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Resumo  

No âmbito da unidade curricular “Estágio”, foi realizado por mim um estágio 

profissionalizante que finaliza o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

(MICF), tendo sido repartido em duas partes. Durante 3 meses embarquei numa nova 

experiência: programa “Erasmus +” em Cluj-Napoca, na Roménia, onde estagiei em 

farmácia hospitalar. A segunda parte do estágio foi realizado em farmácia comunitária, 

na Farmácia Beleza, em Leça da Palmeira. 

O presente documento constituiu o relatório de estágio referente a farmácia 

comunitária e apresenta-se dividido em duas partes. Na primeira parte são 

apresentadas todas as atividades realizadas na farmácia durante o período de 

estágio, bem como aspetos do funcionamento e gestão da mesma. A segunda parte 

deste documento é dedicada aos projetos desenvolvidos por mim na farmácia, tendo 

como temas “Cross-selling e Up-selling” e “Câmaras expansoras. Precisa de ajuda?”, 

tendo sido o primeiro tema objetivado para os profissionais de saúde e o segundo para 

a comunidade. 

Apesar do curto período de tempo de estágio, tive a oportunidade e a honra de 

ser acompanhada por excelentes profissionais que me ensinaram e ajudaram a aplicar 

todos os conhecimentos, desde o backoffice ao atendimento ao público, tendo tido 

uma visão geral do que é a farmácia comunitária.  
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Parte I- Atividades Realizadas na Farmácia 
 

1. Introdução 

Após 5 anos de muita aprendizagem na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, foi altura de partir para o mundo do trabalho e aplicar os 

conhecimentos adquiridos até então. Esta nova etapa teve tanto de novo como de 

desafiante pois o exercício da profissão em farmácia comunitária é um dos pontos 

mais importantes do início da carreira como farmacêutico.  

O estágio em farmácia comunitária permite a aprendizagem de competências 

técnicas e deontológicas, mas também o contacto com outros profissionais de saúde, 

instituições relacionadas com a classe farmacêutica e, principalmente, com o utente. 

O contacto com o utente e a transmissão dos conhecimentos de maneira adequada e 

compreensível é um dos pontos-chave para a boa relação entre ambos e para garantir 

o uso racional do medicamento, sendo também a parte mais exigente.  

Por outro lado, o estágio permite-nos contactar com conceitos de administração 

e gestão de uma farmácia, sendo uma parte importante na formação de um 

farmacêutico. 

Assim, o presente documento encontra-se dividido em duas partes: a primeira 

parte aborda todas as atividades desenvolvidas durante o estágio e a segunda parte 

foca-se nos dois projetos desenvolvidos ao longo desse período. 
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Tabela 1. Cronograma das atividades realizadas durante o período de estágio. 

Atividades 
desempenhadas 

7 a 14 de 
janeiro 

Restante 
mês de 
janeiro 

1 a 8 de 
fevereiro 

Restante 
mês de 

fevereiro 

Março Abril 

Receção e 
conferência de 
encomendas 

      

Armazenamento de 
produtos 

      

Verificação de prazos 
de validade 

      

Determinação de 
parâmetros 
bioquímicos 

      

Gestão de stocks e 
realização de 
encomendas 

      

Atendimento ao 
público com 
supervisão 

      

Atendimento ao 
público sem 
supervisão 

      

Projeto I: “Cross-
selling e Up-selling” 

      

Projeto II: “Câmaras 
expansoras. Precisa 

de ajuda?” 

      

 

2. Apresentação da Farmácia Beleza 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

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

Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos. Localizada numa zona residencial, 

onde também é possível encontrar alguns estabelecimentos comerciais, escolas e um 

Centro de Saúde, é um local com bastante movimento e uma grande diversidade de 

utentes. No entanto, os utentes que visitam esta farmácia na generalidade são clientes 

habituais, o que torna o atendimento mais personalizado e permite um 

acompanhamento ao longo do tempo do estado de saúde de cada utente por parte da 

equipa. 

O horário de funcionamento é das 08:45h às 13:00h e das 14:00h às 20:00h de 

segunda a sexta-feira e das 09:00h às 13:00h ao sábado. Mensalmente, há um dia 

em que a farmácia fica de serviço permanente, mantendo-se aberta 24 horas de forma 

ininterrupta. 
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2.2. Organização da Farmácia 

De acordo com a legislação em vigor, a Farmácia Beleza obedece às regras 

que preconizam a qualidade dos serviços prestados, a segurança e a privacidade dos 

utentes e da equipa, bem como a adequada preparação e conservação de 

medicamentos.  

No espaço exterior encontra-se uma cruz verde que identifica facilmente a 

farmácia. A entrada é acessível a todos os utentes, existindo escadas e uma rampa 

para pessoas com mobilidade reduzida. Na porta principal está gravado o logótipo da 

farmácia, o nome da Diretora Técnica, o horário de funcionamento e ainda o 

calendário das farmácias de serviço. Para a receção de encomendas existe também 

uma porta nas traseiras, o que permite agilizar todo o processo. No espaço interior, a 

farmácia divide-se na zona de atendimento ao público, gabinete de atendimento 

personalizado, escritório da DT, armazém, laboratório, zona de processamento de 

encomendas e instalações sanitárias.   

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

apresenta oito postos de atendimento distanciados entre si para garantir a privacidade 

do utente. Existe um sistema de senhas para que os utentes sejam atendidos na sua 

vez, sem que haja qualquer conflito, podendo esperar sentados em cadeiras que estão 

colocadas à entrada. Junto à entrada existe ainda uma área didática para crianças. A 

zona de atendimento contempla também um tensiómetro, uma balança eletrónica, 

vários lineares e expositores com medicamentos não sujeitos a receita médica 

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

alimentares e dispositivos médicos. 

Na zona de armazenamento (zona vedada ao público geral) encontram-se dois 

armários com gavetas devidamente identificadas, reservadas a formas farmacêuticas 

sólidas, um com medicamentos genéricos e outro com medicamentos “de marca”, 

estando ambos organizados pela ordem alfabética da Denominação Comum 

Internacional (DCI). Algumas gavetas estão, ainda, destinadas a xaropes, 

contracetivos orais, medicamentos de aplicação tópica, vaginal, retal, auricular e 

nasal, colírios, ampolas bebíveis, antiasmáticos, medicamentos sob a forma de pó ou 

granulados, gotas para administração oral, supositórios, injetáveis e produtos do 

protocolo da diabetes. O armazenamento é sempre feito tendo em conta a validade 

dos produtos e segundo o sistema first expired, first out (FEFO). Ainda nesta zona, 

existe um grande espaço destinado aos reforços de stock e armazenamento de outro 
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tipo de produtos, e um frigorífico, onde se armazenam os medicamentos que 

necessitam de conservação a frio, mantendo-se a temperatura entre os 2ºC e os 8ºC.  

Por outro lado, nesta zona também se realiza a receção e se dá entrada de 

encomendas. 

O laboratório da farmácia é o espaço que se destina à preparação de 

medicamentos manipulados, onde estão armazenadas matérias-primas, material e 

documentação necessária à preparação dos mesmos, como fichas de preparação e 

registo de movimento de matérias-primas. 

Existe um gabinete de atendimento personalizado onde se procede à 

realização de testes bioquímicos (glicémia, diabetes, triglicerídeos), rastreios, 

aconselhamento nutricional e formação destinadas à equipa promovidas pela indústria 

farmacêutica.  

 

3. Recursos humanos 

A equipa da Farmácia Beleza é constituída por 9 Farmacêuticos, 1 técnico de 

Farmácia e uma auxiliar de limpeza:  

• Diretora Técnica: Dra. Maria Manuel Beleza; 

• Farmacêuticos Adjuntos Substitutos: Dr. Rui Osório, Dra. Ágata Simões, 

Dra. Renata Ribeiro, Dr. Diogo Almeida;  

• Farmacêuticos: Dra. Ana Paula Nestor, Dr. Tiago Castro, Dra. Catarina 

Paiva, Dra. Inês Gonçalves;  

• Técnicos de Farmácia: Lídia Ribeiro;  

• Auxiliar de limpeza: D. Fernanda Barros Sol. 

 

4. Aspetos Administrativos e Gestão de stocks 

O sucesso de uma farmácia assenta em diferentes pontos que vão desde uma 

equipa profissional e especializada a uma boa gestão relativamente à parte comercial. 

Assim, a farmácia beleza recorre a um sistema informático, o Sifarma 2000, para 

auxiliar na gestão de stocks e em diferentes aspetos administrativos, pois permite a 

elaboração e receção de encomendas, o controlo dos prazos de validade, a 

elaboração de inventários, a realização de devoluções, o processamento do 
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receituário e, ainda, o controlo do movimento de medicamentos, como psicotrópicos 

e benzodiazepinas. 

No que diz respeito ao atendimento, o Sifarma é utilizado não só para a 

dispensa de produtos, mas também como ferramenta de auxílio pois permite que, em 

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

medicamentos (posologia, indicações terapêuticas, interações medicamentosas, 

contraindicações e efeitos adversos) e ainda a automatização das comparticipações, 

despachos e portarias.   

Atualmente, a Farmácia Beleza constitui uma das poucas farmácias no país a 

trabalhar com o novo Módulo de Atendimento do Sifarma, tendo acolhido este projeto 

piloto com o intuito de o testar e poder ajudar a melhorá-lo. 

4.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks de medicamentos e outros produtos é feita com o objetivo 

de suprir as necessidades dos utentes [1]. Deste modo, o processo é dinâmico, 

variando consoante a farmácia, o tipo de utentes que a frequenta, a disponibilidade 

de produto nos fornecedores, o espaço disponível para o seu armazenamento e 

também, de acordo com a época do ano. O sistema informático permite definir um 

stock mínimo e máximo de cada produto, para evitar falhas ou excesso de produto. 

Assim, quando o produto é escoado e fica abaixo do stock mínimo, é gerada uma 

encomenda automática do produto para voltar a repor o stock mínimo. É, também, 

possível, através do sistema informático, consultar a rotatividade do produto, 

acedendo à informação de compra e venda do mesmo. A elaboração de inventários 

tem como objetivo verificar se o stock descrito no SI corresponde ao stock físico.  

Na Farmácia Beleza são realizados diversos inventários, com alguma 

frequência, de modo a verificar os stocks da farmácia. Caso exista alguma 

discrepância, a situação é analisada e devidamente corrigida.  Durante o meu estágio 

realizei alguns, por exemplo de contracetivos, injetáveis e produtos cosméticos, nos 

quais apontava a validade de cada produto e a quantidade existente na farmácia. 

Considero que foi uma tarefa útil, tanto para me familiarizar com os diversos 

medicamentos e formas farmacêuticas como para perceber a funcionalidade dos 

inventários. 
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4.2. Seleção dos fornecedores 

Uma boa gestão da farmácia assenta na escolha dos fornecedores mais 

adequados. Para esta decisão pesam alguns critérios como o preço de compra dos 

produtos, o tipo de produtos disponibilizados, a rapidez de entrega e a garantia de que 

o transporte dos produtos é feito nas condições corretas. Na Farmácia Beleza 

trabalha-se com quatro fornecedores diários: OCP Portugal, Cooprofar, Magium e 

Empifarma, que asseguram várias entregas por dia, colmatando pequenas variações 

de stock ao longo do dia e permitindo que fossem encomendados produtos para serem 

entregues no próprio dia. Estes fornecedores têm um serviço de correio eletrónico 

imediato que permite verificar a disponibilidade e o preço de um produto, podendo ser 

comunicado em tempo útil ao utente. 

4.3. Elaboração de encomendas 

Na Farmácia Beleza, a realização de encomendas ocorre de diferentes formas. 

