - entre elas o HL, herpes genital, varicela e herpes 

zóster - a maioria da população, devido à confiança que apresentam no 

farmacêutico, dirige-se primeiro à farmácia de forma a receber o aconselhamento 

apropriado.  

Posso destacar um caso clínico que surgiu durante a realização deste projeto. 

Uma utente dirigiu-se à farmácia extremamente preocupada com o possível 

surgimento de herpes genital. Em conversa com a utente, acerca dos seus sinais, 

sintomas e cuidados de higiene, foi-me possível chegar à conclusão que não seria 

um caso de herpes genital, mas de doença fúngica. A realização deste projeto 

providenciou a informação necessária para um aconselhamento mais seguro e 

consciente, o que fez com que me sentisse bastante realizada.   

Desta forma, é essencial que a informação fornecida aos profissionais de saúde, 

dos quais destaco os farmacêuticos e técnicos de farmácia, seja constantemente 

atualizada. Neste sentido, a realização deste projeto não me completou só a mim, 

como farmacêutica, mas também a equipa da FBD e os utentes, dos quais recebi 

uma reação bastante positiva.  
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OUTROS TEMAS DESENVOLVIDOS 

1. TABELA DE DISTRIBUIDORES 

Todos os dias, na farmácia, são efetuadas encomendas instantâneas. 

Maioritariamente, o motivo para determinada encomenda instantânea é devido ao 

pedido por parte do utente de um MPS que não se encontre momentaneamente em 

stock na farmácia.  Comumente, a pergunta que surge a seguir, por parte do utente 

é: “Quando é que o produto chega à farmácia?”. 

O SI utilizado pela FBD não exibe a que horas/dia o produto chega no momento 

do pedido. A FBD apresentava, no back office, uma tabela desatualizada destes 

horários.  

Assim sendo, decidi elaborar uma tabela representativa (anexo XVII), a qual 

inclui os diferentes fornecedores utilizados pela FBD, os horários e dias de receção 

de encomendas, complementada com contatos úteis e horários de call center.  

Esta foi afixada no back office da FBD e permitiu uma consulta mais simples e 

rápida das horas de entrega de encomendas dos principais fornecedores utilizados 

pela farmácia.  
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ANEXOS 
Anexo I: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular na Farmácia 

Bom Despacho 
 

Atividades desenvolvidas 
Meses de estágio 

dezembro janeiro fevereiro março 
Acompanhamento da realização de 

encomendas     

Realização de encomendas instantâneas     

Receção e verificação de encomendas     

Armazenamento de produtos e reposição 
de stock     

Controlo dos prazos de validade     

Observação da gestão de faturação e 
receituário     

Determinação de parâmetros bioquímicos 
e fisiológicos     

Observação do atendimento ao público     

Atendimento ao público     

Formações     

Projeto 1: Guia Introdutório à Farmácia 
Bom Despacho     

Projeto 2: Herpesviridae: Não tão simplex 
assim     
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Anexo II: Exterior da Farmácia Bom Despacho 

 
Anexo III: Front office: Balcões de Atendimento 
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Anexo IV: Front office: Zona de espera e expositores de produtos 

 
Anexo V: Front office: Zona para medição da pressão arterial 
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Anexo VI: Back office: Zona de armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 

 
Anexo VII: Back office: Zona de receção de encomendas 
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Anexo VIII: Armazém 
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Anexo IX: Laboratório 
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Anexo X: Tabela explicativa dos diferentes tipos de receita médica 
 

 
 

 
Anexo XI: Formações realizadas durante o estágio 
 

Promotor Assunto Local Data Duração 
aproximada 

Perrigo 
AntigrippineÒ Trieffect Tosse, 
BronchodualÒ Infantil, Neo-

SinefrinaÒ rapid 

Farmácia 
Bom 

Despacho 
23/01/2019 40 min 

Alliance 
Healthcare Obstipação Holiday Inn 

Porto Gaia 21/02/2019 1 hora 

UFPorto Farmacovigilância FMUP 22/02/2019 1 hora 

Pharma 
Nord 

Suplementos nutricionais: 
Gama BioActivoÒ 

Hotel Bessa 
Porto 27/02/2019 5 horas 

Pierre Fabre Curso Geral AvèneÒ 
AC Hotel by 

Marriott 
Porto 

14/03/2019 6 horas  

 

 

  

Receitas Tipos de receita Benefícios/Limitações

Eletrónicas

Desmaterializadas
Utilização de meios 
informáticos –
receita sem papel

Não renováveis – em 
casos de tratamentos de 
curta/média duração –
validade de 60 dias

Renováveis – em casos de 
tratamentos de longa 
duração – validade de 6 
meses

• Permite a prescrição um número 
ilimitado de diferentes produtos sem, 
contudo, ultrapassar as seis 
unidades por medicamento, para 
tratamentos prolongados, e as duas 
unidades para tratamentos agudos;

• Utente não tem que levantar toda a 
medicação prescrita na receita em 
simultâneo.

Materializadas
Utilização de meios 
informáticos -
receita em papel

Não renováveis – em 
casos de tratamentos de 
curta duração – validade de 
30 dias

Renováveis – em casos de 
tratamentos de longa 
duração – validade de 6 
meses

• Permite apenas a prescrição de 
quatro medicamentos por receita e 
não mais do que duas caixas do 
mesmo medicamento;

• Utente não tem que levantar toda a 
medicação prescrita na receita em 
simultâneo.

Manuais
Registo efetuado 
num documento 
pré-impresso

Não renováveis – validade 
de 30 dias

• Permite apenas a prescrição de 
quatro medicamentos por receita e 
não mais do que duas caixas do 
mesmo medicamento;

• Utente tem que levantar toda a 
medicação prescrita na receita em 
simultâneo;

• Não podem conter rasuras, 
caligrafias diferentes ou ser escritas 
a lápis.
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Anexo XII: Certificados de presença a formações 
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Anexo XIII: Guia Introdutório – Farmácia Bom Despacho  

GUIA INTRODUTÓRIO Farmácia Bom Despacho
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INTRODUÇÃO 
 

A farmácia Bom Despacho localiza-se no centro da cidade da Maia, sendo esta 

uma zona relativamente movimentada. 

Numa farmácia com grande afluência de utentes, como é o caso da farmácia 

Bom Despacho, surge a necessidade de criar um sistema dinâmico de trabalho que 

permita uma melhor disponibilidade dos recursos humanos. 

O objetivo desde guia é providenciar a informação básica para uma melhor 

utilização do sistema informático na receção e devolução de produtos e na 

otimização do processo de reposição de stock e armazenamento do mesmo. 

A farmácia é constituída por quatro áreas principais: o front office e o back office, 

no rés-do-chão, e o armazém e o laboratório, no primeiro andar. No front office 

encontram-se os balcões de atendimento ao público, uma zona de espera com 

expositores de produtos de dermocosmética e uma área destinada à determinação 

da pressão arterial. No back office encontram-se os armários de armazenamento de 

medicamentos, um frigorífico para os produtos de frio e uma área para a receção de 

encomendas. No armazém são mantidos os excedentes, isto é, os medicamentos e 

produtos sanitários que não têm lugar no piso inferior. O laboratório tem os materiais 

e matérias-primas usados na preparação de manipulados, assim como vários livros 

e documentos de consulta.  

Existem ainda as divisões de apoio, incluindo duas instalações sanitárias, um 

gabinete destinado à gestão da farmácia e um quarto de descanso para os 

funcionários.  
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RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 
 

A Farmácia Bom Despacho recebe encomendas de seis principais fornecedores, 

sendo eles, a Alliance Healthcare, a O.C.P Portugal, a Empifarma, a Udifar, a Plural 

e a Magium farma. 

As encomendas são entregues em contentores específicos, comumente 

designadas por banheiras, em horário pré-estabelecido pelos distribuidores que 

acedem à zona de receção de encomendas por uma entrada lateral de fácil acesso.  

Os produtos de frio são enviados em contentores térmicos facilmente 

identificáveis (imagem 1) sendo que apresentam prioridade na receção e 

armazenamento dos mesmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagem 1 – Banheira contendo produtos de frio 
 

Anexado aos contentores existe sempre uma fatura (imagem 2) (original e 

duplicado) com numeração interna, que identifica o fornecedor, a farmácia e os 

produtos enviados, de acordo com o código nacional do produto (CNP) e segundo o 

nome comercial ou denominação comum internacional. 

Cada banheira possui um código interno, que facilita a associação do seu 

conteúdo à respetiva fatura. 
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Imagem 2 – Fatura original Empifarma 
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No momento da receção de encomendas, o primeiro passo consiste em procurar 

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

telefone, deve-se gerar a encomenda no sistema através de uma receção direta. 

O sistema informático (SI) utilizado pela farmácia Bom Despacho designa-se 

4DigitalCare e este apresenta um menu para receção de encomendas. Para tal, é 

necessário efetuar o login, selecionar Stocks, do lado esquerdo do monitor e de 

seguida Gestão Encomendas (imagem 3).  

 
Imagem 3 – Menu para receção de encomendas 

 

De seguida efetua-se a leitura ótica do código de determinado produto que esteja 

contido na encomenda. Caso este tenha sido encomendado através do sistema 

informático, aparece uma ou mais opções de encomendas efetuadas, tendo de ser 

escolhida aquela que corresponde à encomenda apresentada na fatura (imagem 4).  
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Imagem 4 – Menu para gestão de encomendas 

 

Após seleção da encomenda, seleciona-se a opção Receber e, de seguida, irão 

aparecer os produtos pedidos.  

Determinadas encomendas são efetuadas separadamente, mas vêm faturadas 

na mesma fatura. Nestes casos, é necessário importar o produto para a receção de 

encomendas, através da seleção do botão Importar, fazer a leitura ótica do código 

do produto e selecionar OK. Desta forma, o produto encontra-se agora disponível 

para ser rececionado através de uma segunda leitura ótica do CNP.  

 

Cada vez que se recebe determinado produto é de extrema importância verificar-

se o prazo de validade (imagem 5). Caso este seja inferior ao prazo de validade já 

registado no sistema (imagem 6), é necessário efetuar-se a alteração do mesmo. 

Caso seja um produto que não esteja em stock na farmácia, surge automaticamente 

uma janela para adicionar o prazo de validade contido na embalagem.  

1 

2 

3 
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Imagem 5 – Medicamento rececionado e respetivo prazo de validade 

 

 
Imagem 6 – Verificação do prazo de validade existente no sistema 

 

É, também, necessário verificar se o PVP que se encontra marcado na 

embalagem corresponde ao que aparece no sistema (imagem 7 e 8). 



 

 60 

 
Imagem 7 – Medicamento rececionado e respetivo PVP 

 

 
Imagem 8 – Verificação PVP existente no sistema 

 

 De seguida, verifica-se o número de unidades recebidas para cada produto e 

atualiza-se no programa (imagem 9).  

 
Imagem 9 – Verificação do nº de unidades recebidas por produto 

 

Efetuam-se estas ações para cada produto diferente contido na encomenda 
(imagem 10 e 11). 



 

 61 

 
Imagem 10 – Principais pontos a verificar em paralelo com cada produto rececionado na 

encomenda 

 

 
Imagem 11 – Principais pontos a verificar em paralelo com cada produto rececionado na 

encomenda (ampliação) 

 

 

  

1 2 3 
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No final, em paralelo com a verificação da fatura, determinados detalhes têm de 

ser confirmados, e se necessário, alterados, nomeadamente: 

• os preços de custo (PC)* (imagem 12); 
*Podem tomar designações diferentes como, por exemplo, Preço de Venda à Farmácia 

(PVF) ou Preço Unitário.

 
 

Imagem 12 – Verificação dos P. Unit contidos na fatura 

• os PVPs, caso sejam produtos éticos; 

• no caso dos produtos Nett, é necessário averiguar o PC e ajustar o PVP 

consoante a margem de lucro pretendida pela farmácia do produto em 

questão. 

 Por fim, confirma-se o número de unidades faturadas e o valor total da fatura 

(imagem 13, 14 e 15). 

 
Imagem 13– Visão geral do SI para melhor localização dos pontos a verificar 

 
Imagem 14 – Visão do SI para melhor localização dos pontos a verificar (ampliação) 

1 

2 
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Imagem 15 – Canto inferior direito da fatura apresentada na imagem 2  

 

Finaliza-se a receção com o preenchimento do número associado à fatura e 

respetiva data, sendo esta arquivada para a contabilidade. 

  

1 

2 
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EM RESUMO... 
 

1.  Organização das encomendas a receber com as respetivas faturas 

2.  Aceder ao sistema informático 

3.  Stocks 

4.  Gestão de encomendas 

5.  Leitura ótica do CNP do produto 

6.  Seleção da encomenda 

7.  Receber 

8.  Leitura ótica do CNP do produto 

9.  Na embalagem do produto, efetuar a verificação do prazo de validade e do 

PVP 

10.  Em caso de inconformidade, proceder à atualização da mesma no sistema 

informático 

11.  Verificação e atualização do número de unidades recebidas por produto 

12.  Efetuar os 3 últimos passos para os diferentes produtos contidos na 

encomenda (atenção: pode ser necessário a importação de produtos) 

13.  Confirmação, através da fatura, dos preços de custo de cada produto e, se 

necessário, alteração dos mesmos 

14.  Confirmação do número de unidades faturadas 

15.  Verificação do valor total da fatura 

16.  Finalizar (F4) 

17.  Inserção do número de fatura e data correspondente  

18.  Finalizar (F4) 

19.  Não imprimir. 
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ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 
 

Existem dois locais principais de armazenamento de produtos na farmácia Bom 

Despacho. 

O primeiro encontra-se localizado no back office da farmácia sendo constituído 

por armários e gavetas. As gavetas horizontais guardam todos os medicamentos na 

forma farmacêutica de comprimidos e cápsulas, colírios, pomadas oftálmicas, sprays 

nasais, gotas auriculares e orais, antiasmáticos, supositórios e enemas, injetáveis, 

cremes e pomadas e ainda uma gaveta com fechadura para psicotrópicos e 

estupefacientes. Existem também gavetas verticais que guardam os xaropes, 

ampolas, desinfetantes, champôs, produtos de uso externo, higiene íntima, tiras-

teste e carteiras.  

Todos estes produtos encontram-se, então, armazenados nestas gavetas por 

ordem alfabética, sendo que cada gaveta se encontra devidamente etiquetada como 

demonstrado na imagem 16.  

 
Imagem 16 – Gavetas etiquetadas back office 
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Existem, ainda, algumas exceções que são armazenadas em armários abertos 

nas periferias do back office, como por exemplo, produtos de uso veterinário, 

máquinas de medir a glicémia e medicamentos com embalagens demasiado 

volumosas para caber nas gavetas. 

É de extrema importância, no armazenamento de todos os produtos seguir o 

princípio first in, first out, isto é, os produtos pré-existentes são colocados numa 

posição anterior aos que chegam de acordo com o seu prazo de validade, 

minimizando-se, desta forma, o desaproveitamento dos recursos. 

Encontra-se também neste local o primeiro de dois frigoríficos, que armazena 

produtos que requerem conservação a temperaturas entre 2 a 8ºC, como por 

exemplo, insulinas, determinados injetáveis, vacinas, determinados colírios e 

hormonas. 

 

O segundo principal local de armazenamento é o armazém e este encontra-se 

localizado no primeiro andar da farmácia. É neste lugar que são guardados todos os 

excedentes.  

O armazém é constituído por armários abertos. Se o ponto de partida for a 

entrada ao local, os armários abertos do lado esquerdo guardam, pela ordem 

descrita de seguida, os produtos que estão dispostos na área no front office atrás 

dos balcões de atendimento, colírios e pomadas oftálmicas, gotas auriculares e 

orais, sprays nasais, supositórios e enemas, injetáveis, cremes e pomadas, produtos 

de higiene íntima, desinfetantes e por fim os excessos de excedentes, como por 

exemplo, paracetamol.  

Os armários abertos localizados no centro do armazém, em forma de U, 

guardam todos os medicamentos e cápsulas por ordem alfabética, de cima para 

baixo, da esquerda para a direita. 

Existem ainda armários abertos no centro dos armários descritos anteriormente, 

que guardam os antiasmáticos, carteiras, ampolas e xaropes (imagem 17). 
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Imagem 17 – mapa do armazém da FBD 

 

No laboratório, que se situa no primeiro andar, encontra-se o segundo frigorífico.  
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REPOSIÇÃO DE STOCK 
 

A organização da farmácia Bom Despacho implica a necessidade de manter um 

armazém com os medicamentos e produtos de saúde excedentes, isto é, aqueles 

que não têm espaço nas gavetas do back office. À medida que os medicamentos 

são dispensados aos utentes, torna-se necessário transportar os excedentes do 

armazém para as gavetas, num processo designado como reposição de stock.  

Este procedimento agiliza o atendimento, pois reduz a necessidade do 

profissional de saúde se deslocar ao armazém para buscar o produto a dispensar ao 

utente. Se os produtos com maior rotatividade estão facilmente acessíveis no back 

office, o atendimento torna-se, assim, mais rápido.  

A reposição de stock é realizada todos os dias, de preferência após a receção de 

encomendas previstas chegar durante o período da tarde. 

Para que esta seja realizada, é necessário imprimir a lista de reposição.  

Desta forma, acede-se ao sistema informático, escolhe-se a opção Stocks e de 

seguida Inventário (imagem 18). 

 
Imagem 18 – Menu para impressão da lista de reposição 
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Irão aparecer 4 opções, sendo que se deve selecionar a que diz Localizações, 

carregar em Sugerir (F2), Tudo (F11), Carregar (F4).  
Por fim, imprime-se a lista de reposição. 

 

A lista de reposição (imagem 19) contém a designação do medicamento (código 

nacional de produto - CNP, nome comercial ou DCI e tamanho da embalagem), o 

«stock total» (número total de embalagens que existem na farmácia), o «stock 

máximo» (número máximo de embalagens que cabem na gaveta do back office) e 

uma sugestão do número de embalagens a repor.  

A realização da reposição implica a contagem das unidades sugeridas a repor 

de cada medicamento em falta e o seu transporte do armazém para o back office.  
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Imagem 19 – Exemplo da página 2 da lista de reposição do dia 28/01/19 
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DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS 
 

O processo de devolução de um produto ao fornecedor pode ocorrer devido a 

diversas inconformidades, geralmente detetadas na receção do mesmo, como 

embalagens danificadas, alteração do preço, pedidos efetuados por engano, 

ausência de pedido ou aproximação do fim do prazo de validade, embora 

também possa ocorrer devido à emissão de circulares de suspensão de 

comercialização pelo INFARMED e circulares de recolha emitidas voluntariamente 

pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM).  

