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Resumo 
 

A unidade curricular de Estágio é a última etapa do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, a qual permite aos estudantes a interdisciplinaridade de todos os conteúdos 

lecionados e aplicação dos mesmos ao contexto real do mercado de trabalho.  

O meu estágio em Farmácia Comunitária decorreu na Farmácia Moderna de Vila Praia 

de Âncora, durante o período de 17 de abril a 17 julho de 2019. Os meus principais objetivos 

foram, desde o início, a complementaridade da minha formação técnico-científica e deontológica, 

através da articulação com outros profissionais de saúde, com o olhar sempre direcionado para a 

saúde e bem-estar do utente. Ao longo do relatório descrevo as principais atividades 

desenvolvidas de forma detalhada no que respeita à gestão e administração da farmácia, 

dispensação de medicamentos e produtos de saúde e cuidados farmacêuticos. A vertente mais 

desafiante e enriquecedora foi, sem dúvida, o aconselhamento farmacêutico ao utente e, em 

segundo plano, o contacto com a dinâmica de gestão e administração no backoffice. No que 

respeita aos projetos desenvolvidos, procurei identificar problemas atuais em contexto de 

Farmácia Comunitária, nomeadamente as falhas no fornecimento de medicamentos aliadas à 

desvalorização do medicamento em Portugal, tendo desenvolvido um estudo do número de faltas 

durante a dispensação clínica de medicamentos nos meses de maio e junho. O segundo projeto, 

direcionado ao utente, diz respeito a uma ação de Educação para a Saúde no âmbito da Diabetes 

Mellitus. Face à grande prevalência da doença, à necessidade de um maior esclarecimento dos 

utentes acerca desta patologia e respetiva terapêutica farmacológica e não farmacológica, a qual 

verifiquei ao balcão, e ao subdiagnóstico da patologia em cerca de 50% da população portuguesa, 

considerei que uma intervenção farmacêutica neste âmbito, através de um rastreio à glicemia 

capilar, seria relevante na promoção da saúde e prevenção da doença. Neste projeto abrangi o 

aconselhamento e seguimento farmacoterapêutico, a adesão à terapêutica e a identificação de 

utentes em risco e subdiagnosticados. 

A experiência em Farmácia Comunitária revelou-se uma oportunidade de aprendizagem 

na vertente clínica e de aconselhamento farmacêutico, cruciais para a minha formação pessoal e 

profissional. Considero-me mais capacitada, principalmente no que respeita à indicação 

farmacêutica e gestão em contexto de Farmácia Comunitária. Valorizo ainda mais, após esta 

experiência, o papel diferenciador do farmacêutico na sociedade e a relevância no 

aconselhamento diferenciado na prevenção primária e na resolução de patologias menores.  
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Abstract 
 

 
The curricular internship is the last stage of the Integrated Master in Pharmaceutical 

Sciences which allows students to integrate all the taught acquired knowledge and put it into 

practice in the real context of the job field.  

My internship in Community Pharmacy took place at the “Farmácia Moderna” in Vila 

Praia de Âncora, between April 17 and July 17, 2019. My main goals were, from the beginning, 

the complementation of my technical, scientific and deontological training through the contact 

with other health professionals, having always my sight directed to the health and welfare of the 

user. Throughout the report I describe the main activities developed in a detailed way regarding 

the management and administration of the pharmacy, dispensation of medicines and health 

products and pharmaceutical care. The most challenging and enriching activity was undoubtedly 

the pharmaceutical advice to the wearer and also the interaction with the management and 

administration dynamics in the backoffice. With regard to the developed projects I sought to 

identify current problems in the context of Community Pharmacy, namely the failures in the 

medicines’ supply together with the depreciation of medicines in Portugal, having developed a 

study of the number of shortages during the medication dispensing in May and June. The second 

project, focused on the user, was a health education action in the context of Diabetes. Given the 

high prevalence of this disease; the need for further clarification of the users about the disease 

and pharmacological and non-pharmacological approaches, which I have realized during the 

customer attention; and the underdiagnosis of the disease in about 50% of the Portuguese 

population, I have considered that a pharmaceutical intervention in this area through a screening 

of glycemia would be of great importance in the health promotion and disease prevention. With 

this project I have embraced the pharmaceutical counseling and follow-up, medication adherence 

and identification of at-risk and underdiagnosed users. 

My experience in Community Pharmacy has proven to be an opportunity to get in touch 

with the clinical and pharmaceutical counseling. After this experience, I consider myself a more 

qualified professional with respect to the pharmaceutical indication and management in the 

context of community pharmacy and I treasure even more, after this experience, the differentiated 

role of the pharmacist in society and the importance of pharmaceutical counseling in primary 

prevention and treatment of minor diseases. 
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Parte A - Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Moderna 

1. Descrição geral da Farmácia Moderna 

1.1. Localização, enquadramento e horário de funcionamento 

A Farmácia Moderna (FM) localiza-se na Rua 31 de Janeiro, na freguesia de Vila de 

Praia de Âncora, sendo uma farmácia de referência no concelho de Caminha. Ao serviço de várias 

gerações, a FM surgiu com o nome de "Botica", sendo o seu primeiro proprietário conhecido 

como o "sr. Careca". Em 1935, surge o nome de FM com a segunda proprietária, sendo o atual 

proprietário e Diretor Técnico (DT) o Dr. Paulo Manuel Torrão Ferreira, o qual, juntamente com 

uma equipa motivada e dedicada, mantém a tradição de uma farmácia de confiança e de 

proximidade ao utente. Para além da FM, a população pode usufruir dos serviços farmacêuticos 

prestados na Farmácia Brito, da qual o Dr. Paulo Ferreira é também proprietário. A FM é parte 

integrante do grupo Parcifarma ACE, a marca de um grupo de farmácias nacionais que partilham 

a mesma imagem e visão, dotado de ferramentas de forma a gerir e encarar o mercado com maior 

segurança face às flutuações constantes do setor, oferecendo, concomitantemente, um serviço de 

excelência e proximidade 1.  

A FM, em regime normal/disponibilidade, encontra-se aberta de segunda a sexta-feira 

das 9-20h e sábado das 9-13h e em regime permanente das 9-13h e das 14h-22h de segunda a 

sexta-feira e sábado e domingo das 9-13h e das 14h-22h.  

Enquanto estagiária, cumpri o horário das 9h30-18h, tendo usufruído de folgas nos 

feriados, nos quais a farmácia poderia estar de serviço ou não. Na Tabela 1 encontram-se 

representadas as atividades desenvolvidas ao longo dos três meses de estágio. 

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do Estágio. 

 

Atividades 

Meses de Estágio                       

Abril     Maio Junho Julho 

Receção e conferência de encomendas      

Gestão de stocks e prazos de validade     

Gestão de Faturação e Receituário     

Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde      

Serviços Farmacêuticos     

Preparação de manipulados     

Formações     

Projeto I     

Projeto II     
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1.2. Organização do espaço físico e funcional 

1.2.1. Espaço exterior 

O posicionamento da FM no centro junto à Praça principal da vila permite o seu 

enquadramento numa variedade de serviços que aumentam a sua visibilidade junto da população. 

O espaço exterior é facilmente identificável com o símbolo “cruz verde”, iluminado quando a 

FM se encontra em serviço, bem como a denominação nome da mesma. Na porta de entrada 

estão disponíveis as escalas de turnos das farmácias do Município de Caminha, o contacto de 

emergência e o horário de funcionamento. Da parte exterior é possível observar a montra 

principal da farmácia com publicidade de produtos de venda livre ou campanhas promovidas, a 

qual é renovada periodicamente de acordo com a época do ano e com as festividades do 

Município. 

As estratégias de marketing utilizadas em farmácia comunitária (FC) também fizeram 

parte do meu desenvolvimento profissional enquanto estagiária. Uma vez que estagiei no período 

compreendido entre a primavera e o verão, a montra constou, nomeadamente, de produtos da 

Martiderme na primavera, a fim de divulgar a marca de Dermocosmética, recentemente 

introduzida na FM; suplementos dietéticos da Arkopharma, no sentido de promover o bem-estar 

físico e controlo de peso; solares. Pude constatar a relevância do marketing farmacêutico na 

indicação farmacêutica (IF) e na opção do utente. 

Na entrada principal encontra-se também identificado o nome do DT. Existe uma 

segunda entrada na zona do armazém, a qual permite o acesso aos armazenistas e funcionários 

da farmácia. Além dos termos legais a ter em consideração, a FM é dotada de boa acessibilidade 

pela ausência de barreiras, encontrando-se adaptada a utentes com mobilidade reduzida ou 

portadores de deficiência [2]. 

1.2.2. Espaço interior 

O espaço interior da FM possui as instalações adequadas ao bom funcionamento, 

acessibilidade e comodidade dos utentes e respetivo pessoal da farmácia, isto é, de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 75/2016, relativo ao regime jurídico das farmácias de oficina 2. A FM dispõe 

de um sistema de medição e registo de temperatura e humidade de três zonas (armazém, gavetas 

e balcão), assim como da temperatura de frigorífico (2-8ºC), de modo a cumprir com as normas 

de conservação dos medicamentos. O armazenamento dos produtos segue o princípio FEFO (first 

expired, first out), o qual assume relevância no sentido de evitar a existência de medicamentos 

com prazo de validade (PV) expirado no stock da farmácia e permitir que na dispensa seja 

selecionado o produto com o PV mais curto.  

A FM dispõe das seguintes divisões: 

- Zona de atendimento ao público: zona ampla na qual se encontram expostos, em 

lineares, produtos de venda livre de dermocosmética, puericultura, dietética e ortopedia. Esta 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Moderna 3 

zona possui ainda um medidor de peso e altura. Na zona central existe a zona de descanso do 

utente, onde são colocados, periodicamente, panfletos informativos, assim como a tabela de 

preços dos serviços farmacêuticos disponibilizados na FM e ainda produtos diversos (óculos, 

perfumes, brinquedos). A zona de atendimento ao público é uma das divisões mais importantes 

da farmácia, onde o contacto com o utente é estabelecido. O balcão é constituído por quatro 

postos de atendimento com os respetivos terminais informáticos, os quais garantem a privacidade 

do utente. Nos diferentes balcões encontram-se organizados em gavetas próprias os 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) com maior rotação como paracetamol, 

ácido acetilsalicílico, ibuprofeno e anti-gripais (ex. Telfast, IlvicoN, Cêgripe), de modo a 

agilizar os atendimentos dos produtos que têm mais saída, segundo IF e automedicação. Além 

disso, também se encontram dispostos pensos, compressas e fitas adesivas. Em exposição e 

anteriormente ao balcão encontram-se produtos de higiene oral, dermocosmética, dietética, 

suplementos alimentares, produtos de veterinária, contracetivos, colírios e outros produtos de 

maior rotação. 

- Zona de receção de encomendas e armazém: esta zona, também designada de 

backoffice, encontra-se fora do alcance do utente e engloba as seguintes áreas - local de 

armazenamento de produtos de marca organizados primariamente pela forma farmacêutica 

(colírios, xaropes, gotas, pomadas, ampolas, líquidos, sprays, seringas, injetáveis, supositórios) 

e secundariamente por ordem alfabética; locais de armazenamento de seringas, medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes e de medicamentos veterinários; local de armazenamento de 

medicamentos genéricos variados e prateleiras com os genéricos dos laboratórios com maior 

stock na farmácia por ordem alfabética da denominação comum internacional (DCI) e ordem de 

dosagem. No armazém, os produtos encontram-se devidamente organizados por ordem alfabética 

e por laboratório, existindo locais específicos de armazenamento de produtos de marca, venda 

livre e de produtos de reserva. No frigorífico encontram-se as vacinas, insulinas e alguns produtos 

que necessitam desta temperatura de conservação como colírios e xaropes. 

- Laboratório: local de armazenamento de matérias-primas (ex. argila verde- salicilato 

de sódio, iodeto de potássio, vaselina sólida), reagentes e material de laboratório (pipetas 

volumétricas e graduadas, provetas, balança analítica, almofarizes e pilões, espátulas). Neste 

local procede-se à reconstituição de formas líquidas orais, nomeadamente antibióticos e à 

preparação de manipulados simples. 

- Escritório da Direção Técnica: local onde são analisados diversos assuntos 

burocráticos da responsabilidade apenas do DT, assim como questões relativas à gestão, 

contabilidade e faturação. 

- Gabinete de atendimento personalizado: zona destinada às medições dos parâmetros 

físicos e bioquímicos, consultas de nutrição, rastreios pontuais e atendimento técnico de 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Moderna 4 

otorrinolaringologia. É neste gabinete onde se encontra a biblioteca das fontes de informação, 

devidamente organizadas e atualizadas, da FM. 

 - Zona de descanso para o pessoal e instalações sanitárias. 

A organização do espaço interior da FM foi-me apresentada no primeiro dia de estágio, 

tendo usufruído de todos os espaços físicos durante o estágio.  

1.3. Recursos humanos 

Os recursos humanos de uma farmácia englobam o quadro farmacêutico, constituído 

pelo menos pelo DT e outro farmacêutico; o quadro não farmacêutico, constituído por 

profissionais com formação técnico-profissional na área farmacêutica 2. Na FM o quadro 

farmacêutico prevalece, tal como previsto na lei, e é constituído pelo Dr. Paulo Ferreira, 

assumindo o papel de DT e proprietário; a Dra. Vânia Sá, farmacêutica substituta; Dra. Ana 

Rodrigues e Dra. Inês Andorinha. O quadro não farmacêutico é composto pelo Senhor Rui 

Gonçalves, técnico de farmácia, e pela Verónica Ferreira, funcionária polivalente. Todos os 

profissionais encontram-se devidamente identificados mediante o uso de um cartão com o nome 

e título profissional 2, sendo toda a equipa permanente e dotada de bases técnico-científicas 

que garantem um serviço de excelência. 

1.4. Perfil do utente 

Face ao enquadramento geográfico e sociocultural, os utentes da FM são, em grande 

parte, da faixa etária mais idosa, um grupo de risco caracterizado pela presença de patologias 

crónicas, polimedicação e, por vezes, falta de adesão à terapêutica. Face à baixa literacia por 

vezes constatada, o discurso dos profissionais de saúde é adaptado ao conhecimento do utente 

colocando-o sempre em primeiro plano. Porém, a FM também recebe utentes mais jovens e já 

fidelizados à farmácia. A farmácia dispõe de um Cartão de Fidelização a partir do qual se acede 

à ficha do utente, onde é possível registar, entre outros dados, a medicação dispensada e data de 

cedência. Neste cartão o utente vai acumulando pontos, os quais podem ser descontados em 

produtos de venda livre. A possibilidade de aceder ao histórico de vendas, durante o atendimento, 

permite um acompanhamento mais próximo e rigoroso dos utentes, nomeadamente na 

identificação da introdução de nova terapêutica ou do laboratório que o utente costuma levar.  

Desde as primeiras experiências de atendimento até às últimas, onde demonstrei maior 

agilidade e segurança, senti bastante recetividade por parte dos utentes, procurando em todos 

os casos proporcionar um bom aconselhamento farmacoterapêutico. Pude estabelecer um 

contacto mais recorrente com determinados utentes, o que reforçou a relação utente-profissional 

de saúde, permitindo-me reconhecer a terapêutica e as patologias prevalentes, assim como 

estabelecer um contacto de índole mais pessoal, uma vez que a FC se caracteriza também por 

ser um espaço de socialização para o utente. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Moderna 5 

1.5. Sistema informático  

Hoje em dia, a informatização é indispensável para a gestão de um espaço de saúde, 

quer para agilizar e reduzir tempo e recursos, quer para garantir a constante atualização e 

segurança de dados e processos. 

4DigitalCare é o sistema informático adotado pela FM desde 2015, o qual foi 

desenvolvido localmente por uma equipa multidisciplinar, incluindo farmacêuticos. A cada 

colaborador é atribuído um “login” e uma “palavra-passe”, os quais são confidenciais e 

intransmissíveis, que permitem aceder ao sistema e registar a atividade de cada profissional. O 

sistema informático é composto por um servidor, localizado na zona de armazenamento, e quatro 

terminais ligados em rede com dispositivo de leitura ótica. Um dos terminais encontra-se na zona 

de receção de encomendas, juntamente com a impressora de etiquetas; os restantes fazem parte 

dos balcões de atendimento, juntamente com as respetivas impressoras de verso de receita. O 

software está dividido em oito secções, sendo as mais utilizadas a de atendimento ao público, 

gestão de stocks e clientes. É através destas secções que se procede ao atendimento, à emissão e 

receção de encomendas, à gestão e controlo dos stocks, à gestão de devoluções, reservas, 

faturação, controlo dos PV, impressão de etiquetas, aos inventários e à gestão dos utentes. O 

sistema fornece informação científica acerca do medicamento, extremamente útil no 

aconselhamento farmacêutico, assim como facilita o acesso direto ao resumo das características 

do medicamento (RCM) do produto. A cada produto corresponde uma ficha técnica com toda a 

informação anterior e ainda o preço, sistemas de comparticipação, stock, grupo homogéneo, 

histórico, evolução de vendas e acesso direto ao fornecedor. 

Considerei o sistema informático adotado pela FM simples, intuitivo e interativo, com 

as ferramentas necessárias para uma boa gestão de produtos, encomendas e clientes. 

1.6. Fontes de informação 

O farmacêutico, como especialista do medicamento, deve estar apto a um atendimento 

profissional, credível e com base em informação científica atualizada e fidedigna. A FM cumpre 

as exigências da legislação, possuindo acesso à versão mais atual Farmacopeia Portuguesa (FP), 

Prontuário Terapêutico, RCM, Formulários relevantes para a atividade, Index Merck, Formulário 

Galénico, Legislação Farmacêutica e Documentação Oficial de Regulação da Atividade 3. 