As encomendas diárias, já referido anteriormente, realizam-se diariamente e engloba 

todos os produtos em que a quantidade esteja abaixo do stock mínimo definido para 

este no SI. Por outro lado, sempre que necessário, o produto pode ser encomendado 

aos armazenistas via telefone ou reforçado o seu pedido no SI, de forma a suprir as 

necessidades mais urgentes dos utentes sempre que um produto não esteja 

disponível na farmácia naquele momento. Durante o estágio, tive a oportunidade de 

realizar essa tarefa diversas vezes. Ainda é possível realizar outro tipo de 

encomendas, diretamente ao fornecedor, que apesar de apresentarem maiores 

exigências (por exemplo, a encomenda de maiores quantidades) e o tempo de entrega 

não ser tão rápido como nos armazenistas, oferecem vantagens como melhores 

preços, condições comerciais ou packs promocionais.  

Em suma, a análise constante dos stocks de produtos é fundamental para a 

elaboração de encomendas, com o intuito de não ocorrer rutura ou excesso de 

produtos em stock. 

4.4. Receção e Conferência de Encomendas 

Todas as encomendas que chegam à Farmácia Beleza são entregues em local 

apropriado, com acesso ao exterior a partir de uma porta traseira de forma a não 

incomodar o atendimento dos utentes. Após essa entrega, é necessário realizar a 

receção e conferência de encomendas. 
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Em primeiro lugar, verifica-se se a encomenda se encontra acompanhada pela 

respetiva fatura ou guia de remessa e respetivos duplicados, e se os produtos se 

encontram em boas condições. Note-se que deve ser dada prioridade aos produtos 

de frio que são guardados no frigorífico assim que a encomenda chega à farmácia. 

Em seguida, é fundamental verificar se os produtos faturados correspondem aos 

rececionados, se a quantidade encomendada corresponde à recebida, controlar os 

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

de Venda à Farmácia (PVF). No caso dos produtos cujo preço seja definido pela 

farmácia é necessário verificar se o preço de venda à farmácia foi alterado e se é 

necessário ajustar o preço ou a margem. Esta receção é realizada no Sifarma 2000, 

no módulo “Receção de Encomendas”, onde se introduz o número da fatura, o valor 

total da compra e o número total de embalagens. Seguidamente, é feita a leitura ótica 

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

caso a encomenda contenha benzodiazepinas ou medicamentos psicotrópicos, o 

sistema obriga a que seja feita a introdução do número de registo associado à fatura 

para que a rastreabilidade deste tipo de produtos seja garantida.  Depois de validada 

a encomenda, o sistema informático permite transferir os produtos esgotados para 

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

Produtos de Saúde (INFARMED). Para terminar, as faturas e respetivos duplicados 

são arquivados separadamente em capas para cada fornecedor. As guias das 

benzodiazepinas são carimbadas e assinadas por um farmacêutico responsável, 

sendo os originais guardados na farmácia durante três anos e os duplicados enviados 

para os fornecedores. No caso da Cooprofar e OCP, este processo já é realizado sem 

papel, tendo que ser efetuada uma validação a nível informático. 

Este processo de receção de encomendas fez parte do meu dia-a-dia durante 

o primeiro mês de estágio, permitindo-me familiarizar-me com todo o processo e 

também com a vasta gama de produtos com que a farmácia trabalha.  

4.5. Marcação de preços 

A marcação do PVP, quer dos MSRM ou dos MNSRM comparticipados, deve 

ser apresentado na embalagem do medicamento, com a devida etiqueta ou carimbo 

impresso, condição obrigatória definida pelo INFARMED [2,3]. O valor do PVP 

contempla o Preço de Venda ao Armazenista (PVA), a margem de comercialização 

do distribuidor grossista, a margem de comercialização do retalhista, a taxa sobre a 
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comercialização de medicamentos e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) [4].  

Relativamente aos MNSRM não comparticipados e restantes produtos (“nett”), a 

farmácia define uma margem de comercialização que é acrescida ao PFV.  

4.6. Armazenamento 

Após a receção de encomendas, é necessário proceder ao armazenamento de 

todos os produtos de forma a manter a sua estabilidade. É dada prioridade aos 

produtos com condições especiais de conservação, como os produtos de frio, que 

necessitam de manter a sua temperatura entre os 2ºC e os 8ºC [1]. Na FB é feito um 

controlo da temperatura do frigorífico, três vezes por semana, através de um 

termohigrómetro, de forma a garantir que as condições de temperatura se encontram 

dentro do especificado. Os valores e/ou gráficos obtidos são descarregados, 

impressos em papel e arquivados. Este controlo também é realizado para os outros 

produtos mas com menor frequência, normalmente uma vez por semana, onde são 

verificadas as condições de temperatura, humidade e iluminação de modo a que a 

temperatura não ultrapasse os 25ºC, a humidade não seja superior a 60% e que os 

produtos não se encontrem em contacto direto com a exposição solar.  

O armazenamento dos produtos é efetuado consoante o seu prazo de validade, 

seguindo o sistema first expired, first out (FEFO), de modo a que os de menor prazo 

de validade sejam cedidos em primeiro lugar, sendo colocados à frente ou no topo 

das prateleiras. Para os produtos que não apresentem prazo de validade, deve seguir-

se o princípio first in, first out (FIFO).  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados no 

laboratório, dentro de uma gaveta fechada à chave. 

Durante o meu período de estágio realizei estes procedimentos de controlo 

algumas vezes, enquanto que a tarefa de armazenar os produtos acompanhou todo o 

meu período de permanência na FB, permitindo-me conhecer todo o tipo de produtos, 

saber a sua localização na farmácia e, simultaneamente, conhecer as suas 

propriedades e quais os fins a que são destinados. 

4.7. Verificação dos prazos de validade 

O controlo de prazos de validade é feito regularmente de maneira a garantir as 

condições de qualidade, eficácia e segurança necessárias.  
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Para este processo recorre-se ao Sifarma 2000, que possibilita a impressão de 

uma lista para verificação de prazos. Quando os produtos se aproximam do fim da 

validade são separados manualmente e, posteriormente, devolvidos ao fornecedor. 

No decorrer do estágio, efetuei o controlo de prazos de validade de diversos produtos, 

tal como contracetivos orais e produtos cosméticos de marcas como La Roche-

Posay® e Avène®, entre outros produtos.   

4.8. Devoluções 

Produtos com validade curta ou fora do prazo de validade, produtos 

encomendados por engano ou não encomendados, produtos danificados e, ainda, 

produtos de recolha obrigatória ordenada pelo INFARMED ou pelo respetivo 

laboratório são circunstâncias em que é necessário proceder à sua devolução. Assim, 

através do menu “Gestão de Devoluções” do SI, emite-se uma nota de devolução que 

deve conter a identificação do produto a devolver, assim como o respetivo preço, o 

número da fatura original, a quantidade, o motivo da devolução, a data e a 

identificação da farmácia. A nota de devolução é transmitida à AT e, seguidamente, é 

impressa em triplicado para que o original e o duplicado sejam enviados para o 

fornecedor juntamente com o produto e o triplicado fique arquivado na farmácia. No 

que lhe concerne, o fornecedor emite um anota de crédito ou procede à substituição 

do produto. Por outro lado, caso a devolução não seja aceite, o produto é novamente 

enviado para a farmácia. Posteriormente, poderá comunicar com o respetivo 

laboratório do produto para que seja feita a compensação do mesmo ou então faz 

quebra do produto, comunicando à AT apenas quando decidir fazer o abate do 

produto. Ao longo do período de estágio, tive oportunidade de realizar algumas 

devoluções, não só em situações em que os produtos estavam fora de prazo, mas 

também quando os produtos vinham danificados, por terem sido pedidos por engano 

ou ter havido cancelamento do pedido por parte dos utentes.   

 

5. Dispensa de Medicamentos 

Depois de apreendidos todos os conhecimentos do backoffice, chegou a altura 

de iniciar o contacto com os utentes e a dispensa de medicamentos, uma das 

atividades que requer mais responsabilidade por parte do farmacêutico. A cedência 

de medicamentos é definida como o ato profissional no qual o farmacêutico, após 
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avaliação da medicação, dispensa ao utente os medicamentos mediante prescrição 

médica, regime de automedicação ou ainda por indicação farmacêutica. Esta dispensa 

deve ser acompanhada de toda a informação indispensável para o uso seguro e 

racional do medicamento [1]. Esta etapa foi, sem dúvida, a mais desafiante e 

satisfatória de todas as etapas do meu período de estágio.  

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com a legislação portuguesa, estão sujeitos a receita médica todos 

os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:   

o Possam constituir um risco para a saúde do doente, de forma direta ou 

indireta, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, quando 

utilizados sem vigilância médica;  

o Contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas seja 

importante aprofundar;  

o  Destinem-se a ser administrados por via parentérica.  

 

Desta forma, qualquer medicamento que se enquadre nas condições referidas, 

só pode ser dispensado nas Farmácias, mediante apresentação de receita médica por 

parte do utente [2].   

5.1.1. Medicamentos Comparticipados 

Medicamentos comparticipados são todos aqueles cujo Estado paga uma 

determinada percentagem do seu valor. Estes medicamentos são sempre sujeitos a 

receita médica, o que não significa que todos os MSRM sejam comparticipados [2].    

A comparticipação pelo Estado pode ser realizada através de um regime geral 

ou de um regime especial, designado pela letra “R” que é fixada tendo em 

consideração quatro diferentes escalões [5]:  

1. Escalão A – percentagem de comparticipação: 90%  

2. Escalão B – percentagem de comparticipação: 69%  

3. Escalão C – percentagem de comparticipação: 37%  

4. Escalão D – percentagem de comparticipação: 15%   
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Segundo o nº 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, para 

os pensionistas a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados 

no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C, e D é acrescida de 15% [5]. 

Na receita deve vir especificada a entidade responsável pela comparticipação, 

como por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde (SNS), para que a comparticipação 

possa ser realizada. Adicionalmente, existem vários sistemas de complementaridade 

que permitem ao utente beneficiar, não só da comparticipação do SNS, mas também 

da comparticipação de outra entidade, como o Serviço de Assistência Médico-Social 

do Sindicato dos Bancários (SAMS) ou a Administração dos Portos do Douro e 

Leixões, SA (APDL), o que acontece de forma bastante recorrente na Farmácia 

Beleza [5]. 

Existem, ainda, regimes especiais de comparticipação de medicamentos em 

função de determinadas patologias, como lúpus, paramiloidose, doença de Alzheimer, 

entre outros. As condições de acesso por parte destes doentes aos medicamentos 

comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde são definidas por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde. O preço dos medicamentos que 

sejam considerados imprescindíveis em termos de sustentação de vida é inteiramente 

suportado pelo estado [5].   

5.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos contendo substâncias designadas de psicotrópicos ou 

estupefacientes são sujeitos a um controlo rigoroso por parte do INFARMED. Isto 

ocorre, pois, os benefícios terapêuticos destes medicamentos em inúmeras 

complicações e doenças são comprovados, porém podem provocar dependência 

física e/ou psíquica quando utilizados incorretamente [2]. Dado que existe uma forte 

componente ilícita associada a este tipo de medicamentos, estes só podem ser 

dispensados mediante receita médica especial e a sua dispensa também obedece a 

critérios específicos. Aquando da dispensa, são solicitados alguns dados por parte do 

SI, como o nome do médico prescritor, nome e morada do utente e, por último, nome, 

morada, idade, número de identificação do adquirente e validade do respetivo 

documento de identificação. Assim, é imprescindível que o utente se faça acompanhar 

do seu cartão de cidadão [6].    
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No final da venda, o talão de faturação é impresso em duplicado, sendo 

arquivado na farmácia durante três anos. Até ao dia 8 de cada mês, é enviado ao 

INFARMED uma cópia das receitas manuais e o registo de saídas dos medicamentos 

psicotrópicos. Todos os anos, até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte, é enviado o 

balanço com o registo completo de entradas e saídas, quer de medicamentos 

psicotrópicos, quer de benzodiazepinas. 