 

Para efetuar a devolução de produtos é necessário fazer o login no sistema 

informático e escolher a opção Stocks do lado esquerdo do monitor, de seguida 

selecionar a opção Gestão de Devoluções (imagem 20). 

 

 
Imagem 20 – Menu para gestão de devoluções 
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Carregar em Novo (imagem 21) e efetuar a leitura ótica do código do produto a 

devolver. 

 
Imagem 21 – Menu de gestão de devoluções: Criar nova devolução 

 

De seguida, selecionar o armazenista a devolver, escolher um motivo de 

devolução (imagem 22 e 23) na secção «Motivo pré-definido» e verificar que foi 

selecionado o mesmo motivo na secção «Motivo de Devolução» que se encontra, no 

sistema informático, à frente do produto a devolver. 

Verificar que o número total de embalagens a devolver é coincidente com aquele 

que se encontra no sistema e o PVP das mesmas. 
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Imagem 22 – Menu de devolução: Seleção do motivo 

 
Imagem 23 – Menu de devolução: Seleção do motivo (ampliação) 

 

Após a verificação de todos os pontos referidos anteriormente, seleciona-se a 

opção Finalizar (F4), Imprimir, comunicar o documento Guia de Devolução, Data e 

Hora de Expedição e, por fim, OK (F4). 

Os produtos devolvidos ao fornecedor são acompanhados pela “Guia de 

Devolução”, impressa em triplicado, que contém o número de unidades e valor do 

produto a devolver, o motivo da devolução e o número da fatura a que se refere.  

O documento original e o duplicado são enviados, juntamente com o produto, 

para o fornecedor, sendo o triplicado assinado pelo responsável de distribuição e 

arquivado na farmácia. 
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Posteriormente, a devolução é confirmada pelo fornecedor que emite uma “Nota 

de Crédito” correspondente ao valor dos produtos ou procede à troca desses 

produtos por outros iguais e de igual valor monetário. 

É de salientar que o fornecedor pode não aceitar a devolução se não considerar 

o motivo válido para tal, enviando novamente os produtos para a farmácia.  
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EM RESUMO... 
 

1.  Produto a devolver 

2.  Aceder ao sistema informático 

3.  Stocks 

4.  Gestão de devoluções 

5.  Novo 

6.  Leitura ótica do CNP produto 

7.  Seleção do armazenista a devolver 

8.  Seleção do motivo de devolução 

9.  Verificação do que o número total de embalagens a devolver 

10.  Finalizar (F4) 

11.  Imprimir 

12.  Comunicar o documento Guia de Devolução: Sim 

13.  Data e Hora de Expedição 

14.  OK (F4) 

15.  O guia original e duplicado de devolução vão anexados ao produto que é 

colocado junto dos contentores do fornecedor para o qual se vai fazer a 

devolução 

16.  Triplicado é arquivado na farmácia 
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REGULARIZAÇÃO DE NOTAS DE CRÉDITO 
 

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

correspondente ao valor dos produtos.  

De forma a regularizar a nota de crédito torna-se necessário: 

 

1. Aceder ao sistema informático 

2. Stocks 

3. Gestão de devoluções 

4. Leitura ótica do CNP produto 

5. Regularizar 

6. Finalizar 

7. Inserir nº documento 

8. Verificar a data correspondente 

9. Finalizar (F4) 
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Anexo XIV: Trabalho de revisão - Herpesviridae 
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Resumo 
Os herpesvírus humanos apresentam a capacidade de causar doenças que vão 

desde vesículas cutâneas a cancro.  

A ordem Herpesvirales encontra-se subdividida em três famílias, incluindo a 

Herpesviridae, que é sub-categorizada em três subfamílias: a Alfa-, a Beta-, e a 

Gammaherpesvirinae. Dentro das diferentes subfamílias, diferentes grupos de 

espécies relacionadas de herpesvírus encontram-se classificadas em géneros. As 

nove espécies de herpesvírus humanos estão distribuídas nas três subfamílias e em 

diversos géneros. 

Sabe-se da existência de nove tipos de herpesvírus que infetam seres humanos: 

vírus herpes simplex 1 e 2, vírus varicela-zóster, vírus Epstein-Barr, citomegalovírus 

humano, herpesvírus humano 6A e 6B, herpesvírus humano 7 e o herpesvírus 

associado ao sarcoma de Kaposi. 

O presente trabalho faz uma caracterização geral da família Herpesviridae e uma 

explicação detalhada de cada uma das nove espécies de herpesvírus humanos 

conhecidas. 
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INTRODUÇÃO 
Dos mais de cem herpesvírus conhecidos, nove infetam apenas humanos: os 

vírus herpes simplex tipos 1 e 2, vírus varicela-zóster, citomegalovírus, vírus 

Epstein-Barr, herpesvírus humano 6 (variantes A e B), herpesvírus humano 7 e o 

vírus do sarcoma de Kaposi ou herpesvírus humano 8. Todos os herpesvírus podem 

estabelecer infeção latente em tecidos específicos sendo que, cada um destes 

tecidos, é característico de cada vírus. 

A patogénese das infeções por herpesvírus abrange uma ampla variedade de 

fenómenos, desde a infeção lítica, passando pela infeção persistente até à infeção 

latente (com recidivas). Vários membros da família demonstraram causar ou estar 

implicados na formação de tumores no homem e outros animais. Os herpesvírus são 

vírus grandes, contendo DNA, com uma nucleocápside icosaédrica e um envelope. 

A crescente prevalência de herpes e a implicação dos vírus Epstein-Barr e 

herpesvírus do sarcoma de Kaposi como cofatores de cancros humanos, criam uma 

urgência para um melhor entendimento desta complexa e altamente bem-sucedida 

família de vírus. 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
Herpesviridae é uma grande família de vírus DNA que causam infeções e 

determinadas doenças em animais e seres humanos. Os membros desta família são 

também conhecidos como herpesvírus [1]. O nome Herpesviridae é derivado da 

palavra grega herpein (“rastejar”), referindo-se à disseminação de lesões cutâneas, 

geralmente envolvendo vesículas, observadas em episódios ativos de herpes 

simplex 1 (HSV-1), herpes simplex 2 (HSV-2) e herpes zóster [2]. 

Em 1971, o Comité Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV) estabeleceu o 

herpesvírus como um género contendo 23 vírus distribuídos entre quatro grupos [3]. 

Este grupo de vírus caracteriza-se por provocar infeções latentes e recorrentes. Os 

herpesviridae podem provocar infeções latentes ou líticas. 

Pelo menos cinco espécies de Herpesviridae - HSV-1 e HSV-2 (ambos podem 

causar herpes orolabial e herpes genital), vírus varicela-zóster (causa de varicela e 

herpes zóster), vírus Epstein-Barr (implicado em várias doenças, incluindo 

mononucleose e alguns cancros) e o citomegalovírus – encontram-se 

extremamente difundidos entre os seres humanos. Mais de 90% dos adultos já 
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foram infetados com pelo menos um deles, e uma forma latente do vírus permanece 

em quase todos os seres humanos [4]. 

Sabe-se da existência de nove tipos de herpesvírus que infetam seres humanos: 

vírus herpes simplex 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2, também conhecido como HHV1 e 

HHV2), vírus varicela-zóster (VZV, também denominado por ICTV, HHV-3), vírus 

Epstein-Barr (EBV ou HHV-4), citomegalovírus humano (HCMV ou HHV-5), 

herpesvírus humano 6A e 6B (HHV-6A e HHV-6B), herpesvírus humano 7 (HHV-7), 

e herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi (KSHV, também conhecido como 

HHV-8) [5]. No total, são conhecidos mais de 130 herpesvírus, alguns deles que 

infetam mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios e moluscos [5,6]. 

ESTRUTURA VIRAL 
Os herpesvírus compartilham uma estrutura comum - genomas de DNA lineares 

relativamente grandes, de cadeia dupla, que codificam 100-200 genes encapsulados 

dentro de uma estrutura icosaédrica (cápside). Esta encontra-se envolta por um 

tegumento de estrutura fibrilar (contendo proteínas e mRNAs virais) e por um 

envelope (formado pela bicamada lipídica de natureza celular e glicoproteínas de 

origem viral), o que lhes confere alguma fragilidade. Esta partícula é conhecida 

como virião [7]. 

TAXONOMIA 

Grupo dsDNA 

Ordem Herpesvirales 

 

O herpesvírus foi isolado pela primeira vez a partir do gnu azul em 1960 pelo 

cientista veterinário Walter Plowrigh. 

O género Herpesvírus foi estabelecido em 1971 no primeiro relatório do ICTV. 

Este género seria constituído por 23 vírus e 4 grupos de vírus. No segundo relatório 

do ICTV, em 1976, o género foi elevado a família - Herpetoviridae. Devido à possível 

confusão com vírus derivados de répteis, este nome foi alterado no terceiro relatório 

em 1979 para Herpesviridae. Neste relato, a família Herpesviridae foi dividida em 3 

subfamílias (Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae) e 5 

géneros não identificados: 21 vírus foram listados. Em 2009 a família Herpesviridae 

foi elevada à ordem Herpesvirales. Esta elevação foi necessária dado a descoberta 
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de que os herpesvírus de peixes e moluscos eram apenas distantemente 

relacionados aos de aves e mamíferos. Foram criadas duas novas famílias - a 

família Alloherpesviridae, que incorpora os vírus que infetam peixes e rãs, e a família 

Malacoherpesviridae, que contém os moluscos [8]. 

Atualmente, a ordem Herpesvirales apresenta 3 famílias, 3 subfamílias, 17 

géneros e 90 espécies [8]. 

SISTEMA DE NOMENCLATURA VÍRICA 

Em 1973, surgiu o sistema de nomenclatura do herpesvírus. O sistema de 

nomenclatura recomendado especificou que cada herpesvírus deve ser designado 

de acordo com o táxon (família ou subfamília) ao qual seu hospedeiro natural 

primário pertence [8]. 

O nome da subfamília é utilizado para vírus de membros da família Bovidae ou 

de primatas e o nome da família hospedeira para outros vírus. Os herpesvírus 

humanos têm sido tratados como uma exceção (humano, em vez de hominídeo). 

Seguindo o termo derivado do hospedeiro, a palavra herpes vírus é adicionada, 

seguida por um algarismo arábico (1,2,3, ...). Estes dois últimos acréscimos não têm 

significado implícito sobre as propriedades taxonómicas ou biológicas do vírus [8]. 

Existem algumas exceções a este sistema de nomenclatura. Alguns nomes de 

vírus (por exemplo, o vírus Epstein-Barr) são tão amplamente utilizados que é 

impraticável tentar insistir na sua substituição. Isto levou a uma dupla nomenclatura 

na literatura de alguns herpesvírus.  

No entanto, desde que este sistema foi adotado, todos os herpesvírus descritos 

foram nomeados de acordo com o estabelecido. 

EVOLUÇÃO 
Estima-se que as três subfamílias de herpesvírus - Alpha, Beta e Gamma - 

surgiram há, aproximadamente, 180 - 220 milhões de anos [9]. 

As principais sub-linhagens dentro destas subfamílias originaram-se, 

provavelmente, antes da radiação dos mamíferos (60 a 80 milhões de anos atrás). 

Especiações dentro destas sub-linhagens ocorreram nos últimos 80 milhões de 

anos, provavelmente com um componente importante de co-especiação com 

linhagens hospedeiras. 
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Todas as espécies de pássaros e répteis atualmente conhecidas são alfa-

herpesvírus. A ordem de ramificação dos herpesvírus ainda não se encontra 

totalmente estabelecida, isto porque, estes vírus e os seus hospedeiros tendem a 

co-evoluir. Sendo assim, este facto sugere que o alfa-herpesvírus possa ter sido o 

ramo mais antigo. 

CICLO DE VIDA 
Todos os herpesvírus apresentam replicação nuclear - o DNA viral é transcrito 

para mRNA dentro do núcleo da célula infetada. 

A infeção inicia-se quando uma partícula viral entra em contato com determinada 

célula com recetores específicos presentes na membrana celular. Após a ligação 

das glicoproteínas do envelope viral aos recetores da membrana celular, o virião 

entra na célula e ocorre a sua desfragmentação, permitindo que o DNA viral migre 

para o núcleo da célula. Dentro do núcleo, ocorre a replicação do DNA viral e a 

transcrição de genes virais. 

Durante a infeção sintomática, as células infetadas transcrevem genes virais 

líticos. Em determinadas células hospedeiras, ocorre a acumulação de um pequeno 

número de genes virais chamados de transcrição associada à latência (LAT). Desta 

forma, o vírus pode persistir na célula (e, portanto, no hospedeiro) indefinidamente. 

Embora a infeção primária seja frequentemente acompanhada por um período 

autolimitado de doença clínica, a latência a longo prazo é livre de sintomas (durante 

esta fase, não é detetável qualquer vírus infecioso). 

As infeções latentes podem tornar-se líticas devido a fatores internos, tais como 

stress, menstruação, gravidez, entre outros; ou devido a fatores externos (radiações 

UV). Estas manifestações permitem a disseminação dos herpesvírus, uma vez que 

se verifica libertação contínua de viriões. Contudo, o vírus pode ser reativado 

devido a um comprometimento do sistema imunitário, provocando sintomas 

semelhantes, mas mais ligeiros, quando comparados com os ocorridos durante 

infeção primária [7, 10]. 

A reativação de vírus latentes tem sido implicada em várias doenças (por 

exemplo: herpes zóster, pitiríase rósea). Após a ativação, ocorre a transcrição de 

genes virais LAT para múltiplos genes líticos; isto leva a uma maior replicação e, 

portanto, produção de viriões. Muitas vezes, a ativação lítica leva à morte celular. 

Clinicamente, a ativação lítica é frequentemente acompanhada pelo surgimento de 
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sintomas inespecíficos, como febre baixa, dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar 

e erupção cutânea, bem como sinais clínicos como nódulos linfáticos inchados ou 

sensíveis e resultados imunológicos, como níveis reduzidos de células NK. 

Geralmente, as infeções decorrentes de herpesvírus caracterizam-se por 

apresentar fenómenos de latência e de recorrência. Depois da primo-infeção, 

certas células permanecem infetadas, contendo informação viral sob a forma de 

DNA, tanto no sistema nervoso central (SNC) (nos herpesvírus neurotrópicos – α-

herpesvirinae), como nos gânglios nervosos sensitivos (nos herpesvírus 

dermoneurotrópicos) ou nos leucócitos (nos herpesvírus leucotrópicos) [7, 10]. 

HERPESVÍRUS HUMANOS 
Os herpesvírus humanos fazem parte de uma família de vírus – Herpesviridae – 

que afetam muitas espécies de vertebrados. Estes vírus têm como seu único 

hospedeiro o Homem. São ubíquos e latentes e, uma vez ocorrida a primo-

infeção, permanecem no organismo do indivíduo afetado durante toda a sua vida [7, 

10].  

A família Herpesviridae está dividida em 3 subfamílias: Alphaherpesvirinae (α- 

herpesvirinae), que inclui os herpesvírus simplex tipos 1 e 2 (agentes primários de 

lesões faciais e genitais, respetivamente) e o vírus varicela-zóster, a subfamília 

Betaherpesvirinae (β – herpesvirinae), que inclui os herpesvírus do tipo 5, 6 e 7, e a 

subfamília Gammaherpesvirinae (γ – herpesvirinae), que inclui os herpesvírus do 

tipo 4 e 8. Estas distinguem-se pelas suas características virais estruturais e poder 

patogénico [11]. 

A transmissão destes vírus ocorre através do contacto direto (beijo, relação 

sexual, contacto direto com a lesão ou fluído contaminado). No entanto, os vírus 

leucotrópicos, nomeadamente o HHV-5, transmitem-se através de transfusões 

sanguíneas ou transplante de órgãos. Sabe-se, ainda, que a primo-infeção ocorre, 

geralmente, em crianças podendo ser, ou não, sintomatológica.  Esta informação 

encontra-se resumida na tabela 1. [7, 10, 11]. 
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Tabela 2 - Resumo das características gerais dos herpesvírus humanos 

Nome Sinónimo 
Sub- 

família 

Célula-
alvo 

primária 
Fisiopatologia 

Local de 
Latência 

Forma de 
disseminação 

HHV-
1 

Vírus herpes 

simplex 1 (HSV-

1) 
a Epiteliais 

Herpes oral/genital 

(predominantemente 

oro-facial) 

Neurónio 

Contacto direto 

(oral ou 

sexual) 

HHV-
2 

Vírus herpes 

simplex 2 (HSV-

2) 
a Epiteliais 

Herpes oral/genital 

(predominantemente 

genital) 

Neurónio Contacto direto 

HHV-
3 

Vírus varicela-

zóster (VZV) 
a Epiteliais Varicela e Zóster Neurónio Contacto direto 

HHV-
4 

Vírus Epstein-

Barr (EBV) 
g 

Células B 

e células 

epiteliais 

Mononucleose 

infeciosa; linfoma de 

Burkitt; carcinoma da 

nasofaringe 

Células B 

Contacto 
direto; 

Transfusões 

sanguíneas; 

Transplante de 

órgãos; 

Congénito 

HHV-
5 

Citomegalovírus 
(CMV) 

b 

Monócitos 
e células 

epiteliais 

Doença de inclusão 
citomegálica 

Monócitos 

Saliva; 

Urina; 
Sangue; 

Leite materno 

HHV-
6 

Roséola b Células T 
Roséola infantil 

(exanthem subitum) 
Células T Contacto direto 

HHV-
7 

 b Células T Roséola infantil Células T Contacto direto 

HHV-
8 

Sarcoma de 

Kaposi 

associado ao 
herpesvírus 

g 

Linfócitos 

e outras 

células 

Sarcoma de Kaposi Células B 

Contacto 

sexual; 

Saliva 

 

HERPESVÍRUS HUMANOS SIMPLEX 
Desde a antiguidade que são descritas erupções (lesões) herpéticas. Contudo, 

só no século XIX é que se descreveram como entidades clínicas e se estabeleceu a 

sua etiologia vírica [7]. 

Os vírus herpes simplex 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2), também conhecidos como 

herpesvírus humanos 1 e 2 (HHV-1 e HHV-2), são dois membros da família humana 
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Herpesviridae. Estes constituem um conjunto de vírus que produzem infeções virais 

na maioria dos seres humanos [1,4]. 

Dada a sua rápida capacidade de replicação in vitro, o seu hospedeiro natural e 

a sua eficácia de multiplicação, trata-se de um grupo de vírus pertencente à 

subfamília α-herpesvirinae [7, 10].  