Além disso, os profissionais de saúde possuem acesso a Centros de Informação e Documentação, 

nacional e internacional, como o CIM (Centro de Informação do Medicamento) da Ordem dos 

Farmacêuticos e o CEDIME (Centro de Informação do Medicamento) da Associação Nacional 

de Farmácias (ANF). Também é de destacar a importância do acesso ao CIAV (Centro de 

Informação Antivenenos), do Instituto Nacional de Emergência Médica, em ordem a facilitar o 

acesso a informações toxicológicas dos produtos.  
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No decorrer do meu estágio senti, várias vezes, a necessidade em recorrer às fontes 

bibliográficas referidas, nomeadamente à consulta do RCM dos medicamentos, de modo a dar 

resposta a questões de posologia, efeitos secundários e interações com medicação habitual do 

utente. Por vezes, também recorri ao pessoal técnico da FM para esclarecer algumas questões, 

de modo a agilizar o atendimento e transmitir maior segurança em situações que considerei 

pertinentes. 

2. Gestão e Administração  

A FC assume-se, além de um local prestador de cuidados de saúde, um ponto comercial 

e empresarial onde o papel de gestão e administração surge aliado ao papel farmacêutico. Gerir 

uma farmácia é um desafio, na medida em que se pretende que esta seja financeiramente profícua, 

garantindo, ao mesmo tempo, que a componente deontológica seja respeitada. 

2.1. Gestão de stocks  

A gestão de stocks é uma atividade técnico-administrativa que garante o uso e dispensa 

de medicamentos e outros produtos de saúde em qualidade e quantidade, evitando o prejuízo 

financeiro da farmácia, tendo em consideração, entre outros fatores, a procura, o enquadramento 

e a disponibilidade financeira da farmácia, a sazonalidade, o crescente número de referências no 

mercado de medicamento, a oferta e ainda a imprevisibilidade da escolha do utente quando 

perante uma prescrição por DCI. É também através desta gestão que é possível evitar a rotura, o 

excesso de produtos e a acumulação de produtos de saúde até ao termo do seu PV. A gestão de 

stocks na FM é efetuada com auxílio do sistema informático, através do qual se tem acesso aos 

movimentos dos produtos (ex. vendas, encomendas, receção, devoluções, etc.), histórico mensal 

de saídas e stocks mínimo e máximo, os quais são alterados consoante a saída do produto e que 

determinam a encomenda automática quando é atingido o limiar. A partir do histórico de vendas 

é possível comparar as vendas entre o ano anterior e o presente e identificar a existência de 

tendências de vendas, permitindo adaptar as quantidades de produto. A constituição de stocks 

reveste-se de extrema importância para a farmácia possuir stocks residuais de produtos, de modo 

a colmatar requisições pontuais, sazonais e possíveis falhas dos laboratórios ou fornecedores.  

Nesta gestão é crucial ter em consideração que a saída de produtos de saúde de venda 

livre está muito dependente de campanhas de marketing e no caso de MSRM de prescrições 

médicas. Apesar de o stock ideal de qualquer produto ser o mínimo possível, na saúde existe 

pouco controlo sobre a procura, dificultando o trabalho com stocks mínimos 4. Esta gestão 

acaba por ser ainda mais difícil pela obrigatoriedade da farmácia em disponibilizar no mínimo 

três dos cinco genéricos mais baratos 5. No âmbito da gestão de stocks, é importante o conceito 

de tempo médio de existência dos produtos, isto é, o tempo que os produtos permanecem em 

armazém. Quanto maior for este tempo, menor a rentabilidade do produto. Este aspeto é essencial 

na análise ABC para gestão de stocks, a qual assenta na classificação dos produtos segundo três 
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categorias: produtos de classe A, representam 75% do volume de faturação e 10% do stock da 

farmácia; classe B, 20% do volume de faturação e 25% do stock; classe C, 5% do volume de 

faturação e 65% do stock. Sendo assim, o grupo A possui maior contribuição para a faturação e 

os produtos de classe B e C estão normalmente associados a vendas sazonais, como sejam os 

suplementos alimentares e produtos de cosmética, os quais possuem menos saída, mas com 

margens de lucro superiores 6,7. 

A gestão de stocks foi uma aprendizagem que me foi incutida no decorrer do estágio, 

onde pude estudar os consumos e necessidades mensais da farmácia. Além disso, tive a 

oportunidade de assistir à realização de encomendas com os delegados comerciais dos 

laboratórios e empresas da área de dermocosmética, de ortopedia e outros produtos de saúde. 

Pude identificar baixas de stock, alertar para a necessidade de alteração de stocks mínimo e 

máximo, evitando a rotura de stock e corrigir erros no stock. 

2.2. Realização de encomendas e Aprovisionamento  

Como já referido no ponto 2.1, na ficha do produto é possível ter acesso aos stocks 

mínimo e máximo, assim como ao fornecedor principal e histórico de compras e vendas. Assim, 

quando é atingido o ponto de encomenda, ou seja, o stock mínimo, o produto aparece 

automaticamente na proposta de encomenda diária. Na FM, as encomendas diárias são realizadas 

duas vezes por dia, ao final da manhã e ao final da tarde, sendo os distribuidores grossistas diários 

da FM a Cooprofar, Empifarma, Alliance Healthcare e Medica Norte. No sistema acede-se à 

proposta de encomenda, ajustando-se, se necessário, as quantidades a encomendar em função do 

stock existente, da estatística mensal de vendas, optando-se pelo fornecedor que oferece melhor 

relação de preço. Na lista de produtos a encomendar é possível distinguir os favoritos, 

correspondentes aos produtos que dão maior margem à farmácia; produtos com o símbolo de cor 

verde, os quais são pedidos pelas farmácias que são parte integrante do grupo Parcifarma. Os 

medicamentos rateados, isto é, que estão constantemente esgotados, dada a quantidade 

insuficiente no mercado face à procura, são pedidos por telefone. 

No dia-a-dia, face à procura de medicamentos que não fazem parte do stock habitual da 

farmácia ou que estejam em falta, realizam-se encomendas instantâneas, por via informática, 

sendo possível verificar a disponibilidade dos fornecedores no momento. Alguns medicamentos 

(Anexo A) estão disponíveis pelo sistema de Via Verde do Medicamento (VVM), recentemente 

introduzido para facilitar o acesso a medicamentos cuja distribuição intra-comunitária é sujeita a 

notificação prévia ao Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. 

Para tal, é necessário a farmácia colocar a encomenda ao distribuidor aderente, sempre tendo 

como base uma receita médica válida. O distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado 

para este tipo de encomendas, o qual é atribuído pelo titular de autorização de introdução no 

mercado (AIM) do medicamento. Também são realizadas encomendas mensais aos 

distribuidores grossistas, os quais possuem campanhas mensais com determinados produtos. As 
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encomendas aos laboratórios são efetuadas pelo DT a cada início de mês, juntamente com os 

delegados médicos dos respetivos laboratórios, os quais visitam regularmente a farmácia no 

sentido de estabelecer condições de venda. Algumas encomendas também são feitas via email, 

nomeadamente os produtos de ortopedia e dietética.  

Pude efetuar todo o tipo de encomendas, com exceção das encomendas diretamente aos 

laboratórios, tendo realizado essencialmente encomendas diárias e instantâneas. 

2.3. Receção e conferência de encomendas  

As encomendas são entregues em contentores próprios identificados com códigos 

internos e com o nome da farmácia. Cada encomenda é acompanhada pela respetiva fatura. 

Primeiramente, verifica-se se a encomenda se destina à farmácia e identificam-se, desde logo, os 

produtos de frigorífico para que possam ser priorizados. Através do menu de “Stocks - Receção 

de encomendas”, seleciona-se a encomenda pretendida e rececionam-se os produtos através da 

leitura ótica dos códigos de barra. É importante verificar a integridade das embalagens e, caso 

necessário, efetuar a devolução dos produtos. Sempre que chegam produtos novos, são criadas 

as respetivas fichas de produto. No final, verifica-se se a quantidade rececionada corresponde à 

quantidade encomendada, os preços de venda ao público (PVP), o preço de venda à farmácia 

(PVF), a margem de lucro e corrige-se o PV. Por fim, introduz-se o número da fatura, verificando 

o preço final da encomenda e imprime-se as etiquetas dos produtos de venda livre. Após finalizar 

a receção, os stocks dos produtos são automaticamente atualizados e a lista de produtos esgotados 

é solicitada a outro fornecedor. As faturas são arquivadas nos respetivos dossiês de cada 

fornecedor, durante dez anos, por data e número crescente do número de fatura. No caso de serem 

rececionados psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, a fatura vem juntamente com 

uma Requisição de Substâncias. Hoje em dia, a maioria das requisições são acedidas online, 

juntamente com a fatura, no site do fornecedor, sendo validadas no momento da receção. Noutros 

casos, os fornecedores enviam o resumo mensal da Requisição de Substâncias, o qual é arquivado 

durante três anos. 

A receção e conferência de encomendas foi a primeira atividade que executei e que se 

prolongou ao longo do estágio. Revelou-se de extrema importância para contactar com os 

medicamentos e produtos de saúde vendidos na farmácia, as margens que a farmácia adota e os 

locais de armazenamento dos produtos. 

2.4. Marcação de preços 

Segundo o decreto-lei nº97/2015 de 1 de junho, o PVP do medicamento é o resultado 

do preço de venda ao armazenista (PVA), da margem de comercialização ao distribuidor 

grossista, margem de comercialização do retalhista, taxa de comercialização de medicamentos e 

pelo imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 8. O valor do PVP dos MSRM tem de estar 

presente no acondicionamento secundário dos medicamentos 9. Já os MNSRM e outros 
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produtos de saúde, designados por “Nett”, não apresentam PVP na rotulagem, sendo que, no 

momento da receção, é confirmado o PVP ou calculado, tendo em conta o PVF, o IVA e a 

margem de lucro estabelecida pela farmácia.  

2.5. Gestão dos prazos de validade e Devoluções  

O controlo dos PV é realizado quer na receção de encomendas, quer mensalmente, de 

modo a identificar os produtos que devem sair primeiro. Na FM emite-se uma lista mensal dos 

produtos cujos PV expirem no prazo de três meses, conferindo-se a validade dos mesmos e 

colocando-se os mesmos num balcão na zona de armazenamento visível para que se possam 

vender esses produtos primeiramente.  

No caso de o PV ser expirado, procede-se à devolução dos produtos ao fornecedor. A 

devolução de produtos também se verifica nas seguintes situações: envio de produtos em excesso; 

produtos que não constam na encomenda; embalagens ou blister danificados; envio de dosagem 

errada; produto fora de prazo; produtos que devem ser recolhidos por ordem do Infarmed ou do 

laboratório. Também pode acontecer que o utente desista do produto ou do tratamento. Na secção 

de gestão de devoluções do sistema informático, indica-se o número da fatura, código e 

quantidade do produto, preço de custo e o motivo de devolução. Posteriormente, é emitida a nota 

de devolução em triplicado, sendo que o original e duplicado são entregues ao fornecedor e o 

triplicado fica arquivado na farmácia. Posteriormente, o fornecedor troca o produto ou emite uma 

nota de crédito à farmácia. 

O controlo dos PV foi também das primeiras tarefas que me foi incumbida com o 

principal objetivo de conhecer os locais de armazenamento dos produtos e gerir os PV no 

sistema informático. 

2.6. Gestão de faturação e receituário  

A gestão da faturação e do receituário realiza-se no final de cada mês assim como é 

enviada toda a documentação para a contabilidade (resumo dos IVA, faturas, SAFT - faturas para 

o IRS e resumo do inventário).  

O receituário resulta da dispensa de produtos sujeitos a receita médica constituindo a 

maior contribuição para a faturação. Este é dividido pelos diferentes organismos de 

comparticipação, sendo os principais o Sistema Nacional de Saúde (SNS) Ordinários, 

representados pela letra O, e os Pensionistas, representados pela letra R. As receitas manuais 

destes dois regimes são enviadas por correio à Administração Regional de Saúde do Norte I.P. 

(ARSN), sendo reembolsadas as comparticipações pela mesma, através de uma nota de crédito. 

Existe ainda uma panóplia de organismos complementares, criados no âmbito de várias empresas 

bancárias, ministérios, seguradoras e outras instituições no sentido de prestar cuidados de saúde 

aos seus trabalhadores e associados nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, Multicare, SNS 

Paramiloidose, Fidelidade, Serviços Sociais da Câmara de Caminha, entre outros. Estes sistemas 
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são reembolsados pelos Serviços de Faturação a Entidades da ANF. No sistema informático são 

adicionados os regimes adicionais de comparticipação utilizando os respetivos códigos, sendo 

impresso um talão que confirma a comparticipação, o qual contém o número de beneficiário do 

utente e é assinado pelo utente. Estes talões são enviados juntamente com as receitas 

convencionais dos sistemas complementares de comparticipação para a ANF. A informação de 

faturação relativa a todas as receitas médicas dispensadas é enviada para o Centro de Conferência 

de Faturas (CCF), o qual verifica se as receitas foram dispensadas de acordo com as exigências 

legais e as intenções do prescritor [10]. O receituário é agrupado em lotes de trinta, divididos por 

organismo, sendo que para cada lote é emitido um “Verbete de Identificação do Lote”, o qual 

permite identificar as receitas, devendo ser carimbado, a fatura e o “Resumo de Lotes”. A 

faturação é efetuada para cada organismo, impressa em quintuplicado: três acompanham o 

receituário enviado para os Serviços de Faturação a Entidades da ANF; o quadruplicado é 

arquivado para a contabilidade; o quintuplicado para a farmácia. Na maioria destes sistemas é 

necessária a Transmissão Eletrónica de Dados (TED), sendo os TEDs anexados à secção da 

faturação detalhada na plataforma online da ANF. Se alguma irregularidade for detetada, a receita 

é devolvida à farmácia a qual procede à sua regularização e envio no mês seguinte.  

Realizei todo o processo de conferência de receituário e faturação mensal, incluindo a 

verificação e correção da faturação, a ordenação e verificação do receituário e a emissão dos 

respetivos verbetes. 

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde  

A dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde é o ato profissional pelo qual 

o farmacêutico, após avaliação da prescrição médica, por IF ou mediante automedicação, cede 

medicamentos e outros produtos aos utentes, assim como a informação necessária ao uso correto, 

seguro e eficaz dos mesmos [11]. 

Procurar implementar o ato farmacêutico na dispensa foi a atividade central do meu 

estágio, onde encarei cada atendimento como um processo de aprendizagem contínua, tentando 

fornecer toda a informação necessária ao utente e esclarecer as suas dúvidas. 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são aqueles cuja dispensa apenas 

é efetuada mediante prescrição médica e que compreendem pelo menos uma das seguintes 

condições: constituam um risco para a saúde do doente; sejam utilizados sem vigilância ou com 

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

contenham substâncias ou preparações à base de substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

sejam indispensáveis aprofundar; e se se destinam a ser administrados por via parentérica [5]. 
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3.1.1. Prescrição médica  

A prescrição e dispensa em contexto de FC de MSRM é hoje, maioritariamente, efetuada 

por via eletrónica. Existem dois grandes grupos de receitas: as eletrónicas, mais comuns, e as 

manuais [5,12]. 

Durante o estágio pude contactar com os diferentes tipos de receitas, com enfoque para 

as receitas desmaterializadas.  

3.1.1.1. Receita eletrónica 

A prescrição eletrónica surgiu no sentido de promover a prescrição por DCI e simplificar 

todo o circuito de prescrição, dispensa, faturação e pagamento. Ao mesmo tempo, permitiu 

diminuir a percentagem de erros no ato de dispensa e dotar o utente de um melhor 

acompanhamento da sua medicação e de a adquirir consoante a necessidade. Existem duas formas 

de disponibilização da prescrição eletrónica: a receita desmaterializada ou receita sem papel e a 

receita eletrónica materializada [12]. 

Através da Portaria nº224/2015 de 27 de julho, deu-se início ao processo de 

desmaterialização das receitas eletrónicas [13]. A receita eletrónica desmaterializada é 

acessível por meios eletrónicos sendo que, no sistema informático, é introduzido o número da 

receita, lido pelo scanner ou digitado; o código de acesso e o de direito de opção, utilizado sempre 

que o doente opte por um medicamento mais caro. Estes números são impressos no “Guia de 

Tratamento”, o qual pode ser acedido online na área do cidadão no site do SNS, ou são enviados 

por SMS.  O “Guia de Tratamento” contém: DCI da substância ativa do medicamento, forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação da embalagem, quantidade, posologia e informação relativa 

aos preços dos medicamentos. Estas receitas possuem várias vantagens em relação às manuais, 

nomeadamente a ausência de limitação em relação ao número de produtos por receita. A 

desvantagem prende-se nos casos de falência do sistema informático ou no acesso à Internet, o 

que impede a dispensa da medicação.  

Já na receita eletrónica materializada, a prescrição é impressa, sendo também 

dispensada eletronicamente. Caso a receita contenha medicamentos comparticipados pelo SNS, 

são emitidos os códigos de acesso, dispensa e direito de opção. Estas receitas podem ser não 

renováveis, no caso de se tratar de um tratamento de curta duração, ou renováveis até três vias, 

caso se destinem a tratamentos continuados.  