Ao longo do estágio, a dispensa destes medicamentos foi uma das atividades 

realizadas com grande frequência, tendo sido sempre acompanhada por um 

membro da equipa da Farmácia Beleza dada a responsabilidade associada à sua 

venda. 

5.1.3. Processamento do receituário 

A validação e o processamento do receituário devem ser realizados de forma 

atenta e responsável por parte do farmacêutico, salvaguardando a segurança do 

doente. Deste modo, antes de validar qualquer receita, deve ser avaliado o seu 

conteúdo e verificar se a posologia é apropriada (dose, frequência e duração do 

tratamento), estar atento a contraindicações e interações farmacológicas e, ainda, 

considerar alguns aspetos legais e socioeconómicos. Por conseguinte, existem 

situações em que é necessário contactar o médico prescritor, de modo a esclarecer 

alguma dúvida que possa surgir.    

Recentemente, foi estipulado que a prescrição de qualquer medicamento de 

uso humano (incluindo estupefacientes ou psicotrópicos, dispositivos médicos, 

produtos alimentícios destinados a uma alimentação especial, sacos de ostomia e 

outros) deve ser feita por via eletrónica, independentemente de serem ou não 

comparticipados [7,8,9]. A prescrição eletrónica tem como objetivo a desmaterialização 

do processo de prescrição e dispensa, conferindo uma maior autenticidade, fiabilidade 

e segurança, promovendo a implementação de práticas ambientalmente sustentáveis 

no SNS. Não obstante, as receitas manuais e as receitas eletrónicas materializadas 

continuam a existir [8,9].   

5.1.3.1. Prescrição eletrónica de medicamentos 

Atualmente, existem duas formas de apresentação de uma prescrição 

eletrónica: a receita eletrónica materializada e a receita eletrónica desmaterializada. 
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A receita eletrónica materializada corresponde à receita impressa e apresenta, 

normalmente uma validade de 30 dias após a sua emissão. No entanto, caso contenha 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, as receitas podem ser 

renováveis até três vias com validade de seis meses. As receitas eletrónicas 

materializadas restritas são destinadas a medicamentos utilizados em patologias cujo 

diagnóstico é realizado apenas em hospitais [7]. Este tipo de prescrição apresenta 

vantagens relativamente à prescrição manual, nomeadamente, a ausência de 

problemas de ilegibilidade da caligrafia do médico prescritor e a possibilidade de 

separar a receita da guia, permitindo ao utente ficar com a informação importante 

acerca da posologia.   A receita eletrónica desmaterializada, ou receita sem papel, é 

a forma mais recente de prescrição em Portugal e a mais comum na FB. Para que o 

utente tenha acesso à receita necessita apenas de três códigos correspondentes ao 

número da receita, ao código de acesso e ao código de direito de opção. Desta forma, 

o utente pode optar por receber a guia de tratamento em suporte de papel, por correio 

eletrónico ou, ainda, através de uma mensagem para o telemóvel. Este tipo de receita 

permite, ainda, a prescrição simultânea de medicamentos comparticipados e não 

comparticipados. Para além disso, no ato da dispensa, o utente pode optar por 

levantar todos os produtos prescritos ou apenas parte deles, havendo a possibilidade 

de aviar os restantes até à data de validade que consta na receita, no mesmo ou 

noutro estabelecimento.   

5.1.3.2. Prescrição manual 

De forma excecional e nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria nº 

224/2015, de 27 de julho, a prescrição pode ser feita por via manual. As exceções 

legais são [7,8]:  

a) Falência informática;  

b) Inadaptação fundamentada do prescritor; 

c) Prescrição no domicílio;  

d) Outras situações, até um máximo de quarenta receitas por mês.   

Estas receitas são preenchidas manualmente pelo médico e contêm o número 

da receita, o local de prescrição, a identificação do médico prescritor (nome, 

especialidade e telefone), a identificação do utente (número de utente, nome, telefone, 

entidade responsável, número de beneficiário), a identificação da exceção legal, 

validade e assinatura do prescritor. As receitas manuais apresentam ainda a sigla “R”, 
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quando o utente apresenta um regime especial de comparticipação e a sigla “RO” se 

for abrangido por um regime especial de comparticipação em função de determinada 

patologia. Este tipo de receitas pode ter até quatro linhas de medicamentos com 

indicação da DCI da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, dimensão da 

embalagem e número de embalagens a dispensar [7].  

As receitas manuais apresentam algumas desvantagens face às eletrónicas, 

uma vez que requerem uma atenção redobrada por parte do farmacêutico, quer na 

interpretação da caligrafia do médico prescritor, quer na dispensa dos medicamentos, 

de forma a não cometer erros. Para além disso, o utente é obrigado a deixar a receita 

na farmácia, não tendo acesso a informações como a posologia dos medicamentos.   

5.1.4. Regras de prescrição 

Os medicamentos devem ser prescritos por DCI da substância ativa, seguidos 

da dosagem, forma farmacêutica, quantidade e posologia. Assim, o utente tem o 

direito de optar por qualquer medicamento que se enquadre nestes padrões. No 

entanto, a prescrição pode integrar o nome comercial do medicamento ou titular de 

AIM, quer por não existirem genéricos similares comparticipados, quer por apenas 

existir o medicamento de marca ou mediante justificação técnica do médico prescritor. 

Desta forma, as justificações possíveis são: 

a. Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos, 

mencionados na lista definida pelo INFARMED; 

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

c. Medicamento destinado a assegurar uma continuidade de tratamento 

superior a 28 dias.   

No caso das alíneas a) e b) a substituição não é possível. Na alínea c) pode 

ser cedido o medicamento prescrito ou outro que pertença ao mesmo grupo 

homogéneo, mas de preço inferior [7].   

No que diz respeito às receitas manuais ou eletrónicas materializadas, estas 

podem incluir, no máximo, quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, até 

duas embalagens de cada, num total de quatro embalagens. Quando se trata de 

medicamentos de embalagem unitária, podem ser prescritas quatro unidades. Quanto 

aos estupefacientes e psicotrópicos, tal como acontece com os medicamentos 
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manipulados, não podem ser prescritos juntamente com outro tipo de produtos na 

mesma receita [7].   

As receitas eletrónicas desmaterializadas podem conter medicamentos ou 

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

duas embalagens cada. Contudo, se um medicamento for classificado como sendo de 

tratamento de uso prolongado, podem ser prescritas até seis embalagens [7]. 

5.1.5. Validação da prescrição 

A validação das prescrições exige uma análise rigorosa e atenta por parte do 

farmacêutico. Uma receita só é considerada válida se incluir uma série de elementos 

obrigatórios: número da receita; local de prescrição; identificação do médico prescritor 

(nome, especialidade, cédula profissional); nome e número do utente; entidade 

financeira responsável, número de beneficiário, acordo internacional e sigla do país, 

se aplicável; regime de comparticipação; DCI da substância ativa (ou denominação 

comercial do medicamento, se aplicável); forma farmacêutica, dosagem, dimensão e 

número de embalagens; código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos 

(CNPEM) ou outro código oficial que identifique o produto e data de prescrição [7,8].  

Adicionalmente, no caso das prescrições manuais, existem outros aspetos a ter 

em conta:  vinheta identificativa do médico prescritor; vinheta identificativa do local de 

prescrição; vinheta azul, no caso de regime geral; vinheta de cor verde, no caso de 

pensionistas por regime especial; identificação da exceção que justifica a prescrição 

manual; assinatura do prescritor [7].   

Após essa validação, nas receitas materializadas ou manuais, é impresso o 

documento de faturação no verso da receita, o qual deve ser assinado pelo utente de 

forma legível, de forma a comprovar a dispensa efetuada. No caso de existirem 

complementaridades na comparticipação, é impressa uma fotocópia do cartão de 

beneficiário do utente no verso da fotocópia da receita. Posteriormente, o farmacêutico 

que realizou o atendimento deve assinar, datar e carimbar o verso da receita.  

No final de cada mês, as receitas são enviadas à entidade da respetiva 

comparticipação, sendo antes necessário proceder correção das mesmas. Na FB a 

revisão das receitas é realizada três vezes, de forma a garantir a deteção de possíveis 

erros. Depois de conferidas, as receitas são agrupadas em lotes de trinta, tendo em 

conta o regime de comparticipação a que estão associadas. De seguida, é emitido um 
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verbete de identificação do lote e uma fatura para cada uma das entidades e, todos 

os meses, as receitas são enviadas às respetivas entidades. Todos os lotes são 

enviados para a Associação Nacional do Medicamento (ANF), que tem a 

responsabilidade de os distribuir pelos organismos correspondentes, à exceção dos 

lotes de receitas comparticipadas pelo SNS que são encaminhados para o Centro de 

Conferência de Faturas. Caso sejam detetados erros, por parte das entidades 

comparticipantes, que invalidem as receitas, estas são devolvidas à farmácia 

juntamente com um documento que justifica a devolução. Por último, a farmácia emite 

uma nota de crédito ou débito.   

Quanto às receitas eletrónicas desmaterializadas, estas são automaticamente 

validadas pelo SI, facilitando o papel do farmacêutico. Neste caso, para o SNS e 

alguns subsistemas não é emitido verbete de lote, sendo apenas necessário a fatura. 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM são medicamentos que, tal como o nome indica, não são sujeitos a receita 

médica e, consequentemente, não são comparticipados [2]. Estes podem ser dispensados por 

indicação do próprio farmacêutico ou solicitados pelo utente, sendo frequentemente utilizados 

para tratar problemas de saúde menores e de curta duração, sem necessidade de consultar 

um médico. Sendo grupos de riscos, este tipo de medicação não deve ser indicado a bebés, 

grávidas ou lactentes sem, primeiramente, consultar o médico.  

Atualmente, a automedicação é prática comum por parte dos utentes. Apercebi-me ao 

longo do estágio que muitas vezes estes procuravam os MNSRM por aconselhamento de 

amigos e familiares, sem pedir indicações a nenhum profissional de saúde. Por isso, a 

automedicação é um grave problema pois os utentes não sabem, muitas vezes, os riscos que 

pode arrecadar, tal como mascarar sintomas, dificultar ou atrasar o diagnóstico e respetivas 

soluções terapêuticas, assim como favorecer a ocorrência de reações adversas ou interações 

medicamentosas.  Com o intuito de contrariar esta situação, cabe ao farmacêutico exercer o 

seu papel e intervir nos problemas do utente de forma segura e racional, aconselhando e 

advertindo de possíveis riscos na toma de qualquer medicamento.   

5.3. Medicamentos de Uso Veterinário 

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

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas 

e, que possa ser administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico 
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médico-veterinário com o intuito de restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas 

[10]. 

Ao longo do período de estágio, foram vários os pedidos de aconselhamento 

sobre determinadas patologias animais e sobre medicamentos, principalmente 

desparasitantes internos e externos. Apesar de ter sido uma das áreas onde encontrei 

mais dificuldade no aconselhamento ao utente, visto que a formação académica neste 

ponto é bastante limitada, o estágio permitiu-me melhorar o meu conhecimento e 

experiência a este nível, de forma a garantir uma dispensa de medicamentos de uso 

veterinário mais segura e oportuna. 

5.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Um produto cosmético trata-se de qualquer substância com a finalidade de ser 

colocada em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios), dentes e mucosas bucais, com o intuito de limpar, 

perfumar, proteger ou modificar o aspeto. Os produtos destinados a serem ingeridos, 

injetados ou implantados no corpo humano não são considerados cosméticos [11].  

Os PCHC abrangem um variado leque de produtos, nomeadamente produtos 

de higiene corporal e produtos de beleza [11]. Tratando-se de uma área que se 

encontra em constante crescimento, o farmacêutico deve procurar estar sempre 

informado e atualizado acerca das tendências que vão surgindo.  Por isso, ao longo 

do estágio tive a oportunidade de frequentar diversas formações (como da Vichy® 

Uriage®, Cantabria Labs®, etc.) que me permitiram obter informação mais detalhada 

sobre as gamas existentes e respetivas funções de modo a prestar um 

aconselhamento mais adequado ao utente. 