Tanto o HSV-1 (que produz a maioria dos herpes labiais) como o HSV-2 (que 

produz a maioria dos herpes genitais) são extremamente comuns e contagiosos.  

O Homem é o seu único reservatório e provocam nele uma infeção viral 

designada por herpes. A maioria das pessoas infetadas não chegam a desenvolver 

estádios sintomáticos. Quando estes ocorrem, os sintomas incluem: formação de 

vesículas na pele e nas membranas mucosas da boca, lábios, nariz, olhos e órgãos 

genitais, que rompem e causam dor. As lesões cicatrizam com uma crosta 

característica da doença herpética [1]. 

Como vírus neurotrópicos e neuroinvasivos, HSV-1 e -2 persistem no corpo, 

escondendo-se do sistema imunológico nos corpos celulares dos neurónios. Após a 

infeção inicial ou primária, algumas pessoas infetadas experienciam episódios 

esporádicos de reativação viral ou surtos. Num surto, o vírus presente numa célula 

nervosa torna-se ativo e é transportado através do axónio do neurónio para a pele, 

onde a replicação e a eliminação do vírus ocorre e causa o aparecimento de novas 

feridas.  

TRANSMISSÃO 

A prevalência entre adultos, de portadores do vírus herpes simples, tanto do tipo 

1 como 2, é de 60 a 95% [4].  

O HSV-1 e o HSV-2 são transmitidos pelo contacto direto com fluidos corporais 

ou feridas de uma pessoa infetada. A doença é contagiosa mesmo nos períodos 

assintomáticos [7, 10]. 

O HSV-2 é periodicamente eliminado no trato genital humano, na maior parte 

das vezes de forma assintomática. É nesta fase de eliminação que ocorre a maioria 

das transmissões sexuais [12]. A reativação assintomática significa que o vírus 

causa sintomas atípicos e subtis que não são identificados como uma infeção ativa 

de herpes. Desta forma, a propagação do vírus é possível mesmo não existindo as 

vesículas típicas. 
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Ambos os vírus podem ser transmitidos verticalmente durante o parto [13]. No 

entanto, o risco de transmissão da infeção é mínimo se a mãe não apresentar 

sintomas ou vesículas ativas durante o parto. O risco de transmissão torna-se 

considerável quando a mãe é infetada com o vírus pela primeira vez no final da 

gravidez. 

VIROLOGIA 

Estas entidades biológicas são constituídas por uma cápside icosaédrica, com 

162 capsómeros, no interior da qual se encontra genoma linear formado por uma 

dupla cadeia de DNA que codifica para mais de 80 proteínas (cerca de 150 kpb). A 

cápside encontra- se envolvida por um invólucro, que surge durante o processo de 

maturação, na passagem pela membrana nuclear ou pelo aparelho de Golgi. O 

envelope encontra-se unido à cápside através do tegumento (figura 1). Este último 

confere uma grande fragilidade ao virião e condiciona o modo de propagação e 

replicação do herpesvírus [7, 10].  

 
Figura 2 - Esquema simplificado do herpesvírus humano simples 

Tanto o HSV-1 como o HSV-2 contêm, pelo menos, 74 genes (ou quadros de 

leitura abertos, ORFs) dentro dos seus genomas. Estes genes codificam uma 

variedade de proteínas envolvidas na formação da cápside, tegumento e envelope 

do vírus, além de controlar a replicação e virulência do vírus [9]. 

O HSV-1 e o HSV-2 são líticos nas células epiteliais e nos fibroblastos e latentes 

nos neurónios, onde são reativados em alturas de fragilidade do indivíduo, como 

stresse, febre, radiação solar excessiva, trauma ou terapia com corticosteroides. 

No momento da transmissão do vírus, este multiplica-se no local da inoculação e 

difunde-se através dos nervos sensitivos, de vasos linfáticos ou, menos 
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frequentemente, pelo sangue circulante. Tem como primeiras células “alvo” as 

células epiteliais (porta de entrada do vírus), ou, mais raramente, os neurónios dos 

gânglios sensoriais dorsais, o cérebro ou as meninges. O local de infeção e o quadro 

clínico dependem da “porta de entrada” do vírus [7].   

Uma lesão herpética típica inicia-se com uma pequena mancha pápulo-

erimatosa que, posteriormente, se torna numa vesícula, contendo no seu interior, um 

líquido extremamente rico em partículas víricas infeciosas. Estas desaparecem em 

poucos dias não deixando, normalmente, cicatrizes. Contudo, em zonas húmidas do 

corpo, estas lesões podem formar úlceras. Em indivíduos imunocompetentes, 

estas lesões cicatrizam, no máximo, em três semanas [7].  

A primo-infeção herpética ocorre ao nível da “porta de entrada” do vírus e 

corresponde a uma multiplicação inicial do vírus. Após a primo-infeção, o HSV (1 e 

2) permanece latente no organismo do indivíduo infetado, alojando-se nos gânglios 

sensitivos. Este pode, em qualquer momento, originar reativações com diferentes 

manifestações clínicas, ou permanecer num estado assintomático contribuindo, 

assim, para a sua propagação [7, 10].   

O nível de gravidade e duração das infeções por herpesvírus simples dependem 

da imunocompetência do indivíduo e da presença ou ausência de anticorpos para 

esses vírus. Assim, trata-se de um vírus bastante frequente em indivíduos HIV 

positivos. Numa fase inicial, a doença tem um comportamento idêntico ao dos 

doentes imunocompetentes, com a característica erupção vesicular sendo, na 

maioria dos casos, seguida de erupções ou úlceras orais ou urogenitais, por vezes 

de grandes dimensões, e bastante dolorosas. Pode, ainda, causar pneumopatias, 

hepatites, encefalites e meningoencefalites, que requerem um tratamento mais 

rigoroso ou internamento hospitalar [7, 10]. 

Em indivíduos com o sistema imunitário normal, a primo-infeção herpética é, 

geralmente, mais dolorosa e prolongada do que nos episódios agudos secundários. 

Caso o indivíduo já possua anticorpos para algum tipo de herpesvírus simples, a 

infeção é menos grave quando comparada com indivíduos seronegativos para os 

dois tipos HSV [7].   

Não existe vacina e, após a infeção, a doença não tem cura. Existem, contudo, 

alguns tratamentos que melhoram a situação do indivíduo, quer acelerando o 

processo de cicatrização das vesículas formadas (diminuição do período de 
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manifestação da doença), quer aumentando os períodos de tempo entre dois surtos 

consecutivos [10].   

Conhecem-se, atualmente, dois tipos de herpesvírus humanos simples: o tipo 1 

(HSV-1) e o tipo 2 (HSV-2). Os HSV-1 e HSV-2 são muito semelhantes, mas 

apresentam algumas diferenças significativas. Ao microscópio eletrónico, ambos são 

iguais. Contudo, as proteínas da parte externa diferem nos dois vírus, facto este que 

permite ao sistema imunitário reconhecê-los de forma diferente - produzindo 

anticorpos para HSV-1 diferentes dos mesmos produzidos para o HSV-2. Os dois 

tipos diferem, também, pelo modo de transmissão e pelo tipo de lesões que 

provocam no indivíduo afetado [7].  

O herpes oral/labial é, normalmente, acompanhado por um edema da cavidade 

bucal, com vesículas muito dolorosas no palato duro, faringe, gengivas, mucosa 

bucal e língua, adenopatias e febre. As lesões recorrentes a nível oral caracterizam-

se pelo aparecimento de vesículas nos bordos labiais, na junção cutâneo-mucosa. 

Estas lesões podem aparecer, também, nas proximidades das narinas. 

Normalmente, qualquer uma das lesões referidas anteriormente, forma úlceras dois 

a três dias após o surgimento e desaparece cerca de uma semana depois [7]. 

No herpes genital, a primo-infeção herpética é inaparente na maioria dos casos. 

Contudo, em alguns casos, podem surgir vesículas dolorosas na vagina, vulva, 

prepúcio ou pénis, que podem ser acompanhadas de febre. Relativamente às 

infeções recorrentes, quando aparentes, apresentam uma sintomatologia idêntica, 

mas menos intensa [7, 10]. 

O herpes ocular em adultos resulta, usualmente, de uma infeção por HSV-1 

podendo, menos frequentemente, ser devida ao HSV-2. As consequências mais 

frequentes são a conjuntivite, a queratite e queratoconjuntivite, a iridociclite e a 

coroidite [7]. 

As lesões cutâneas resultam da primo-infeção ou recorrência de qualquer um 

dos dois tipos de herpesvírus simples, resultando em eczemas ou panarícios 

herpéticos [7].  

Este grupo de vírus é, também, responsável por infeções agudas, não 

epidémicas, do SNC, tendo como consequência a encefalite herpética, em que o 

vírus (principalmente o HSV-1) destrói o tecido nervoso dos lobos frontal e temporal 

do cérebro, e a meningite herpética.  
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Recém-nascidos podem ser infetados por HSV na fase in utero, durante o 

trabalho de parto ou após o nascimento, provocando o designado herpes neonatal 

(Figura 2). Este pode limitar-se a lesões da pele, olhos e/ou membranas mucosas, 

provocar lesões a nível do SNC, ou até mesmo uma infeção disseminada [7]. 

 
Figura 3 - Herpes neonatal 

O HSV-1 tem características que o levam a ser particularmente infecioso e 

virulento para as células da mucosa oral. Por sua vez, o HSV-2 apresena 

características de maior virulência e infecciosidade para a mucosa genital. No 

entanto, o HSV-1 também pode causar herpes genital e o HSV-2, herpes oral. 

Também, se torna possível que ambos os vírus e ambas as formas coexistam num 

só indivíduo. 

A infeção por HSV-1 é bastante frequente e mais preocupante nos países 

subdesenvolvidos, onde as condições higiénico-sanitárias são muito limitadas, 

verificando-se uma prevalência de anticorpos anti-HSV-1 superior a 90% em 

crianças com dois anos de idade. O HSV-2 ocorre, geralmente, em indivíduos pós- 

púberes, uma vez que o seu principal modo de transmissão é através da relação 

sexual [7].   

HERPESVÍRUS HUMANOS SIMPLEX: TIPO 1 

 O HSV-1 está, frequentemente, associado a infeções orais, nomeadamente o 

herpes labial. Contudo, é possível que o herpes labial se deva também ao HSV-2. 

A Organização Mundial de Saúde revelou um relatório no qual afirma que mais 

de metade da população mundial é portadora do vírus do herpes labial: segundo 
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esta, dois terços da população mundial com menos de 50 anos está infetada com o 

HSV-1 [14].  

A manifestação clínica mais aparente do HSV-1 é o aparecimento de vesículas 

na boca, lábios e nariz (Figura 3), ou, menos frequentemente, na face ou na zona 

urogenital e na pele em geral. 

   
Figura 4 - Exemplos de zonas afetadas por HSV-1 

Normalmente, este tipo de vírus surge durante a infância ou a adolescência. 

HERPESVÍRUS HUMANOS SIMPLEX: TIPO 2 

O HSV-2 está frequentemente associado a infeções genitais, nomeadamente o 

herpes genital (Figura 4). 

   
Figura 5 - Exemplos de zonas genitais afetadas por HSV-2 

Normalmente, as infeções por HSV-2 ocorrem abaixo da cintura, sendo o local 

de replicação deste vírus a região genital e o local de latência os gânglios sagrados 

[7]. 

Os sintomas típicos iniciam-se, habitualmente, 4 a 7 dias após a infeção e 

incluem prurido, formigueiro e dores. Numa segunda fase, surge uma pequena placa 

avermelhada, seguida de um grupo de bolhas ou vesículas pequenas e dolorosas 

que vão rompendo e unindo para formar úlceras circulares que, em geral, são 

dolorosas e ganham crosta em poucos dias. 

De um modo geral, as úlceras saram ao fim de 10 dias, podendo deixar 

cicatrizes. Os gânglios linfáticos da virilha costumam aumentar levemente de 

tamanho e tornam-se dolorosos ao tato. 

A complicação mais comum do herpes genital é o reaparecimento das vesículas 

que em regra, ficam confinadas a um lado do corpo e são menos intensas do que no 
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surto inicial. O indivíduo infetado pode sentir mal-estar, comichão, formigueiro ou dor 

na zona afetada antes de cada acesso. 

O risco de recidiva na zona genital é maior com o HSV-2 do que com o HSV-1. 

Em algumas pessoas, os surtos repetem-se com frequência durante muitos anos. As 

bolhas podem ultrapassar a zona genital até chegar às nádegas, virilha ou coxas. 

A infeção por HSV-2 é mais comum nas mulheres do que nos homens. As 

percentagens de infetados entre os 14 e os 49 anos, durante 2015-2016, foram de 

15,9% versus 8,2%, respetivamente. Isto acontece porque a infeção genital é mais 

facilmente transmitida de homens para mulheres do que de mulheres para homens 

durante o sexo peniano-vaginal [15]. 

HERPESVÍRUS HUMANOS TIPO 3: VARICELA-ZÓSTER 
O herpesvírus humano tipo 3 (HHV-3), frequentemente denominado por vírus 

varicela-zóster (VZV), pertence à família Herpesviridae e à subfamília α-

herpesvirinae. 

A varicela (figura 5) e o herpes zóster representam duas manifestações clínicas 

de uma infeção provocada pelo mesmo vírus – Vírus da varicela e da zona ou VZV.  

O VZV é um vírus estritamente humano. O genoma do VZV contém uma 

molécula de DNA de cadeia dupla, com aproximadamente 125 kpb. Dos seus 

genes, cinco apresentam um homólogo com o herpesvírus humano simples, o que 

pode interferir em estudos de outros herpesvírus humanos. A expressão do genoma 

deste herpesvírus é similar a outras espécies de herpesvírus [7, 10].  

 
Figura 6 - Lesões cutâneas causadas pelo VVZ (varicela) 

A imunidade celular é mais importante que a imunidade humoral, tanto para 

limitar a infeção primária, como para prevenir a reativação do vírus. As crianças que 

apresentam alterações congénitas nos linfócitos T são mais suscetíveis ao 
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desenvolvimento da varicela e zóster do que as que possuam alterações nos 

linfócitos B. A primo-infeção induz a produção de linfócitos T citotóxicos que 

reconhecem e destroem as células infetadas pelo vírus [7].  

VARICELA 

A varicela (figura 6) é uma doença altamente contagiosa causada pela infeção 

inicial pelo VZV [16].  

   
Figura 7 – Manifestações do VVZ (varicela) 

A doença causa erupções cutâneas características na pele, a partir das quais se 

formam pequenas bolhas muito pruriginosas e que ganham crosta. Tem geralmente 

início no peito, nas costas e na face espalhando-se, posteriormente, para o resto do 

corpo. Entre outros possíveis sintomas estão febre, fadiga e dores de cabeça. Os 

sintomas começam-se a manifestar entre dez a vinte e um dias após a exposição 

ao vírus e geralmente duram entre cinco a dez dias. As complicações podem incluir 

pneumonia, inflamação cerebral e infeções cutâneas bacterianas [17]. 

Ocorre preferencialmente na infância, apresentando uma incidência sazonal (fim 

do Inverno e Primavera). É considerada uma infeção sintomática benigna embora, 

quando se trata de indivíduos imunocomprometidos ou suscetíveis, possa ser 

mortal. 

Tipicamente, surge em crianças com idade inferior a 10 anos e, caso ocorra em 

adultos, é muito mais grave. 

O vírus da varicela propaga-se através de secreções respiratórias, tendo sido 

demonstrado, por análise de PCR destas secreções, o seu papel importante como 

veículo de transporte durante as primeiras horas de infeção [18]. 

O VZV multiplica-se nas células do trato respiratório superior (infeção primária), 

progredindo pela corrente sanguínea e pelos vasos linfáticos, atingindo as células do 
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sistema reticuloendotelial. Assim que atinge a pele, multiplica-se novamente 

produzindo lesões vesiculares. Após a primo-infeção, permanece latente no 

organismo, nos gânglios sensoriais. A reativação ocorre, na maioria dos casos, em 

indivíduos com idades superiores a 50 anos [7, 10].  

As crianças que desenvolvem varicela durante os primeiros cinco a dez dias de 

idade, apresentam mortalidade elevada.  

A varicela geralmente é diagnosticada com base nos sintomas apresentados. No 

caso de se querer fazer a confirmação do diagnóstico, o vírus da varicela pode 

obter-se a partir do líquido presente nas vesículas, uns dias após a erupção, mas 

muito raramente se consegue obter de outros locais, tais como secreções 

respiratórias [19].  

Desde a sua introdução, em 1995, a vacina contra a varicela resultou numa 

diminuição do número de casos e complicações da doença [20]. 

ZÓSTER 

Por outro lado, a zona (figura 7) consiste numa erupção vesiculosa bem 

localizada, geralmente unilateral, muito dolorosa, que acompanha o trajeto do nervo 

infetado, e resulta de uma reativação do vírus latente num gânglio sensitivo. Afeta, 

preferencialmente, indivíduos imunocomprometidos e idosos e não apresenta 

incidência sazonal [7]. É uma doença rara e pouco contagiosa visto que, o agente 

viral se encontra ausente das vias respiratórias.  

 
Figura 8 - Manifestações do VZV (zóster) 

No início do século XX, foram realizados estudos (Kundratitz e Brusgaard) no 

sentido de demonstrar a transmissibilidade do agente viral pela inoculação, em 

crianças que nunca tinham tido contacto com o vírus da varicela, através de líquido 

recolhido de vesículas de pacientes com zona. Verificou-se que essas crianças 
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desenvolviam varicela. Deste modo, estabeleceu-se uma relação entre a varicela e a 

zona. Através de estudos desenvolvidos por Weller, demonstrou-se que o vírus da 

varicela e o vírus da zona apresentam as mesmas propriedades antigénicas e 

imunológicas [7]. 

O VZV, após a primo-infeção, pode ser reativado e dar origem ao herpes zóster 

ou zona. A erupção característica evolui mais lentamente do que a varicela, 

desaparecendo ao fim de uma a três semanas. Provoca dores na área da pele 

correspondente às terminações nervosas onde se encontra o vírus [21]. 