No que respeita à validação das receitas eletrónicas, principalmente nas materializadas, 

existem diversos parâmetros a ter em atenção [5,12,13]: 1) numeração da receita (a qual varia 

consoante esta for materializada ou não); 2) identificação do utente (nome, número de utente e 

de beneficiário de subsistema); 3) identificação do médico prescritor e assinatura (manuscrita 

nas materializadas, digital nas desmaterializadas); 4) entidade financeira responsável e 

identificação, se aplicável, do regime especial de comparticipação; 5) identificação do 

medicamento - a prescrição médica é efetuada por DCI da sustância ativa e deve apresentar a 
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forma farmacêutica, dosagem, posologia, dimensão, número de embalagens e o Código Nacional 

para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), o qual abrange as características 

anteriores. Em alguns casos, é possível a prescrição por denominação comercial, por marca ou 

indicação do titular de AIM, devendo o prescritor acionar uma das seguintes exceções: a) 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (por exemplo, a levotiroxina); b) 

quando há suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância, alergia ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substâncias ativa; c) quando é prescrito um 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias -; 6) número de embalagens - nas receitas materializadas, podem ser 

prescritos até quatro medicamentos diferentes, não ultrapassando o limite de duas embalagens 

por medicamento, nem o total de quatro embalagens. No caso de medicamentos em embalagem 

unitária, podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento. Já nas 

desmaterializadas, em cada linha de prescrição, podem ser prescritas no máximo duas unidades 

de cada produto ou seis se o medicamento se destinar a um tratamento prolongado. Nas 

embalagens unitárias é por linha de receita; 7) data de prescrição; 8) validade da prescrição 

(as receitas materializadas assim como cada linha de prescrição nas desmaterializadas são válidas 

no prazo de 30 dias, no caso de ser receita não renovável, ou 6 meses no caso de ser receita 

renovável e, por isso, referente a tratamentos de longa duração).  

Além disso, consoante o tipo de medicamentos prescritos, a receita também é 

identificada por diferentes siglas (Anexo B, Tabela 1). Também no caso das desmaterializadas, 

no sistema informático, cada linha de prescrição contém a menção do tipo de linha (Anexo B, 

tabela 2), número de linha, número da prescrição, número de ordem da linha de prescrição e 

validade da linha.  

3.1.1.2. Prescrição manual 

Excecionalmente, podem ser prescritos medicamentos em receita manual, sendo que o 

prescritor terá de indicar um dos seguintes motivos: falência do sistema informático, inadaptação 

do prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição máxima de 40 receitas por mês. Para que sejam 

dispensados os medicamentos prescritos nestas receitas, é necessário verificar os seguintes 

parâmetros [12,13]: 1) dados do médico prescritor (especialidade médica, contacto telefónico, 

vinheta, assinatura e data da prescrição); 2) identificação da exceção legal na receita; 3) nome, 

número do utente e de beneficiário de subsistema; 4) referência ao regime especial de 

comparticipação; 5) identificação dos medicamentos (número de embalagens em extenso e 

cardinal); 6) ausência de rasuras, caligrafias e cores de canetas diferentes. No caso das receitas 

manuais não é permitido mais do que uma via. 
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3.1.2.  Regimes de comparticipação  

A comparticipação da medicação tem como objetivo principal garantir o acesso dos 

cidadãos à medicação e às necessidades básicas da saúde. Deste modo, o Estado pode 

comparticipar a aquisição de medicamentos prescritos aos beneficiários do SNS e de outros 

subsistemas de saúde, através de um regime geral ou de um regime especial de comparticipação 

[12]. O regime geral prevê o pagamento, por parte do Estado, de uma percentagem do PVP dos 

medicamentos, de acordo com os seguintes escalões, consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica: escalão A, B, C e D, correspondentes, respetivamente, a 90 %, 69%, 37% e 

15% do PVP do medicamento. O regime especial de comparticipação acresce 5% no escalão A 

(95%) e 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%), abrangendo os pensionistas. A 

comparticipação pode ainda ser de 95% para medicamentos cujos PVP sejam iguais ou inferiores 

ao quinto preço mais baixo do respetivo grupo homogéneo [14]. O regime especial aplica-se a 

determinadas patologias e grupos especiais de utentes, como medicação destinada a doenças 

crónicas de preços elevados como a doença de Alzheimer, doenças inflamatórias intestinais e dor 

oncológica. Existem também regimes similares, nomeadamente no que diz respeito ao 

autocontrolo da Diabetes Mellitus, existindo um protocolo específico que comparticipa 85% do 

PVP das tiras-teste e 100% do PVP das seringas, agulhas e lancetas [15]. 

Ao longo do estágio pude dispensar medicamentos prescritos em receitas 

comparticipadas por diversos organismos, constatando sempre o cuidado por parte do utente 

em referir o seu regime de comparticipação. 

3.1.3. Ato de dispensa  

A dispensa de medicamentos é o ato farmacêutico mais relevante em contexto de FC, 

pelo qual o farmacêutico fornece toda a informação necessária ao uso correto, seguro e eficaz 

dos medicamentos. Perante a receção da prescrição médica, o farmacêutico deve proceder à sua 

validação, certificando-se que todos os parâmetros referidos anteriormente estão conforme.  

Segundo o disposto na lei, as farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, 

três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os 

que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo ser 

dispensado o mais barato dos três medicamentos, exceto no caso em que o utente exerça o direito 

de opção [13]. No que respeita às receitas manuais e materializadas, o farmacêutico deve apenas 

dispensar a menor dose e a menor dimensão da embalagem do medicamento, sempre que o 

médico não defina estes parâmetros. Por vezes, é necessário contactar o médico no ato da 

dispensa no sentido de esclarecer erros de prescrição e posologia. 

Acompanhei, desde o início, o ato de dispensa junto dos farmacêuticos e técnico, 

apoiando ou sendo supervisionada numa fase inicial; a partir do mês de maio, comecei a 

dispensar de forma autónoma. A dispensa foi reconhecidamente a vertente central e mais 

cativante do meu estágio, a qual procurei melhorar de forma contínua, adaptando sempre a 
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linguagem ao perfil do utente. Procurei em todas as situações esclarecer os utentes acerca da 

posologia, modo de administração e duração do tratamento dos medicamentos dispensados. Em 

situações aplicáveis, sugeri também medidas não farmacológicas, assim como alertei para 

possíveis contraindicações ou interações. 

3.1.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes contêm substâncias ativas com ação 

ou estimulante ou depressora do sistema nervoso central, podendo ser alvo de utilização ilícita e 

abusiva e induzir tolerância, habituação e dependência física e psíquica [16]. Por estas razões, 

estes medicamentos devem apenas ser utilizados por indicação médica e para fins clínicos, 

estando sujeitos a uma legislação específica, cuja prescrição deve ser isolada ou identificada 

como receita especial (RE), na receita médica eletrónica [17]. Quando se procede à dispensa 

destes medicamentos, o sistema informático requer o nome do médico prescritor e a identificação 

do utente adquirente e do usuário da medicação. Para além da fatura habitual, é impresso um 

documento que comprova a dispensa do medicamento, ao qual é atribuído um número sequencial 

de registo, sendo arquivado no dossiê de saída de psicotrópicos e estupefacientes. Mensalmente, 

a farmácia envia ao Infarmed, por via eletrónica, uma listagem dos registos de saída destas 

substâncias até ao dia oito do segundo mês a seguir à dispensa e anualmente envia-se o mapa de 

balanço. Também se envia o registo de vendas para a ANF. O controlo destes medicamentos é 

também efetuado na receção de encomendas, vindo estas acompanhadas da folha de “Requisição 

de substâncias e sua preparação nas tabelas I, II, III, IV com exceção da II – A, anexas ao decreto-

lei nº15/93 de 22 de janeiro, com retificação de 20 de fevereiro”. Esta folha é carimbada e 

assinada, sendo a cópia enviada para o respetivo armazenista.  

Pude dispensar alguns destes medicamentos e de experienciar toda a burocracia 

inerente ao controlo da sua dispensa. 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são todos aqueles que não preenchem 

as condições dos MSRM, não constituindo um risco para a saúde do doente ou da comunidade. 

Também designados por produtos de venda livre, correspondem a substâncias ou associações de 

substâncias utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças [6]. Os utentes 

procuram regularmente a FC no sentido de resolver problemas de saúde menores que não 

necessitam de ser avaliados em contexto hospitalar. Nestas situações os MNSRM são 

dispensados mediante automedicação ou por IF [18]. Em situações de automedicação, é 

importante orientar o utente para a adequação e toma correta do medicamento, recolher toda a 

informação relativa aos sintomas e duração dos mesmos, e averiguar se já foram tomadas 

medidas farmacológicas, face a possíveis interações e contraindicações. Sempre que o 

farmacêutico se depare com situações de foro mais grave, deve referenciar ao médico. 
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Foram muitas as vezes em que me deparei com situações de automedicação, 

procurando perceber a adequabilidade do medicamento para cada situação e intervir se 

necessário. No que respeita aos MNSRM mais solicitados, incluem-se o Be-nu-ron (500 mg) e 

Brufen (400 mg), para o alívio de dores de cabeça e outras situações dolorosas; Volatren 

Emulgel, para dores de costas e musculares; Imodium Rapid, para diarreia ocasional; 

Dulcolax para obstipação; Bisolvon, para tosse produtiva, Griponal, Ilvico e Antigripine 

para situações menores de constipação.  

A IF é o ato farmacêutico que consiste na seleção de MNSRM, de medidas não 

farmacológicas e/ou referenciação ao médico, com vista ao alívio ou resolução de um problema 

de saúde, considerado um transtorno menor ou sintoma menor, devendo seguir guias pré-

estabelecidos [3]. Após a análise do estado de saúde do utente, o farmacêutico deve ter em 

consideração possíveis interações com outra medicação que o utente esteja a tomar, ou 

contraindicações, daí a relevância em aceder ao histórico de vendas. 

A grande maioria das IF que efetuei foram ao nível de situações alérgicas, a nível tópico 

e respiratório; constipação, rinite e conjuntivite alérgicas; queimaduras e picadas de insetos, 

todas elas influenciadas pela sazonalidade e ainda situações recorrentes como obstipação, 

diarreia, dores de cabeça, micoses, pele atópica e perturbações oculares.  

3.3. Medicamentos manipulados 

A personalização da terapêutica é também uma das áreas de atuação do farmacêutico, 

nomeadamente através da preparação de medicamentos manipulados (MM). Um MM é qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficial preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico, o qual deve cumprir as boas práticas na sua preparação [19]. Hoje em dia, o 

impacto das farmácias no que respeita à preparação de MM, antes considerada a imagem do 

farmacêutico, é diminuto face aos avanços ao nível da Indústria Farmacêutica e aos elevados 

preços praticados. Dado o grande desperdício de matérias-primas que a FM experienciava e a 

falta de requisição por parte dos utentes e consequente prejuízo, a farmácia apenas prepara MM 

simples. 

Durante o estágio pude preparar manipulados simples nomeadamente a combinação 

de talco (300g) com ácido salicílico (3g) e ácido bórico (30g), destinado à aplicação no calçado 

para a sudorese e a combinação de 100g de vaselina purificada e ácido salicílico a 1% para a 

crosta láctea. 

Por vezes, são solicitados MM específicos mais comummente das especialidades de 

pediatria, medicina veterinária e dermatologia. A FM possui uma parceria com a farmácia Serpa 

Pinto do Porto, sendo estes manipulados mais específicos solicitados por via email. A receita 

digitalizada é enviada por email, vindo o manipulado por um distribuidor diário. Para cada MM 

e segundo as Boas Práticas, é preenchida a ficha de preparação com o nome da farmácia e 
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respetivo DT, número de lote, data de preparação, validade, forma farmacêutica, utente, 

prescritor, matérias-primas utilizadas (número de lote, validade, origem e quantidade pesada), 

procedimento da preparação, capacidade da embalagem de armazenamento, controlo de 

qualidade da preparação (características organoléticas e aspeto), preço de venda da preparação, 

rótulo do produto e assinatura do operador. O PVP do MM é calculado de acordo com a Portaria 

nº 594/2004, o qual é baseado no preço das MP, materiais de embalagens e honorários. Estas 

parcelas são somadas e multiplicadas por 1,3 e acrescesse o valor do IVA à taxa em vigor [19]. 

3.4. Produtos de cosmética e higiene corporal 

Os produtos de Cosmética e de Higiene Corporal (PCHC) são cada vez mais procurados, 

sendo uma área na qual o farmacêutico tem evoluído no que respeita ao aconselhamento. Estes 

produtos podem complementar tratamentos farmacológicos de transtornos da pele como o acne. 

A FM oferece uma grande variedade destes produtos, devidamente organizados por marcas (ex: 

Avène,  Bioderma, Lierac, Vichy, Ducray, Babe, Uriage, Neutrogena, Martiderm). A 

Martiderm , fundada por farmacêuticos na Farmácia Marti Tor de Barcelona e apenas existente 

em FC está a tornar-se um dos destaques na área de dermocosmética na FM. 

Ao nível da dermocosmética pude assistir à apresentação de produtos por parte de 

delegados da Indústria Dermocosmética, usufruir de formação na área e de, posteriormente, me 

sentir apta ao aconselhamento farmacêutico nesta vertente. Na altura da primavera, perante 

casos de pele sensível e intolerante, pude aconselhar alguns destes produtos, nomeadamente o 

Cicalfate da Avène. Dada uma grande aposta na Martiderm, muitos dos aconselhamentos que 

realizei foram direcionados para esta marca. Pude aconselhar numa situação de acne, além do 

tratamento sistémico e/ou tópico, a solução micelar da Martiderm para limpeza diária e ainda 

um creme hidratante da gama ACNIOVER e protetor solar da Vichy. 

3.5. Produtos de puericultura e obstetrícia  

Os produtos de puericultura correspondem a qualquer produto destinado a facilitar o 

sono, higiene, relaxamento, alimentação e sucção das crianças [20]. Na FM existe uma zona 

dedicada apenas a produtos para bebés, incluindo PCHC com uma gama de produtos e seleção 

de marcas muita mais restrita.  

Durante o estágio, foi evidente a falta de adesão a estes produtos muito devido à faixa 

etária que a abrange, a qual é diminuta no concelho. No entanto, contactei com algumas 

situações de pele atópica, onde pude fazer cross-selling com PCHC, nomeadamente cremes 

hidratantes e leites de limpeza.  

3.6. Suplementos alimentares e produtos dietéticos e para alimentação especial 

Os suplementos alimentares e géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial são da competência da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária. Os produtos de 

alimentação especial destinam-se a satisfazer as necessidades nutricionais de determinadas 
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pessoas devido à sua composição especial ou processos especiais de fabrico [21]. Já os 

suplementos alimentares destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar 

normal, constituindo fontes concentradas de determinadas substâncias nutricionais ou outras com 

efeito nutricional ou fisiológico [22].  

Durante o estágio, foi evidente a procura de suplementos destinados à fadiga física e 

psíquica em diferences faixas etárias. Pude aconselhar alguns destes produtos, porém, na 

maioria das vezes, o utente vem com indicação do médico e solicita um suplemento em específico 

como o Magnoral e Magnesona para fortalecimento de ossos e articulações; BioActivo 

Selénio para reforço do sistema imunitário; Sargenor 5 para cansaço físico e psicológico; 

Stilnoite Tripla Ação para insónia. Suplementos da Solgar também são comummente 

procurados, tendo sido recentemente introduzidos na FM. Próximo do verão, pude realizar 

vários aconselhamentos na área do emagrecimento e diminuição do apetite, particularmente de 

produtos à base de alcachofra, assim como de soluções drenantes. Neste aspeto, foi importante 

o feedback da nutricionista da FM no que respeita à inadequação de determinados produtos em 

hipertensos, nomeadamente produtos à base de chá verde, cafeína e bromeleína; e em utentes 

com hipotiroidismo, os produtos à base de algas e Erva Mate. Em todas as situações, procurei 

avaliar a adequabilidade dos produtos ao utente em questão. Suplementos de crómio são também 

usualmente solicitados para regular os níveis de açúcar no sangue. 

3.7. Fitoterapia  

A fitoterapia abrange a terapêutica baseada no uso medicinal das plantas. Entre os 

produtos fitoterapêuticos incluem-se os medicamentos tradicionais à base de plantas também 

regulados pelo Estatuto do Medicamento. Estes contêm exclusivamente uma ou mais substâncias 

ativas derivadas de plantas, com uma indicação específica e destinam-se a serem administrados 

sem vigilância médica, tratando-se, portanto, de MNSRM. A rotulagem e o folheto informativo 

destes medicamentos contêm a menção de que se trata de um medicamento tradicional à base de 

plantas para utilização na ou nas indicações nele especificadas [5]. 

Durante o estágio, percebi que há alguma tendência por parte dos utentes para 

considerar que estes produtos naturais são desprovidos de contraindicações e efeitos 

secundários, no entanto, a grande maioria questiona acerca dos seus efeitos. Pude dispensar 

alguns destes produtos, essencialmente na dificuldade em dormir e na ansiedade como o 

Valdispert. Também pude recomendar estes produtos em casos de obstipação como o Bekunis  

em comprimidos e chá e para a tosse irritativa e produtiva xaropes como o Herbisland Xarope 

e o Herbihelix Expetorante. 

3.8. Medicamentos e produtos de uso veterinário  

Os medicamentos e produtos de uso veterinário são regulados pela Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV). Tratam-se de meios de defesa da saúde e bem-estar animal, 
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que promovem a saúde pública ao prevenir a transmissão de doenças dos animais ao homem [23]. 

A FM oferece um espaço veterinário dedicado à higiene, cosmética, acessórios e alimentação 

dietética e preventiva. 