5.5. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Os produtos dietéticos destinados a uma alimentação especial são géneros 

alimentícios com uma composição e processo de fabrico diferentes dos alimentos de 

consumo corrente que, objetivando responder às necessidades de pessoas com 

capacidade limitada, diminuída ou alterada, para ingerir, digerir ou assimilar certos 

alimentos ou nutrientes neles contidos. Adicionalmente, objetivam também nutrir 

pessoas com condições fisiológicas especiais, com patologias que afetam a 

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

crianças pequenas [12].  
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Especificamente, existem suplementos nutricionais hiperproteicos e 

hipercalóricos para pessoas com necessidades aumentadas, ou hipocalóricos para 

controlo de peso ou diabéticos. Por outro lado, existem os leites adequados a 

diferentes fases de crescimento ou adaptados a situações específicas como os 

hipoalergénicos ou anti-regurgitantes. Durante o período de permanência na Farmácia 

Beleza presenciei alguns casos em que havia prescrição médica deste tipo de 

suplementos e, por vezes, também era requerido o nosso aconselhamento para suprir 

necessidades de alguns utentes, como por exemplo, idosos malnutridos ou com 

dificuldades de realizarem refeições completas. 

5.6. Fitoterapia e suplementos nutricionais 

Os produtos fitoterapêuticos baseiam-se nas propriedades de prevenção e 

tratamento das plantas [2]. A procura destes produtos por parte da população é 

bastante elevada, sendo usualmente aconselhados para a indução do sono, 

prevenção de infeções urinárias, como estimulantes cerebrais ou como adjuvantes em 

programas de emagrecimento. Sendo produtos com base em plantas, muitas vezes 

os utentes consideram-nos inócuos. Por este motivo, é necessário o farmacêutico 

alertar para os possíveis riscos e interações associadas, advertindo que o uso destes 

não substitui uma alimentação equilibrada e estilo de vida saudável.  

5.7. Dispositivos médicos 

O termo “dispositivo médico” engloba qualquer produto com finalidade comum 

à dos medicamentos, como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana, 

distinguindo-se destes por atuarem através de mecanismos que não se traduzam em 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [3].   

Os dispositivos médicos dividem-se em diferentes classes de risco atendendo 

aos potenciais perigos que decorrem do seu fabrico e à vulnerabilidade do corpo 

humano. Esta classificação é atribuída pelo seu fabricante [14]:  

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

fraldas para incontinência);   

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

com agulha);   

o Dispositivos médicos de classe IIb – risco médio (preservativos);   
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o Dispositivos médicos de classe III – alto risco (preservativos com 

espermicida, dispositivos intrauterinos). 

5.8. Medicamentos manipulados  

Designa-se por medicamento manipulado qualquer fórmula magistral 

(preparação segundo uma receita médica) ou preparado oficinal (preparação segundo 

formulário ou farmacopeia) que seja efetuado e dispensado sob a responsabilidade 

de um farmacêutico [15]. Na Farmácia Beleza, a maioria dos medicamentos 

manipulados correspondem a fórmulas magistrais. No período de estágio, tive a 

oportunidade de elaborar um manipulado com ácido salicílico (15mg), Diprosone® 

creme (90mg) e vaselina (q.b.) para um total de 300mg de pomada. 

Após a preparação do manipulado, é necessário o preenchimento da ficha de 

preparação que contém o procedimento laboratorial, informação relativa às matérias 

primas (nome, lote, origem, quantidade), à embalagem de acondicionamento, prazo 

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

Seguidamente, é rubricada, tanto pelo operador, como pelo supervisor e o diretor 

técnico e arquivada numa pasta na farmácia. Por fim, procede-se à rotulagem do 

manipulado e calcula-se o preço conforme a legislação.   

As matérias-primas usadas na elaboração do manipulado são também 

controladas frequentemente. Para isso, existem fichas de registo de matérias-primas. 

Para além disso, é importante verificar o boletim de análises, de forma a garantir que 

os parâmetros estabelecidos nas especificações da Farmacopeia Portuguesa para 

cada matéria-prima foram respeitados. 

6. Outros serviços prestados na Farmácia Beleza 

O farmacêutico está devidamente qualificado a prestar outros cuidados, para 

além do aconselhamento e dispensa de medicamentos.  Para este efeito, a Farmácia 

Beleza está equipada com diferentes aparelhos e serviços. 

6.1. Determinação da pressão arterial 

Na FB existe um tensiómetro automático que permite a determinação da 

pressão arterial sistólica e diastólica e o número de batimentos cardíacos. Apesar de 

não ser obrigatória a ajuda do Farmacêutico, muitas vezes os utentes pediam auxílio 

para realizar o processo da medição. A intervenção do farmacêutico neste processo 
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permite não só realizar uma correta medição como também avaliar os valores obtidos 

e proceder ao aconselhamento, sempre que necessário.  

6.2. Determinação da glicémia capilar 

A determinação da glicémia capilar é realizada no gabinete de atendimento 

privado e é bastante requisitado pelos utentes, tendo sido uma atividade recorrente 

durante o meu estágio. Trata-se de um processo simples em que, após punção capilar, 

coloca-se uma gota de sangue na tira reativa, colocando-se depois esta no aparelho 

de medição. Por fim, o resultado é apresentado no ecrã do aparelho da marca 

FreeStyle®, após alguns segundos, o qual deve ser registado e analisado pelo 

farmacêutico.  Para a realização deste procedimento, o farmacêutico deve estar 

equipado com luvas de proteção e o dedo do utente deve ser sempre desinfetado 

antes da análise. Durante o período de estágio, foram várias as oportunidades de 

realizar esta determinação. Os utentes pediam frequentemente aconselhamento 

sobre os valores e o que fazer para os manter controlados. 

6.3. Determinação dos triglicerídeos e colesterol total 

Esta determinação é semelhante à anterior, diferindo no tipo de tiras e no 

aparelho de leitura utilizado, sendo da marca Accutrend® Plus. Por outro lado, 

necessita de uma maior quantidade de sangue e o tempo de espera pelo resultado é 

superior. Os utentes requisitam este serviço com alguma frequência pois é uma 

determinação muito importante pois são analisados relevantes marcadores de risco 

cardiovascular. Assim, sempre que necessário, o farmacêutico deve fazer o 

aconselhamento mais adequando perante os valores obtidos e encaminhar para uma 

consulta médica, quando aplicável.  

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

A medição destes parâmetros é realizada por uma balança automática, 

presente na zona de atendimento da farmácia. Ao longo do meu estágio, os utentes 

solicitaram algumas vezes auxílio na medição e interpretação dos valores obtidos. 

6.5. Aconselhamento nutricional 

Na Farmácia Beleza é disponibilizado semanalmente, às segundas-feiras, um 

aconselhamento nutricional realizado por uma nutricionista, profissional de saúde 

especializado na área, no gabinete de atendimento privado. Neste aconselhamento, 

é efetuada uma análise pormenorizada dos hábitos alimentares e estilo de vida do 
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utente, seguido da elaboração de um plano alimentar personalizado e, quando 

necessário, do aconselhamento de suplementos alimentares.  

Como a adoção de um estilo de vida saudável é uma preocupação crescente 

na população, este serviço é cada vez mais procurado pelos utentes.  

6.6. Rastreios 

Na Farmácia Beleza, com o intuito de promover a saúde e melhorar a qualidade 

de vida dos utentes, são realizados, pontualmente, rastreios orientados para diversos 

problemas de saúde, tal como rastreios cardiovasculares, rastreios da saúde da pele, 

entre outros. 

6.7. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade, sem fins lucrativos, responsável pela gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. A sua criação teve 

como objetivo a implementação de um sistema autónomo e seguro de recolha e 

tratamento dos resíduos de medicamentos. Desta forma, é possível preservar a saúde 

pública, evitando que estes resíduos se encontrem acessíveis, como qualquer outro 

resíduo [16].   

A FB disponibiliza este serviço aos seus utentes, onde é possível entregar 

embalagens vazias e medicamentos fora do prazo de validade, ou fora de uso, os 

quais são colocados no contentor de cartão VALORMED. Quando completo, este é 

convenientemente selado e procede-se ao registo informático. Posteriormente, o 

contentor é recolhido, seguindo para a estação de incineração. Na verdade, constatei 

que os utentes estão bastante sensibilizados para o impacto negativo deste tipo de 

produtos no ambiente e a necessidade de os colocar no sítio apropriado, mostrando-

se muito recetivos a esta prática. Assim, é sendo recorrente a entrega de 

medicamentos na farmácia.  

6.8. Recolha de Radiografias 

Todos os anos, organizada pela ANF, decorre uma campanha de reciclagem 

de radiografias, onde estas são recolhidas nas farmácias e entregues à Assistência 

Médica Internacional (AMI). Deste modo, ao longo do ano, a população pode deixar 

as suas radiografias, com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, nos sacos 

disponíveis nas farmácias, diminuindo a contaminação do ambiente [17].  
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Durante o período de estágio foram vários os utentes que se dirigiram à 

farmácia para deixar radiografias inutilizadas, notando-se uma preocupação por parte 

da população na colocação deste tipo de materiais no respetivo local, evitando mais 

poluição para o ambiente. 

7. Formação complementar 

Ao longo dos três meses na FB, tive a oportunidade de participar em diversas 

ações de formação promovidas pelas marcas e laboratórios de produção. Sabendo 

que é um dever do farmacêutico atualizar regularmente os seus conhecimentos de 

maneira a garantir melhor qualidade nos serviços prestados, estas ações foram uma 

mais valia no decorrer do meu percurso profissional que agora se iniciou.  

Apresento na tabelo abaixo (Tabela 1), todas as ações de formação realizadas 

e, em anexo, alguns dos respetivos certificados de participação (Anexo III). 
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Tabela 2. Formações frequentadas durante o período de estágio. 

Formação Local Data Duração 

Cantabria Labs®- Pele e anexos; Cabelo e 

distúrbios capilares; Capilares Cantrabria Labs®; 

KPL® Plus; KPL® DS Gel creme; Fisiopatologia do 

acne; Biretix® 

ANF- Porto 11/01/2019 4h 

Neurozan® e Osteocare® FB 14/01/2019 30 min. 

Martiderm® FB 17/01/2019 30 min. 

Arkopharma®- Gama de Suplementos Arkoreal®, 

Cis-Control® e Arkocápsulas® Inverno (Acerola e 

Equinácea) 

FB 24/01/2019 2h 30min. 

Pré-bióticos e Probióticos – Lactoflora® FB 29/01/2019 30 min. 

Gama Voltaren® FB 05/01/2019 20 min. 

Cantabria Labs®- Gama de Ginecologia; 

Cistitone® Agaxidil; Cistitone® Forte BD; Biretix® 
FB 06/02/2019 45 min. 

Fresenius Kabi®- Gama Fresubin® FB 07/02/2019 1h 

Avéne® FB 11/02/2019 1h 

Vichy® Dercos 
Academia 

L’Óreal- Porto 
15/02/2019 2h30min. 

Produtos Omron® FB 18/02/2019 20 min. 

PharmaNord® 
Bessa Hotel- 

Porto 
20/02/2019 5h 

Uriage® 

Hotel 

Mercure-  

V. N. de Gaia 

26/02/2019 3h30min. 

La Roche Posay® 
Academia 

L’Óreal- Porto 
15/03/2019 2h30min. 

Nadiclox® FB 20/03/2019 1h 

Halibut® FB 20/03/2019 1h 

Elancyl® FB 30/03/2019 1h 
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Parte II- Temas desenvolvidos 

 

8. Tema 1- Cross-selling e Up-selling 

8.1. Enquadramento 

Ao longo do estágio na FB fui percebendo, pelo contacto com a equipa, que 

fazer uma boa gestão de stocks prende-se com a capacidade de suprir todas as 

necessidades dos utentes e, concomitantemente, aumentar as vendas e escoar 

produtos.  