Podem surgir complicações, que afetam 0,2 a 0,5% dos indivíduos, que resultam 

em alterações do SNC, dando origem a encefalites ou meningoencefalites. Pode 

verificar-se a ocorrência de paralisia facial, decorrente de lesões nos nervos 

cranianos ou na medula espinal [7]. A maioria das complicações de neuralgia pós-
herpética, ocorre nas mulheres, quando comparadas com os homens, e sempre 

depois da ocorrência do zóster no trigémeo. Esta não tem nenhum tratamento eficaz 

conhecido, universalmente aceite. Ensaios controlados confirmam que doses baixas 

de antidepressivos tricíclicos aliviam a sintomatologia. Dado que a neuralgia pós-

herpética é um problema que afeta predominantemente pessoas mais velhas, deve 

ter-se em conta que a opção terapêutica não deve interferir com as condições 

médicas do paciente, debilidade do mesmo e interações com outros medicamentos.  

As crianças cujas mães apresentaram varicela durante a gravidez, desenvolvem 

zóster precocemente. Se a infeção ocorrer dias antes do parto existe a possibilidade 

de ocorrer transmissão vertical. 

As manifestações clínicas deste herpesvírus são facilmente diagnosticadas. Os 

sintomas iniciais de zóster incluem febre, dor de cabeça e mal-estar em geral. Estes 

sintomas são, comumente, acompanhados de sensações de ardor, comichão e 

sensibilidade na área. Mais tarde, desenvolvem-se erupções cutâneas, típicas de 

zóster (figura 8). 

 
Figura 9 - Evolução da erupção cutânea provocada pelo VVZ 

As formas banais de varicela ou de zona, em indivíduos imunocompetentes, não 

necessitam de tratamento específico, podendo ser administrados antivíricos [7].  
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A idade é o fator mais importante para prever a recorrência da doença. As 

crianças imunocomprometidas que recebem mais do que uma vacina e são 

expostas à varicela depois da vacinação, apresentam uma incidência mais baixa de 

zóster quando comparadas com crianças que recebam apenas uma vacina, ou que 

não tenham sido expostas à varicela. Isto sugere que o estímulo imunológico pode 

reduzir a incidência de zóster [21]. 

HERPESVÍRUS HUMANOS TIPO 4: EPSTEIN-BARR 
O vírus Epstein-Barr (EBV), também designado herpesvírus humano 4 (HHV-4), 

é um vírus da família Herpesviridae, subfamília Gammaherpesvirinae, sendo 

considerado um dos vírus mais comuns em seres humanos (figura 9). 

 
Figura 10 - Duas partículas víricas de EBV ao microscópio eletrónico 

É mais conhecido como a causa da mononucleose infeciosa. Também está 

associado a determinadas formas de cancro, como o linfoma de Hodgkin, linfoma de 

Burkitt, carcinoma da nasofaringe e condições associadas com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), tais como leucoplasia pilosa e linfomas do sistema 

nervoso central [22, 23].  Evidências sugerem que a infeção por este vírus está 

associada com um maior risco de desenvolver certas doenças autoimunes, tais 

como, a dermatomiosite, lúpus eritematoso sistémico, artrite reumatoide, síndrome 

de Sjögren e esclerose múltipla [24].   

Estima-se que cerca de 200 000 casos de cancro por ano sejam atribuíveis ao 

EBV. 

A infeção por EBV ocorre por transferência oral de saliva e secreções genitais 

[25]. Transmite-se fundamentalmente pelo beijo, razão pela qual se chama à 

mononucleose infeciosa a “doença do beijo”. 
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A maioria das pessoas infetadas com EBV ganham imunidade adaptativa. Nos 

Estados Unidos, cerca de metade das crianças com cinco anos de idade e de 90 a 

95 por cento dos adultos apresentam evidências de infeções anteriores. As crianças 

tornam-se suscetíveis ao EBV, assim que a proteção obtida através dos anticorpos 

maternos desaparece. Muitas crianças são infetadas com o vírus e essas infeções 

normalmente não causam sintomas ou são indistinguíveis de outras doenças leves e 

breves que ocorrem durante a infância. Quando ocorre a infeção com o vírus 

durante a adolescência, causa a mononucleose infeciosa (35 a 50 por cento das 

vezes) [26]. 

O EBV infecta células B do sistema imunológico e células epiteliais. Uma vez 

que a infeção lítica inicial do EBV é controlada, o vírus latente persiste nas células B 

do indivíduo para o resto da vida [25]. 

SINAIS E SINTOMAS  

Na infância, a primo-infeção considera-se assintomática. Na adolescência ou em 

adultos jovens, a primo-infeção resulta em mononucleose infeciosa, causando 35 a 

50% dos casos (raramente fatal), estando assim dependente da idade do indivíduo. 

Alguns dos sintomas apresentados são [26]: 

• Fadiga 

• Febre 

• Garganta inflamada 

• Inchaço dos gânglios linfáticos no pescoço 

• Baço aumentado 

• Hepatomegalia 

• Erupção cutânea 

Pessoas que apresentam sintomas de infeção por EBV, geralmente 

adolescentes ou adultos, melhoram em duas a quatro semanas. No entanto, 

algumas pessoas podem sentir-se cansadas durante várias semanas ou mesmo 

meses. 

Os indivíduos imunocompetentes produzem linfócitos T citotóxicos e estes 

controlam a quantidade de linfócitos B existentes (que transportam partículas virais), 

como resposta imunitária do organismo à infeção. Em indivíduos 
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imunocomprometidos, uma infeção latente de EBV pode ser reativada e resultar em 

complicações graves [26]. 

CICLO DE REPLICAÇÃO 

O vírus entra no organismo pela cavidade oral, infetando as células epiteliais da 

orofaringe e glândulas salivares. De seguida, entra na corrente sanguínea onde 

infecta os linfócitos B e se multiplica. Depois de infetar os linfócitos B, o EBV 

replica-se liticamente e liberta inúmeras partículas virais assumindo, posteriormente, 

a forma latente (figura 10). O genoma viral entra no núcleo e expressa seis genes 

virais (EBNA 1 a 6). Estes transformam os 

linfócitos B de forma a permanecerem continuamente em divisão [7]. 

 
Figura 11 - Ciclo de vida do EBV 

 

DIAGNÓSTICO 

Diagnosticar a infeção por EBV pode ser um desafio, uma vez que os sintomas 

são semelhantes a outras doenças. A infeção por EBV pode ser confirmada através 

de um exame ao sangue que deteta anticorpos. Nove em cada dez adultos 

apresentam anticorpos anti-EBV [26]. 
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PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

Não existe vacina para proteger contra a infeção por EBV. A melhor forma de 

prevenção passa por evitar beijar ou partilhar bebidas, alimentos ou objetos 

pessoais, como escovas de dentes, com pessoas que apresentem infeção por EBV 

[26]. 

Não existe tratamento específico para o EBV. No entanto, algumas medidas 

podem ser tomadas para ajudar a aliviar os sintomas, incluindo: 

• Beber líquidos de forma a manter a hidratação; 

• Descanso; 

• MNSRM para a dor e a febre, como o paracetamol. 

HERPESVÍRUS HUMANOS TIPO 5: CITOMEGALOVÍRUS 
O herpesvírus humano tipo 5 (HHV-5), vulgarmente conhecido por 

citomegalovírus (CMV) (figura 11), pertence à família Herpesviridae, e à subfamília 

β- herpesvirinae, com cerca de 200kpb, sendo os mais longos e complexos.  

 
Figura 12 - HHV-5 ao microscópio eletrónico 

São herpesvírus com alta especificidade e que causam infeção no homem e 

no macaco. No caso específico do homem, produz a doença de inclusão 

citomegálica. Tem sido encontrado em indivíduos com tumores benignos ou 

malignos e em portadores de HIV. Doenças associadas ao HHV-5 incluem 

mononucleose e pneumonia. 

Este vírus possui um ciclo replicativo bastante longo e infeta, preferencialmente, 

fibroblastos humanos [7]. 

Trata-se de uma infeção endémica e de alta prevalência na população em geral. 

A maior parte das pessoas, em alguma altura da sua vida, é infetada pelo CMV. Em 
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estudos de seroprevalência foi demonstrado que 40 a 60% dos doadores de 

sangue saudáveis, em nações industrializadas, apresentam infeção pelo CMV, 

sendo que as taxas dos países em desenvolvimento são ainda mais altas. Trata-se 

de um vírus muito comum que afeta aproximadamente metade da população jovem 

dos EUA. Geralmente não surgem complicações, exceto em indivíduos 

imunocomprometidos ou grávidas, uma vez que interfere na formação de tecidos e 

órgãos. 

O CMV é o principal agente responsável por malformações congénitas. Estas 

resultam, essencialmente, de uma primo-infeção em mulheres grávidas. São 

geralmente infeções assintomáticas, ocorre transmissão fetal com infeção neonatal, 

em cerca de 35 a 50% dos casos, sendo esta tanto mais grave quanto mais cedo for 

adquirida durante a gestação. Perda parcial ou total da audição e aparecimento de 

atraso mental são complicações frequentes resultantes da infeção congénita [7]. 

TRANSMISSÃO 

Pessoas com CMV podem transmitir o vírus através de fluidos corporais, como 

saliva, urina, sangue, lágrimas, sémen e leite materno. O CMV é transmitido de uma 

pessoa infetada das seguintes formas: 

• Contato direto com saliva ou urina, especialmente de bebés e crianças 

pequenas 

• Contato sexual 

• Leite materno aos lactentes 

• Órgãos transplantados e transfusões de sangue 

Uma mulher infetada com CMV pode transmitir o vírus para o bebé em 

desenvolvimento durante a gravidez (transmissão vertical). As mulheres podem 

diminuir o risco de contrair CMV reduzindo o contato com saliva e urina de bebés e 

crianças pequenas. A saliva e a urina de crianças com CMV têm quantidades 

elevadas do vírus [27]. 

SINAIS E SINTOMAS 

As manifestações clínicas resultantes de uma infeção por CMV dependem da 

condição do sistema imunitário do indivíduo e do modo de infeção do mesmo.  

A primo-infeção por CMV é assintomática em indivíduos imunocompetentes, 

provocando apenas sintomas gripais inespecíficos, tais como: 
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• Febre 

• Fadiga 

• Dor de garganta 

• Glândulas inchadas 

Ocasionalmente, o CMV pode causar mononucleose ou hepatite [27]. 

DIAGNÓSTICO 

Um exame sanguíneo pode ser utilizado para diagnosticar a infeção por CMV em 

adultos com sintomas. No entanto, o sangue não é o melhor fluido para testar 

recém-nascidos com suspeita de infeção por CMV. Em recém-nascidos são 

realizados testes de saliva ou urina [27]. 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

Não existe vacina disponível para o CMV. Pessoas saudáveis que estão 

infetadas com CMV geralmente não requerem tratamento médico, podendo ser 

utilizados MNSRM, como o paracetamol, para o alívio da dor.  

Medicamentos antivirais estão disponíveis para tratar a infeção por CMV em 

imunocomprometidos e bebés com sinais de CMV congénito. Um exemplo é o 

ganciclovir, que é utilizado de forma a controlar a disseminação do vírus. 

HERPESVÍRUS HUMANOS TIPO 6 
O herpesvírus humano do tipo 6 (HHV-6) (figura 12) pertence à família 

Herpesviridae. Está inserido na subfamília ß–herpesvirinae, juntamente com o CMV 

devido, principalmente, à homologia genética existente entre ambos.  

 
Figura 13 - HHV-6 ao microscópio eletrónico 

O herpesvírus humano 6 (HHV-6) é o nome coletivo comum do herpesvírus 

humano 6A (HHV-6A) e do herpesvírus humano 6B (HHV-6B). 
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O HHV-6A foi descrito como mais neurovirulento, [28] e, como tal, é mais 

frequentemente encontrado em pacientes com doenças neuroinflamatórias, como a 

esclerose múltipla. [29] Os níveis de HHV-6 (e HHV-7) no cérebro também se 

encontram elevados em pessoas com doença de Alzheimer [30]. 

A infeção primária por HHV-6B é a causa da doença infantil comum, exanthema 

subitum (também conhecida como roséola infantil – figura 13). Além disso, a 

reativação do HHV-6B é comum em recetores de transplante, o que pode causar 

várias manifestações clínicas como encefalite, supressão da medula óssea e 

pneumonite [31]. 

 
Figura 14 - Roséola Infantil 

Uma variedade de testes é usada na deteção do HHV-6, alguns dos quais não 

diferenciam as duas espécies. 

As duas variantes, A e B, exibem uma homologia de, aproximadamente, 95% 

apresentando, contudo, diferentes locais de restrição de endonucleases e diferentes 

características biológicas e imunológicas [7, 10].  

O HHV-6 foi isolado pela primeira vez em 1986, por Salahuddin e seus 

associados, em doentes com distúrbios linfoproliferativos e, posteriormente, em 

doentes com SIDA. 

Este vírus é, de todos os tipos de herpesvírus, que se conhecem até hoje, o mais 

pequeno (170 kb). A sua infecciosidade é rapidamente inativada com éter e 

solventes lipídicos, bem como através de ciclos múltiplos de 

congelação/descongelação que destroem a integridade física do vírus [7]. 

TRANSMISSÃO 

Acredita-se que a transmissão ocorra com maior frequência através da 

disseminação de partículas virais na saliva. Tanto o HHV-6B como o HHV-7 são 
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encontrados na saliva humana, sendo o primeiro em menor frequência. Estudos 

relatam taxas variáveis de prevalência de HHV-6 na saliva (entre 3-90%) [32] e 

também descreveram as glândulas salivares como um reservatório in vivo para o 

HHV-6. O vírus infecta as glândulas salivares, estabelece latência e reativa 

periodicamente para disseminar a infeção para outros hospedeiros [33]. 

A transmissão vertical também foi descrita e ocorre em aproximadamente 1% 

dos nascimentos nos Estados Unidos [34]. 

SINAIS E SINTOMAS 

A infeção pelo HHV-6 é assintomática, sendo muito comum em crianças até aos 

dois ou três anos de idade (cerca de 90%). A infeção tem um período de incubação 

de cinco a quinze dias. Em algumas crianças, a infeção primária é caracterizada por 

um exantema súbito que surge acompanhado de febres altas (acima de 40º C), 

com duração de três a cinco dias. Em seguida, surgem erupções cutâneas 

espalhadas pelo tronco, embora nunca apareçam no rosto. O quadro clínico da 

criança pode complicar-se caso surjam convulsões e sintomas no SNC. Embora a 

maioria das crianças infetadas por este vírus apresente recuperação completa, o 

DNA do HHV-6 pode permanecer nas células mononucleares do sangue periférico, 

na saliva ou no líquido cefalorraquidiano, sem causar sintomatologia (período de 

latência ou dormência). 

A infeção pelo HHV-6 em adultos é considerada rara mas, caso se verifique, 

caracteriza-se por uma infeção hepática do tipo mononucleose. 

Atualmente, decorrem estudos no sentido de verificar a relação entre este vírus e 

a esclerose múltipla, uma vez que indivíduos que apresentam esta doença têm 

também DNA de HHV-6 no cérebro, fluído da medula espinal ou soro. Considera-se, 

ainda, que este vírus é um importante cofator de outras doenças como a SIDA, o 

carcinoma cervical e o carcinoma oral. 

A infeção ocorre com mais frequência em adultos imunodeprimidos, recetores de 

transplantes de órgãos e HIV positivos. As manifestações clínicas nesta situação 

agravam-se, sendo que o seu principal efeito em doentes transplantados seja 

aumentar os potenciais efeitos do citomegalovírus [32]. 

O HHV-6 infecta e destrói as células produtoras de mielina e regula a expressão 

dos linfócitos T CD4+, com as quais possuem um tropismo, causando a o exantema 

súbito. Aumenta, também, a replicação do vírus da SIDA [7]. 
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Trata-se de um vírus que se multiplica em diversos tipos de células, sendo as 

mais comuns os linfócitos T. 

A reativação deste vírus pode ocorrer quando se verifica imunossupressão no 

indivíduo (recetores de transplantes ou indivíduos com SIDA) – frequentemente 

considerado um vírus oportunista [7]. 

A infeção do SNC pelo HHV-6 está, atualmente, mais bem descrita, uma vez que 

se encontra, geralmente, associado a pneumonias (após a primo-infeção), 

convulsões febris, meningite, encefalite e esclerose múltipla, entre outras, o que 

demonstra que este agente patogénico possui um elevado potencial neuroinvasivo. 

DIAGNÓSTICO 

A infeção por HHV-6 pode ser confirmada através de um exame ao sangue que 

deteta anticorpos contra o vírus. No entanto, um resultado negativo não exclui a 

presença do HHV-6, uma vez que este pode infetar determinado órgão. Assim 

sendo, na maior parte das vezes, o diagnóstico é feito com base na observação dos 

sinais e sintomas do indivíduo. 

O exame de uma série de amígdalas por Western blot deu uma taxa de deteção 

de 100% para o HHV-6 [35]. 

HERPESVÍRUS HUMANOS TIPO 7 
O herpesvírus humano tipo 7 (HHV-7) foi identificado, pela primeira vez, em 

1989. Pertence à família Herpesviridae, e subfamília β-herpesvirinae. Foi identificado 

depois de se ter verificado a ativação de linfócitos T CD4+ de indivíduos saudáveis 

e, posteriormente, através da saliva de indivíduos infetados com o HHV-6. Todavia, 

apenas se isolou em 1992, em doentes com síndrome de fadiga crónica [7].  

TRANSMISSÃO 

É um vírus ubíquo e leucotrópico e, após primo-infeção, este vírus permanece 

latente nas células mononucleadas do sangue periférico, podendo ser reativado 

após estimulação das mesmas. Em indivíduos saudáveis, as glândulas salivares 

constituem o local preferencial e, as secreções orais os melhores veículos de 

transporte para a transmissão do vírus [7].  

Em estudos recentes observou-se que havia sequências de DNA do HHV-7 nas 

secreções vaginais de grávidas, a partir do qual se concluiu que, tal como o HHV-6, 
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para além de uma transmissão horizontal (contacto com secreções orais, entre 

outros), o HHV-7 também pode transmitir-se verticalmente (infeção perinatal).  

O HHV-7 apresenta bastantes homologias genéticas e biológicas com o HHV-6 

e, também ele, foi recentemente considerado um agente etiológico do exantema 

súbito. Este ocorre principalmente em crianças, sendo caracterizado pela presença 

de febre elevada e erupções cutâneas [7]. 

Na Europa e nos EUA, a taxa de prevalência deste vírus é superior a 85%. Este 

facto dificulta a interpretação de dados laboratoriais na investigação da presença 

deste vírus num determinado indivíduo, na medida em que apenas os marcadores 

diretamente relacionados com a replicação viral (presença de DNA vírico plasmático 

e antigenes virais nos tecidos, entre outros) permitem diagnosticar uma infeção 

recente [7]. Esta taxa de prevalência é, ainda, mais significativa em crianças 

infetadas pelo HHV-6. Assim, a infeção pelo HHV-6 e HHV-7 ocorrem em momentos 

diferentes, sendo a última, posterior à primeira.  