A área de veterinária não foi alvo de destaque nos atendimentos que efetuei, porém, 

alvo de grandes aprendizagens no que respeita ao aconselhamento e características 

farmacoterapêuticas destes produtos, uma vertente apenas explorada na unidade curricular de 

Estágio. Pude aconselhar antiparasitários, internos e externos, nomeadamente o Frontline; 

contracetivos orais como o Pilusoft, piludog pilucat; e vacinas como a Cylap HVD para 

coelhos. Em todos os casos, questionava o peso dos animais, importante na escolha da dose. No 

caso dos contracetivos orais, nem todos são aconselhados na amamentação, pelo que também 

tive o cuidado de questionar acerca deste ponto. 

3.9. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos correspondem a qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação para fins de diagnóstico 

ou terapêutica [24]. Na FM os dispositivos médicos mais solicitados incluem material ortopédico, 

dispositivos para urostomizados e ostomizados, compressas, lancetas e tiras de teste, cintas pós-

cirúrgicas, termómetros e agulhas.  

Dispensei vários destes produtos com destaque para os dispositivos do Protocolo da 

Diabetes Mellitus, materiais para urostomizados, cintas pós-cirúrgica e meias de compressão.  

4. Cuidados farmacêuticos  

O conceito de Cuidados Farmacêuticos (CF) é um serviço farmacêutico contínuo, cuja 

finalidade é alcançar o máximo benefício possível em termos de saúde através de um “conjunto 

de atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores éticos, funções, 

conhecimentos, responsabilidades e aptidões na prestação da farmacoterapia, com o objetivo de 

atingir resultados terapêuticos concretos em saúde e na qualidade de vida do doente” [25]. Posto 

isto, o farmacêutico deve adquirir e desenvolver capacidades que permitam alcançar os melhores 

resultados da farmacoterapia e minimizar os seus efeitos indesejáveis, eliminar farmacoterapia 

desnecessária, aumentar a efetividade dos tratamentos e promover a adesão à terapêutica. Os CF 

abrangem a relação farmacêutico-doente na dispensação clínica de medicamentos, IF, educação 

para a saúde, revisão e reconciliação terapêutica, assim como no seguimento farmacoterapêutico. 

 As principais intervenções que experienciei no estágio foram de dispensação clínica, 

indicação farmacêutica e educação para a saúde, tendo procurado olhar para cada utente e 

cada terapêutica de forma personalizada. Na dispensação clínica, procurei dedicar mais tempo 

aos utentes em início de terapia. A educação para a saúde foi em grande parte resultado do 

projeto que desenvolvi no âmbito da Diabetes Mellitus tipo 2. 

Alguns casos clínicos que considerei relevantes no âmbito dos CF foram: 
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- Caso 1: utente do sexo masculino solicita medicamento para a constipação, relatando 

tosse produtiva e rinorreia que se acentua durante a noite. Questionei se tomou alguma medida 

farmacológica e a utente refere que já tomou um comprimido de Griponal, relatando melhorias 

como a ausência de tosse, porém questionando acerca da sua adequabilidade. Referi que, no que 

respeita à melhoria dos sintomas, o Griponal atua ao nível das dores de cabeça devido à presença 

do paracetamol; na congestão nasal, devido à presença de anti-histamínico, no entanto, a tosse 

tem tendência a piorar à noite e o ideal seria tomar também um xarope antitússico à noite. Sugeri 

o Herbihelix ou Mucosolvan. A utente agradeceu o aconselhamento e levou o  Herbihelix e, 

adicionalmente, questionou a posologia do Griponal . Sugeri a toma de um comprimido, 3 a 4 

vezes por dia, com intervalo de 8 e 6 horas, respetivamente. 

- Caso 2: utente do sexo feminino chega à farmácia com o dedo inflamado e com 

sintomas de prurido e dor ao toque referindo que, à partida, foi uma picada de inseto enquanto 

limpava o jardim. Questionou se deveria dirigir-se ao médico ou se haveria alguma opção 

terapêutica que lhe poderia indicar. Referi que necessitava de algum anti-histamínico porque 

aparentemente teria sido mesmo uma picada de inseto e poderia resolver-se a situação desse 

modo. Sugeri uma pomada com anti-histmaníco (Vittopic) que reduziria o inchaço e um anti-

histamínico oral  para o qual deveria posteriormente trazer receita (desloratidina 5mg) para tomar 

à noite, dado os efeitos sedativos. Sugeri que, caso não houvesse melhorias durante os próximos 

dois dias, se dirigisse ao médico. 

- Caso 3: utente do sexo feminino pede algo para as dores de cabeça. Refere que tomou 

ibuprofeno 600mg mas que se sentiu muito mal. Questionei acerca da medicação que toma e 

verifiquei que os sintomas descritos (tonturas, visão esbatida e dor de cabeça) foram resultantes 

de uma crise hipertensiva devido ao facto de ter tomado ibuprofeno e bisoprolol. Expliquei à 

utente que o ibuprofeno diminui os efeitos do bisoprolol (mecanismo farmacodinâmico por 

antagonismo) assim como a combinação destes dois conduz ao aumento dos níveis de potássio. 

Sugeri que tomasse paracetamol 500 mg, 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia. 

- Caso 4: utente vem buscar medicação para a esposa e questiona sobre as interações 

entre o medicamento que a esposa está a tomar (diazepam) e os que iria iniciar (nitrofurantoína 

e metamizol). Confirmei nas bases de dados disponíveis que não existiam interações relevantes. 

De seguida, o utente voltou à farmácia questionando se havia algum problema em ter dado à 

esposa 2 cápsulas de metamizol 575mg, uma vez que estava cheia de dores. A dose máxima do 

medicamento é 4 cápsulas por dia pelo que a toma de dois, concomitantemente, não colocaria em 

risco a utente. No entanto, referi que caso notasse sintomas como vómitos, hipotensão e 

sonolência, poderia ser resultado da toma de uma dose maior não espaçada, mas tranquilizei o 

utente, dizendo que à partida não haveria qualquer problema. Foi visível uma grande preocupação 

por parte do utente no que respeita às características farmacocinéticas do medicamento, assim 
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como interações medicamentosas onde o papel do farmacêutico se revela de grande importância 

no esclarecimento ao utente. 

- Caso 5: utente chega à farmácia com sintomas de vómitos e diarreia, referindo que a 

causa seria, à partida, ter ingerido algum alimento impróprio no dia anterior. Pediu algo para 

parar com os sintomas, referindo a presença de úlcera de stress. A utente refere que não tem 

possibilidade de ir ao médico visto que se encontra em viagem. Aconselhei um antiemético 

(domperidona 10mg) e um simbiótico para reposição da flora intestinal. Para ambos referi a 

posologia, tendo a utente questionado se poderia tomar no momento ambos. Referi que sim, 

desde que comesse algo após 15 minutos de tomar a domperidona. Já o simbiótico poderia tomar 

naquele momento e, posteriormente, à noite, já que a posologia indicada é de duas cápsulas por 

dia.  

5. Formação complementar  

Ao longo do estágio, pude aperceber-me da constante necessidade de atualização no 

que respeita a novos produtos e novas substâncias ativas, assim como de notificações por parte 

do Infarmed. Apesar de não ter experienciado muitas ações de formação, senti que o 

acompanhamento do atendimento aos delegados médicos, principalmente da Indústria 

Cosmética, foi uma forma de me inteirar sobre os diferentes produtos de modo a aconselhá-los 

com bases técnico-científicas mais sólidas. 

Durante o estágio, pude participar em duas formações da Martiderm: 1) aplicação 

dos produtos na face (limpeza, esfoliação, máscara e creme diário), acrescido da apresentação 

de todos os produtos de rosto das diferentes gamas e respetiva composição e efeitos; 2) casos de 

estudo para selecionar o produto mais adequado para os diferentes tipos de pele e resultados 

que o utente solicita. Além disso, recebi uma formação de um delegado da Sanofi Pasteur, 

intitulada “Gripe e Vaxigrip Tetra ”, vacina quadrivalente recentemente aprovada em 

Portugal. Tive a oportunidade de rever conceitos acerca da gripe e das diferentes estirpes e ter 

acesso a toda a informação relevante no que respeita ao aconselhamento farmacêutico nos 

diferentes grupos de risco. 

6. Outros serviços prestados na Farmácia Moderna 

6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A FM dispõe de um serviço de Check Saúde através da determinação dos parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos de um modo individualizado, procurando o farmacêutico fornecer um 

aconselhamento farmacoterapêutico, se aplicável, e ainda transmitir de forma clara o significado 

dos valores de pressão arterial, colesterol, glicemia e triglicerídeos e a relevância da 

monitorização destes mesmos níveis na prevenção e controlo da doença. Os utentes solicitam 

com maior frequência a medição da pressão arterial, glicemia, colesterol e a avaliação do peso e 
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do índice de massa corporal. No “cartão de utente” são anotados os valores obtidos de modo a 

que o farmacêutico e o utente possam ter noção da variabilidade dos mesmos ao longo do tempo.  

A medição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos foi uma atividade constante no 

meu estágio. Procurei fornecer ao utente um atendimento personalizado, discutir os valores 

obtidos, reforçar a importância da adesão à terapêutica e da adoção de medidas não 

farmacológicas.  

6.2. Consultas de nutrição e de audiologia 

Dada a crescente preocupação da população em geral com o bem-estar físico, o qual 

influencia de forma evidente o bem-estar psíquico e social, a FM disponibiliza consultas de 

nutrição todas as terças-feiras sendo estas muito procuradas por várias faixas etárias. As 

marcações ficam a cargo da FM. Já o serviço de audiologia tem lugar uma vez por mês, tendo 

como base de atuação o aconselhamento, adaptação, assistência e apoio contínuos na reabilitação 

auditiva, sendo os exames auditivos gratuitos. 

6.3. Análise de águas 

A qualidade de vida pode ser muitas vezes afetada pela qualidade da água que se ingere. 

Sendo assim, a FM disponibiliza um serviço de análise de água, com entrega de certificado 

comprovativo, em parceria com o Centro de Qualidade Microbiológico em Alimentos e Águas 

da Unidade de Microbiologia Aplicada de Viana do Castelo. Este serviço é mais solicitado na 

altura do verão, face à vinda dos emigrantes que pretendem avaliar a qualidade da água nas suas 

casas. Os utentes são solicitados a trazer um litro de água da parte da manhã, a qual é colocada 

no frigorífico e levada para análise pelo DT. 

6.4. Recolha de medicamentos - VALORMED 

A FM aderiu ao projeto VALORMED, uma sociedade sem fins lucrativos, cujo objetivo 

é gerir os resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso e prazo [26]. A FM 

disponibiliza contentores na zona do armazém que, quando completos, são selados e entregues 

aos distribuidores diários, dando-se saída dos contentores no software, registando o código do 

contentor e o fornecedor pretendido. Os fornecedores enviam posteriormente os contentores para 

um Centro de Triagem. 

Durante o estágio, pude constatar a adesão por parte dos utentes assíduos à FM a esta 

iniciativa. Em todos os casos, procurei felicitar a atitude dos utentes de modo a promover o 

serviço e a aumentar a adesão ao mesmo. 

Além da entrega de medicamentos fora de prazo e de materiais de embalagem, a FM 

também recolhe acessórios utilizados para a administração de medicamentos; radiografias, 

recolhidas posteriormente pela Assistência Médica Internacional (AMI); pensos e tratamentos 

cirúrgicos através de uma parceria com a Cannon Hygiene. 
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Parte B - Apresentação dos temas desenvolvidos  

1. Avaliação do número de faltas durante a dispensa de medicamentos na Farmácia 

Moderna nos meses de maio e junho - integração no contexto económico atual da 

Farmácia Comunitária e o impacto para o utente 

1.1. Contextualização 

As Farmácias Comunitárias em Portugal foram alvo de uma evolução sustentada e 

significativa nos últimos trinta anos, principalmente no período pós-revolução, no entanto, com 

o agravamento da situação económica em Portugal, o setor da saúde surge prejudicado e com ele 

a FC. As sucessivas alterações legislativas que têm sido aprovadas, desde o ano de 2005, 

conduziram ao aumento da concorrência no setor, fruto de novas medidas como a liberalização 

da propriedade, a possibilidade de fazer descontos nos medicamentos, a venda de MNSRM fora 

das farmácias, a redução dos preços dos medicamentos e das suas margens de comercialização e 

o aumento de stock por imposição legal. A desvalorização económica do medicamento em 

Portugal surge associada à produção menos atrativa para o mercado português devido à falta de 

lucro de alguns medicamentos para a própria Indústria Farmacêutica e, consequentemente, às 

faltas dos medicamentos [27]. Face a esta realidade, a ANF promoveu este ano, a partir do dia 

11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente, uma petição pública a solicitar a aprovação de um 

programa legislativo dirigido ao setor - “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” -, sendo que um 

dos objetivos foi o combate às falhas de medicamentos [28]. Juntamente com a petição pública, 

o Infarmed recebeu um abaixo-assinado de farmácias a solicitar uma intervenção face a este 

problema. Para realizar esta análise, o Infarmed solicitou informações sobre os distribuidores que 

não estão a cumprir no fornecimento e acerca dos medicamentos que a farmácia tem dificuldade 

em adquirir. Um relatório do observatório do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da ANF 

indica que, em 2018, 64,1 milhões de embalagens de medicamentos não puderam ser 

dispensadas, o número mais elevado desde que o fenómeno começou a ser monitorizado em 2014 

[29], porém, existe controvérsia em relação a este número que, na eventualidade de ser mais 

baixo, é uma realidade a ser discutida e alvo de atuação.  

No que respeita a soluções a adotar, estas têm vindo a ser analisadas na União Europeia 

e, em alguns países, já começam a ser aplicadas, como por exemplo: a medida Direct to Pharma, 

isto é, a venda direta do laboratório às farmácias; o reporte obrigatório e confidencial às 

autoridades reguladoras das quantidades exportadas pelos intermediários no mercado de 

abastecimento; a existência de um preço único europeu, o qual possui a grande desvantagem de 

não considerar as diferenças económicas entre países; o Branding and Packing, isto é, a utilização 

de diferentes nomes, tamanhos, cores e formatos de medicamentos, de modo a aumentar a 

dificuldade em exportar [30]. Em Portugal foram implementadas várias medidas no sentido de 

combater as faltas de medicamentos [31]: 1) o mapa “Localize uma Farmácia Perto de Si” da 
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plataforma do Infarmed, o qual permite identificar a indisponibilidade de um conjunto de 

medicamentos em cada farmácia, sendo as farmácias classificadas por cores consoante a 

indisponibilidade, portal pouco conhecido por parte dos utentes mas também pelas farmácias; 2) 

mecanismo legal de notificação prévia, o qual obriga à notificação prévia ao Infarmed na 

plataforma SiExp sobre a intenção de exportação ou distribuição para os Estados membros da 

União Europeia de uma lista de medicamentos e respetivas quantidades, podendo o Infarmed 

optar pela proibição total ou parcial da intenção notificada; 3) gabinete de gestão do acesso ao 

medicamento criado pelo Infarmed, o qual desenvolve atividades relativamente a 

constrangimentos no acesso ao medicamento; 4) a VVM, abordada no ponto 2.2 (Parte A); 5) a 

imposição de um stock mínimo aos armazenistas e a aplicação de coimas face à não 

disponibilização de medicamentos, contudo, de valor muito reduzido, não funcionando como 

desincentivo relativamente à exportação paralela. Por este motivo, o Governo tem estudado a 

possibilidade de aumentar significativamente estas coimas aos distribuidores do setor do 

medicamento que privilegiem as exportações sem antes responderam às necessidades do mercado 

nacional [30]. No que respeita à VVM, segundo a ANF, a lista de medicamentos abrangidos deve 

ser alargada a um maior número de medicamentos, devendo ser de inclusão obrigatória os 

medicamentos com os quais tenha havido problemas de abastecimento nos últimos meses (3, 6 

ou 12 meses), os que tenham sido definidos como essenciais pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), os que não tenham alternativa terapêutica e ainda os laboratórios que têm medicamentos 

em falta. Segundo a OMS, os medicamentos considerados essenciais no top de faltas incluem as 

insulinas Lantus e Insuman Basal; Tegretol CR (Carbamazepina); Lasix (Furosemida) e 

Pulmicort (Budesonida) [32].  

Este projeto surgiu face à constatação pessoal precoce da falta de medicamentos e à 

realidade do contexto económico das Farmácias Comunitárias transmitida através dos meios de 

comunicação, nomeadamente a Petição Pública “Salvar Farmácias, Cumprir o SNS”, à qual a 

FM também aderiu. Além disso, também o DT demonstrou preocupação sobre o tema, 

considerando uma mais-valia usufruir de um suporte de avaliação do número de faltas de modo 

a validar e caracterizar este problema, que tem impacto quer na gestão interna da farmácia quer 

no utente. 

1.2. Objetivo 

O objetivo do projeto foi caracterizar o número de faltas de MSRM e MNSRM durante 

os atendimentos dos meses de maio e junho na FM e analisar as soluções geralmente adotadas 

para as resolver, assim como o impacto geral para os utentes da farmácia 

1.3. Metodologia  

Para a recolha das faltas desenvolvi uma tabela (Anexo C), a qual foi colocada num dos 

balcões de atendimento, ficando todos os profissionais de saúde responsáveis pelo seu 
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preenchimento. Nesta tabela foi registado o medicamento, as razões da falta de produto, a 

descrição da solução adotada e impacto para o utente, e o cumprimento da deliberação nº 

021/CD/2011 [33] no que respeita à entrega em tempo útil de 12 horas do medicamento ao utente, 

tempo este sido considerado dentro do regime de disponibilidade da Farmácia. As faltas de 

medicamentos na dispensa podem advir de diferentes situações, sendo as consideradas para o 

estudo as seguintes: falta no stock da farmácia; rutura de stock no fornecedor, a qual é uma 

questão temporária em que está prevista a reposição; rutura de stock no laboratório, por 

indisponibilidade notificada pelo Titular da AIM; falta permanente devido à cessação de 

comercialização que se traduz na não disponibilização no mercado nacional, por decisão do 

Titular de AIM.  De referir que a falta no stock da FM não se aplicou sempre que a Farmácia 

Brito, farmácia apenas a 100 metros de distância, a qual é também gerida pelo DT da FM, 

possuísse em stock o produto, o qual pode ser acedido pelo sistema informático. 