Sendo a gestão de uma farmácia um tema que sempre despertou o meu 

interesse, mas que nunca foi muito aprofundado ao longo do curso, decidi aumentar 

o meu conhecimento sobre gestão e técnicas de venda. Após realizar pesquisa 

abrangente, fiz uma apresentação em powerpoint (Anexo IV) para a equipa sobre 

duas técnicas de venda: Cross-Selling e Up-Selling.  

Esta ideia surgiu do contacto com os elementos da equipa da FB, que muitas 

vezes já realizavam vendas em cross-selling/up-selling mas, sendo uma técnica que 

necessita de prática e de diferentes exemplos, esta apresentação veio encorajar o uso 

dessa técnica de venda. 

8.2. Introdução 

Cross-selling e Up-selling são duas técnicas de venda que se completam entre 

si, permitindo cobrir as necessidades do utente e aumentando o volume de vendas e 

lucro de uma farmácia.  

8.3. Cross-selling  

Cross-selling é uma técnica de venda que consiste na seleção e sugestão de 

um produto adicional ao que o utente já tinha decidido comprar. Os objetivos desta 

técnica baseiam-se em identificar necessidades que o utente desconhece, mas que 

são efetivas, pois a falta de informação priva o cliente de uma resolução mais 

adequada para o seu problema. Por outro lado, permite complementar as já 

necessidades identificadas pelo cliente, levando a um aumento do nível de satisfação 

perante o serviço, fidelizar do cliente e, por fim, otimização de receitas para a farmácia 

[18]. 

Para a sua utilização, é necessário resolver o problema inicial do utente e, 

seguidamente, desenvolver o cross-selling. A sugestão do produto deve ser adequada 
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às necessidades do cliente e, posteriormente, deve justificar-se a escolha com 

argumentação bem fundamentada. Assim, o cliente fica mais elucidado sobre o 

produto e mais confiante para o adquirir [18]. 

Esta técnica pode-se dividir em dois tipos: cross-selling direto e cross-selling 

marginal. O cross-selling direto efetua-se na sequência da situação que levou o cliente 

à farmácia, sugerindo produtos complementares à terapêutica ou que aumentem o 

conforto do cliente enquanto a terapêutica nuclear atua [19].  

Já o cross-selling marginal pode ser efetuado na sequência da situação que 

levou o utente à farmácia ou só no final do atendimento, colmatando necessidades 

que, muitas vezes, o utente não sabe que tem. Este advém da sugestão de produtos 

que poderá decorrer de possíveis efeitos secundários da terapêutica/patologia como 

forma de prevenção ou atenuação [19].  

A realização de uma escuta ativa e o bom conhecimento dos produtos são 

ferramentas principais para o sucesso desta técnica. 

8.4. Up-selling 

Up-selling consiste na sugestão ao cliente, por parte do farmacêutico, de um 

valor adicional ao produto que pretende comprar [19]. Esta técnica de venda permite 

potenciar a satisfação do cliente no investimento efetuado, fidelizar o cliente ao 

produto e à farmácia e, por último, uma melhor gestão de stocks [20]. Baseia-se em 

promoções ou campanhas em que o cliente, aliciado por um preço relativo menor ou 

por produtos com ofertas, leva mais produtos e a farmácia escoa o seu stock [21].  

8.5. Relação de complementaridade entre cross-selling e up-selling 

Estas duas técnicas complementam-se entre si pois, frequentemente, up-

selling pode ser utilizado de maneira a aumentar as vendas efetuadas em cross-

selling. Nomeadamente, produtos com desconto, oferta de mais quantidade de 

produto e desconto na aquisição da segunda embalagem são situações em que o 

cliente é levado a adquirir com mais facilidade os produtos sugeridos pelo 

farmacêutico. 

Perante estas situações, é indicado ao farmacêutico que mantenha em mente 

que nem sempre é possível fazer cross-selling e, muitas vezes, os resultados não são 

imediatos. Por outro lado, tem que existir bom-senso e capacidade para perceber 

quando o utente não está interessado na compra do produto sugerido.  No entanto, 
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também podem existir situações em que não se aplica o cross-selling ou up-selling 

[22].  

8.6. Casos Práticos 

8.6.1. Caso prático I 

Utente com cerca de 30 anos, sexo masculino, dirige-se à farmácia com 

queixas de congestão nasal e tosse com expetoração. Constata que esses sintomas 

duram há cerca de dois dias e não tem febre nem outro sintoma relevante.  

Após uma análise desses sintomas, foi indicado um spray descongestionante 

nasal para a queixa de congestão nasal e um xarope expetorante, que fluidifica as 

secreções e ajuda a expulsar a expetoração. Em seguida, foi questionado ao utente 

se fazia algum tipo de suplemento alimentar para reforçar o sistema imunitário, visto 

que estaria debilitado decorrendo do seu estado de saúde. Assim, sendo a resposta 

por parte do utente negativa, foi sugerido por mim a toma de um suplemento com 

vitamina C ou um multivitamínico, com o objetivo de aumentar as defesas do 

organismo.  

O utente aceitou a sugestão, começou a tomar o suplemento com vitamina C 

(Cecrisina®) e, passado cerca de um mês, regressou à FB, afirmando que não tinha 

tido mais nenhum episódio semelhante e que iria repetir a toma do suplemento. 

Neste caso, as necessidades iniciais do utente foram supridas pela terapêutica 

nuclear (spray descongestionante nasal e xarope expetorante) e, adicionalmente, foi 

realizado cross-selling e sugerido ao utente um produto complementar à terapêutica, 

que funcionou como forma de prevenção de possíveis situações semelhantes.   

8.6.2. Caso Prático II 

Utente com cerca de 50 anos, sexo feminino, desloca-se à farmácia com 

queixas de sangramento gengival. Afirma que a situação dura há cerca de uma 

semana e sente sensibilidade nas gengivas. Sendo este sintoma um indicativo de 

doença gengival e possível perda de dentes, caso não seja tratado, foi aconselhado 

ao utente o uso de uma pasta para o sangramento das gengivas (Parodontax®). 

Adicionalmente, foi sugerido ao utente complementar o tratamento com o uso de 

colutório diário (Elixir Parodontax® Diário) que, tal como a pasta, ajuda na proteção 

das gengivas, na remoção da placa bacteriana e previne a sua acumulação [23]. 
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Deste modo, o utente aceitou a sugestão e levou os dois produtos, o seu 

problema foi resolvido de forma mais eficaz e, adicionalmente, foi realizado cross-

selling.  

8.6.3. Caso Prático III 

Utente dirige-se à FB pois a sua filha de 2 anos apresenta, no rosto, pele seca, 

com prurido e vermelhidão. Após análise dos sintomas, e suspeitando-se de Dermatite 

Atópica, foi aconselhado um creme emoliente para bebé (Nutratopic Pro-AMP® Creme 

emoliente), para tratar os sintomas em período de crise, contendo laureth-9 e 

niamicida que ajuda na redução de prurido, hidrata em profundidade e restabelece o 

equilíbrio natural da pele [24]. Estando a marca ISDIN® com uma campanha “Leve 2 

produtos, pague apenas 1”, foi sugerido à utente a compra de um creme emoliente 

(Nutratopic Pro-AMP® Creme facial) como adjuvante do creme emoliente, podendo 

ser usado diariamente e como manutenção em períodos de remissão de sintomas [25]. 

No final, a utente acatou a sugestão e levou os dois produtos, aumentou a 

satisfação do cliente pois, além de fazer um tratamento mais eficaz, poupou na sua 

compra. Por outro lado, permitiu realizar up-selling, levando ao escoamento de stock 

na farmácia. 

8.7. Considerações finais 

A apresentação durou cerca de 20 minutos e nela incluí exemplos específicos 

de situações em que poderiam ser aplicados os diferentes conceitos de cross-selling 

e up-selling. Após a mesma, a equipa da Farmácia Beleza sentiu-se mais familiarizada 

e confiante para realizar esta técnica, tendo as necessidades dos utentes sido 

supridas mais facilmente. Permitiu também fazer um escoamento de stock e aumentar 

as vendas. 

A abordagem deste tema foi bastante desafiante para mim pois, sendo um tema 

diferente do habitual, obrigou a uma maior pesquisa e, consequente, aprendizagem 

da minha parte. Esta apresentação, além de ser elucidativa para a equipa, permitiu 

uma troca de ideias mútua que elevou os meus conhecimentos nesta área. 
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9. Tema 2- Asma, DPOC inaladores pressurizados doseáveis e 

câmaras expansoras  

9.1. Enquadramento  

A asma e DPOC são doenças que afetam muitos portugueses, tendo-se 

verificado um aumento do número de casos ao longo dos anos, aumentando também 

os custos para o Sistema Nacional de Saúde no tratamento desta doença [26].  

 

Figura 1. Número de utentes ativos com diagnóstico de Asma e DPOC em Portugal continental, entre 2011 a 
2017 [26]. 

Sabe-se que uma correta técnica de inalação é fulcral para um tratamento 

adequado destas doenças respiratórias crónicas. Ao longo do período de estágio na 

FB, foram várias as situações em que os utentes alegavam dificuldade na utilização 

de inaladores pressurizados, sendo a coordenação entre a ativação do inalador e a 

inspiração, umas das principais dificuldades. Por outro lado, alguns utentes, após a 

compra de uma câmara expansora, admitiam dúvidas na sua utilização e, por vezes, 

na sua limpeza. Estas situações levaram-me a abordar o tema da asma e, mais 

concretamente, explicar tudo o que é necessário saber sobre câmaras expansoras. 

Assim, decidi desenvolver um panfleto (Anexo V) com informações acerca das 

câmaras expansoras. Este panfleto aborda os seguintes tópicos: a quem se destina, 

para que serve, como se utiliza, diferenças entre bocal e máscara facial, e como se 

limpa, sendo este último ponto uma falha bastante observada entre os utilizadores 

deste tipo de dispositivo médico. O panfleto passou a ser entregue aos utentes sempre 

que adquiriam uma câmara expansora. 

9.2. Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

A asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas que origina, em 

indivíduos suscetíveis, episódios de dispneia, pieira, tosse e aperto torácico, sendo 
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mais frequente à noite ou de manhã, variando a severidade dos sintomas de pessoa 

para pessoa.  Adicionalmente, cansaço é um sintoma frequentemente referido [27].  

De facto, as exacerbações/ataques da asma ocorrem quando há uma redução 

do fluxo de ar que atravessa os pulmões, podendo ser causado por broncoconstrição, 

hipersecreção de muco ou edema das vias respiratórias [27,28]. Estes episódios podem 

ser causados por diferentes fatores, tanto externos, como alergénios (pelo de animais, 

ácaros, pólen), infeções virais, fumo de tabaco, poluição atmosférica ou a prática de 

exercício físico; como internos, tal como stress ou tensão emocional. Verifica-se 

também que há alguns fármacos capazes de desencadear estes eventos, sendo 

exemplo disso os anti-inflamatórios não esteroides, os beta-bloqueadores e o ácido 

acetilsalicílico [27,28,29]. Estas situações são mais comuns em doentes em que a 

patologia não está controlada, não excluindo a hipótese de ocorrer em indivíduos a 

fazer tratamento, mas nos primeiros estes ataques de asma são mais severos e, 

possivelmente, fatais [29]. 