SINAIS E SINTOMAS 

Causa, ocasionalmente, exantema súbito ou febre elevada sem erupção 

cutânea, o que permite inferir que o HHV-7 corresponde a um vírus com menor 

patogenicidade que o HHV-6, podendo também, encontrar-se associado a infeções 

oportunistas.  

DIAGNÓSTICO 

O processo de deteção de HHV-7 envolve um procedimento difícil de ser 

realizado em laboratórios comerciais. Um processo conhecido como amplificação 

isotérmica mediada por loop (LAMP) foi desenvolvido recentemente para acelerar a 

deteção de HHV-7, embora seja necessário um tamanho de amostra maior de forma 

a viabilizar o procedimento a larga escala [36]. 

Não existe tratamento para a infeção pelo HHV-7. 

HERPESVÍRUS HUMANOS TIPO 8 
O herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi (KSHV) é o nono herpesvírus 

humano conhecido. 

O HHV-8 causa o sarcoma de Kaposi (imagem 14), um cancro que ocorre 

geralmente em doentes com SIDA, [37] bem como linfoma de efusão primária, [38] 

doença de Castleman multicêntrica associada ao HHV-8 e síndrome da citosina 



 

 107 

inflamatória KSHV [39]. É um dos sete vírus conhecidos por causar cancro a seres 

humanos ou oncovírus [37]. 

 
Figura 15 - Sarcoma de Kaposi 

HISTÓRIA 

Em 1872, Moritz Kaposi descreveu um tumor de vaso sanguíneo, que desde 

então, tem sido epónimo de sarcoma de Kaposi (KS) [40]. Inicialmente, pensou-se 

que o KS seria um tumor incomum de populações judaicas e mediterrâneas, até que 

foi posteriormente determinado ser extremamente comum em toda a África 

subsaariana. Isso levou às primeiras sugestões, na década de 1950, de que este 

tumor poderia ser causado por um vírus.  

Com o início da epidemia da SIDA no início dos anos 80, houve um súbito 

ressurgimento do SK que afetava principalmente pacientes com SIDA - gays e 

bissexuais – relatórios demonstravam que até 50% dos doentes com SIDA 

apresentavam SK - uma taxa extraordinária de predisposição a este tipo de cancro. 

A análise cuidadosa dos dados epidemiológicos por Valerie Beral, Thomas 

Peterman e Harold Jaffe, [41] levou estes pesquisadores a propor que o SK é 

causado por um vírus sexualmente transmissível desconhecido que raramente 

causa tumores, a menos que o hospedeiro seja imunocomprometido, como no caso 

de indivíduos com SIDA. 

Já em 1984, cientistas relataram ver estruturas semelhantes a herpesvírus em 

tumores de KS examinados sob microscopia eletrónica. Os cientistas estiveram à 

procura do agente causador do SK, e mais de 20 agentes diferentes foram 

propostos como possível agente etiológico, incluindo o citomegalovírus e o próprio 

HIV. O agente patogénico foi finalmente identificado em 1994 por Yuan Chang e 

Patrick S. Moore, através do isolamento de fragmentos de DNA de um herpesvírus 
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encontrado num tumor de KS de um paciente com SIDA [42 - 44]. Chang e Moore 

compararam o tecido tumoral do SK de um paciente com SIDA versus o seu próprio 

tecido não afetado. A ideia por trás desta análise seria que, se um vírus causasse 

KS, o DNA genómico nas duas amostras deveria ser precisamente idêntico, exceto 

pelo DNA pertencente ao vírus. No ensaio inicial, foram isolados dois pequenos 

fragmentos de DNA que representavam menos de 1% do genoma viral real. Esses 

fragmentos eram similares (mas ainda distintos) das sequências de herpesvírus 

conhecidas, indicando a presença de um novo vírus. A partir desses fragmentos, foi 

possível sequenciar o genoma completo do vírus. 

A descoberta deste herpesvírus provocou considerável controvérsia e discussão 

científica até que dados suficientes demonstraram que, de facto, o HHV-8 era o 

agente causador do sarcoma de Kaposi [45]. 

 O vírus é agora conhecido por ser uma infeção generalizada em pessoas que 

vivem na África subsaariana; níveis intermediários de infeção ocorrem em 

populações mediterrâneas (incluindo Israel, Arábia Saudita, Itália e Grécia) e baixos 

níveis de infeção ocorrem na maioria das populações do norte da Europa e da 

América do Norte. Homens gays e bissexuais são mais suscetíveis à infeção (por 

meio de vias ainda desconhecidas de transmissão sexual), enquanto o vírus é 

transmitido por vias não sexuais em países em desenvolvimento. 

VIROLOGIA 

O HHV-8 possui uma cápside icosaédrica com 110nm de diâmetro, constituída 

por 162 capsómeros hexagonais [46]. Os viriões maduros têm um diâmetro de 

140nm e possuem um tegumento proteico entre a cápside e envelope [47].  

Quando determinadas glicoproteínas do envelope do HHV-8 se ligam ao 

heparano de sulfato [48] da superfície celular, pode ocorrer a penetração por fusão 

do envelope com a membrana celular. O HHV-8 infeta linfócitos B em divisão, 

durante a mitose [46]. O HHV-8 persiste em latência, sob a forma de um epissoma, 

em células infetadas e apenas uma pequena parcela dos genes deste vírus são 

expressos [48]. Durante a reativação (ciclo lítico), o vírus produz formas lineares do 

genoma para o empacotamento nos viriões que, depois de adquirirem o envelope a 

partir da membrana nuclear, são libertados por destruição da célula inicialmente 

infetada [49].   
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O genoma do HHV-8 tem 165 a 170 kb. Possui repetições terminais e contém 

cerca de cem ORF’s sendo muitas partilhadas pelos restantes herpesvírus. Outras 

são exclusivas dos γ-herpesvírus, dos Rhadinovirus ou do próprio HHV-8 [50].  

Foram identificadas cinco variantes (A - E) do vírus HHV-8 com base na análise 

de variações nas sequências dos genes ORF-K1 e ORF-15, que têm um papel 

crucial na manifestação sintomática do vírus, apesar de os diferentes grupos não 

terem sido associados a diferentes patologias. Estes grupos estão desigualmente 

distribuídos nas regiões do globo. Por exemplo em África predomina o grupo B 

enquanto que na América do Norte e na Europa os grupos A e C são 

predominantes. O genoma do HHV-8 tem aproximadamente noventa e cinco genes, 

sendo que, cerca de vinte e cinco, dos quais codificam proteínas, não se encontram 

nos restantes herpesvírus [47].  

Este vírus possui um elevado número de genes que codificam proteínas 

homólogas a proteínas celulares humanas. Foi demonstrado que estas proteínas 

virais têm influência no crescimento, diferenciação e sobrevivência celulares. Foram 

ainda identificados genes homólogos de oncogenes humanos [49].  

TRANSMISSÃO 

É, provavelmente, transmitido por via sanguínea e sexual, por ser mais frequente 

entre pessoas que praticam sexo anal passivo sem preservativo. 

Apesar de terem sido encontrados vírus em células mononucleares sanguíneas 

periféricas e de existir um estudo que sugere que a partilha de agulhas permite a 

transmissão do vírus, não foi totalmente comprovada a transmissibilidade deste vírus 

por via sanguínea, havendo, no entanto, fortes evidências neste sentido [47].  

DIAGNÓSTICO 

Reação em cadeia de polimerase (PCR), hibridação in situ e imuno-histoquímica 

são utilizados para a deteção direta do HHV-8. Os anticorpos do soro contra os 

antigénios nucleares ORF59, ORF65 e proteínas K8.1 associados à latência podem 

ser detetados nos indivíduos HHV-8-infectadas utilizando ELISA ou 

imunofluorescência.  

SINAIS E SINTOMAS 

Indivíduos saudáveis podem ser infetados com o vírus e não apresentar sinais 

ou sintomas, devido à capacidade do sistema imunológico de manter a infeção sob 
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controlo. A infeção é uma preocupação particular nos indivíduos 

imunocomprometidos. Pacientes com cancro que recebem quimioterapia, pacientes 

com SIDA e pacientes com transplantes de órgãos apresentam um alto risco de 

apresentar sinais de infeção. 

O KSHV é um conhecido agente causador de quatro doenças: 

• Sarcoma de Kaposi - um tumor angioproliferativo que pode envolver a pele 

(na maioria das vezes), gânglios linfáticos ou vísceras 

• Doença de Castleman multicêntrica associada ao HHV-8 - um distúrbio 

linfoproliferativo 

• Linfoma de efusão primária - linfoma monoclonal agressivo de células B 

associado a KSHV 

• Síndrome da citoquina inflamatória do KSHV - uma síndrome com sintomas 

semelhantes aos da doença de Castleman, mas sem patologia associada. 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

Uma vez que pessoas infetadas com o KSHV irão transmitir o vírus de maneira 

assintomática, deve existir precaução no momento do ato sexual e/ou atividades 

onde a saliva possa ser compartilhada durante a atividade sexual. De forma 

preventiva, deve-se utilizar preservativo quando necessário e evitar beijos profundos 

com parceiros com infeções por KSHV e HIV ou cujo estado é desconhecido. 

Existem exames sanguíneos de deteção de anticorpos contra o HHV-8. 

O sarcoma de Kaposi é geralmente um tumor localizado que pode ser tratado 

cirurgicamente ou por radiação local. Quimioterapia com antraciclinas lipossómicas 

ou paclitaxel pode ser utilizada, particularmente num tumor invasivo. Fármacos 

antivíricos, como o ganciclovir, que têm como alvo a replicação de herpesvírus, 

como o KSHV, têm sido utilizadas para prevenir o desenvolvimento do sarcoma de 

Kaposi [51] embora, uma vez desenvolvido o tumor, esses medicamentos sejam de 

pouca ou nenhuma utilidade. 

Em indivíduos com SK-AIDS, a terapia mais eficaz é a terapia antirretroviral 

altamente ativa para reduzir a infeção pelo HIV [52]. Indivíduos com SIDA que 

recebem tratamento anti-HIV adequado podem apresentar até 90% de redução na 

ocorrência de sarcoma de Kaposi. 
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CONCLUSÃO 
Os herpesvírus são ubíquos na natureza e apresentam uma prevalência elevada 

na população. Na maior parte das vezes, o diagnóstico é feito apenas com base na 

apresentação de sinais e sintomas clínicos. O tratamento geralmente depende de 

gravidade dos sintomas e do nível de comprometimento do sistema imunitário do 

indivíduo. Sem a atualização consciente de apresentações clínicas, histológicas e 

laboratoriais, muitas infeções permanecem sem diagnóstico e tratamento. Devido à 

latência conhecida dos herpesvírus e ao facto de permanecerem indefinidamente no 

corpo, a doença não detetada pode persistir ou reativar, podendo levar, 

ocasionalmente, ao aumento da mortalidade. 

Atualmente, diversos herpesvírus encontram-se sob investigação científica nas 

mais variadas condições, tais como: doença de Alzheimer, aterosclerose, doença de 

Crohn, síndrome de fadiga crónica, fibromialgia, esclerose múltipla, lúpus, cancro do 

pâncreas, diabetes tipo II, doença de Ménière, entre outras. 

Assim, é de extrema importância a divulgação do conhecimento científico e 

consciencialização da população e dos profissionais de saúde desta família de vírus 

altamente complexa e bem-sucedida a nível mundial. 
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Anexo XV: Folheto informativo relativo ao herpes labial 
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Anexo XVI: Apresentação Herpesviridae 
 

 

 

HERPESVIRIDAE Ruth Madeleine da Mota Pointon
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HERPES SIMPLEX

HERPES LABIAL

Afeção cutâneo-mucosa frequente

Causada, geralmente, pelo vírus HSV-1

O HSV-2, associado com maior frequência ao herpes genital, tem sido 
identificado também como responsável por lesões orais, por contacto 
orogenital

A prevalência de herpes labial no adulto estima-se em 15-30% da população

EVOLUÇÃO

A infeção primária ocorre normalmente na infância e é, 
frequentemente, assintomática!

A maioria dos doentes com recorrências experimenta dois ou 
menos episódios por ano

Uma pequena percentagem experimenta mais de seis 



 

 119 

 
 

 

 

EVOLUÇÃO

Depois da infeção primária, o vírus 
migra através dos nervos sensoriais ao 
gânglio do trigémeo

Onde permanece latente ao longo da 
vida 

Reativando-se em determinadas 
circunstâncias fisiológicas na forma de 
acessos recorrentes de herpes labial

Local de 
latência vírica

Local de 
lesão ativa

Gânglio 
do 

trigémeo

SINAIS E SINTOMAS

Algumas pessoas experimentam pródromos reconhecíveis, tais como:

Ardor Comichão Formigueiro

Inchaço Aumento de 
sensibilidade

Dormência na 
área

Por norma, o herpes labial é facilmente identificável pelos utentes

SINAIS E SINTOMAS
O herpes labial aparece na superfície externa dos lábios, nas áreas à volta deles ou no nariz. 

A lesão torna-se visível como uma 
mácula vermelha

Esta mácula é rapidamente 
recoberta por pequenas vesículas 

que, de seguida, rompem formando 
uma lesão exsudativa maior

As ulcerações são recobertas por 
uma crosta amarelada, que 

posteriormente cai sem deixar 
cicatriz

Geralmente, causa desconforto e as lesões são inestéticas.
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TRANSMISSÃO

Os indivíduos afetados podem transmitir o vírus por contacto direto

Contaminação de objetos pode ser uma fonte de infeção 

Quando existam lesões, estas não se devem tocar, evitar beijos ou 
a partilha de objetos de uso pessoal, como copos ou utensílios; 

Utilizar sempre toalhas próprias

Não esfregar os olhos nem as pálpebras 

Não arranhar as lesões e evitar sexo oral 

Cuidado com a contaminação das lentes de contacto pelo risco de 
transmissão ocular!

FATORES DE RISCO

Certos estímulos podem reativar o vírus que retorna às células epiteliais, tais como:

Stress Menstruação Exposição solar

Febre Comprometimento do 
sistema imunitário

HERPES LABIAL

Constitui uma afeção 
benigna e autolimitada

Cura em cerca de 10 dias

Os episódios podem ser 
mais graves em indivíduos 
imunocomprometidos
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TRATAMENTO

O TRATAMENTO TENTA REDUZIR A FREQUÊNCIA 
E GRAVIDADE DO HERPES LABIAL, ACELERAR A 

RESOLUÇÃO DAS LESÕES, ALIVIAR OS 
SINTOMAS E PREVENIR A INFEÇÃO BACTERIANA 

SECUNDÁRIA

A TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA 
DEVE SER CONSIDERADA EM 

ALGUMAS PESSOAS COM RECIDIVAS E 
NOS IMUNOCOMPROMETIDOS

NO TRATAMENTO EPISÓDICO É 
ESSENCIAL INICIAR A MEDICAÇÃO 

AOS PRIMEIROS SINAIS 
PRODRÓMICOS 

CUIDADOS A TER COM AS LESÕES HERPÉTICAS

Não se devem manipular as lesões e deve-se ter uma higiene 
cuidadosa, de forma a evitar a transmissão do vírus. 

Imediatamente depois de aplicar a medicação, devem lavar-se 
as mãos.

A lavagem da lesão realiza-se com água e sabão suave, 
podendo complementar-se com o uso de antissépticos. 

TRATAMENTO: ANTIVÍRICOS

Antivíricos tópicos:

Com o uso de antivíricos pretende-se bloquear a replicação viral para encurtar 
a duração dos sintomas e acelerar a cicatrização das lesões

OS ANTIVÍRICOS TÓPICOS SÃO 
AMPLAMENTE UTILIZADOS 

TÊM MOSTRADO SER MAIS EFETIVOS NA 
REDUÇÃO DO TEMPO DE CICATRIZAÇÃO 
QUANDO INICIADOS PRECOCEMENTE, 

APÓS A DETEÇÃO DOS PRIMEIROS 
SINTOMAS

O TRATAMENTO COM ACICLOVIR EM 
CREME DEVE SER APLICADO 5 VEZES AO 

DIA, UM MÁXIMO DE 10 DIAS

TÊM SIDO USADOS, POR VIA TÓPICA, 
ANTIVÍRICOS ASSOCIADOS A 
CORTICOSTEROIDES - LIMITA A 

INFLAMAÇÃO 
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TRATAMENTO

Muitos utentes utilizam medicamentos não sujeitos a receita médica de forma a 
aliviar os sintomas associados, tais como:

Analgésicos Anestésicos tópicos Cicatrizantes Pensos

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!
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Anexo XVII: Tabela de distribuidores 
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ABSTRACT 
The internship curricular unit is, in most cases, the first contact future pharmacists have 

with professional reality. It is therefore a crucial moment of personal and professional 

development. After a theoretical-scientific learning of over nine semesters, it is time to deal 

with the practical component of that previously acquired knowledge, in this case, under the 

context of hospital pharmacy. 

The present report describes the three-month period spent at the Whittington Hospital in 

London. I began by helping the team with dispensing and labelling medications. I then moved 

on to shadow various pharmacists on the wards.  

The well-planned rota enabled me to experience a little of all the rotations a hospital 

pharmacist encounters in the United Kingdom.  

I strove to integrate myself into the most diverse functions. From communicating with the 

patients to looking up evidence-based answers to health and medication-related questions. 

The following report chronologically describes each of the different rotations I passed 

through and the skills developed from each during my time at the Whittington. 
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1. INTRODUCTION 
Ever since I began studying at University of Porto and learned of the ERASMUS 

programme, I knew that if I had the opportunity, I would take it. Not only is it a chance to 

meet new cultures and people but also, I believe it is a means to personal and professional 

maturity and responsibility.  

I never thought I would be so lucky as to get my placement at the Whittington Hospital in 

London. Aside from being an English-speaking country, enabling me to improve my language 

and communication skills, I have always been interested in knowing how important the role is 

of a hospital pharmacist in the United Kingdom (UK).  

The following report focuses on my thirteen-week experience, from the 3rd of September 

to the 30th of November, as a pre-registration pharmacist at the Whittington.  

1.1. WHITTINGTON HEALTH 

Whittington Health is a hospital located at Magdala Avenue in London (Figure 1). It 

provides hospital and community care services to 500,000 people living in north London (e.g. 