A análise de dados foi realizada com auxílio do Microsoft Excel 16.0. No que respeita à 

descrição da solução adotada, a qual foi descrita de forma aberta pelos diferentes profissionais, 

esta foi simplificada para a análise de dados, tendo sido subdividida nestes parâmetros: sem 

alternativa; medicamento encomendado ao fornecedor ou laboratório (em caso de rutura no stock 

da FM ou rutura no fornecedor), ou pelo sistema da VVM, ou pedido a outra farmácia; utente 

não levou alternativa; utente optou pela alternativa, isto é, por outro laboratório (em caso de 

rutura de stock no armazenista, no laboratório e/ou na FM); utente não podia esperar pela 

encomenda do medicamento solicitado.  

1.4. Resultados e Conclusões 

Entre o dia 1 de maio e o dia 30 de junho, foram recolhidas 201 faltas, de entre 7652 

atendimentos, onde foram solicitados apenas MSRM e MNSRM. O total dos atendimentos foi 

conseguido com auxílio do sistema informático, somando-se os atendimentos em que o utente 

não foi satisfeito, recolhidos manualmente no suporte de recolha de faltas (Anexo C).  

Os gráficos obtidos após a análise dos resultados encontram-se apresentados sob a forma 

de gráficos circulares no Anexo D. O suporte de Excel foi posteriormente enviado ao DT na 

eventualidade de dar continuidade ao projeto, já que é necessário mostrar evidências às diferentes 

entidades como a ANF e o Infarmed, com o intuito de mudarem, em conjunto, esta realidade. 

Os três medicamentos com maior registo de faltas por ordem decrescente 

corresponderam a MSRM: Aspirina GR, Bayer (10% das faltas), Atorvastatina 10mg, Zentiva 

(4,5% das faltas) e Lasix, 40mg, Sanofi (4% das faltas), sendo que a Aspirina GR e o Lasix 

passaram a estar disponíveis no respetivo laboratório no final da recolha das faltas. De entre os 

medicamentos em falta, 68% (136/201) corresponderam a medicamentos de marca e 32% 

(65/201) a medicamentos genéricos. Em 95% (190/201) dos casos existia alternativa terapêutica 

e apenas em 5% (11/201) não existia alternativa. 
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Em relação à indicação do laboratório em falta, este dado não foi alvo de análise para o 

estudo, tendo sido recolhido com o objetivo de o DT ficar elucidado acerca de dados dos 

laboratórios com mais faltas, de modo a proceder à alteração de stocks dos mesmos e, se 

aplicável, averiguar a razão da rutura junto do laboratório. 

 Quanto às razões para a falta de medicamentos, 15% (31/201) corresponderam a 

ruturas no stock do armazenista; 31% (63/201) a ruturas de stock no laboratório; 51% (102/201) 

à falta no stock da farmácia; e 3% (5/201) devido à cessação de comercialização (Gráfico 1, 

Anexo D).  

Quanto à solução adotada (Gráfico 2, Anexo D): em 5% (11/201) das faltas não existia 

alternativa; em 51% (102 /201) o medicamento foi encomendado ao fornecedor ou laboratório, 

ou pelo sistema da VVM, ou pedido a outra farmácia; em 16% (32/201) o utente não quis levar 

alternativa; em 25% (51/201) o utente optou pela alternativa, isto é, por outro laboratório; e em 

2% (4/201) o utente não podia esperar pela encomenda do medicamento solicitado. Foi separada 

destas percentagens uma situação (“Troca de embalagem” - 1%) em que o médico prescreveu a 

embalagem de 20 comprimidos de Xanax XR (falta em stock da farmácia) e, dada a urgência da 

toma, foi fornecida a embalagem de 60 comprimidos em venda suspensa. No caso de ausência 

de stock na FM, o medicamento foi encomendado ao fornecedor da encomenda diária mais 

próxima, sendo que procedi à alteração dos stocks máximo e mínimo, aumentando o stock de 

alguns dos produtos, como por exemplo o ácido alendrónico 70mg, Ciclum e a Atorvastatina 

10mg, Farmoz. Caso não existisse stock do medicamento nos armazenistas, estes foram 

contactados e, em caso de feedback negativo, foi, por vezes, contactado o laboratório. Em última 

instância, foram contactadas outras farmácias próximas para averiguar o stock das mesmas.  

Nos casos em que o utente não quis levar alternativa, foram anotadas diferentes atitudes: 

o utente referiu desacreditar nos efeitos de outro laboratório, com destaque para as faltas de 

medicamentos de marca em que a opção seria um genérico; referiu que iria dirigir-se primeiro ao 

médico para avaliar a adequabilidade da alternativa; preferiu esperar que o medicamento voltasse 

a ficar disponível, referindo que ainda tinha dosagem suficiente em casa; ou referiu que iria 

deslocar-se a outra farmácia. De notar que, sempre que os utentes decidiram não levar a 

alternativa, trataram-se de faltas de medicamentos de uso crónico.  

No que respeita à Deliberação nº 021/CD/2011 [33], esta foi cumprida em 80% dos 

casos, considerando o número total de faltas. No entanto, excluindo os casos em que não existiu 

alternativa terapêutica e em que o utente não quis levar a alternativa, esperar pela próxima 

encomenda ou consultar em primeira instância o médico (155 em 201), em 99% das faltas (153 

em 155) foi cumprida a deliberação. De referir que a última atualização do DL 307/2007 de 8 de 

novembro de 2016 não menciona qual é o tempo útil, apenas referindo que “as farmácias devem 

providenciar com a maior brevidade possível pela obtenção de medicamentos solicitados que se 

encontrem esgotados” [2], pelo que se considerou a deliberação acima referida 
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Em relação aos grupos farmacoterapêuticos [34] mais afetados incluem-se no top 5 

das faltas por ordem crescente: 8.4 insulinas, antidiabéticos e glucagon (6,5%), 3.7 

antidislipidémicos (7,5%), 2.9 psicofármacos (11,4%), 4.3 anticoagulantes e antitrombóticos 

(11,9%), e 3.4 anti-hipertensores (19,9%). Outros grupos farmacoterapêuticos com menor 

impacto nas faltas encontram-se listados no anexo E.   

A respeito do impacto para o utente, é possível fazer uma avaliação geral e subjetiva 

acerca deste ponto, dado ter contactado com grande parte das faltas anotadas, tendo sido também 

descrita a posição do doente na tabela de recolha de dados. Como referido na parte A, ponto 

1.3, a maioria dos utentes da FM apresenta patologias de natureza crónica e, por isso, terapêutica 

também crónica. Entre os grupos farmacoterapêuticos mais afetados destacam-se medicamentos 

de uso crónico, pelo que o impacto para o utente acaba por ser maior, dado este se encontrar 

adaptado, quer psicológica quer fisiologicamente a um dado laboratório. Neste estudo, apesar de, 

na maioria das vezes, existirem alternativas, nem sempre estas são aceites pelos utentes, ou por 

desacreditarem nos efeitos do genérico ou mesmo de outro laboratório genérico, ou porque já 

experienciaram efeitos adversos ou menos benéficos com determinados laboratórios, embora este 

último ponto não se tenha verificado nas faltas recolhidas. 

De um modo geral, pude concluir que, nas situações em estudo, a principal razão de os 

utentes não adquirirem os medicamentos não foi a insuficiência económica, mas sim a falta de 

medicamentos. Pude também constatar que se mantém a preferência dos utentes em regressar 

mais tarde à farmácia para comprar o medicamento previamente indisponível.  

Uma das limitações deste estudo foi o método de recolha das faltas. Apesar de ter 

existido um esforço por parte de todos os profissionais na anotação destas faltas, nem sempre 

foram recolhidas, nomeadamente aos fins de semana ou nos momentos de grande afluência. Para 

minimizar esta situação, sempre que detetava alguma falta não registada, questionava os colegas 

ou apontava no momento, face à facilidade em assistir aos atendimentos. Recorri também ao 

sistema informático para aceder às reservas de modo a ter acesso aos produtos que faltaram por 

“falta no stock da farmácia”. 

Estas falhas de abastecimento e consequente dificuldade no acesso ao medicamento 

afetam principalmente os doentes, uma vez que podem gerar abandono da terapêutica; contudo, 

é também relevante o impacto para a farmácia. Assim, verifica-se a redução da margem de 

negócio, uma vez que a farmácia passa a comprar diretamente ao laboratório em vez de comprar 

ao armazenista; há um aumento da entropia na aquisição de fármacos pela necessidade de 

contactar diversos interlocutores; e uma maior dificuldade em gerir a relação com o utente, uma 

vez que este, não satisfazendo as necessidades, culpabiliza a farmácia, perdendo esta clientes.  

Senti que este projeto foi uma mais valia no sentido de contactar com a realidade da 

falta de medicamentos em Portugal e explicar, de forma mais construtiva e consciente, aos utentes 

a razão das faltas nos atendimentos. Além disso, procurei sempre que o utente usufruísse de um 
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bom aconselhamento farmacêutico. Por exemplo, sempre que a opção terapêutica fosse um 

genérico, esclareci para o facto de este conter a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem que o medicamento original, assim como a mesma indicação terapêutica, apesar de 

todos os outros componentes, designados excipientes, poderem variar de uns para outros. Por 

este motivo existem, por vezes, utentes que regressam à farmácia, referindo que manifestaram 

reações adversas aquando da mudança de laboratório e, por esta razão, o médico pode não 

prescrever por DCI, face a possível intolerância a determinados excipientes como galactose. 

Sempre que o utente demonstrasse preocupação em alterar o laboratório ou passar para um 

genérico, referenciei ao médico, de modo a que este pudesse esclarecer-se quanto à 

adequabilidade da troca de laboratório. 

2. Avaliação do conhecimento da patologia e da adesão à terapêutica na Diabetes 

Mellitus tipo 2 e identificação de utentes em risco - Rastreio da Glicemia Capilar 

2.1. Contextualização 

Segundo a OMS, a Diabetes Mellitus (DM) abrange um grupo de doenças metabólicas, 

de etiologia múltipla, caracterizada por hiperglicemia crónica com alteração do metabolismo dos 

hidratos de carbono, lípidos e proteínas, resultante de defeitos na secreção de insulina, na sua 

ação ou em ambos. Clinicamente caracteriza-se por hiperglicemia em jejum e pelo aparecimento, 

ao fim de alguns anos de evolução, de doença vascular, micro e macroangiopática, e de 

neuropatia [35]. A classificação da DM proposta pela OMS e pela Associação Americana de 

Diabetes (ADA) inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 (DM1), forma presente em 5% a 10% 

dos casos, resultante da destruição de células beta pancreáticas, normalmente por um processo 

autoimune, com consequente deficiência de insulina; DM tipo 2 (DM2), presente em 90% a 95% 

dos casos, caracterizada por defeitos na ação e secreção da insulina; outros tipos específicos de 

DM (ex. defeitos genéticos na função das células beta, DM induzida por medicamentos, defeitos 

genéticos na ação da insulina, formas incomuns de DM autoimune) e DM gestacional (DG) 

[35,36].  

Ao longo destas três décadas, a prevalência da DM tem vindo a aumentar de forma 

dramática a nível mundial, sendo atualmente considerada pela OMS a pandemia do século XXI, 

com previsões de poder atingir, nos próximos 20 anos, mais de 20% da população mundial. A 

elevada prevalência da DM surge associada ao aumento da prevalência dos fatores de risco 

inerentes a esta patologia, nomeadamente a epidemia da obesidade [37]. Segundo o relatório de 

saúde da OCDE de 2017, Portugal é o país com a taxa de prevalência da DM mais alta da Europa, 

estimando-se que esta afete 13,3% da população portuguesa com idades entre os 20-79 anos [38]. 

Além disso, a DM assume um grande impacto no que respeita a gastos em saúde, representando 

cerca de 1% do PIB Nacional. Por isso mesmo, o Plano Nacional para a Diabetes (PND) tem 
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como principal objetivo desenvolver e implementar programas de prevenção, diagnóstico e 

tratamento precoce da DM [37]. 

2.1.1. A Diabetes Mellitus tipo 2  

A DM2 é a forma mais comum da DM, podendo ocorrer devido a um défice de secreção 

pancreática de insulina ou, mais frequentemente, devido a uma insulinorresistência, em que o 

organismo não consegue utilizar eficazmente a insulina que produz. A fisiopatologia da DM2 

caracteriza-se pela insulinorresistência inicial, seguida de hiperinsulinemia, o que gera o 

fenómeno de glicotoxicidade e de comprometimento gradual das células beta pancreáticas 

[35,39]. O aparecimento de DM2 está muitas vezes associado a erros alimentares, falta de 

exercício físico, estilos de vida não saudáveis, stress, entre outros padrões comportamentais [39]. 

Observa-se uma forte relação entre o Índice de Massa Corporal (IMC) e a DM, sendo a 

prevalência em pessoas obesas (IMC≥30 kg/m2) cerca de quatro vezes superior à das pessoas 

com IMC normal (IMC<25 kg/m2). De entre os vários fatores de risco associados à DM2, 

destacam-se a hipertensão arterial e o perímetro abdominal elevado, sendo estipulados objetivos 

terapêuticos específicos para cada parâmetro [39,40]. Apesar de a DM2 ser o tipo mais comum 

no adulto, geralmente, depois dos 40 anos, tem ocorrido de forma crescente em crianças, 

principalmente em populações com elevada prevalência da doença [41]. São várias as 

complicações associadas a esta patologia que se podem manifestar a curto ou longo prazo, 

nomeadamente as doenças cardiovasculares, a principal causa de morte associada à DM2; 

nefropatia diabética, retinopatia diabética, doença arterial periférica, neuropatia diabética e o pé 

diabético [35]. Por este motivo, é crucial o controlo rigoroso da glicemia, tensão arterial, lípidos 

bem como dos órgãos mais sensíveis (olhos, rins, sistema vascular e nervos periféricos). Já as 

complicações agudas estão associadas a alterações metabólicas mais drásticas e correspondem a 

situações de hipoglicemia, cetoacidose e hiperosmolaridade não cetónica [35,42], prevenidas 

pela adesão à terapêutica.  

2.1.2. Diagnóstico 

Segundo a norma 002/2011 da DGS, o diagnóstico da DM, assim como da hiperglicemia 

intermédia, é feito com base nos parâmetros e valores para o plasma venoso na população em 

geral, presentes no Anexo F [42]. As concentrações de glucose plasmática de não diabéticos 

mantêm-se normalmente num intervalo relativamente estreito, aproximadamente entre 70 e 110 

mg/dL [43]. Os sintomas clássicos da DM são a glicosúria, poliúria, polidipsia, secura na boca, 

diminuição de peso, polifagia, suscetibilidade a infeções, visão turva, dores musculares, prurido, 

designadamente nos órgãos genitais e cetoacidose [35].  
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2.1.3. Terapêutica farmacológica e não farmacológica 

O tratamento da DM2 deve ser personalizado, requerendo, além das modificações do 

estilo de vida, uma escalada progressiva da terapêutica farmacológica. Adicionalmente, a 

determinação dos alvos terapêuticos deve ser estabelecida tendo em conta a esperança de vida, 

os anos de evolução da DM, o risco de hipoglicemia e a presença de outras comorbilidades como 

doença cardiovascular. Quando não é possível controlar a DM através da implementação de 

medidas tendentes à correção de estilos de vida, é necessário iniciar terapêutica com 

antidiabéticos orais em monoterapia. No tratamento farmacológico, a metformina é o fármaco de 

primeira linha sendo que a adição de um segundo fármaco só deve ser feita após otimização das 

medidas não farmacológicas e da terapêutica com metformina. No utente diabético com 

contraindicação para o uso da metformina, está indicada uma sulfonilureia, gliclazida, 

glimepirida ou glipizida, como primeira opção. Em casos de deficiente secreção pancreática está 

indicada a terapêutica com insulinosecretores (sulfonilureias, meglitinidas); em casos de 

insulinorresistência, com insulinossensibilizadores (biguanidas, glitazonas). Existem ainda 

fármacos que atuam ao nível da absorção intestinal de glucose (inibidores das α-glucosidases 

intestinais), ao nível das hormonas gastrointestinais (incretinas GLP-1 e GIP) e ao nível da 

reabsorção de glucose pelo rim (inibidores dos SGLT 2 - co-transportadores de sódio e glucose 

tipo 2). A adição de insulina ao esquema terapêutico acontece se a otimização das medidas não 

farmacológicas e farmacológicas e confirmação da adesão à terapêutica não for suficiente para 

uma adequada compensação metabólica [44].  

2.1.4. A Adesão à terapêutica e a relevância do Seguimento Farmacoterapêutico na 

Diabetes Mellitus 

A adesão à terapêutica é um conceito amplo que não se restringe ao cumprimento da 

terapêutica prescrita, sendo fundamental na avaliação da efetividade dos fármacos. É definida 

como o “grau ou extensão em que o comportamento da pessoa (em relação à toma de medicação, 

ao cumprimento da dieta e alterações de hábitos ou estilos de vida) corresponde às instruções 

veiculadas por um profissional de saúde”. Por isso, existe a necessidade de um acordo entre 

médico e doente mas também entre farmacêutico e doente. A não adesão é um problema de 

etiologia multifatorial, sendo uma das principais causas de insucesso da terapêutica [45]. 