A DPOC é uma doença respiratória caracterizada pela obstrução progressiva 

das vias respiratórias, diminuindo o seu calibre e causando destruição do tecido 

pulmonar. Os principais sintomas são tosse crónica, expetoração frequente, pieira, 

dificuldade a respirar quando em esforço, cansaço, limitação na realização de 

atividade física e, por vezes, nas atividades diárias. Muitas vezes estes sintomas são 

desvalorizados pelos doentes, o que leva a um diagnóstico tardio. Quando se agrava, 

esta doença manifesta-se por crises e exacerbações que provocam limitações na 

respiração. Este agravamento leva a uma maior suscetibilidade a infeções, podendo 

conduzir a insuficiência respiratória crónica e, nos casos mais graves, morte 

prematura [30]. O diagnóstico é feito através de um teste de espirometria e, quando se 

verifica uma quantidade de ar expirado baixa, pode ser indicador de um estreitamento 

das vias respiratórias e, consequentemente, tratar-se de uma fase inicial de DPOC. 

Assim, é necessário tratamento eficaz nesta fase para evitar as situações mais graves 

[34]. 

9.3. Fisiopatologia da asma e da DPOC 

A patologia da asma, sendo uma doença heterogénea, tem uma grande 

variedade fenotípica, o que torna difícil a sua classificação e dificulta a caracterização 

do papel que exercem os diferentes genes isolados na doença [28]. Clinicamente, 

podemos caracterizar a asma de acordo com o agente que a desencadeia, sendo 
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alergénio ou não. Por um lado, a “asma alérgica” é mais comum em crianças, com 

história familiar de doença alérgica. Nestes casos, é desencadeado por um alergénio, 

sendo detetada a presença de anticorpos Imunoglobulina E (IgE) contra alergénios 

ambientais comuns, e a resposta aos corticosteroides inalados é positiva. Por outro 

lado, a “asma não alérgica” é mais frequente em adultos, podendo também ser 

diagnosticada em crianças. Nestes casos, os ataques de asma são desencadeados 

por fatores não alergénios, não havendo presença de anticorpos Imunoglobulina E 

(IgE) contra alergénios ambientais comum, não havendo associação a atopia e a 

resposta aos corticosteroides inalados é inferior [31,32,33]. 

A DPOC, tal como a asma, é uma doença heterogénea, sendo mais prevalente 

em homens [35]. Esta doença é uma resposta inflamatória do aparelho respiratório, 

causada por diferentes fatores, principalmente poluentes ambientais, sendo o tabaco 

o maior causador desta patologia. A exposição ocupacional a poeiras, substâncias 

químicas, vapores ou outros poluentes transportados pelo ar no local de trabalho, é 

também uma causa comum. Pode ainda ser hereditária, mas estes casos são muito 

raros.  Sendo uma doença crónica, devem ser adotadas medidas que melhorem a 

qualidade de vida do doente, tal como reduzir a exposição a fatores de risco (poluentes 

ambientais, fumo de tabaco) e a realização de exercícios respiratórios para ajudar a 

melhorar a capacidade respiratória e aliviar os sintomas. Quando necessário, deve 

recorrer-se a fármacos broncodilatadores inalados para prevenir crises e 

oxigenoterapia para aliviar quando existe falta de ar [34,35]. 

9.4. Utilização de inaladores no controlo da asma e DPOC 

A asma diz-se “controlada” quando não se verifica nenhum dos seguintes 

sintomas nas últimas 4 semanas.  A ocorrência de sintomas diurnos superior a 2 vezes 

por semana, limitações nas atividades diárias, sintomas noturnos e/ou ao despertar e 

necessidade de utilização de medicação de alívio superior a 2 vezes por semana. 

Adicionalmente, procede-se à avaliação da função respiratória e dos riscos de futuras 

complicações [27].  

Usualmente, as razões para um descontrolo desta doença prendem-se com 

vários fatores: diagnóstico ou tratamento errados, má adesão à terapêutica, e, 

frequentemente, técnica incorreta e escolha errada do inalador [33].  
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Já no caso da DPOC, o tratamento é efetuado através avaliação do doente, 

com base nos sintomas e no número de exacerbações. Estas podem ser classificadas 

como leve, moderada ou grave [35].  

A escolha do dispositivo deve ser adequada às características físicas e 

cognitivas do doente. Assim, aspetos funcionais do dispositivo (facilidade em usar e 

limpar, feedback ao libertar a dose), conveniência (peso, forma, tamanho, cor e 

durabilidade) e impacto orofaríngeo (sabor e irritação) são particularidades que pesam 

aquando da escolha do dispositivo mais adequando, cabendo ao médico, em 

articulação com o doente, essa decisão [40].  

9.5. Características gerais de inaladores  

Os inaladores dividem-se em inaladores de pó seco e inaladores pressurizados 

doseáveis. Além das características faladas anteriormente, é necessário ter em conta 

a técnica inalatória do doente, a destreza e capacidade de coordenação mão-pulmão. 

Se o doente respirar de forma rápida e vigorosa, pode optar-se por um inalador de pó 

seco. Pelo contrário, se o doente faz uma respiração mais lenta, adequa-se um 

inalador pressurizado doseável [38].  

• Inaladores de pó seco (DPI, Dry Powdered Inhalers)  

Estes inaladores podem ser unidose ou multidose de fármaco, podendo ser um 

broncodilatador ou anti-inflamatório esteroide, isoladamente ou em associação. 

Podem ser usados a partir dos 6/7 anos de idade (dependendo da capacidade de 

inspiração da criança) pois não é necessária coordenação entre a inspiração e a 

libertação da dose [27,38,40,41].  

• Inaladores pressurizáveis doseados (pMDI, pressurized Metered Dose 

Inhalers) 

Estes inaladores possuem sempre uma dose fixa de fármaco, podendo ser um 

broncodilatador ou anti-inflamatório esteroide, isoladamente ou em associação. São 

pequenos, económicos e de rápida administração. No entanto, exigem uma boa 

coordenação mão-pulmão, pelo que é possível adaptar uma câmara expansora para 

melhorar a técnica inalatória e, consequentemente, a eficácia do tratamento em 

crianças e doentes com fraca coordenação [27,38,40,41]. 
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9.6. Técnica inalatória  

Uma correta inalação necessita de prática e rege-se por um conjunto de passos 

que devem ser realizados sempre que se utiliza o inalador. Primeiramente, para que 

a expansão torácica seja maior, a inalação deve ser realizada na posição sentada, 

semi-sentada ou em pé. Por outro lado, doentes a tomar vários fármacos devem 

administrar primeiro os broncodilatadores e passados 5 a 10 minutos os 

corticosteroides [27,39,40,41]. 

9.7. Câmaras expansoras  

As câmaras expansoras são dispositivos médicos acessórios aos inaladores 

pressurizados doseáveis. São utilizadas para facilitar a coordenação entre a ativação 

do inalador e a inspiração, permitindo melhorar a técnica inalatória e a dispersão das 

partículas do medicamento, diminuindo a deposição do medicamento na boca e 

garganta, aumentando a deposição no local correto, nos pulmões [42,43].  

A câmara expansora pode ser utilizada com máscara facial, adequado a 

crianças e pessoas com fraca coordenação, devendo ser bem adaptada à face, 

cobrindo nariz e boca. Em alternativa, podem ser usadas apenas com o bocal, 

indicado para quem tem uma melhor coordenação [43]. 

9.7.1. Utilização das câmaras expansoras [43] 

1. Retirar a tampa protetora do inalador e agitar;  

2. Adaptar o inalador à câmara expansora;  

3. Deitar o ar fora (com a máscara não é necessário);  

4. Colocar os lábios no bocal ou colocar a máscara facial;  

5. Pressionar o inalador e iniciar a inspiração;  

6. Fazer uma inspiração lenta e profunda pela boca, sustendo a 

respiração por 5-10 segundos para que o medicamento possa depositar-se nos 

pulmões;  

7. Se não for possível efetuar uma inspiração profunda pela boca e 

mantê-la, pode inspirar e expirar através da câmara, sem pausas, durante 20 a 

30 segundos;  

8. Após terminar a inalação, lavar a boca para retirar medicamento 

que tenha ficado depositado;  
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9. Limpar o bocal ou máscara facial com um pano seco, retirar o 

inalador e colocar a tampa. 

9.7.2. Vantagens e desvantagens  

O uso de CE tem diversas vantagens pois necessita de reduzida 

coordenação, aumenta deposição pulmonar, diminui a deposição faríngea e, 

consequentemente, diminui os efeitos sistémicos. Contrariamente, como 

desvantagens apresenta reduzida portabilidade, necessita de limpeza frequente, 

podendo correr o risco de contaminação, e pode haver formação de cargas 

eletrostáticas que levam à deposição do pó no inalador [43]. 

9.7.3. Limpeza das câmaras expansoras [43] 

A limpeza deve ser feita pelo menos uma vez por semana, ou conforme 

indicação.  

1. Desmonte a câmara; Nota: verifique as especificações da sua 

câmara pois nem todas são desmontáveis  

2. Mergulhe as peças num recipiente com água morna e detergente 

neutro durante 15 minutos, evitando a formação de espuma;  

3. Passe as peças por água limpa e coloque-as em posição vertical 

para permitir que a água escorra e sequem ao ar; não seque ou esfregue com 

um pano para evitar a formação de cargas eletrostáticas;  

4. Quando todas as peças estiverem secas, volte a montar a câmara 

e verifique se todas as peças estão em bom estado. Caso exista alguma fissura 

ou válvula em mau estado, a câmara deve ser substituída;  

5. Guarde num local seco, protegido do pó ou gorduras. 

9.7.4. Comparticipação das CE pelo SNS 

Segundo a Portaria n.º 246/2015, de 14 de agosto, as câmaras expansoras 

passaram a ser alvo de prescrição médica, desde o dia 23 de junho de 2017. Este 

dispositivo médico é “comparticipado em 80% do PVP até ao máximo de 28€. 

Conforme indicado na portaria 246/2015 alínea c), ponto 2 do artigo 5º, apenas é 

comparticipada uma câmara expansora por utente e por ano, contado a partir da data 

da dispensa” [44]. Com esta comparticipação, a aquisição de CE por parte dos utentes 

passou a ser mais acessível economicamente.  
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Assim, o uso destes dispositivos médicos passou a ser mais frequente, levando 

a um melhor controlo da asma e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida 

dos utentes [44]. 

9.8. Erros frequentes  

São inúmeros os erros que levam a uma inalação deficiente ou ineficaz, mesmo 

com utilização de câmara expansora. Enumerando os mais comuns, destaca-se: 

esquecer de agitar o inalador antes da sua utilização, não realizar uma expiração 

profunda antes da inspiração, colocar de forma errada a máscara fácil, executar a 

inspiração demasiado rápido ou não suster a respiração durante 5 a 10 segundos 

[33,34,43]. 

9.9. Papel do farmacêutico  

O farmacêutico, como profissional de saúde que dispensa tanto os inaladores 

como as câmaras expansoras, tem um papel fundamental no que respeita ao controlo 

da asma no utente. Assim, deve certificar-se o aconselhamento é adequando e que o 

doente recebe toda a informação necessária acerca daqueles dispositivos médicos. 

Deve ser explicada a técnica inalatória e pedir que o utente exemplifique, certificando-

se que este manuseia os dispositivos corretamente.  Adicionalmente, deve elucidar o 

utente quanto às especificidades dos mesmos, como a forma de limpeza, 

armazenamentos e cuidados na sua utilização [45]. 

Em suma, o utente com a informação correta sobre o seu inalador e câmara 

expansora faz um melhor uso dos mesmos e, por conseguinte, o tratamento é também 

mais eficaz. 

9.10. Considerações finais 

O panfleto “Câmaras expansoras. Precisa de ajuda?” foi disponibilizado aos 

utentes da FB e despertou bastante interesse, visto que é grande o número de doentes 

asmáticos. O facto de estar bastante detalhado como utilizar a câmara expansora e 

como proceder à sua limpeza, que muitos utentes assumiam ter dúvidas, foram os 

grandes motivos para a adesão dos utentes. Por outro lado, foram vários os utentes 

que questionaram se poderiam usar as CE no seu caso em específico, pois diziam 

sentir dificuldades na coordenação, principalmente utentes idosos, e como poderiam 

adquiri-las.  
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Assim, creio que o panfleto atingiu o público-alvo e serviu como um meio de 

informação para os utentes, aumentando o seu conhecimento e dissolvendo duvidas 

ainda existentes acerca deste dispositivo. 
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Conclusão 

Ao fim de três meses de estágio, dou como terminada esta etapa e atingidos 

todos os objetivos propostos. Deste período passado na Farmácia Beleza, levo 

conhecimentos, memórias e momentos de partilha.  