Islington, Haringey, Barnet, Enfield, Camden and Hackney). As it provides both hospital and 

community care services, it is known as an ‘integrated care organisation’. Together they 

bring higher quality services closer to patients’ home and speed up communication between 

the community and hospital services. To do so, they partner with patients, carers, general 

practitioners (GPs), social care, mental health and other healthcare providers. 

Whittington Health provides a wide range of services from the hospital, including 

accident and emergency (A&E), maternity, diagnostic, therapy and elderly care. It also runs 

services from thirty community locations in Islington and Haringey. 

In addition, it has a highly-regarded educational role. They teach undergraduate medical 

students, nurses and therapists throughout the year, alongside providing a range of 

educational packages for postgraduate doctors and other health care professionals (HCPs) 

[1]. 
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Figure 1 - Whittington Hospital in Magdala Avenue, London 

 

1.2. PHARMACY DEPARTMENT 

The pharmacy department at Whittington Hospital is not only responsible for providing all 

the medicines needed by the patients but also to ensure their safe and effective use. To do 

so, there is a team of pharmacists, pharmacy technicians and support staff who deliver a 

comprehensive pharmaceutical service to all patients attending the hospital [2]. 

This department is divided into a variety of areas, e.g. inpatient dispensary, outpatient 

dispensary, distribution, medicines information (MI), clinical offices, robot area, storage 

rooms and others.  

1.3. WORK PLAN 

Before starting my internship, I visited the hospital to register and receive my work plan. 

The rota, presented in Appendix 1, was provided on my first day by pharmacist Alexandra 

Cardoso who walked me through every detail of how my internship would proceed. It was 

determined that my work schedule would be from 9 a.m. to 5.30 p.m., including a one-hour 

lunch break and two fifteen-minute breaks, one in the morning and one in the afternoon. 
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2. ACTIVITIES AND TRAINING 

2.1. INPATIENT PHARMACY 

My first four weeks were spent at the Inpatient Pharmacy which is responsible for the 

supply of medication to all the patients in hospital, controlled drugs (CDs) and patients 

attending units such as Thalassaemia and Day Surgery. 

It should be noted that all medication requires a label with clear, unambiguous and 

legible information. 

At the Whittington Hospital, there are four different kinds of prescription:  

1. TTA (To Take Away) – prescribed when a patient is about to be discharged and 

therefore dispensed with instructions; 

2. One stop – which allows for the taking of medicines by the patient while in the 

hospital and even when discharged (with instructions); 

3. Inpatients – prescribed when a patient will stay in hospital and complies with the 

medication that was being taken before admission and newly introduced 

medicines. This is the only type of prescription with simpler labels, as it will be 

given or administered by an HCP and only requires the patient’s name and drug 

details (no instructions); 

4. Outpatients – prescribed when the patient was admitted to A&E, Outpatient 

Clinics or was an inpatient and is going to leave the hospital. These are usually 

dispensed at the outpatient pharmacy. 

 

All prescriptions need to be screened by the pharmacist, medicines labelled with the 

patient’s name and the drugs details, posology and instruction (except inpatient labels). As 

previously mentioned, different prescriptions may require different labels, some examples of 

these labels are shown in Appendix 2. 

Not all drugs listed in these prescriptions follow the same conventions, that is, they may 

fit into different categories:  

Licensed Drugs – group of medicines that meet the National Health Service (NHS) 

requirements and may be dispensed in the UK. They include specific active principles that 

are recommended for a certain pathology or condition. On one hand, there are Formulary 
Drugs which are medicines preferred by the hospital because they meet their 

cost/effectiveness requirements. On the other hand, the Non-formulary Drugs are not 

included in the Whittington Health formulary as they are considered less appropriate. Should 

it be impracticable to give the formulary drug due to an allergy status or other options were 

not effective for a patient, the non-formulary version may be considered and requested. 
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Unlicensed drugs – also called “named patient drugs”, these are medicines that do not 

have a product license in the UK or elsewhere and have been imported from other countries. 

They are used in patients with specific indications that cannot be treated using licensed 

medications. They need to be labelled with batch number and expiry date.  

 

Before I started helping the dispensary team, it was necessary to become familiarized 

with the Standard Operating Procedures (SOPs). These include all of the actions and 

protocols that take place while performing any activity in dispensary. During my time at 

inpatients, I was able to follow the journey of any prescription from the moment it arrived at 

dispensary until the moment it left. There are five different stages to this journey: 

1) Arrival of the prescription brought by the pharmacist or through the hatch. 

2) Screening consists of checking if the prescription has all the information necessary – 

patient’s name, personal information (e.g. date of birth (DOB) or hospital number), 

prescriber’s signature and clinically check if the medication is appropriate and 

correctly prescribed. 

3) Booking in the prescription using the Prescription Tracking System (PTS). This will 

print out a unique barcode that allows the dispensary team to know at what stage 

every prescription is at (e.g. if it has been dispensed or not). 

4) Dispensing the drugs according to the type of prescription as previously mentioned 

using the JAC system – the Electronic Prescribing System.  

5) Checking the medicines and labels, and as a fail-safe precaution, this must be done 

by two different professionals to make sure the dispensed drugs and labels 

correspond to the prescription. One of these professionals must be a pharmacist or 

an accredited checking technician.  

 

Once confirmed, the labelled drugs are bagged, booked out and placed in the pigeon 

holes to be delivered. A porter will deliver the bags to a specific ward or a nurse will come 

and collect the medicines through the hatch. 

The stage I partook of the most was dispensing. In order to do that I had to learn how to 

work with the JAC system. 
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2.1.1. JAC SYSTEM 

JAC is the pharmacy management system used at the Whittington hospital. This system 

is used by all types of HCP (e.g. the doctors prescribe the medicines, the pharmacists screen 

the prescriptions, the nurses chart administration of the drugs and I could dispense the 

medicines). There are many different programmes within the JAC system, the ones I most 

frequently used are listed in the table below (Table 1). 
Table 1 - Main programmes used from JAC system 

DISP 
Allows the dispensing of items and printing of labels. It works with all 

prescriptions mentioned and it requires the hospital number of the patient and 

then the search for each of the medicines prescribed 

RXDISPU 

Allows the dispensing of items and printing of labels. It does not work for 

inpatient, handwritten prescriptions or certain items such as feeds. It requires 

the search for the pharmacist who screened the prescription and then the 

selection of the patient. The drugs prescribed will appear automatically 

LABP Rectifies incorrect labels. It allows labelling without dispensing 

KANAL 
Used to check stock levels, quantity ordered and previous orders by introducing 

the drugs name and corresponding strength 

RETURN Used to return any unused medication back to stock levels 

POE 
Access medical charts with current and discontinued medication. It also 

contains medical and clinical notes 

 

The dispensing programmes use short codes in order to create a more efficient way of 

preventing errors and uniform labelling. For example, “1CA” means “Take ONE capsule” and 

“ON” means “each NIGHT”, so if I were to type “1CAON” in the programme it would print, 

under instructions “Take ONE capsule each NIGHT”. 

 In order for the short codes to work, they must always be typed in capital letters. Some 

codes could be very complex, e.g. “1TATD6DY&RU” which means “Take ONE tablet THREE 

times a day for 6 days and return any unused medicine to your pharmacy for disposal.”. 

When dispensing a prescription for one of the elderly wards, the option to large print the label 

would be more appropriate. 

For certain products such as insulin pens, inhalers, creams and eye drops, two labels 

should be printed, one for the primary packaging and the other for the secondary packaging. 

In addition, certain types of drugs need additional stickers, for example: “Penicillin 

allergy”; “Store in refrigerator” (e.g. insulin pens). When dispensing antibiotics or if a new 

drug has been prescribed, an MaPPs (Medicines: A Patient Profile Summary) should be 

supplied, shown in Appendix 3. 
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In certain cases, a steroid card would also be needed. Some examples of these stickers 

are presented in Appendix 4. 

If a drug was wrongfully dispensed, then it would have to be returned to the JAC system 

and get a re-issue sticker.  

Many times, in dispensing, questions would arise regarding the prescription making it 

necessary to contact the ward pharmacist. To contact another HCP, I would mostly bleep 

them. To do so, I would dial 8, enter the ward’s bleep number followed by the extension 

number. Once I was able to ascertain that my bleep had gone through, I would hang up and 

wait for the ward pharmacist to call back. 

 I would also answer any phone calls, most of which came from the pharmacy 

department or nursing staff. 

If when dispensing a certain drug an “OUT OF STOCK” pop up appeared, I had to bleep 

the pharmacist covering the ward and perform a “to follow” procedure. This means that a 

certain drug is owed to a patient. It has to be booked into the “to follow” book and the order 

book. There are two reasons that cause the “out of stock” warning to pop up. Firstly, if there 

isn’t any stock available in the pharmacy or secondly, if it is a non-formulary drug – in this 

case, the ward pharmacist must order it. 

In order to prove dispensing accuracy, each trainee must complete one hundred 

dispensing logs without error. If, during this process an error occurs, the logs must be 

repeated from the beginning. I completed this task successfully.  

2.1.2. CONTROLLED DRUGS 

CDs are subject to stricter control to prevent them from being misused, illegally obtained 

or causing harm. Some examples of CDs include morphine, methadone, fentanyl. There are 

obviously many others. 

The Misuse of Drugs Act was first established in 1971 and later reinforced in 2001. The 

Control Drugs Regulations 2006 was introduced after an English GP (Harold Shipman) was 

found guilty of murdering his patients by overprescribing and administration of diamorphine. 

This led to the review of Britain’s legal structure concerning health care and medicine [3]. 

CDs are stored in locked cupboards inside the CD room allocated to them in the inpatient 

dispensary. During my four weeks in dispensary, I was able to shadow a pharmacist or 

technician in the CD room during my last week.  

A porter would bring the different CD books from each ward to the hatch, each of them 

having specific requests. The next step would be to book in the prescriptions using PTS and 

screen them. The dispensing method is different from that done with non-CD drugs. The CD 

book would be taken into the CD room where the documentation of the dispensing begins. 

Firstly, there is a need to check if the CD book has the prescription order in duplicate and 
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then verify if the name of the requester is in a list of authorized staff to order CDs. The 

second step would be to look in the register book corresponding to the drug ordered and 

check the last stock number written and confirm this by counting all existing stock. 

 Finally, should everything be in order, one can collect the quantity of drug requested. An 

entry is made in the specific book for each drug of what has been taken and how many are 

left in stock, the date of dispensing and the porters’ details. Then using JAC, one would label 

the drug, sign and add the safety pin that goes on the bags to ensure that they aren’t open or 

compromised.  

The prescription is then checked by a different pharmacist and the bag is sealed. The 

porter comes to collect, signs to confirm collection and then delivers the CD bags to each 

ward. 

The Misuse of Drugs Regulations include five schedules that classify all controlled 

medicines and drugs. Schedule 1 has the highest level of control and schedule 5 the lowest 

[4]. 

2.2. OUTPATIENT PHARMACY 

The outpatient pharmacy is responsible for the dispensing of medicines to patients who 

are not staying in the hospital and are going to take the medication home. They may come 

from Ambulatory Care, A&E or outpatient clinics.  

It resembles the services provided at a community pharmacy, in that the patients can buy 

the medicine and also get counselled. Regarding this topic, the outpatient pharmacy also 

works as a shop, meaning that they also sell over the counter (OTC) products like painkillers, 

moisturizers, laxatives and others. 

I was only able to visit this department for a day as they use a different dispensing 

programme from the dispensary. They are a community interest company, meaning they are 

a social enterprise that use their profits and assets for public wellbeing, with all their profits 

being reinvested into services for Whittington Health [5].  

During the brief time I spent there, I accompanied the journey of a prescription from its 

arrival until its delivery.  

The receptionist receives the prescriptions and asks the patient any individual health 

related questions in order to allow for the safe and appropriate screening of the prescription 

by the pharmacist. The prescription is then booked in the PTS. A service ticket is issued to 

the patient. On monitors in the waiting room areas and in the canteen, the patients are able 

to see when their prescription is ready to be collected.  

The prescription is then screened by the pharmacist and dispensed using the outpatient 

programme. This is not JAC because they are a different company and opted for a different 

dispensing system. Therefore, I was not able to dispense any drugs as it was a different 
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system to the one I had been learning, but I was able to help the pharmacist in checking and 

bagging the items for each patient, speeding up the collection process. The outpatient 

pharmacy is very busy, and I tried my best in helping things along.  

I also counselled some patients with the help of the pharmacist. Firstly, I would welcome 

the patient and confirm their name and DOB. Depending on what medication the patient was 

taking and if they had taken it before, different counselling was required, e.g. if a drug 

contained penicillin, the pharmacists had to ask if the individual had any allergies to penicillin.  

The prescription charge payment also needed to be clarified. Patients under 16, patients 

from 16 to 18 and in full-time education, NHS inpatients, 60 or older and others with certain 

benefits or other type of exemption do not have to pay for their prescriptions [6]. 

2.3. MEDICINES INFORMATION 

The UK Medicines information (UKMi) is an NHS pharmacy-based service that is 

responsible for answering medicine-related enquiries in a rational and logical manner using 

evidence-based information. 

There are over 220 local MI centres based in the pharmacy departments of most hospital 

trusts providing healthcare information [7]. Any patient admitted to the hospital or previously 

hospitalised in the Whittington Health plus HCPs, such as doctors or nurses, can benefit from 

this service. 

Two weeks were spent in MI, most of the time using MiCAL – Medicines Information 

Computer Aided Learning - and MiDatabank trainer. The purpose of MiCAL is to provide the 

core knowledge and skills required to effectively answer questions relating to the use of 

medicines.  MiDatabank is an enquiry management software that enables MI professionals to 

record, manage and store enquiries. 

Firstly, I went through all the information that MiCAL provides in the “Enquiry Answering 

Skills” section. This gave an introduction to MI services and explained the purpose of 

documenting medicines related questions, their research and answers. It also explained 

where to look for information by clinical topic. Some of the main topics searched for include: 

Adverse Effects, Drugs in Breast feeding, Drugs in Pregnancy, Drug Interactions, 

Paediatrics, Renal and Liver Impairment. 

I also read the “Clinical Tutorials” section that provides a refresher on basic clinical skills 

for a variety of topics. For each topic, an introduction is given, suggested factors to consider 

in relation to medicines and then test yourself questions. 

I began answering enquiry scenarios using MiDatabank trainer. For example: “Can co-

amoxiclav be used by breast-feeding mothers?”; “Is there an interaction between amiodarone 

and mexiletine?”. 



 9 

During my second week, I helped in the resolution of a real enquiry. An allergy nurse 

emailed the MI pharmacist, Jonathan Flor, with a question from a parent whose child had a 

moderate allergy to egg and whether or not he could have the nasal spray flu vaccine. 

Jonathan, besides being the pharmacist responsible for MI is also responsible for 

Medicines Management, Clinical Trials and Ambulatory Care. On one of the days that I was 

in MI, he had a counselling appointment for an Ambulatory care patient starting on a direct 

oral anticoagulant (DOAC) - rivaroxaban. I had the opportunity to observe him counsel this 

patient. For the counselling of rivaroxaban, the pharmacist must follow the rivaroxaban 

counsel sheet which is shown in Appendix 5. 

I also had the chance of viewing a meeting where the ambulatory care consultant, head 

nurse and designated pharmacist go through all of the patients and review their conditions 

and medicines.  

2.4. PRODUCTION 

The pharmacy production department is an unlicensed unit that specialises in the aseptic 

reconstitution and assembly of cytotoxic and monoclonal antibody intravenous 

chemotherapy. This unit also screens and dispenses all oral chemotherapy prescriptions and 

relevant support therapy. 

I started this rotation by reading all of the production department SOPs so that I could 

have the necessary background information on the procedures that take place in this unit.  

I was then able to observe some dispensing of medication that are usually supplied in 

conjunction with the chemotherapy drugs (supportive therapy), such as anti-emetics.  

The dispensing of these items is done via JAC as previously described, however, some 

items like cytotoxic drugs need extra labels such as “Cytotoxic Agent: Handle with Care”, 

batch number and expiry date.  

Chemotherapy drugs are regarded as “high risk” and it is therefore important to be aware 

of relevant health and safety regulations, and what steps should be taken to protect everyone 

involved in working with these agents.  

ChemoCare is the electronic prescribing system used to prescribe the vast majority of 

chemotherapy that is administered at the Whittington Hospital. Worksheets and labels are 

prepared by the Chief Technician, Paul Angus, and then screened by a pharmacist before 

chemotherapy is prepared. 

Because the pharmacy production unit is an unlicensed unit, the maximum expiry date 

attributed to any medicines produced is limited to seven days. Due to the high cost of these 

drugs and the limited expiry time, chemotherapy drugs are only aseptically reconstituted and 

assembled when the following criteria have been satisfied: 

1) An authorised prescription is available; 
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2) The patient has been declared fit for chemotherapy by the doctors following 

outpatient review; 

3) Blood results have been checked by an accredited pharmacist, are within the 

recommended critical parameters and any necessary interventions made; 

4) When the unit is informed by Chemo Suit that the patient has arrived and is ready to 

proceed with chemo. 

Certain chemotherapy drugs are ordered from external production units and are not 

manufactured locally, these production units are usually licensed and are therefore able to 

provide prolonged expiry dates to their products, e.g. 3 months. 

The next step would be to release the chemotherapy, which refers to ensuring that the 

patient’s blood results are within the appropriate critical parameters for them to safely receive 

chemotherapy treatment. If blood results are borderline or outside the recommended ranges, 

a discussion needs to be initiated with the prescriber to determine whether chemotherapy 

should proceed, be delayed or the dose reduced. 

The Whittington Hospital provides chemotherapy treatment for the following adult 

cancers: colorectal, upper gastrointestinal, breast, lung (both small and non-small cell) and 

haematological cancers e.g. multiple myeloma, Hodgkin’s disease, Non-Hodgkin’s 

lymphoma.  

Paediatric oncology treatments for acute lymphoblastic leukaemia are also provided 

under a shared agreement with Great Ormond Street Hospital. Diana Matthews, the lead 

pharmacist for cancer services, explained all the types of the above-mentioned cancers and 

how the screening of each patient’s prescription is taken care using ChemoCare. 

During my time in production, I spent a morning in Chemo Suit shadowing the nurses 

while they prepared every patient for their chemotherapy. 

Diana also gave me a brief explanation as to how requests for cancer drug funding is 

attributed. Depending on the criteria, a chemotherapy drug might be funded by NHS England 

or by the Cancer Drugs Fund (CDF). Drugs are funded by NHS England when they have 

been approved by the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines, 

this process can be time-consuming. When a certain drug has proven to be effective and 

safe but hasn’t been included in NICE guidelines, they are funded by the CDF, giving earlier 

access to patients to the most promising new treatments. 