Segundo a OMS, consideram-se cinco grupos de fatores condicionantes da adesão à terapêutica 

[46,47]: fatores sociais, económicos e demográficos, fatores relacionados com os profissionais e 

serviços de saúde, fatores relacionados com a doença e comorbilidades, fatores relacionados com 

a terapêutica e fatores individuais relacionados com o doente.  

Segundo a OMS, a adesão à terapêutica na DM2 assenta na monitorização da glicemia, 

administração da medicação, dieta equilibrada e exercício físico [46]. É possível concluir quanto 
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à não adesão pela presença de níveis de glicemia, pressão arterial e colesterol elevados [48], daí 

a relevância da monitorização do utente diabético. 

Durante o estágio pude constatar, no atendimento ao balcão que a não adesão à 

terapêutica e o desconhecimento do utente acerca da patologia e respetiva terapêutica é, de facto, 

uma realidade. A falta de acompanhamento do doente diabético, após a dispensação clínica, é 

um problema real no circuito do medicamento com grande impacto na efetividade do mesmo. 

Posto isto, a implementação de um serviço de SF no âmbito da DM é uma medida crucial do 

conceito de CF, abordado na parte A, ponto 4, com vista a monitorizar e avaliar de forma 

contínua a terapia do doente, de modo a melhorar a eficácia do medicamento, a detetar problemas 

relacionados com medicamentos (PRM) e a prevenir e resolver os resultados negativos 

associados à medicação (RNM) [49].  

Por isso, a FC surge como um local prestador de cuidados de saúde primários relevante 

no que toca à prevenção da DM, ao detetar e atuar sobre fatores ambientais, socioeconómicos e 

hereditários, ao realizar rastreios à glicemia em jejum e ao promover o SF e a adesão à 

terapêutica.  

2.2. Intervenção Comunitária  

2.2.1. Objetivo 

Neste projeto de intervenção comunitária, foi realizado um rastreio da glicemia capilar 

com os seguintes objetivos: avaliar a adesão à terapêutica e conhecimento do utente diabético 

acerca da patologia e respetiva terapêutica; identificar utentes em risco pelo rastreio da glicemia 

em jejum; produzir material educacional para elucidação dos utentes sobre a patologia; avaliar o 

impacto da intervenção farmacêutica e a viabilidade de um serviço SF na FM no contexto da 

DM.  

2.2.2. Metodologia 

O rastreio da glicemia decorreu durantes duas semanas (de 3 a 15 de junho), das 9 às 

13h, sendo que a intervenção farmacêutica teve uma duração aproximada de quinze minutos. 

Face à existência de uma página de Facebook e de Instagram, constantemente atualizadas, 

aproveitei o alcance que estas redes sociais atingem para divulgar o rastreio, criando um  cartaz 

assim como o plano de divulgação (Anexo J). Os utentes foram abordados ao balcão, tendo sido 

identificados os utentes diabéticos pela medicação aviada, ou por conhecimento prévio dos 

diferentes profissionais de saúde. No que respeita aos utentes em potencial risco de desenvolver 

DM, estes foram interpelados quanto ao interesse em realizar o rastreio. Noutras situações o 

utente atentou à divulgação do rastreio, tendo comparecido ao mesmo por iniciativa. Por vezes, 

o utente recusou participar no rastreio por falta de tempo ou refutando que o controlo era 

realizado no médico.  
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Os dados foram recolhidos com auxílio do Microsoft Excel 16.0,  sendo que foi seguida 

a seguinte ordem de recolha de dados: idade, género, número de medicamentos que o utente 

toma, DM2 diagnosticada (sim vs não), terapêutica atual para a diabetes, insulinodependência 

(sim vs não), tempo de tratamento com insulina, prática de atividade física, tabagismo, consumo 

regular de bebidas alcoólicas, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, história familiar de DM, 

DG prévia e doença cardiovascular diagnosticada. Nesta primeira abordagem foram avaliados os 

seguintes fatores de risco: DG prévia; hipertensão; dislipidemia; idade  45 anos; vida sedentária; 

história familiar de DM em 1º grau e história de doença cardiovascular [37].  

Foi avaliada a glicemia ocasional ou em jejum, nos utentes diabéticos, e apenas em 

jejum no caso de utentes não diagnosticados, em risco de desenvolver a patologia ou com 

interesse em participar no rastreio por uma questão de monitorização. Caso os utentes sem 

diagnóstico de DM2 estivessem em situação pós-prandial, pedia para voltarem no dia a seguir, 

em jejum. A glicemia capilar foi medida utilizando o glicosímetro Countour   XT da Bayer 

(desvio padrão máximo  15 mg/dL), o qual se destina ao controlo da DM pelos doentes e 

profissionais de saúde, através da monitorização das concentrações de glucose no sangue capilar, 

colhido na ponta do dedo. Segundo um estudo de 2016, que comparou os valores obtidos com o 

glicosímetro Contour Ascensia da Bayer (glicemia capilar) com os da recolha de sangue venoso, 

este pode oferecer uma aproximação muito útil dos valores reais de glucose plasmática. Esta 

validação também foi realizada pela Bayer para o glicosímetro usado no rastreio. As diferenças 

entre os valores obtidos parecem ser pouco significativas quando o objetivo é a monitorização, 

sendo que para diagnóstico é sempre necessário a confirmação pela análise laboratorial dos níveis 

de glucose no plasma venoso [50]. Apesar de cada utente possuir valores definidos pelo médico 

como referência, foi considerada a norma da DGS 002/2011 para a avaliação dos níveis de 

glicemia em todos os casos [42]. Também foi avaliado o perímetro abdominal, já que a obesidade 

visceral (homens  94 cm e mulheres  80 cm) é um dos fatores de risco da DM, associada à 

resistência à insulina.  

De seguida, os utentes com diagnóstico de DM2 foram avaliados quanto ao 

conhecimento acerca da terapêutica farmacológica e à adesão à terapêutica. Como medida de 

conhecimento do doente acerca da terapêutica, foi utilizado o questionário original da autoria 

de Garcia-Delgado et al. (2009) [51], na versão portuguesa, traduzida por Salmerón-Rubio et al. 

(2012) [52], designado por Medida do Conhecimento do Doente sobre o seu Medicamento 

(CPM-ES-ES). O questionário consta de 11 questões que recolhem o conhecimento do doente 

sobre o primeiro medicamento que o mesmo refere com indicação para a DM2. As perguntas 

englobadas por este método estão apresentadas no Anexo G. As questões são cotadas em -1, 

quando a resposta é errada; 0 sempre que o doente responde que desconhece a informação pedida; 

1 caso a informação fornecida seja correta, mas não compreenda a informação definida pelos 

critérios pré-definidos pelos autores da escala, para avaliação totalmente correta; e 2 no caso de 
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a resposta ser totalmente correta. Na situação em estudo, os critérios definidos para uma resposta 

correta foram baseados no folheto informativo do medicamento, dado ser uma informação 

acessível ao utente e, por isso, passível de consulta. A pontuação final (CPM global) é obtida 

pela fórmula, abaixo representada, em que cada pergunta pontua com base nas conclusões 

extraídas das técnicas qualitativas [51].  

𝐶𝑃𝑀 =
P1 ∗ 1,1 + P2 ∗ 1,2 + P3 ∗ 1,2 + P4 ∗ 1,2 + P5 ∗ 1,2 + P6 ∗ 0,85 + P7 ∗ 0,85 + P8 ∗ 0,85 + P9 ∗ 1,1 + P10 ∗ 0,85 + P11 ∗ 0,6

11
 

O valor obtido situa-se entre 0 e 2 e categoriza-se em: 0 a 0,59 pontos, não conhece; de 

0,60 a 1,26, conhecimento insuficiente; ambas correspondentes à categoria geral desconhece; de 

1,27 a 1,60, conhecimento suficiente; de 1,61 a 2 pontos, conhecimento ótimo, estas últimas 

correspondentes à categoria conhece [51]. Como suporte da informação relevante a fornecer ao 

utente acerca da patologia, recorri ao Questionário de Conhecimentos de Berbés, validado por 

Pérez, Rodríguez e García (2003) para ser utilizado em FC [53], o qual se baseia numa série de 

questões acerca do conhecimento da patologia como as complicações da DM, hábitos de higiene 

e medidas não farmacológicas. 

A adesão à terapêutica foi avaliada pela Escala de Morisky de oito itens, versão em 

português da Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) [54]. A escala, representada no 

anexo H, é composta por oito questões, sendo as sete primeiras respondidas de forma dicotómica 

(Sim vs Não), de modo a evitar vieses de respostas positivas dos doentes. A cada resposta 

negativa é atribuído um ponto, exceto na quinta questão. A última questão utiliza a escala de 

Likert de 5 pontos, na qual o utente deve especificar a sua concordância com a afirmação: nunca, 

quase nunca, às vezes, frequentemente ou sempre. Uma forte adesão corresponde a uma soma de 

8 pontos; média adesão, entre 6 a 8 pontos; e fraca adesão, uma soma inferior a 6 pontos. Além 

disso, a escala pode também dividir os utentes em não aderentes, se a pontuação for inferior a 6 

pontos; aderentes se a pontuação for igual ou superior a 6 [54,55]. 

Numa fase final da entrevista farmacêutica, foi avaliado o interesse do utente em 

usufruir de um serviço de SF na FM, sendo o utente questionado acerca do interesse pessoal ou 

geral no serviço e da viabilidade do mesmo, caso fosse um serviço pago. Foram colocadas três 

questões neste âmbito: 1) “Gostava de usufruir de um serviço de SF na FM?”; 2) “Aderiria a este 

serviço se fosse pago?”; 3) “Qual considera ser o valor mais viável para um serviço deste género, 

3, 5 ou 7 euros?”. Estas três possibilidades de preço foram definidas perante uma análise dos 

preços dos serviços farmacêuticos disponibilizados na FM, assim como do ordenado base do 

farmacêutico por hora. 

 Por fim, criei e forneci um folheto informativo (Anexo K) com todas as informações 

relevantes acerca da patologia, voltando a reforçar alguns pontos como a sintomatologia 

associada a episódios de hipo e hiperglicemia. 
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2.2.3. Resultados e Discussão 

Foram analisados dados de 30 utentes, sendo que os resultados obtidos se encontram 

apresentados sob a forma de gráficos de barras no Anexo L.  

A idade média dos utentes integrantes do rastreio foi de 66,8 ± 13,5, prevalecendo assim 

a população idosa (idade igual ou superior a 65 anos [56]), tendo o sexo feminino prevalecido na 

adesão ao rastreio (73%). A maior parte dos utentes era polimedicada (5 ou mais medicamentos 

por dia), tendo sido obtida uma média de 4,7 ± 2,6 medicamentos por dia. No que respeita ao 

diagnóstico de DM, 57% dos utentes estavam diagnosticados com DM2, 40% não, verificando-

se apenas um caso de DG (3%). Na população diabética (57% dos utentes), a terapêutica mais 

comum era a metformina (88% dos utentes em monoterapia e terapêutica combinada), sendo que 

18% se encontrava em terapêutica com metformina 500 mg, 6% metformina 700 mg, 35% 

metformina 850 mg, 12% metformina 1000 mg. Os restantes regimes terapêuticos (17%) 

corresponderam a uma terapêutica combinada: metformina 850 mg e gliclazida 30 mg; 

sitagliptina e metformina (50/1000 mg) e glibenclamida 5 mg; linagliptina e metformina (2,5/850 

mg); sitagliptina 100 mg e glicazida 30 mg; sitaglipina e metformina (50/1000 mg). Não se 

verificou nenhuma situação de terapêutica com insulina. Quando questionados sobre o(s) 

medicamento(s) que toma(m) para a DM, nem todos os utentes souberam identificar de forma 

imediata a medicação, porém, pude ter acesso à medicação do utente previamente aviada ou então 

referi algumas possibilidades de medicação assentindo ou não o utente a seu respeito. 

Em relação aos hábitos de vida, cuja análise geral surge representada no Anexo L, 

Gráfico 1, 63% praticavam exercício físico, tendo este sido considerado de natureza variada, e 

37% referiram que possuíam uma vida sedentária. De entre os utentes com diagnóstico de DM2, 

59% referiram praticar exercício físico. Os hábitos tabágicos foram pouco relevantes na 

população em estudo, sendo que apenas cinco utentes referiram ser fumadores (17%) e dois ex-

fumadores (7%). De entre os utentes com DM2, apenas dois utentes referiram ser fumadores 

(12%). Os hábitos de consumo de bebidas alcoólicas eram também raros nos utentes 

participantes, tendo apenas um utente com DM2 referido que consome regularmente. Foi 

avaliada a existência de outras comorbilidades associadas (Anexo L, Gráfico 2) a um aumento 

do risco de desenvolver DM2, sendo que 70% dos utentes referiu o diagnóstico de hipertensão 

arterial e 67% de hipercolesterolemia, encontrando-se medicados. Entre os utentes com DM2, 

82% referiu diagnóstico de hipertensão arterial e 71% de hipercolesterolemia. Apenas 13% 

possuía diagnóstico de doença cardiovascular, sendo que, na grande maioria dos casos, o utente 

se encontrava numa terapêutica de prevenção. Quanto à existência de história familiar de DM, 

43% referiu que pais e/ou irmãos foram diagnosticados com DM, 3% não soube responder e 53% 

não possuía antecedentes (Anexo L, Gráfico 3). De entre os utentes com DM2, a figura foi de 

59% com antecedentes pelo que há uma relação evidente entre os fatores de risco mencionados 

e o desenvolvimento de DM.  
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De seguida, procedi à medição da glicemia capilar e do perímetro abdominal. Em 83% 

dos casos, o utente encontrava-se em jejum de pelo menos 8 horas. No caso dos utentes que não 

estavam em jejum, questionei as horas da última refeição e ainda o tipo de refeição que tinham 

feito, de modo a olhar de forma mais crítica para o valor posteriormente obtido. O valor médio 

obtido para a glicemia capilar foi de 148  74 mg/dL. De entre os utentes com diagnóstico de 

DM2, apenas dois se encontravam com os valores de glicemia muito elevados (334 e 401 mg/dL). 

Constatei que nem todos os utentes diabéticos tinham uma noção dos valores normais de 

glicemia, nem dos valores de referência para o seu caso. No que respeita ao perímetro abdominal, 

nos utentes do sexo feminino a média foi de 100  19 cm, excluindo a utente grávida; no sexo 

masculino foi de 110  7 cm, valores estes que ultrapassam os parâmetros desejados, segundo a 

norma 017/2013 relativa à avaliação antropométrica no adulto, pelo que se associam a um 

aumento do risco de complicações metabólicas [57].  

Duas utentes regressaram à farmácia, por recomendação minha, na segunda semana do 

rastreio para voltar a controlar a glicemia. Num dos casos, a utente era diabética tendo na primeira 

medição apresentado um valor de glicemia pós-prandial de 401 mg/dL. Uma vez que a utente 

referiu que o médico sugeriu a toma da associação de sitagliptina e metformina (50/1000 mg) 

duas ou mesmo três vezes ao dia, caso os níveis estivessem descontrolados, aconselhei a que 

passasse a tomar o medicamento três vezes ao dia. Sugeri também que voltasse na semana 

seguinte para confirmar o valor em jejum, tendo este sido de 280mg/dL, um valor considerado, 

mesmo assim, elevado, pelo que referenciei ao médico para confirmar com as análises ao sangue, 

tendo a utente seguido o conselho. A outra situação correspondeu a uma utente em risco de 

desenvolver DM com um valor de glicemia em jejum superior a 126 mg/dL nas duas medições 

espaçadas de uma semana (1º valor - 139 mg/dL e 2º valor - 140 mg/dL). Perante estes resultados, 

referi à utente que poderia estar perante um diagnóstico de DM que deveria ser confirmado pelas 

análises ao sangue. Além disso, alertei para os vários fatores de risco presentes na utente como o 

perímetro abdominal (139 cm), hipertensão e história familiar de DM. Foi identificada uma 

segunda utente de risco a qual apresentou um valor de glicemia de 145 mg/dL e como fatores de 

risco a hipertensão e perímetro abdominal de 97 cm. Esta última não pôde regressar à farmácia, 

porém, referiu que iria fazer análises em breve. 

Foram identificadas duas utentes com anomalia da glicemia em jejum com valores de 

glicemia em jejum de 120 mg/dL e 123 mg/dL respetivamente, ambas com hipertensão e 

hipercolesterolemia controladas; com um perímetro abdominal superior 80 cm e sem história 

familiar de DM. Uma das utentes referiu que costumava ter muitas vezes a boca seca, tendo 

alertado para o facto de ser um dos sintomas associados aos altos níveis de açúcar no sangue. 

Enfatizei a importância da adoção de um estilo de vida saudável, com destaque para a prática de 

exercício físico com vista a diminuir a gordura visceral, já que os cuidados na alimentação 
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pareceram ser adequados. Além disso, mencionei que seria relevante fazerem análises ao sangue 

proximamente.  

A respeito do questionário Medida do Conhecimento do Doente sobre o seu 

Medicamento (CPM-ES-ES), foram considerados os medicamentos apresentados no Anexo I. 