Sinto-me muito grata pela oportunidade que tive de estagiar nesta farmácia e 

pelos profissionais incríveis que aqui conheci. Agradeço a toda a equipa o 

conhecimento transmitido e, principalmente, a disponibilidade e a paciência para 

esclarecer todas as minhas dúvidas. Com eles, aprendi que as necessidades e o bem-

estar do utente são sempre o foco do farmacêutico e que o sucesso de uma farmácia 

não se baseia somente em gestão. Agora sei que o espírito de equipa e lado humano 

de um profissional de saúde, tal como a simpatia, proximidade ao utente, boa-

disposição e competência são os pontos-chave para o sucesso deste 

estabelecimento. 

Considero que esta experiência me fez crescer a nível profissional, 

desenvolvendo as minhas capacidades de comunicação e resposta face a situações 

diversas, com a certeza de que serei uma farmacêutica bem preparada para o 

contacto com os utentes. É gratificante saber que toquei a vida de algumas pessoas 

e consegui melhorar a sua saúde e qualidade de vida. 

Despeço-me com o sentimento de dever cumprido e com os olhos postos no 

futuro.   
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Anexos 
• Anexo I – Vista exterior da Farmácia Beleza 

 

• Anexo II – Certificados de Participação de algumas Ações de Formação 
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• Anexo III – Ficha de preparação de medicamentos manipulados 

 

• Anexo IV – Apresentação “Cross-selling e up-selling” 
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• Anexo V – Panfleto “Câmaras expansora. Precisa de ajuda?” 
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Introduction 

My internship took place between 21st of September and 20th of December, one 

month in three different hospitals. I had the opportunity to work at the Spitalul de 

Recuperare Polaris Medical, Spitalul Clinic Municipal and at the Oncology Institute "Prof. 

Dr. Ion Chiricuta". All the three hospitals are in Cluj-Napoca, a city in the north of 

Romania.  

This experience improved my pharmaceutical knowledge and gave me many 

insights about the differences between the public and private system in Romania. 

Therefore, I could notice the big contrast among healthcare systems in Romania and in 

Portugal. This internship also gave me a great professional and social experience that I 

considered essential for my future being a pharmacist. 
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Romania 

Romania is a country located in east central Europe that has a population of 

about 19 million people, distributed over a total area of 238,391 km². Its capital is 

Bucharest and the country are divided into 41 counties. Romania has joined the North 

Atlantic Treaty Organization (NATO) in 2004 and the European Union (EU) in 2007 [1]. 

Cluj-Napoca, considered the capital of Transylvania, has around 325 thousand 

habitants. In 2015, it was considered the European Youth Capital [2]. Nowadays, Cluj is 

city full of life and with many young people due to the existence of six public universities 

and five private universities. This fact makes Cluj the city with the largest percentage of 

student population in Romania, being one of the most important academic centres of 

Romania [3]. 

Currently, the health status in Romania is better than a few years ago. However, 

the average life expectancy remains among the lowest in the European Union. The 

access to the health system is not the same for all due to socio-economic differences. 

When it comes to political instability, the health system has presented some problems 

and there is a need to adjust at this level [4]. Recent reforms are aimed at reducing costs, 

such as by attempting to shift some of the health care costs to the population (through 

co-payments) and improve health expenditure monitoring [5].  
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Spitalul de recuperare Polaris Medical 

The hospital  

The "Spitalul de recuperare Polaris Medical" is a private hospital established on 10th 

September 2015. Since then, it provides, with the help of an elite team of 150 doctors, 

assistants and auxiliaries, personalized services that help people improve their health, 

confidence in the future, become active, encouraging regular daily activities and enjoying 

life with family [6]. Due to its location in a unique natural setting of 6 hectares, it allows 

patients to enjoy a lot of outdoor time, including occupational therapy activities, 

development of rails in recovery programs or simply hiking, giving them the opportunity 

to have a high-quality life [7]. 

The hospital is divided into 5 floors, with 180 beds for continuous hospitalization 

and 14 beds for daytime hospitalization and specialized outpatient clinic. On the ground 

floor there is a restaurant, cafeteria, hairdresser, recuperation gym, multifunctional 

rooms with different spaces for relaxing and socializing. Patients, depending on their 

pathology, can benefit from several medical services, namely [7]:  

• Cardiovascular rehabilitation  

• Neurological rehabilitation  

• Psychiatry 

• Medical rehabilitation 

• Palliative care 

At the ambulatory service, there are doctors specialized in gastroenterology, 

endocrinology, diabetes and nutritional diseases, internal medicine and rheumatology, 

who provide the medical support needed for both inpatient and outpatient. Furthermore, 

related medical services, such as psychological evaluation and counselling, ergotherapy, 

speech therapy, smoking cessation counselling, help put into practice the concept of 

personalized medical recovery [6]. 

In addition, the hospital has a modern treatment base of more than 700 square 

meters, which allows activities such as hydrotherapy, therapeutic massage, 

thermotherapy, electrophysiotherapy, respiratory therapy, among others [6]. 
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The pharmacy 

The pharmacy is located outside the main building. It is divided into different 

sections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Office/ Birou: head pharmacist office;  

• Deposit/ Depozit materiale sanitare and Depozit perfuzabile (blue): a place for 

the sanitary materials;  

• Deposit/ Depozit medicament (yellow): a place for the medication;  

• Magistral preparations Laboratory/ Laborator; 

• Dressing Room/ Spalator: a place with lockers to save our belongings; 

• Office/ Oficiu: a place where they can prepare all the prescriptions; 

• Toilet/ Baie. 

 

The pharmacy staff 

At the pharmacy, the team is composed by only two pharmacists. One is the head 

pharmacist, called "Sef Farmacie", who has a PhD in pharmacy and is responsible for 

most of the bureaucracy involved, such as ordering and receiving materials and 

medicines. The other pharmacist, who was responsible and spent most of the internship 

with me, is a pharmaceutical specialist, called "Farmacist specialist", specialized in 

clinical pharmacy, responsible to manipulate drugs and responsible to receiving 

materials and medicines. 

 

Figure 1.  Pharmacy plant Polaris Medical 
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The pharmacy work 

The pharmacy is in constant communication with the other hospital services. 

Drug and material requisitions arrive at the pharmacy via Sigma® and PowerAccount 

xCenterMed V68 programs, respectively. These programs are also using to insert on the 

system all the medicines or sanitary materials received by the distributor. I had the 

chance to learn how to use these programs, how to insert an invoice in the computer and 

to validate it so that the drugs were available for request by the different services. In the 

reception of medicines or sanitary materials, a qualitative and quantitative review is 

always made (series; expiration date; when, where and what substance was responsible 

for the adverse effects), so traceability can be made in cases where side effects are 

reported. 

Most of the medication is stored in the deposit. However, the one with the shorter 

shelf life is in the "oficiu", being the first ones to leave for the different services when 

preparing the requisitions. After receipt of the request, it’s validated and prepared for 

each service, taken by the clinical pharmacist itself or by a nurse to the corresponding 

service.  

The preparation of the medication is done individually for each patient according 

to the doctor's prescription. On the other hand, each service has stored emergency 

medication, which is not specific for each patient but covers their needs in case of 

emergency. At this level, I had the opportunity to see various drugs used in Portugal, 

most of them with different brand names but it could be recognized easily by the active 

substance. I have also been in touch with other active substances which I wasn’t 

familiarized with, what made me learn about its use and adverse effects.  

Polaris has several drugs available from different laboratories, allowing them to 

customize each patient's therapy according to their needs and preferences. This is 

exactly the opposite of what happens in public hospitals where I had the opportunity to 

work. In public hospitals, the drug is chosen based on a market analysis, and the lowest 

cost is selected. Thus, for each available active substance, there is only one laboratory. 

 

I had a great time while working on this hospital. It was the first contact with a 

hospital pharmacy and gave me a very good sense of how the private system works in 

Romania. 
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Spitalul Clinic Municipal 

The hospital 

The history of this hospital started in 1951. It began by being "Ianos Herbak" 

Medical-Sanitary Service, also called "Clujana" or "The worker", which was somewhere 

outside the medical-university perimeter of the city, in the middle of an industrial platform 

and operated in complete oblivion and neglect. After several years of many 

transformations, constructions and investment, it became the building we see today and, 

in 1999, was named "Cluj-Napoca Municipal Clinical Hospital". The last intervention took 

place between 2014 and 2016 and it underwent remodelling work inside the ambulatory, 

financed by Europeans funds, which resulted in improvement and modernization of the 

conditions and medical equipment of this health service [8].  

It’s divided into 32 departments spread over 4 floors, with a team composed by 

311 doctors, 561 nurses and others health professionals. Patients, depending on their 

pathology, can benefit from several medical services, namely [8]:  

• Anaesthesia and intensive care; 

• Hemodialysis Center; 

• Emergency Receive (CPU); 

• Pharmacy; 

• Gynecology; 

• Neurology; 

• Prevention and control of nosocomial infections; 

• Children urology; 

• Operator block; 

• General surgery; 

• Endocrinology; 

• Gastroenterology; 

• Internal medicine; 

• Ophthalmology; 

• Psychiatry; 

• Blood transfusion unit; 

• Cardiology; 

• Plastic surgery; 

• Digestive endoscopy; 

• Geriatrics- Gerontology; 

• Nephrology; 
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• ORL; 

• Sterilization; 

• Urology. 

 

The pharmacy 

The pharmacy is located on ground floor, on the left side of the building. 

 

Figure 2.  Pharmacy plant Spitalul Municipal 

 

• Entrance; 

• Office/ Birou Farmacist Sef: head pharmacist office, where the pharmacy 

administration work takes place; 

• Two offices / Oficinas (red): a place where they can prepare all the 

prescriptions; 

• Area intended for receiving release to prescriptions/ Zona destinata 

primirii si eliberaril condicelor de prescriptii medicale; 

• Dressing Room/ Vestiar: a place with lockers to save our belongings; 

• Personal office/ Oficiu personal: it was used as an area to socialize and 

to eat; 

• Hall/ Hol; 
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• Magistral preparations Laboratory/ Receptura + Laborator;  

• Cleaning room/ Spalator; 

• Cytostatic Reconstitution Laboratory/ Laborator reconstituire citostatice: 

still at development; 

• Personal equipment filter / Filtru equipare personal: still at development 

• Distillery Box /Boxa Distilator: still at development; 

• Cleaning box /Boxa curatenie: still at development; 

• Two storage places /Depozit (green): a place for the medication; 

• Deposit /depozit materiale sanitare (blue): a place for the sanitary 

materials;  

• Toilet/ Grup Sanitar. 

 

The pharmacy staff 

The pharmacy has a work team with ten people: three pharmacists, five nurses, 

one cleaning lady and one courier. One of the pharmacists is the “Pharmacist Chef”, the 

head of the Pharmacy. Is the one with the highest academic degree and is responsible 

for maintaining the pharmacy workflow. The other one is the “Clinical Pharmacist 

Specialist”, specialized in Clinical Pharmacy. The one who was responsible for me and 

spent most of my internship with me. She is responsible for checking the medication 

given to patient, ordering and receiving materials and medicines, among other functions. 

The last one is a “General Pharmacist” called “Primar Farmacist”, who is responsible for 

all the work done in the laboratory and for preparing the prescriptions for opioid 

medicines. The five nurses prepare all the prescriptions and the courier is the person 

who takes all the prescriptions medicines for the different departments. Usually, there 

are two or three students’ residents, who are specializing in clinical pharmacy and they 

do an internship at the hospital pharmacy. 