It is also productions’ responsibility to ensure the timely ordering of Total Parenteral 

Nutrition (TPN) bags and perform a final check on them before release to the wards. TPN is 

the delivery of all daily nutrition requirements intravenously. The need for TPN could be due 

to a malfunctioning gastrointestinal system or short bowel syndrome due to surgery, in either 

case this method can improve patients’ malnutrition outcome, but the decision on the most 

effective and safe method is, more often than not, very complex.  
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The TPN rounds are done every Monday, Wednesday and Friday. During this rotation, 

on a Friday, I had the opportunity of visiting the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) with 

pharmacist Jumanah Hadi and shadowed the pharmacist role in taking care of babies who 

are under TPN.  

Lastly, together with another pre-registration pharmacist, we made some practice 

screening using the London Cancer and London Cancer Alliance guidelines. 

2.5. DISTRIBUTION 

During my four weeks in dispensary, I had the chance of visiting the distribution 

department. Amongst other services, this department is responsible for ward top ups. These 

consist on restocking the drugs held in the wards. As there are many wards in the hospital 

and this service was carried out once a week for each ward, the number of top up lists could 

vary each day.  

Taking this into consideration, the pharmacy technician dispensed the items using JAC. I 

then helped with the collection of the items requested. There is one major difference between 

dispensing in distribution compared with inpatient pharmacy, which is that all the drugs sent 

in TTA packs have already been labelled. 

When all the drugs on the list are dispensed and collected, they are bagged and labelled 

with the ward name ready for the porter to come and collect them. 

The robot and some stock items, such as dressings, injections and flammables are kept 

in this area. 

2.6. ANTICOAGULATION CLINIC 

During my time spent in the care of older people (COOP) ward, I had the chance of 

visiting the anticoagulation clinic for a morning. The anticoagulation clinic is for patients who 

need to be monitored because they take warfarin or any other anticoagulant drug. These 

patients are referred by their GP or another specialist doctor following the start of 

anticoagulant drug treatment with warfarin. Some indications for anticoagulant treatment that 

are known to have benefit from therapy include atrial fibrillation, deep vein thrombosis, 

pulmonary embolism, ischemic stroke, cardiac valve replacement, restenosis from stents, 

amongst others. 

When a patient on warfarin is referred to the anticoagulation clinic, their first step is to 

have a blood test in the Haematology department. The patient then goes to the 

anticoagulation clinic where their results are given and discussed. 

The pharmacist will check the patients INR (International Normalised Ratio) levels 

following the blood test to make sure the correct dose of warfarin is given. Adjustments may 

be needed, so over the first month taking warfarin, the patient might need to attend the clinic 
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every week. During this period, the warfarin dose may be changed multiple times. Once the 

blood test results become stable, attendance can vary between four to twelve weeks.  

During the morning I spent there, I read about the different anticoagulation drugs that 

patients usually take, particularly warfarin, apixaban and rivaroxaban. I also had the chance 

of observing pharmacist Halima Muhammad checking the INR levels of different patients.  

When these were not in range, the pharmacist would call the patient to let them know of 

the situation and ask a series of questions to determine the reason for this out of range INR, 

the pharmacist would also counsel the patient if a different dose of warfarin was to be taken. 

2.7. WARDS 

There are 23 different wards at the Whittington Hospital. A pharmacist and a pharmacy 

technician are assigned to each of them and are responsible for everything that concerns 

patients’ medication. 

A ward pharmacist performs a variety of tasks, from Medicines Reconciliation to the 

supply of medication for a TTA. I will briefly explain the main points I observed and would 

sometimes try to do myself each day. 

If there weren’t any urgent TTA’s, there was a need to identify new patients in order to 

start doing their medicines reconciliation. Medicines reconciliation is comprised of three main 

stages. 

 The first is conducted in A&E/admissions by the medical staff where the patient’s current 

prescription is recorded in the medical notes.  

The second is the one done by pharmacy staff and it should be done within 24 hours of 

admission. It involves the collection and checking of information as well as communication 

with the patient and any other suitable source of information. Any discrepancies should be 

documented and resolved to ensure an accurate complete list of current medication is 

compiled.  

The third and final stage concerns medication review, carried out during patient’s 

admission by the medical team looking after the patient. With input from the Multidisciplinary 

Team (MDT) medicines reconciliation ensures that medicines prescribed on admission 

correspond to the ones the patient was previously taking. This guarantees that patients 

receive all intended medications and no unintended medications following a move from one 

care setting to another. 

Another important role of the pharmacist is to answer medication related inquiries and to 

find evidence-based answers to them. For example, if a patient became nil by mouth how 

would the nurses manage the oral medicines. 

Finally, when a patient is being discharged, it is the pharmacist’s responsibility to screen 

the TTA that has been prescribed and counsel the patient if needed (e.g. – new 
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medication/inhaler), complete the required information in the discharge letter and supply the 

TTA. 

I visited 15 out of the 23 wards at the Whittington. Being on different wards was one of 

the most motivating parts of my internship. I was able to see the similarities and 

discrepancies between each ward and how you need to modulate yourself as a pharmacist 

to each particular situation. 

2.7.1. MONTUSCHI 

Montuschi is the cardiology ward. It has 16 beds divided into 4 bays and it is gender 

separated. The ward is comprised of two categories: Coronary Care Unit, a four-bedded bay 

that takes care of people who have had a heart attack or need close monitoring and 

Montuschi which has 3 four-bedded bays that are for less acute conditions, such as angina 

[8]. 

I spent a morning on this ward and mostly shadowed pharmacist Poureya Aghakhani 

while he covered the ward and also tutored some students that had their placement that day. 

2.7.2. NIGHTINGALE  

Nightingale ward takes care of people with respiratory problems such as asthma and 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It has 20 beds divided in 4 bays and it is 

gender mixed. It has two teams coordinated by two different consultants, while Montuschi 

only has one.  

During my time in Nightingale, I shadowed pharmacist Ameet Vaghela. I was also able to 

observe for the first time a board round which is led by the ward’s consultant and it involves a 

discussion of each of the patient’s health details present in the ward. 

On Nightingale, it is usual to see patients who, due to COPD or other causes, are 

susceptible to developing type II respiratory failure and severe respiratory acidosis if they 

receive inappropriately high concentrations of oxygen. Type II respiratory failure is caused by 

inadequate alveolar ventilation; both oxygen and carbon dioxide are affected. It is defined as 

the build-up of carbon dioxide levels (PaCO2) that has been generated by the body but 

cannot be eliminated. It may lead to damage of vital organs due to hypoxemia, central 

nervous system depression due to increased carbon dioxide levels and respiratory acidosis 

(carbon dioxide retention). This is ultimately fatal unless treated. 

For these oxygen sensitive patients, a Patient Specific Protocol (PSP) is set. 

Lead respiratory pharmacist, Ameet Vaghela, provided an explanation of the process 

involved in setting a PSP in place. 

PSPs are documents held electronically by the London Ambulance Service which advise 

on specific treatment of patients with high risk medical conditions and paediatric patients with 
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complicated life limiting conditions where resuscitation should be/should not be withheld. 

There are two components to a PSP; an address ‘flag’ and the PSP document itself.  

Whenever a 999 call is made from the address detailed on the PSP, a flag will appear on 

the call taker’s screen notifying them that clinical information regarding that patient is held. 

This same message will also be sent to the computer screen of the ambulance dispatched to 

the call.  

The second part of the PSP is the document itself. Patients are advised that they should 

carry a copy with them and make it available to the ambulance crew immediately upon their 

arrival. PSPs also have a review date to ensure that all the information is up to date [9]. An 

example of a PSP of a patient with oxygen sensitivity, taken from the NHS network, is shown 

in Appendix 6. 

2.7.3. CARE OF OLDER PEOPLE 

The department for the care of older people provides in and outpatient services run by 

five consultants. It is supported by a MDT of specialist doctors, nurses, pharmacists, 

physiotherapists, occupational therapists, nutritionists and social workers. The Department 

also works closely with Whittington Health community staff, engages community services 

and voluntary organisations to ensure the care delivered is comprehensive and contiguous. 

These were the first wards I spent a considerable amount of time on and they are not 

particularly busy wards. But as elders usually stay in hospital for longer and as a group are 

quite heterogeneous in that they are frequently admitted with multiple conditions and 

therefore various medications, it all translated into a great opportunity to learn a lot in a short 

period of time. 

This way, I also had some time to adapt to my new rotation and have a better glimpse of 

the ward pharmacist responsibilities. 

Two weeks were spent shadowing the COOP pharmacists, the first on Cloudesley ward 

and Bridges Rehab, the second one on Meyrick ward. I also shadowed pharmacy technician 

Sehar Haq while she did some of the patients’ drug histories and supplied ward stock. In 

order to do a patient’s drug history, a standard template, as shown in Appendix 7, should be 

followed. 

COOP wards have board rounds every day and MDT meetings once a week. Medical 

and nursing staff, dietitians and occupational therapists all attend, and all the patients are 

discussed. I attended one MDT meeting and observed numerous board rounds. I found 

these meetings very useful and meaningful and believe that the presence of all of the 

different HCP in one room discussing each patient’s health massively help in the recovery 

and better care of the patient, as well as helping each different health care team to have a 

more detailed insight into each patient’s health status.  
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2.7.4. WOMEN CHILDREN & FAMILY 

The Women Children & Family pharmacy department is responsible for all of the 

maternity and paediatric wards in the hospital. These include Murray, Cellier, Labour, Birth 

Centre, NICU, SCBU and Ifor wards. I spent one week in this rotation and I had the 

opportunity of spending some time in each of them. 

I began in the maternity wards with pharmacist Sana Ahmed and it was in Murray ward 

that I first started speaking with some of the patients in order to complete drug histories. I 

also learnt that the model template for drug histories in maternity wards is different from the 

others, the reason being that there are different medical and drug related factors to consider 

in pregnancy.  

An important thing to look at is Venous Thromboembolism (VTE) risk factors as pregnant 

women have a higher chance of developing thrombosis.  

All women should undergo a thorough assessment for VTE in early pregnancy or pre-

pregnancy and again intrapartum or immediately postpartum. Risk factors include previous 

VTE, obesity, increased maternal age, immobility, admission to hospital during pregnancy 

and other comorbidities such as heart disease, inflammatory bowel disease and pre-

eclampsia. Elective caesarean section is also a risk factor. 

Depending on the category of VTE risk obtained, different duration of 

thromboprophylaxis treatment would be necessary.  

We would then try to dispense all of the TTAs before 1 p.m. In the afternoon we would go 

to SCBU ward in order to screen and check each of the babies’ paper drug chart. It was also 

on this rotation that I carried a bleep for the first time, in this case, the pharmacy technician’s 

bleep. 

At the end of this rotation, I attended the paediatric meeting in the morning, it is 

comprised of doctors, nurses, paediatric pharmacist and the microbiology team, together we 

went through each patient’s medical history, condition and plan. 

I then went to SCBU and NICU, which are the neonatal wards. There I had the 

opportunity to learn more about medicines and conditions that aren’t commonly seen in 

adults. Since most babies in these units were preterm, they therefore have unique nutritional 

requirements in order to achieve optimal growth and development. Some newborns can’t 

absorb sufficient nutrition through the gastrointestinal tract. In this case, they need to receive 

nutrients intravenously.  

TPN allows fluids to enter the body and provide nutrients while bypassing the GI tract. 

TPN delivers a combination of protein, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals to a 

newborn's body. It also delivers electrolytes that help regulate nutrient balance at the cellular 

level. 
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it is always preferable for nutrition to be given via the GI tract, if this is not possible, then 

TPN may be started. 

TPN is given through a vein by placing an IV line into the baby’s hand, foot or scalp. A 

large vein in the belly button (umbilical vein) may be used. Sometimes a longer IV, called a 

central line or peripherally-inserted central catheter (PICC) line, is used for long-term IV 

feedings [10]. 

I had the chance to observe a nurse inserting a TPN line into a baby's hand. 

I also had to understand and apply the hospital’s vitamin and mineral policy when 

reviewing the supplementation they were on.  

During the following week, I was able to attend the ward meeting at Simmons House. 

Simmons House Adolescent Unit is an inpatient psychiatric unit for people between the age 

of 13 and 17. The main aim is to provide high-quality mental health service for adolescents 

who suffer from emotional and mental health problems [11].  

Every week the MDT, which includes therapists, teachers, doctors and the pharmacist, 

debate each of the adolescent’s progress and day-to-day life and set a plan in motion for the 

best path to be taken for a full recovery of each individual patient.  

2.7.5. SURGERY & INTENSIVE CARE UNIT 

The surgery department includes four wards: Intensive Care Unit (ITU), Coyle, Mercers 

and Thorogood. I had the opportunity to visit three of these wards, which include Coyle, 

Mercers and ITU. 

Coyle ward is a 24 bedded trauma ward that provides care for patients with fractures and 

orthopaedic conditions. They also care for patients who have undergone general surgical 

and urology procedures.  

During my time in Coyle one of the patients was diagnosed with acute kidney injury (AKI) 

stage 3. Pharmacist Miriam Formica assigned us (myself and another pre-registration 

pharmacist) the task of researching the meaning of this condition and what the pharmacist 

should do in this situation. In the end, the patient's chart was discussed, and the necessary 

changes explained. 

ITU encompasses both critical care patients and patients who need high levels of 

support. It provides necessary support for the sickest and most unstable patients who may 

need ventilation to support breathing, cardiovascular support for shock or dialysis for renal 

failure. Patients in ITU receive round the clock nursing care. Besides shadowing the 

pharmacist in ITU, I was also able to assist a presentation about CDs given by Anja Richter 

to the nursing staff.  

Mercers ward is a 16 bedded ward who cares for patients that need upper and lower 

gastrointestinal surgery and elective bariatric patients. Consequently, it was necessary for 
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me to familiarize myself with all the different bariatric procedures that may take place on this 

ward. These include gastric banding, Roux-en-Y bypass, single anastomosis gastric bypass 

and sleeve gastrectomy.  

The patients who undergo these procedures are prescribed some standard medications 

post-surgery and are not always able to take whole tablets or capsules. This is typical during 

the first three months, so all of the medications have to be in liquid or injectable form [12]. 

Using the NEWT guidelines, I searched for alternative ways on how to proceed with the 

medication of each patient and did some practice counselling with the pharmacist Anja 

Richter.  

Each November, World Antibiotic Awareness aims to increase global awareness of 

antibiotic resistance and to encourage best practices among the general public, health 

workers and policy makers to avoid the further emergence and spread of antibiotic 

resistance. 

This year, 2018, World Antibiotic Awareness Week was from the 12th to the 18th of 

November. On Friday, the 16th of November, the Whittington Pharmacy Department 

organised a stand just outside the outpatient’s pharmacy. Myself, together with the other pre-

registration pharmacists manned the stand and gave patients or HCP information about 

antibiotics (Figure 2). 

 

 
Figure 2 - Antibiotic awareness stand at the Whittington Hospital 

2.7.6. MEDICAL ASSESSMENT UNIT 

Medical Assessment Unit (MAU) is comprised of Mary Seacole North and South. It 

provides care for patients who are newly admitted into the hospital 

It was in Mary Seacole North that I started and completed my medicines reconciliation 

accreditation, as per SOP 96 (Appendix 8). Once I was accredited, I began doing most of 
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the drug histories for the new patients in the ward. To do so, I would first speak with the 

patient, if not possible – patient unwell, patient not able to provide much information - their 

family or carers. 

Whenever possible I would also try and check patients’ own drugs, this way I could get 

the dispensing pharmacy’s contact and have a closer look at what they been taking and the 

posology of each drug. If a patient came from a nursing home, I would look for a Medication 

Administration Record chart in the notes. This sheet would contain a full list of the patient’s 

regular medicines. I would then access MIG via Medway to access GP records. Finally, I 

would call the community pharmacy who had dispensed the drugs and a next of kin if 

needed. After gathering all of the information needed, I would check if the drug history 

collected matched the patient’s hospital drug chart and report any important discrepancies to 

the pharmacist. 

It was also in this ward that I carried the pharmacist’s bleep for the first time. 

During my time in Mary Seacole I picked a patient in order to make a patient profile 

(Appendix 9) which I presented in a Thursday Clinical Meeting. The patient was an 82-year-

old female who suffered of paranoid schizophrenia. The main reason as to why I picked this 

particular patient was due to the fact that while doing her drug history, there was a need to 

contact the clozapine clinic. I had been unaware of this specific protocol until then and so I 

was curious to learn more in depth about this particular condition and drug.  

During my last week I came across a patient who was on methadone. Methadone is a 

drug with potential for abuse which means it requires a particular protocol of questions. 

These include current dose and dispensing schedule, drug dependency service clinic, key 

worker details, dispensing chemist details and date of last supply dispensed and quantity. 

Then, there is a need to contact IDASS – Islington Drug and Alcohol Specialist Service to 

establish the dose, frequency and which pharmacy provides the methadone. The patient 

should not receive his/her 'apparent' methadone dose until this has been confirmed.  

On my last day I also had the opportunity to counsel a patient that was going to be 

started on a DOAC, rivaroxaban. To do so, I followed the checklist presented in Appendix 5 

with the supervision of the pharmacist Edward Matthews. 
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2.8. MEETINGS 

2.8.1. CLINICAL MEETINGS 

Every Thursday a clinical meeting took place at 9 a.m. in the conference room. The main 

point for these meetings was to discuss and learn about a relevant topic within the hospital 

that would help improve the pharmacist’s job. 

 

1. Therapeutic Drug Monitoring, given by Ai-nee Lim - 13.09.18 – Appendix 10 

2. Critical appraisal on an article “Comparative efficacy and acceptability of 21 

antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: 

a systematic review and network meta-analysis” by A. Cipriani, given by Maram Al-

Fozan – 20.09.18 

3. Patient profile presentation, given by summer student Vicky Koh – 27.09.18 

4. Immunoglobulins – update, given by Diana Matthews – 11.10.18 

5. Flu vaccine, given by Ai-nee Lim – 18.10.18  

6. Discussion about student placements, led by Maxine Phelops – 01.11.18 

7. Flu and cold boxes, given by Ai-nee Lim – 08.11.18 

8. Improving tutor/student teaching, led by Ian Bates – 16.11.18 

9. New Drug: Ceftolozane/Tazobactam, given by Ai-nee Lim – 22.11.18 

10. Patient profile presentation, given by me – 29.11.18 

 

2.8.2. STAFF MEETINGS 

Every Wednesday a staff meeting took place at 9 a.m. in the distribution room. In these 

meetings various topics in regard to all the pharmacy department were discussed. 
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3. CONCLUSION 
To be able to do my internship at the Whittington Hospital allowed me to deepen my 

scientific and practical knowledge, improve soft-skills and experience the day-to-day life of a 

hospital pharmacist in the UK. I had the opportunity to work closely with patients and other 

health care professionals integrating into a multidisciplinary team in order to accomplish the 

best pathway for the full recovery of patients. For me this was the most motivating part of my 

internship.  