Segundo os autores, o doente deve saber para que toma o seu medicamento e reconhecer a sua 

efetividade. Deve também ter um conhecimento seguro acerca da quantidade de medicamento a 

tomar ou aplicar, como executar a toma, com que frequência e a duração do tratamento. Conhecer 

os possíveis efeitos adversos, precauções a ter, contraindicações, interações medicamento-

medicamento e medicamento-alimento e condições de conservação também contribui para o 

aumento da segurança relacionada com o uso dos medicamentos [59]. Neste questionário, foi 

obtido um valor médio de 1,06  0,26 pelo que se considera que a maior parte dos utentes conhece 

de forma insuficiente a sua terapêutica, pertencendo à categoria geral desconhece. Analisando 

com mais pormenor, 6% dos utentes demonstraram não conhecer a sua terapêutica, 76% ter um 

conhecimento insuficiente, 18% um conhecimento suficiente e nenhum utente revelou um 

conhecimento ótimo da sua terapêutica (Anexo L, Gráfico 4). De forma mais simples, 82% dos 

utentes pertence à categoria desconhece e 18% à categoria conhece. Pode-se concluir pela análise 

conjunta com os dados demográficos que um conhecimento suficiente acerca do medicamento é 

mais comum em idades mais jovens (p<0,05), isto é, entre os 50 e os 60 anos de idade, faixa 

etária jovem considerada entre os dois grupos definidos: 50-60 anos e 69-90 anos de idade. Além 

disso, doentes que se encontram há mais tempo sob terapêutica (mais de 10 anos) não apresentam 

uma diferença estatisticamente significativa (p>0.05) quanto ao conhecimento da terapêutica, em 

relação aos que se encontram há menos tempo (0 a 10 anos). O utente que revelou mais 

conhecimento acerca da patologia (CPM = 1,44) foi aquele que foi diagnosticado recentemente 

com a DM2 e também de idade mais jovem. Apesar de existirem evidências de que o 

conhecimento se vai adquirindo com o tempo de convivência com a doença, o facto de a amostra 

ser maioritariamente idosa e caracterizada pelo baixo nível educacional são entraves para a 

educação efetiva da DM e, consequentemente, poderão justificar a obtenção deste resultado 

inconsistente [58].  

Os resultados e discussão das questões pré-definidas pela Medida do Conhecimento do 

Doente sobre o seu Medicamento (CPM-ES-ES), encontram-se a seguir apresentados: 

1) Para que tem de tomar/utilizar este medicamento?: 100% dos utentes responderam 

DM, resposta de acordo com o RCM (pontuação de 2). 

2) Quanto deve tomar/utilizar deste medicamento?: 100% dos utentes responderam que 

tomavam o medicamento 1, 2 ou 3 vezes por dia, referindo o respetivo momento do dia, respostas 

que coincidem com as orientações comuns posológicas e presentes no RCM dos respetivos 

medicamentos em estudo (pontuação de 2). 
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3) Quando tem de tomar/utilizar este medicamento?: 88% referiu que o medicamento é 

tomado durante ou logo após a refeição (pontuação de 2); um utente referiu que tomava depois 

de comer ou em jejum quando por vezes se esquecia, pelo que demonstrou um conhecimento 

parcial acerca da posologia (pontuação de 1); um utente demonstrou total desconhecimento 

acerca da patologia e respetiva terapêutica (pontuação de -1). 

4) Até quando tem de tomar/utilizar este medicamento?: apenas um utente, 

recentemente diagnosticado, respondeu de forma completa, referindo que a duração da 

terapêutica dependeria também do sucesso das medidas não farmacológicas que, no seu caso, 

poderiam vir a ser suficientes para controlar a patologia (pontuação de 2). Dos restantes, 71% 

referiram que seria para sempre, o que corresponde a uma raciocínio correto, dado tratar-se de 

um doença crónica, porém, sem a noção de que existe, por vezes, a necessidade de ajuste 

terapêutico, quer de dose, quer de medicamento (pontuação de 1). Os restantes 24% referiram 

que não sabiam ou que o médico sabia (pontuação 0).  

5) Como deve tomar/utilizar este medicamento?: 65 % referiu que tomava com um copo 

de água durante ou depois de comer (pontuação de 2); apenas um utente (6%) respondeu de forma 

incompleta, pelo facto de tomar ora com leite ora com água (pontuação de 1); 29% respondeu 

erradamente, nomeadamente referindo a toma de metformina em jejum (pontuação de -1). 

6) Deve ter alguma precaução enquanto toma/utiliza este medicamento?: 88% 

desconhecia a resposta à questão (pontuação de 0); 12% referiu que não existia nenhuma 

precaução com o medicamento em questão (pontuação -1).  

7) Que efeitos adversos conhece deste medicamento?: 12% referiu que a diarreia é um 

efeito adverso conhecido (pontuação de 1); 88% desconhecia a resposta (pontuação de 0). 

8) Em que situações ou casos não deve tomar/utilizar este medicamento?: 12% referiu 

a situação da cirurgia (pontuação de 1); 88% desconhecia (pontuação de 0). 

9) Como é que sabe se o medicamento faz efeito?: 24% referiu que conhecia os sintomas 

de hipoglicemia (ex. suores frios) ou hiperglicemia (boca seca) e que o controlo também poderia 

ser feito com o glicosímetro (pontuação 2). 58% referiu apenas os sintomas ou o controlo com o 

medidor de glucose (pontuação de 1). 18% não soube responder à questão (pontuação de 0).  

10) Que medicamentos ou alimentos deve evitar enquanto usa/utiliza este 

medicamento?: Com exceção de um utente, que referiu que o médico não alertou para nenhuma 

interação em especial (1), todos os outros (94%) referiram desconhecer possíveis interações (0).  

11) Que cuidados deve ter para manter em bom estado de conservação o seu 

medicamento?: A grande maioria dos utentes (94%) referiu um local adequado para conservação 

do medicamento dentro da embalagem secundária (pontuação de 2). Apenas um utente referiu 

que colocava o blister na mesa da cozinha (pontuação de 1).  

Para a avaliação da adesão à terapêutica recorri à Escala de Morisky de oito itens 

(Anexo H) por se tratar do método indireto mais utilizado a nível mundial para avaliar a adesão, 
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o qual assenta numa abordagem prática, de custo e tempo reduzidos. Apesar de esta escala ter 

sido desenvolvida para medir a adesão à terapêutica na hipertensão, já foi validada para outras 

doenças nomeadamente para a DM2 [55]. Nesta avaliação obteve-se uma média de 6,5  2,0 

pontos (adesão média). Verificou-se uma forte adesão (soma de 8 pontos) em 53% dos utentes; 

média adesão em 6% (soma entre os 6 e os 8 pontos); fraca adesão (soma inferior a 6 pontos) em 

41% dos casos (Anexo L, Gráfico 5). Procedendo-se a uma análise subjetiva e de acordo com 

os critérios da OMS relativos aos fatores condicionantes da adesão à terapêutica abordados no 

ponto 2.1.4., a fraca adesão foi essencialmente justificada pelos fatores sociais, económicos e 

demográficos como a pobreza, status socioeconómico baixo, analfabetismo e o desemprego. Na 

verdade, os idosos, que englobaram a maioria dos utentes com DM2 (65%), são considerados o 

principal grupo de risco face à prevalência da polimedicação, assim como deterioração de 

algumas faculdades, como a memória e a destreza pessoal. Além disso, surgiram associados 

fatores relacionados com os profissionais de saúde, como por exemplo numa situação em que o 

utente não fazia o autocontrolo por o médico considerar desnecessário e não confiar nos valores 

do medidor. Também estiveram envolvidos fatores relacionados com a terapêutica como a falta 

de instruções claras sobre a posologia e efeitos adversos [46,47].  

De um modo geral, concluiu-se que existe um maior número de utentes com forte adesão 

à terapêutica do que com um conhecimento suficiente acerca da mesma, o que pode ser 

justificado pelo facto de os utentes confiarem nos profissionais de saúde, dado existir um 

acompanhamento do doente diabético pelo médico. Também é possível concluir que o 

desconhecimento do utente acerca da terapêutica não determina a falta de adesão à terapêutica. 

Quanto à influência da adesão e do conhecimento no controlo da patologia, avaliado pela 

glicemia capilar, é possível retirar algumas conclusões. Em relação à influência da adesão, dos 

utentes cuja adesão é forte (53%), a média dos valores de glicemia correspondeu a 165  75 

mg/dL; o único utente que demonstrou adesão média apresentou um valor de glicemia de 156 

mg/dL; o valor médio de glicemia nos utentes com fraca adesão (41%) foi de 197    95 mg/dL. 

No tocante à relação do conhecimento com o controlo, o único utente que demonstrou não 

conhecer a sua terapêutica (6%) apresentou um valor de 157 mg/dL; os utentes com 

conhecimento insuficiente (76%) apresentaram uma média de 179  90 mg/dL; dos que 

revelaram conhecimento suficiente (18%), 135  20 mg/dL. Contudo, não se verificou correlação 

significativa entre os valores de glicemia e a adesão à terapêutica (p>0.05) ou o conhecimento 

sobre a mesma (p>0.05). No que respeita à relação adesão-conhecimento, utentes com 

conhecimento suficiente demonstraram uma adesão forte de (8  1,5); com conhecimento 

insuficiente, adesão média (6,8  1,5) e o único utente que demonstrou não conhecer apresentou 

uma adesão fraca (0,5). Porém, esta relação também não é significativa (p>0.05). 
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Por último, foi avaliado o interesse do utente em usufruir de um serviço de SF na FM. 

Nestas questões foram incluídos todos os utentes participantes no rastreio de modo a recolher 

uma opinião geral da viabilidade do serviço. Esclareci que o serviço constaria de uma série de 

pontos mencionados no rastreio, da identificação de problemas relacionados com a medicação e 

de resultados negativos ou positivos da mesma. 87% (26/30) respondeu que aderiria ao serviço 

ou que faria todo o sentido implementá-lo; dos 26 utentes que referiram aderir, apenas um utente 

referiu que aderiria ao serviço se este fosse gratuito. De entre os 25 utentes (83%) que 

responderam aderir ao serviço se fosse pago, 72% sugeriu 3 euros, mencionando que as 

capacidades financeiras eram diminutas; 28% sugeriu os 5 euros. Vários utentes alertaram para 

a relevância do serviço, referindo que deveria ser alvo de comparticipação. Perante este feedback, 

concluiu-se que um serviço de SF é de interesse geral, contudo ao preço mais baixo definido.  

A principal limitação deste estudo prendeu-se com a pequena amostra analisada, não 

sendo esta suficientemente representativa para que se possam extrapolar os resultados para a 

população diabética em geral. A duração do rastreio, por vezes superior a quinze minutos, foi 

causa importante para aquisição de uma amostra pouco significativa.  

Neste projeto de intervenção comunitária tive a oportunidade de aplicar todo o 

conhecimento pré-adquirido acerca da DM, assim como rever conceitos que considerei cruciais 

facultar ao longo da entrevista farmacêutica. Na recolha dos dados demográficos procurei alertar, 

com destaque para o utente diabético, para a necessidade da adoção de estilos de vida saudáveis, 

referindo alguns exemplos. Pude ter conversas mais longas com alguns utentes que 

demonstraram um grande interesse relativo aos cuidados na alimentação, tendo feito, no 

momento, uma lista dos alimentos com maior e menor índice glicémico, consultando bases de 

dados e imagens ilustrativas. 

Na avaliação do conhecimento acerca da terapêutica pude realizar uma série de 

intervenções. No que respeita à posologia e esquema terapêutico, referi, nomeadamente, a 

importância da toma da metformina durante ou logo após a refeição e as razões para tal [59], 

tendo para isso explicado o mecanismo de ação do fármaco de forma simples. Em todos os casos 

em que se verificou a toma incorreta, o utente agradeceu a minha intervenção, afirmando que iria 

corrigir a situação. 

Quanto às precauções a tomar, com base no RCM dos diferentes medicamentos em 

estudo [59], alertei para a importância de respeitar o regime alimentar, em fazer exercício físico 

regular e vigiar regularmente o controlo glicémico. Referi que uma dieta com uma distribuição 

regular do consumo de hidratos de carbono, ao longo do dia, assume ainda mais relevância em 

medicamentos como a gliclazida, dado os episódios de hipoglicemia associados. Mencionei 

também que o utente deveria, além de evitar dietas hipocalóricas, ter precauções adicionais 

aquando de um esforço prolongado ou extenuante, após consumo de álcool ou perante a 

administração de uma associação de agentes hipoglicemiantes. Em doentes com excesso de peso, 
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referi que deveriam consultar um nutricionista, no sentido de estabelecer uma dieta de restrição 

calórica. No caso da metformina isolada ou em combinação, alertei para a necessidade de 

precaução com a dosagem da mesma em casos de agravamento agudo da função renal, doença 

cardiorrespiratória ou sepsia, dado existir uma acumulação do fármaco, que aumenta o risco de 

acidose lática, tendo mencionado os sintomas de desidratação associados (diarreia ou vómitos 

graves, febre ou redução da ingestão de líquidos), alertando para a necessidade de interromper a 

metformina nestes casos. É evidente o desconhecimento total acerca destas precauções, com 

exceção das situações de cirurgia referidas por alguns utentes. 

Ao nível das reações adversas, no caso das biguanidas referi o aumento do trânsito 

intestinal, a dispepsia e, mais raramente, a acidose lática, prurido e urticária; nas sulfonilureias, 

alertei, mais uma vez, para a hipoglicemia e o aumento do peso; nos inibidores da 

dipeptidilpeptidase IV, mencionei efeitos secundários raros como a urticária. Neste ponto 

procurei referir apenas o que achava pertinente e adaptado a cada situação, dado que o 

conhecimento acerca destes efeitos pode ter impacto na adesão à terapêutica [59]. 

Nas contraindicações fui bastante sucinta dado não ter identificado nenhum caso de 

não adequabilidade do medicamento: alertei para a contraindicação da metformina em 

insuficiência renal e/ou hepática moderada ou severa e insuficiência respiratória e/ou cardíaca 

grave; nas sulfonilureias como a gliclazida alertei para casos de doença grave; nos inibidores da 

dipeptidilpeptidase IV como a sitagliptina e a linaglipina, referi a contraindicação na DM tipo 1 

ou secundária a doença hepática [59]. 

Na questão dos indicadores de efetividade, alertei para o facto de o teste de glicemia 

capilar ser a forma mais prática e eficaz de controlo da DM2, o qual deve ser realizado 

diariamente e várias vezes ao dia, antes e após as refeições. Nos casos em que o utente não fazia 

autocontrolo, procurei explicar a importância em falar abertamente com o médico, solicitando o 

medidor e a prescrição das tiras e lancetas. 

Nas interações medicamento-medicamento alertei para a importância do controlo 

rigoroso da glicemia, principalmente nos utentes com outras comorbilidades associadas e, por 

isso, polimedicados, nomeadamente com anti-hipertensores e hipolipemiantes. A estes utentes, 

apresentei alguns exemplos de interações como com os diuréticos tiazídicos, os quais 

antagonizam o efeito hipoglicemiante dos antidiabéticos orais; ou com as estatinas e os fibratos 

que podem também interagir, embora o impacto seja menor nos níveis de glucose. Nos utentes 

do sexo feminino referi que os estrógenos em contracetivos orais combinados antagonizam o 

efeito hipoglicemiante dos antidiabéticos [59]. Alertei também para os agentes anticolinérgicos 

que aumentam a biodisponibilidade oral da metformina, potenciando os seus efeitos adversos. 

Uma vez que nenhum dos utentes referiu encontrar-se numa terapêutica fitotrápica, apenas alertei 

para interações conhecidas, num ou noutro caso, dado o interesse manifesto do utente. Alertei 

para o grande número de interações associadas ao hipericão, assim como interações específicas 
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entre antidiabéticos orais e o aloe vera, ginseng e a levocarnitina, referindo de uma forma 

simplificada que estes produtos interferem com o metabolismo de fármacos antidiabéticos [60]. 

A respeito das interações medicamento-alimento esclareci que não havia preocupação neste 

aspeto, dado encontrar-se provado que apenas a nateglinida apresenta interação com alimentos 

clinicamente importantes, pela redução da sua absorção [61]. Alertei também para o consumo 

excessivo de álcool, uma vez que pode aumentar o risco de acidose lática [59]. 

 Na última questão da conservação, alertei apenas um utente para o facto de as 

condições de humidade e temperatura de uma cozinha não serem sempre adequadas à 

conservação do seu medicamento. 

Este projeto, além de ter assumido extrema relevância para o utente, face à promoção 

de hábitos saudáveis e aumento do conhecimento do utente acerca da patologia e respetiva 

terapêutica, gerou impacto na visão da farmácia quanto à viabilidade de um serviço de SF e à 

adesão a este tipo de ações de educação para a saúde mais completas e direcionadas. Apesar de 

o DT assumir a relevância do serviço, declarou que a FM não poderá suportar financeiramente o 

serviço, mesmo estabelecendo um valor de 3 euros por consulta, o qual foi aceite pela grande 

maioria dos utentes. No entanto, é necessário extrapolar esta opinião e ter em consideração que 

os utentes que adeririam ao serviço seriam de uma classe económica muito baixa, sem poder 

financeiro para recorrer ao SF com a necessária frequência para atingir os melhores resultados 

em saúde, pelo que a solução para a implementação deste e de outros serviços farmacêuticos 

passa pela comparticipação do Estado.  

Conclusão  

Culmina a última grande etapa do MICF, na qual pude descobrir aquilo que me motiva 

e aplicar aquilo que aprendi de forma mais enriquecedora, sensível e ágil em prol do bem-estar e 

da saúde do utente. Validei com o meu olhar e experiência que o farmacêutico se diferencia de 

qualquer profissional de saúde, pela proximidade ao utente e por ser dotado do melhor 

conhecimento acerca do medicamento.  