 

The pharmacy work 

The main purpose of the pharmacy is to prepare all the medication that is required 

by the different wards in the hospital. At first time, the pharmacist validates the doctor’s 

prescription and then the nurses prepare the medication, mostly located in the "Oficina", 

placing it in boxes and then send them to the various wards according to their requests, 

by the person responsible for the transportation.  

During the four weeks internship, I had the opportunity to contact with the various 

contexts in the pharmacy. Initially, I learnt to work with the "Infomed connecting 
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healthcare" program, used to insert all medication received in the system and also to 

validate the medication sent to the different departments of the hospital. 

At the “Oficina”, I contacted with several medicines in different pharmaceutical 

forms: tablets, syrups, powders for oral suspensions, perfusion solutions, injectable, 

suppositories and dermal patches. Many of these medicines are available at European 

level, so I was able to recognize them by the name of the active substance and even the 

trademark names. 

In Romania, the law of opioid drugs is old and very restricted [9]. For this reason, 

at “receptura”, when dispensing the prescriptions made by doctors, it is necessary to 

enter into the system and carry out the validation by hand, in a specific notebook for this 

purpose. The boxes used for sending to the departments are sealed, stamped and 

signed by the responsible pharmacist. At the end of each day, all opioid medications are 

checked and counted. In addition, the hospital had a problem with the stability of 

morphine administered in automatic syringes for 24 hours. For this reason, I had to do a 

research based on studies already done on the chemical stability of the opioid medicine: 

morphine hydrochloride, fentanyl citrate, ketamine hydrochloride and meperidine 

hydrochloride. Using this research, the specialist clinical pharmacist will conclude the 

main problems of chemical stability and adapt the administration of opioids in the future.   

 

The laboratory  

During the internship at this hospital, I also had the opportunity to work in the 

laboratory and prepare some formulations.  

The first formulation was another ointment with amikacin (“Unguentum 

Amikacin”) with three active substances: amikacin sulphate, dexamethasone sodium 

phosphate and insulin (Figure. 4). This ointment is based on vaseline and lanolin (900g 

/100g), heated in a water bath and mixed. Before cooling, amikacin sulphate, 

dexamethasone and insulin were subsequently incorporated. Amikacin sulphate is a 

broad-spectrum semi-synthetic aminoglycoside antibiotic, derived from kanamycin with 

antimicrobial property [10]. Dexamethasone belongs to the class of glucocorticoids, 

decreasing inflammation and hypersensitivity reactions [11]. Insulin is used because can 

accelerate wound healing. Its molecular structure is similar to IGF, especially IGF-1, 

which acts as a growth factor [12]. This formulation is used in bed wounds for the intensive 

care unit patients. 
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Figure 3. Amikacin Ointment 

 

The second formulation consisted of an ointment with colistin ("Unguentum 

Colistin") (Figure. 3). The base is a mixture of vaseline and lanolin (900gr / 100gr) heated 

in a water bath. Colistin 1000000 UI, a polymyxin class antibiotic [13], in the form of powder 

is incorporated into the mixture. This formulation is used in bed wounds for the intensive 

care unit patients. Usually they use amikacin or gentamicin, but one doctor prescribed 

colistin too. He chooses the ointment depending on the antibiogram that he has. Colistin 

is in debate to figure out if it is useful or not. I was told that probably they will conclude 

that it doesn't have a positive cost-efficacy balance and stop doing it. They started 

preparing it 2-3 months ago for specific people with antibiogram that had colistin sensible 

bacteria on it. So, usually antibiogram is in favour to amikacin-gentamicin, but they had 

a few cases with colistin only sensitive bacteria and those were the situations when we 

only used colistin. 

 

Figure 4. Colistin Ointment 
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The third formulation was a solution, Boro glycerine (“Glicerina Boraxata”), which 

consisted in mixing glycerol with sodium tetraborate. This preparation is divided into 20 

ml glass bottles and is used in oral problems such as thrush due to its powerful antiseptic, 

disinfectants and anaesthetics properties.  

At last, the fourth formulation was the preparation of an oxygen water 3% (“Apa 

Oxigenata 3%) (Figure 5) from hydrigen peroxid 30% (Peridrol 30%), diluted with water. 

This is used in wounds disinfection. 

 

 

Figure 5. Oxygen Water 3% 

 

I had a good time in this hospital. By knowing the public health system, I was able 

to compare and see the differences between the private and the state health system. I 

had the opportunity to work in different areas of the pharmacy and with different 

formulations in the laboratories. It was very enriching for my journey. 
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Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta" 

The hospital 

The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta" (IOCN) was the last of the 

hospitals that hosted me for a month, giving me the chance to acquire new knowledge.  

The Institute of Oncology was established in 1929 by Professor Iuliu Moldovan, 

under the name of "The Institute for Research and Treatment of Cancer". Currently, the 

Institute has the name of Professor Ion Chiricuţă, who has remodelled the place. It is a 

complete cancer centre of national public interest, with juridical personality, dependent 

of the Ministry of Public Health. It is a place where I found a great and organized 

teamwork, able to provide the best services for the 10 thousand patients per year. 

The Institute provides preventive, curative and palliative medical services, also 

researches and learning opportunities. 

The Institute consists in 6 laboratories:  

• Medical analysis; 

• Nuclear Medicine;  

• Radiology and Medical Imaging; 

• Anatomical pathology; 

• Radiotherapy, Tumour and Radiobiology; 

• Functional Genomics, Proteomics and Experimental Pathology; 

It is also divided into 12 clinical sections: 

• Intensive care unit; 

• Surgery I; 

• Surgery I ORL; 

• Surgery II; 

• Surgery II gynaecology; 

• Surgery II urology; 

• Medical Oncology; 

• Hematology; 

• Onco-pediatrics; 

• Radiotherapy I; 

• Radiotherapy II; 

• Radiotherapy III. 
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At this moment, a new unit is being built in this institute that will be the 

Hematologic service, which is currently being treated in another hospital although the 

medicines are provided by this institute, which causes some inconveniences for patients 

and health professionals in terms of logistics. 

 

The Pharmacy 

The pharmacy is located outside of the main hospital building, at the back. 

 
 

Figure 6. Pharmacy plant Oncology Institute 

 

The pharmacy of the Oncology Institute is divided in:  

• Entrance; 

• Place where the solvents and purified water are stored/ Distilare; 

• Three storage places/ Depozit; 

• Toilet/ Baie; 

• Magistral preparation laboratory/ Receptura; 

• Living room with lockers used as an eating and socializing area/ Vestia; 

• A place where the prescription of the oral drugs, for adjuvant therapy and 

adverse effects, is validated and dispensed to the diverse areas of the 

hospital/ Oficina; 

• Economic office of the pharmacy where all the financial decisions are 

taken/ Calculatoare; 
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• A place where cytostatic drugs are calculated and validated according to 

the patient and the labels are printed, and a chamber where these drugs 

are prepared, diluted and dispensed/ Modul cytostatic; 

• Administrative service/ Ghiseu: the place where the orders of medication 

are made, and the suppliers are contacted; 

• Pharmaceutical chief office/ Farm. Sef. 

 

It is notorious in the hospital pharmacy, the sectioning in two main areas: the 

preparation of usual drugs and the preparation of the cytostatics. This division is made 

through a door with a code and it is worth to mention that this is an area of special 

attention. 

 

The pharmacy staff 

The team consists twenty-three people including medical and pharmacy 

assistants, pharmacists and pharmacy techniques. 

 

The pharmacy work 

Preparation of usual drugs: 

In this part of the pharmacy called “Oficina”, we can find all the usual medication, 

for example, all the medication used in adjuvant cancer therapy. This is where all the 

doctors’ prescriptions are verified and prepared and where I had contact with medication 

in different pharmaceutical forms: tablets, injectable preparations, suppositories, oral 

solutions, among others. According to the requests, pharmacists must validate the 

prescription through a Software and dispense the requested medication for the different 

services, such as radiotherapy, paediatrics, surgery, chemotherapy, urology, urgency 

and ambulatory. 

There, I had the opportunity to contact with different medication, many of them 

used as adjuvants to minimize side effects during treatment with cytostatics or as 

prophylaxis before treatment to avoid other types of problems. The most observed 

adverse effects in these patients are: vomiting, nausea, pain, alopecia, diarrhea, among 

others. Of all the drugs used, we may find antibiotics used to prevent infections in patients 

with weak immune status, antiemetics when the therapeutic regimens include cisplatin 

or other cytostatics that cause vomiting and nausea, corticosteroids to prevent rash or 

benzodiazepines to prevent adverse reactions such as dyspnea. 

I learnt that when a medication is too expensive for the hospital, it needs approval 

from the hospital's financial department and it has a special prescription. The same is 
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true for monoclonal antibodies, which are only used when patients do not respond to 

other therapies. 

 

Cytostatics preparation room: 

This is the most important part of the pharmacy where all cytostatics medicines 

are prepared. Prescriptions made by the doctor with the doses of each drug indicated for 

each patient are sent to this area of the pharmacy and then checked by a team of 

pharmacists. The pharmacy is thus responsible for the patients' care and for the 

protection of the personnel involved in the handling/ preparation of the cytostatics 

medicines. 

This part of the pharmacy is divided into three areas: an area where the 

cytostatics medicines are diluted according to the prescription, a place with shelves and 

refrigerators containing medications used to prepare them and a dressing room. 

The main room, where the medicines are diluted, is equipped with a vertical 

laminar flow chamber with HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) filters. The 

whole procedure is done inside a hood, with sterilized material and with an oxygen mask 

for protection.  

The preparation of the medicines is done by different professionals, correctly 

equipped and that change the schedule in order to minimize the time of exposure to the 

medicines. To ensure operator protection and the sterility of the final product, a correct 

selection and use of personal protective equipment is required. Personal protective 

equipment includes gloves, boots or overshoes, gowns or coveralls, head coverings, 

masks and protective eyewear. These devices are used to protect staff during the 

preparation of cytostatic drugs and in other activities where they may use dangerous 

drugs. Activities may include the handling of vials of finished products, the labelling of 

drug containers, the disposal of waste and the opening of drug packaging.  

The dilution of the cytostatics is done in different types of solution: sodium 

chloride solution, glucose solution, ringer solution, among others. The solvent vials have 

two openings which are sealed, one of them is where the active substance is introduced 

with a syringe, and the other is where the solution leaves, when administered in the 

patient, thus reducing the possibility of contamination. These solutions may have 

different volumes and concentrations and they are indicated in the prescription. It is 

always necessary to calculate the quantity of active substance to dissolve.  

After dilution, the vials are identified with labels printed with medication name, 

dose, patient identification number, patient’s name, doctor’s name, and placed in sealed 

bags dispensed in a window that contacts the dispensing room. If the medication is light 

sensitive, the vials are placed in dark sealed bags after dilution, which are also labelled 
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as that of the normal vials. The nurses and auxiliaries collect the bags and send them to 

the respective departments.  

In this part of the pharmacy, my work initially consisted of collecting the drugs 

prescribed by the doctors and placing them at the disposal to the nurses for their 

dilution. I also had the opportunity to learn how to work with the label printing program 

to put in the vials. The second phase focused on the cytostatics preparation zone, 

where I was able to enter and watch the entire procedure, using appropriate protective 

equipment. At the end of my internship period at this hospital, I had the chance to do 

the dilution of some cytostatics by myself, following all the procedures learned 

previously and under the supervision of a nurse. 

This hospital allowed me to know a new reality that I hadn’t been in contact with 

yet: the preparation of cytostatics medication and all the necessary procedures. This 

internship has increased my knowledge about the medicines used in oncology. It was a 

challenging month, but I spent many good moments in this hospital. 
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Appendix I. Cytostatic medicines list 
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Appendix II. Monoclonal Antibodies medicines list 
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