Given the well-planned rota I received, I was able to know and experience a little of all of 

the rotations at the Whittington Hospital.  

My training as a pharmacist is much more complete thanks to the opportunity to intern at 

the Whittington Hospital, through the Erasmus+ placement programme. A placement outside 

one’s country of residence provides new challenges. To meet and overcome them has 

brought about much personal and professional improvement. 

It has been a constant learning experience in areas less explored during the course and 

has provided me with the necessary tools for the successful execution of the profession in 

the future. Finally, it has proved to be the best choice as an aid to personal development and 

an unforgettable way to end my journey as a Sciences Pharmaceutical’ student.  
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5. APPENDICES 
Appendix 1 - Rota for my thirteen-week ERASMUS internship 

 

 
 

Pre-registration pharmacist on Erasmus programme – Ruth Pointon 
 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 1 
03/09/18 – 07/09/18 
 
 

AM 

Inpatients 
(Halima/Su) 

Inpatients 
 

Learning @ Lunch 1-
2pm) 

Inpatients 
 

Ward Pharmacy 
Meeting 9am 

 
Inpatients 

 

Inpatients 
 

PM Computer training 
(Denise/Abdul) 

Inpatients Inpatients 
 

Inpatients Inpatients 
 

Week 2 
10/09/18 – 14/09/18 
 
 

AM Distribution 
 

Distribution 
 

Learning @ Lunch 1-
2pm) 

Inpatients 
 

Ward Pharmacy 
Meeting 9am  

 
Inpatients 

 

Inpatients 
 

PM Inpatients Inpatients Inpatients 
 

Inpatients 
 

Inpatients 
 

Week 3 
17/09/18 – 21/09/18 
 
 

AM 
Inpatients 

 

Inpatients 
 

Learning @ Lunch 1-
2pm) 

Inpatients 
 

Ward Pharmacy 
Meeting 9am 

 

Inpatients 
 

PM 
Inpatients 

 
Inpatients 

 
Inpatients 

 
Inpatients 

 
Inpatients 

 

Week 4 
24/09/18 - 28/09/18 
 
 

AM 

Inpatients 

Inpatients 
Learning @ Lunch 1-

2pm 
 

Inpatients 

Ward Pharmacy 
Meeting 9 - 10am 

 
Inpatients 

Inpatients 

PM  
Inpatients 

 
Inpatients 

 
Inpatients 

 
Inpatients 

 
PM – First Month’s 
review with Alex and 
then  Inpatients 

Pre-registration pharmacist on Erasmus programme – Ruth Pointon 
 

 

 

 

 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 5 
1/10/18 – 05/10/18 
 
 

AM 
Ambulatory Care 

(Rupal) 

Ambulatory Care 
Learning @ Lunch 1-

2pm) 
Medicines information 

Ward Pharmacy 
Meeting 9am 

Montuschi 
(Miriam) 

Nightingale 
(Ameet) 

PM  
Medicines information 

(Jonathan) 

Medicines information  
Medicines information 

 
Montuschi 

 
Nightingale 

Week 6 
8/10/18 – 12/10/18 
 
 

AM  
Medicines 

 information 

Medicines information 
Learning @ Lunch 1-

2pm) 

 
Medicines information 

Medicines information 
 

 
Medicines 

 information 
PM  

Medicines information 
 

Medicines information 
 

Medicines information 
 

Medicines information 
 

JAC training 
(Rupal) 

Week 7 
15/10/18 – 19/10/18 
 
(Cloudesley/Meyrick) 

AM COOP 
(Rebecca/ Abi) 

COOP 
Learning @ Lunch 1-

2pm) 
COOP COOP                 COOP 

PM 
COOP COOP COOP COOP COOP 

Week 8 
22/10/18 – 26/10/18 
 
(Cloudesley/Meyrick) 
 

AM  
COOP 

(Rebecca/Abi) 

COOP 
Learning @ Lunch 1-

2pm) 
COOP Anticoagulation clinic 

(Chandni) COOP 

PM COOP 
 

COOP 
 

COOP 
 COOP COOP 
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Pre-registration pharmacist on Erasmus programme – Ruth Pointon 
 

 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 9 
29/10/18 – 02/11/18 
 
 

AM 
Manufacturing 

(Diana/Nuray/Paul) 

Manufacturing 
Learning @ Lunch 1-

2pm) 
 

Manufacturing 
Ward Pharmacy 

Meeting 9am 
Manufacturing 

Manufacturing 

PM  
Manufacturing 

 

 
Manufacturing 

 
Manufacturing 

 
Manufacturing 

Manufacturing 

Week 10 
05/11/18 – 09/11/18 
 
 

AM  
Women Children & 

Family 
(Sana/Jumanah) 

Learning @ Lunch 1-
2pm) 

Women Children & 
Family 

Women Children & 
Family 

 

Ward Pharmacy 
Meeting 9am  

Women Children & 
Family 

 
Women Children & 

Family 

PM  
Women Children & 

Family 
 

 
Women Children & 

Family 

 
Women Children & 

Family 
 

 
Women Children & 

Family 

 
Women Children & 

Family 

Week 11 
12/11/18 – 16/11/18 
 
 

AM 
Surgery 

(Chandni/Band 6) 

Surgery 
Learning @ Lunch 1-

2pm) 
 

ITU 
(Anja) 

Ward Pharmacy 
Meeting 9am 

Surgery 

Surgery 
 

PM Surgery 
 Surgery Surgery Surgery Surgery 

Week 12 
19/11/18 - 23/11/18 
 
Mary Seacole 
North/South 

AM 
MAU 

(Ali/Band 7) 

MAU 
Learning @ Lunch 1-

2pm) 
 

MAU 
Ward Pharmacy 

Meeting 9am  
MAU 

MAU 

PM  
MAU MAU  

MAU MAU MAU 

Pre-registration pharmacist on Erasmus programme – Ruth Pointon 
 

 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 13 
26/11/18 – 30/11/18 
 
Mary Seacole 
North/South 

AM 

MAU 
(Ali/Band 7) 

MAU 
 

Learning @ Lunch 1-
2pm 

MAU 
 

Ward Pharmacy 
Meeting 9am 
Patient Profile 

presentation (TBC) 
 

MAU 
 

MAU 
 

PM MAU 
 

MAU 
 

MAU MAU 
(End of placement 

review) 

MAU 
(LAST DAY – SIGN OFF 
FORMS) 
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Appendix 2 - Labels - Top left: Inpatient; Top right: TTA/One Stop; Bottom: Bag Label 
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Appendix 3 - Example of a MaPPs leaflet 
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Appendix 4 - Add-on stickers 
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Appendix 5 - Rivaroxaban counselling sheet 

  

 
1 

 
RIVAROXABAN COUNSELLING RECORD 

This patient has been counselled on the following areas of rivaroxaban therapy, by a doctor, pharmacist 
or Anticoagulant clinical nurse specialist in accordance with the guidance overleaf 

 Counselling point Signature Comments 

1.  
Indication for rivaroxaban   

2.  
Alternative anticoagulation options    

3.  
Benefits and disadvantages of rivaroxaban compared to warfarin   

4.  
Expected duration of therapy (specify if known)   

5.  
Basic mode of action     

6.  
Dose    

7.  How to take:  
• Must be taken with food to improve amount absorbed 
• Aim to take at the same time of day 

  

8.  
What to do if a dose is missed: 
• If taking 20mg (or 15mg) OD: Take one tablet as soon as it is remembered and then take 

the next tablet the following day (and continue).  Do not take two tablets in one day to 
make up for the missed dose 

• If taking 15mg BD (e.g. acute VTE): take one tablet as soon as remembered.  
Do not take more than two 15mg tabs in a single day (but can take 2 tablets at the same 
time to make a total of 30mg on one day). Continue with one 15mg tablet BD on the next 
day 
Extra dose taken accidentally? Contact doctor or healthcare team 

  

9.  
Importance of compliance: 

• Fairly rapid fall in drug levels (and therefore loss of efficacy) if poorly compliant   

• Ways of remembering to take the tablets e.g. calendar 

  

10.  
Monitoring (e.g. renal function) and how often   

11.  
Side effects of rivaroxaban (and what to do if experienced) 

• Signs/symptoms of excess anticoagulation: bleeding or bruising 

  

• Recurrence of thromboembolism (if relevant) 
  

12.  
Potential for drug interactions: paracetamol is the preferred analgesic   

13.  
Alcohol intake   

14.  
Contraception, pregnancy, and hormone replacement therapy (if relevant)   

15.  
Surgical procedures (inc. day surgery /dental treatment & hospital admission)    

16.  
Hobbies and leisure activities (including flying)   

17.  
Injections (including immunisation) – inform nurse that pt is anticoagulated   

18.  
How to obtain further supplies of rivaroxaban   

19.  
Who to contact for advice/ further information   

The patient must receive a rivaroxaban patient information booklet and patient alert card.   
The alert card MUST be fully completed and the patient advised to keep it with him/her at all times   

Counselled by: (Sign & print name): ............................................................................    Bleep / Extn:…………………..…….Date: ……………………..  
 

Patient’s signature: …………….……………………………….……………................................…..…………………………………………..…..… Date:………………………

Hospital Number:………………………… 
Patient Name:……………………………… 
DOB:……………………………………………. 
Date of Birth:……………………………. 
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Appendix 6 - PSP example of a patient with oxygen sensitivity 

 
  

  

 

 
London Respiratory Network: Collective clinical 
leadership for respiratory health 
www.networks.nhs.uk/nhs-networks/london-lungs   
@London Lungs 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document must be shown to the ambulance crew immediately upon their arrival 

This protocol has been specifically prepared for the patient named below  

and details the treatment to be given in specified circumstances. 

Patient’s Name:    Date of Birth:  

 

Address:      NHS Number: 

 

Reason for protocol: Oxygen Sensitivity 

The above patient is known to be at risk of hypercapnic respiratory failure should they receive high flow 
oxygen.  

In an emergency please give controlled oxygen therapy to maintain oxygen saturations not higher than 
88%-92% even in sepsis and trauma.   

The lowest flow rate possible to maintain target saturations should be used, including lowering rate 
once in range. 

Specific Treatment / Instructions:  

Please ensure the patient has used their own air driven nebuliser before transporting to hospital if held. 

Do not nebulise with oxygen under any circumstance. 

If required please transport to the nearest A&E Department. 

All other aspects of clinical care remain unchanged. 

If required contact EOC and ask for the Clinical Support Desk 

Referring Clinicians:  XXXXXXXX 

Fenella Wrigley QHP (c) BSc, MRCPCH, Dip IMC (RCSEd), FRCEM,  
Medical Director      
London Ambulance Service NHS Trust 
 

Review Date:   

 
 

 

                                                                                              
 

 
 

  London Ambulance Service NHS Trust 
Patient Specific Protocol 
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Appendix 7 - Drug History Template 

 
 

Sources (Minimum of 2, add more if applicable): 
 
Source 1: 
Source 2:  
 
 
Repeat Medication  
 
Acute Medication (if relevant): 
 
OTC/herbal preparations/other: 
 
Use of compliance aids:  
Original packs (date): PODs in hospital (and quantity) / PODs at home (and quantity) /none 
Blister pack (Date issued and Community Pharmacy details) 
Dossette box (Date issued and details of person who fills it – Community Pharmacy/ 
Relative) 
 
Any compliance issues identified: 
 
Who administers Medicine?: 
 
Allergy status and type of reaction: 
 
Smoking status:  
Non-smoker/Ex-smoker (date stopped :) /Smoker  
If smoker: Smoking cessation advice given/ NRT offered/NRT accepted/NRT not accepted 
 
Medication changes during admission and reasons/ Information for DC summary:    
 
Counselling/inhaler technique checked?  
 
Other information: 
 
Warfarin 

Indication: 
Duration: 
Target INR:  
Current dose:   
Last appointment and INR: 
Next appointment:  
Monitoring clinic and contact: 

 
Methadone:  
 Dose confirmed with DDS? 

Drug Dependency Service clinic and key worker details: 
dispensing chemist details: 

 Current dose and dispensing schedule: 
Date last supply dispensed and quantity: 
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Appendix 8 - Medicines Reconciliation Accreditation 
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Appendix 9 - Patient Profile Presentation 
 

 

 

PATIENT PROFILE
MA RY  S E AC O L E  NO RT H

RU T H  P O I N TO N

PATIENT 
DETAILS

• M.H

• Female

• 82 years

• Bedbound 

• Lives with son

• QDS POC

• Non-smoker

• NKDA
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MEDICAL 
HISTORY

• Type II DM

• Paranoid Schizophrenia

• HTN

• Vascular Dementia

• CVA (unknown when)

REASON FOR 
ADMISSION

• Admitted on 22/11/18 

• Poor swallowing – at risk of aspiration

• Coughing

• Bilateral eye infection

DIAGNOSIS
• CAP due to aspiration

• Conjunctivitis

DRUG 
HISTORY

• Atorvastatin 60mg ON

• Aspirin 75mg OD

• Sertraline 50mg OM & 100 mg ON

• Latanoprost 50 mcg/mL eye drops ON

• Lactulose 10mL TDS

• Paracetamol 1g QDS PRN

• Colecalciferol 400 unit/ Calcium carbonate 1.5g 
effervescent OD

• Clozapine (Clozaril) 50mg OM & 150mg ON

Secondary prevention of 
cardiovascular disease

PA R A NO I D  S C H I Z O P H R E N I A
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C U R R E N T  
D RU G  

C H A RT
( 2 2 / 1 1 / 1 8 )

CAP

CONJUNCTIVITIS

PPI added

CLOZAPINE

WHAT IS CLOZAPINE?

• Clozapine is a dopamine D1, dopamine D2, 5-HT2A, alpha1-adrenoreceptor and 
muscarinic-receptor antagonist

• Atypical antipsychotic (2nd generation)

• Clozapine's antagonism of histamine H1 receptors may explain the somnolence 
observed with this drug

Improves depression, anxiety and the 
negative cognitive symptoms associated 

with schizophrenia

Postural Hypotension

Anticholinergic 
side effects
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INDICATIONS

• Resistant Schizophrenia

• Psychosis in Parkinson’s 
disease

(at lower doses)

Major psychiatric disorder in which a 
person’s perception, thoughts, mood and 

behavior are significantly altered.
The symptoms of schizophrenia are 

usually divided into “positive symptoms” 
and “negative symptoms”

Hallucinations

Delusions

Emotional apathy; lack of drive; poverty of 
speech; social withdrawal and self-neglect

Clozapine is an antipsychotic licensed for the treatment of schizophrenia 
resistant to other treatments i.e. non-responsive to or intolerant of other 

antipsychotic medications 

DOSING

• Clozapine is gradually titrated 
over the first 14 days 

• Titration necessary in order 
to minimise side effects

• Maintenance dose usually 200 
- 450 mg daily

• Doses > 900 mg/day are not 
recommended

• Patient has 50mg OM and 
150mg ON – Total dose of 
200 mg daily

SIDE EFFECTS

• Agranulocytosis

• Arrhythmias

• Constipation

• Fever

• Hypersalivation

• Increased risk of infection

• Postural Hypotension

• Skin reactions

• Tachycardia

• Weight gain

• (…)

Acute condition involving severe 
and dangerous leukopenia (most 

commonly of neutrophils)
• Risk is highest about 3 months into 

treatment and decreases substantially 
thereafter
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MONITORING

• Patients on clozapine must have regular full blood count 
monitoring due to the risk of a non-dose related clozapine-induced 
agranulocytosis

• A clozapine monitoring service provides for the monitoring of  WBC 
and neutrophil counts - in this case it’s the Clozaril Patient Monitoring 
Service (CPMS)

• The validity of a blood test is defined for the specific date of blood 
sampling and is classified by a traffic light system combined with a 
monitoring frequency 

• Review of monitoring is supervised by the monitoring service

MONITORING FREQUENCY

• A WBC count with a differential count must be monitored: 

Weekly
• For the first 18 weeks of treatment

2 week 
intervals

• Between weeks 18 and 52

4 week 
intervals

• After 1 year of treatment with stable neutrophil counts

• Monitoring must continue throughout treatment and for at 
least 4 weeks after discontinuation 

BLOOD TEST RESULTS

Result WBC Neutrophils Action required

Green > 3.5 > 2.0 Continue clozapine treatment, 
sample as per normal

Amber 3 - 3.5 1.5 - 2.0 Continue clozapine treatment, 
sample blood twice weekly until 
counts stabilize or increase

Red < 3.0 < 1.5 Immediately stop clozapine; 
daily blood tests; monitor 
for infection
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UPON 
ADMISSION

The CPMS will advise on the current blood test validity and on any 
further monitoring requirements

Contact the dispensing pharmacy to notify them of admission and 
establish the patient’s currently prescribed clozapine dose and any 
other related info. The GP Summary Care Records may not include 

current information as clozapine is a ‘red’ listed medicine. 

Establish if the patient has missed any doses - for treatment gaps of 
> 48 hours the patient MUST NOT be continued on their usual 
dose of clozapine as they will need dose re-titration and may also 

need blood monitoring frequency re-assessment

PATIENT OUTCOME

Patient was discharged on the 
27/11/18

Her blood test result on the 
20/11/2018 was green & she 

has 4 weekly blood tests

Next blood test is on the 
18/12/18

TTA done on the 26/11/18, 
Co-amoxiclav in suspension 
form, phosphate enema also 

supplied
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Appendix 10 - Certificate of attendance to the training session “Vancomycin & 
Gentamicin dosing and calculating creatinine clearance in non-standard patients” 

 
 

 
 

 
 

Certificate of Attendance 
 

This is to certify that 
 

RUTH POINTON 
 

has attended the training session on 

 

Vancomycin & Gentamicin dosing,  
and calculating creatinine clearance 

in non-standard patients 
 

organised by the Whittington Pharmacy Department on 

13th September 2018 
 

 
 
 

________________                _________________ 
 

   Chief Pharmacist                    Consultant Pharmacist,  
                Antimicrobials 
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