Ao longo dos cinco anos, encarei cada dia como um momento de aprendizagem e de 

crescimento, todavia, foi neste contacto com o mundo que passei a olhar de forma holística para 

o utente, para sua patologia, a sua terapêutica, o seu bem-estar, refletindo sobre cada situação 

com bases científicas, ainda que de forma individualizada. Sem dúvida que a maior motivação 

ao longo do estágio foi, para além de ter trabalhado com uma excelente equipa, o contacto com 

cada utente, procurando transmitir o meu saber, o meu saber ser e meu saber estar em todas as 

situações, ainda que com um receio inicial de eventualmente falhar, mas procurando sempre a 

resposta imediata através dos meios disponíveis. 

Realizei dois projetos, um dos quais focado na realidade económica das farmácias em 

Portugal, na desvalorização do medicamento e consequentes faltas e no impacto  das mesmas na 
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saúde e bem-estar do utente; o outro voltado para o utente, através do qual pude avaliar o 

conhecimento e adesão à terapêutica, assim como a viabilidade de um serviço de seguimento 

farmacoterapêutico no âmbito da Diabetes Mellitus. Constatei que o papel do farmacêutico, 

integrado nos cuidados farmacêuticos, deve ser mais valorizado e implementado de forma 

urgente em contexto de Farmácia Comunitária, pois senti que, com a minha intervenção, foram 

vários os utentes que ficaram mais conhecedores acerca da sua patologia, terapêutica e que, 

inclusive, referiram que iriam mudar determinados hábitos. Foi, deveras, gratificante ouvir um 

“obrigado”, no final de cada consulta farmacêutica, e perceber que o farmacêutico faz, de facto, 

a diferença.  

O estágio curricular abriu-me as portas para tomar decisões mais concretas em relação 

ao meu futuro, deu-me espaço para questionar quem sou e o que quero de forma mais racional. 

A certeza que extraio, após esta experiência, é que, qualquer que seja o meu rumo no futuro, 

quero exercer uma atividade sempre tendo como principal foco o bem-estar dos que me rodeiam. 
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52. Salmerón Rubio J, Iglésias-Ferreira P, García Delgado P, Mateus-Santos H, Martínez-

Martínez F. Adaptação intercultural para português europeu do questionário 

"Conocimiento del Paciente sobre sus Medicamentos" (CPM-ES-ES). Ciência & Saúde 

Coletiva, 18: 3633–3644.  

53. Pérez, JAF, Rodríguez, NFA, García, MMG (2003) Diseño y validación de un 

cuestionario de conocimientos sobre diabetes en pacientes de farmacia comunitaria. 

Pharmaceutical Care España. 5: 268-274.  

54. Morisky LW, Levine DM (1986). Concurrent and predictive validity of a self- reported 

measure of medication adherence. Medical Care. 24: 67-74. 

55. Tandon, S, Chew M, Eklu-Gadegbeku CK, Shermock, KM, Morisky DE (2015). 

Validation and psychometric properties of the 8-item Morisky Medication Adherence 

https://www.dgs.pt/
https://www.dgs.pt/
https://www.who.int/


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Moderna 45 

Scale (MMAS-8) in Type 2 diabetes patients in sub-Saharan Africa. Diabetes Research 

and Clinical Practice. 110: 129–136. 

56. Direção Geral da Saúde (DGS): Circular normativa n.º 13/DGCG. Acessível em 

https://www.dgs.pt [acedido em 10 de julho]. 

57. Direção Geral da Saúde (DGS): Norma nº017/2013. Acessível em https://www.dgs.pt 

[acedido em 10 de julho]. 

58. Oliveira Carvalho Dias NM (2014). Variáveis Psicossociais Associadas à Adesão à 
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Anexos 

Anexo A -  Lista de Medicamentos Projeto Via verde do Medicamento (Circular 

Informativa N.º 019/CD/100.20.200). 
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Anexo B   

 

Tabela 1. Tipos de Receitas Eletrónicas Materializadas. 

 

CE Prescrição de câmaras expansoras 

EU Prescrição de medicamentos para aquisição noutro Estado-membro 

MA Prescrição de medicamentos alergénicos destinados a doente específico 

MDB Prescrição de produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus 

MDT Prescrição de produtos dietéticos 

MM Prescrição de medicamentos manipulados 

OUT Prescrição de outros produtos (ex. suplementos alimentares) 

RE Prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo 

RN Prescrição de medicamentos 

 

Tabela 2. Tipos de linhas nas Receitas Eletrónicas Desmaterializadas. 

 

LCE Linha de prescrição de câmaras expansoras 

LE Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo 

LMA Prescrição de medicamentos alergénicos destinados a doente específico 

LMDB Linha de prescrição de produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus 

LMDT Linha de prescrição de produtos dietéticos 

LMM Linha de prescrição de medicamentos manipulados 

LN Linha de prescrição de medicamentos 

LOUT Prescrição de outros produtos 
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Anexo C - Suporte em papel para recolha de faltas. 

 

Anexo D - Gráficos representativos dos resultados obtidos no projeto I - Avaliação do 

número de faltas durante a dispensa de medicamentos na Farmácia Moderna nos meses 

de maio e junho - integração no contexto económico atual da Farmácia Comunitária e o 

impacto para o utente. 

 

 
 

 

15%

31%
51%

3%

GRÁF. 1 RAZÃO PARA FALTA DE MEDICAMENTO

1 - Rutura no armazenista 2 - Rutura no laboratório

3 - rutura no stock da farmácia 4 - Cessação de comercialização

Medicamento 

(DCI, dosagem, 

laboratório) 

Razões para a falta (1- 

rutura no armazenista, 2 - 

rutura no laboratório, 3- 

rutura no stock da 

farmácia, 4 - cessação de 

comercialização) 
 

Solução adotada 

e 

Impacto para o 

utente  

Foi cumprido o DL n.º 75/2016 

relativamente ao abastecimento de 

medicamentos e entrega ao utente 

em tempo útil (Deliberação nº 

021/CD/2011) 

Sim - S 

Não - N 
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 Anexo E - Grupos Farmacoterapêuticos englobados nas faltas de MSRM e MNSRM 

nos meses de maio e junho. 

 

% Individual de 

faltas 

 

Grupos farmacoterapêuticos 

 

 

 

 

0,5% (1 em 201) 

10.1 Anti-histamínicos; 11.3 Vitaminas e sais minerais; 13.6 

Associações de antibacterianos, antifúngicos e corticosteroides; 13.7  

Adjuvantes da cicatrização; 15.1 Anti-infeciosos tópicos; 15.2 Anti-

inflamatórios; 18.1 Vacinas (simples e conjugadas); 2.11 

Medicamentos usados na enxaqueca; 2.12 Analgésicos 

estupefacientes; 2.7 Antieméticos e antivertiginosos; 6.9 

Medicamentos que atuam no fígado e vias biliares; 11.3 Vitaminas e 

sais minerais + 12.2 Corretivos das alterações hidroelectrolíticas; 7.4 

Outros medicamentos usados em disfunções geniturinárias e 3.4 Anti-

hipertensores. 

 

1% (2 em 201) 

1.4 Antiparasitários; 15.4 Medicamentos usados no tratamento do 

glaucoma; 16.2 Hormonas e anti-hormonas; 2.1 Anestésicos gerais; 

2.13 Outros medicamentos com ação no sistema nervoso central; 2.3 

Relaxantes musculares; 6.6 Suplementos enzimáticos, bacilos lácteos 

e análogos; 8.3 Hormonas da tiroide e antitiroideus. 

 

 

1,5% (3 em 201) 

1.1 Antibacterianos; 13.1 Anti-infecciosos de aplicação na pele; 13.4 

Medicamentos para tratamento da acne e da rosácea; 2.6 

Antiepilépticos e anticonvulsivantes; 3.2 Antiarrítmicos; 6.3 

Modificadores da motilidade gastrointestinal; 9.6 Medicamentos que 

atuam no osso e no metabolismo do cálcio 

 

2% (4 em 201) 

2.5 Antiparkinsónicos; 2.8 Estimulantes inespecíficos do sistema 

nervoso central; 6.2 Antiácidos e antiulcerosos; 6.4 antiespasmódicos;  

9.1 Anti-inflamatórios não esteroides. 

2,5% (5 em 201) 5.1 Antiasmáticos e broncodilatadores. 

3,5% (7 em 201) 8.5 Hormonas sexuais. 

5%

51%

16%

25%

2%
1%

GRÁF.2. SOLUÇÃO ADOTADA

Sem alternativa

Encomendado ao fornecedor / laboratório / VVM

Não quis levar alternativa

Optou por outro laboratório

Não podia esperar pela encomenda

Troca de embalagem
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Anexo F - Diagnóstico e classificação da Diabetes Mellitus [42]. 

 

 

 

Diagnóstico 

DM 

a) glicemia em jejum  126 mg/dl; b) sintomas clássicos e glicemia 

ocasional  200mg/dl; c) glicemia  200mg/dl às 2 horas, na prova de 

tolerância à glucose oral (PTGO) com 75g de glucose; d) Hemoglobina 

glicada A1c (HbA1c)  6,5%.  

Numa pessoa assintomática, o diagnóstico deve ser confirmado numa 

segunda análise repetida após uma a duas semanas. 

Diagnóstico 

hiperglicemia 

intermédia 

a) anomalia da glicemia em jejum (glicemia   110 e  126 mg/dl); b) 

tolerância diminuída à glucose (glicemia às 2 horas na PTGO   140 e  

200 mg/dl). 

 

Anexo G - Questões referentes ao questionário Medida do Conhecimento do Doente 

sobre o seu Medicamento (CPM-ES-ES). 

 

1) Indicação Para que tem de tomar/utilizar este medicamento? 

2) Posologia Quanto deve tomar/utilizar deste medicamento? 

3) Esquema terapêutico Quando tem de tomar/utilizar este medicamento? 

4) Duração Até quando tem de tomar/utilizar este 

medicamento? 

5) Forma de administração Como deve tomar/utilizar este medicamento? 

6) Precauções Deve ter alguma precaução enquanto toma/utiliza 

este medicamento? 

7) Reações adversas Que efeitos adversos conhece deste 

medicamento? 

8) Contraindicações Em que situações ou casos não deve 

tomar/utilizar este medicamento? 

9) Indicadores de efetividade Como é que sabe se o medicamento faz efeito? 

10) Interações Que medicamentos ou alimentos deve evitar 

enquanto usa/utiliza este medicamento? 

11) Conservação Que cuidados deve ter para manter em bom estado 

de conservação o seu medicamento? 
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Anexo H - Versão em português da Escala de Morisky de 8 itens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I - Primeiro medicamento referido pelo utente no questionário Medida do 

Conhecimento do Doente sobre o seu Medicamento (CPM-ES-ES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às vezes esquece-se de tomar os seus 

comprimidos para a DM? 

Sim Não - 1 

Nas duas últimas semanas, houve algum 

dia em que não tomou os seus 

medicamentos para a DM? 

Sim Não - 1 

Já alguma vez parou de tomar a sua 

medicação ou diminuiu a dose, sem avisar 

o seus médico, porque se sentia pior 

quando os tomava? 

Sim Não - 1 

Quando viaja ou não está em casa, às 

vezes esquece-se de levar consigo os seus 

medicamentos ? 

Sim Não -1 

Ontem tomou os seus medicamentos para 

a DM? 

Sim - 1 Não 

Quando sente que a sua doença está 

controlada, por vezes deixa de tomar os 

seus medicamentos? 

Sim Não -1 

Alguma vez se sentiu incomodado por 

seguir corretamente o seu esquema de 

tratamento para a DM? 

Sim Não -1 

Com que frequência tem dificuldade em 

lembrar-se de tomar todos os seus 

medicamentos para a diabetes? 

Nunca - 1 

Quase Nunca - 0,75 

Às vezes - 0,5 

Frequentemente – 0,25 

Sempre - 0 

Medicamento considerado Percentagem dos casos 

Metformina 850 mg 29% 

Metformina 500 mg  18% 

Sitagliptina e metformina (50 + 1000 mg) 12% 

Metformina 100mg 6% 

Metformina 250mg 6% 

Metformina 700mg 6% 

Metformina 1000mg 6% 

Linagliptina e metformina (2,5 + 850mg) 6% 

Sitagliptina 100mg 6% 

Gliclazida e metformina (30 + 850  mg) 6% 
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Anexo  J - Plano divulgação do Rastreio da glicemia capilar. 
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Anexo K - Panfleto fornecido aos utentes participantes no rastreio da glicemia capilar. 
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Anexo L - Gráficos representativos dos resultados obtidos no projeto II  - “Avaliação 

do conhecimento da patologia e da adesão à terapêutica na Diabetes Mellitus tipo 2 e 

identificação de utentes em risco - Rastreio da Glicemia Capilar. 
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Gráf. 3. História familiar de DM    
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0
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Gráf. 5. Medida da Adesão à Terapêutica
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1. Introduction 

A longer experience abroad working as a future pharmacist was always one of my aims 

during my degree in order to able to deal with a different health system, to work within a 

multidisciplinary team and to contact with the differences of pharmaceutical profession around 

the world, whilst welcoming new learnings and developing my critical spirit. International 

experience through the Erasmus + Programme is one of the best opportunities a student can have 

and we cannot miss it despite the difficulties to get our dreamed placement. Feeling misplaced is 

the way we learn to do better, to be better human beings and to adapt to the variety of 

circumstances we will face, one day, at the job market. A previous brief experience in Portugal 

in the hospital field together with my desire to have a longer international experience and apply 

the excellent academic background that my Faculty provides students to the clinical context, 

drove me to this fulfilling experience. 

The University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH) is situated in 

the heart of London and became one of the first foundation trusts in 2004. It is one of the largest 

National Health System (NHS) trusts in the United Kingdom (UK), providing strong clinical 

leadership with acute and specialist services in eight hospitals and delivering state-of-the-art 

facilities, cutting edge technology, excellent education and an active research through the 

academic partnership with University College London. The main hospital, University College 

Hospital (UCH) has 665 in-patient beds, 16 floors and sees over 1 million patients each year. 

Cancer, neurosciences, women’s health, acute and emergency medicine, surgery and critical care 

are the key strategic healthcare priorities of UCLH.  

The UCLH Pharmacy team comprises pharmacists, pharmacy technicians, accredited 

checking pharmacy technicians and administrative staff whose main aim is to ensure the safety, 

secure storage, effectiveness and economical use of medicines throughout the Trust, as well as 

the global aims of UCLH - Safety, Kindness, Teamwork and Improving. Pharmacy services are 

delivered at each of the main clinical sites of UCLH: UCH, where the majority of pharmacy staff 

is based; Macmillan Cancer Centre; National Hospital for Neurology and Neurosurgery 

(NHNN); UCLH at Westmoreland Street; Royal National Throat, Nose and Ear Hospital 

(RNTNE); and Mortimer Market. I have been placed in the first three sites and also in the 

Medicines Information office in Euston 250. My rota is presented in appendix 1. I spent most of 

my internship at UCH which is composed by two dispensaries (inpatients and outpatients), the 

robots, storage areas and several offices (eg. Clinical Trials, Clinical Pharmacy team).  Dr. Yogini 

Jani was my supervisor during all my internship and I had co-supervisors from the Pharmacy 

staff depending on which building or ward I was based.  
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2. Patient Services 

Dispensary services comprise Inpatients and Outpatients pharmacies which are the core 

of the healthcare organization. Effective medicines supply is essential to support and delivery 

optimal patient care and medicines optimization. Dispensaries are located at each of the UCLH 

sites including UCH, the main dispensary; NHNN; Macmillan Cancer Centre, Mortimer Market, 

RNTNE, and Westmoreland Street. Pharmacists working at the dispensaries must be able to 

efficiently and safely dispense, check and screen medications for appropriate supply to a patient 

while validating therapeutic approaches and supplying licensed, unlicensed and over-the-counter 

medicines (eg. laxatives, painkillers, orthopaedic pillows, eye drops). During my internship, I did 

my training practice at UCH and NHNN. 

 

2.1. Inpatients Pharmacy 

Inpatients Pharmacy is where the prescribed medicines for patients admitted to the 

hospital, including non-stock individually dispensed items and take home medicines, for patients 

who are going to be discharged; are dispensed. The process starts in the wards where the 

consultant, independent prescriber or specialist nurse prescriber prescribe the medication and 

enter it into the Medication Chart system (MedChart). Ward-based clinical pharmacists screen 

the patient’s medicines in the wards and order them from the dispensary. The prescriptions are 

accessed in the Inpatients Pharmacy through the Profile Information Management System 

(PiMS) where the worksheets are printed and labels are produced. The way medicines are 

labelled and packaged is quite meticulous and strict. There are two checking benches (the final 

check is done by an accuracy checking technician) and finally all the worksheets are checked by 

the technicians, stored in appropriate bags (red for emergency and green for the other 

prescriptions) and carried out by the porters to the wards. There is also a bench where the blister 

packs are prepared, also called Medicines Compliance Aids. There is a Waiting Time 

Management system where, after all the screening procedure, the technicians update the status 

of each prescription and finalise the process. There are two types of prescriptions: the Blue 

Sheets, for patients who are admitted (inpatients), and TTAs or TTOs for patients who are going 

to be discharged. The TTAs are always labelled with directions on the labels whereas blue sheets 

can have or not. For example, if a patient is on titration doses or when it is a new prescribed drug 

there is no label as the medicine can be easily changed. The prescriptions are allocated to different 

colourful boxes according to the time the patient needs the medication: green (10 am-11:59am), 

yellow (12pm-1:59pm), grey (2pm-3:59pm); blue (4pm), red (emergency). The stock medication 

is picked both manually or from the robot. Outside the robot there are the fridge and freeze items, 

some over-the-counter medicines, incomplete boxes (as the patient is only given the necessary 

number of tablets/capsules), oral solutions, eye drops and syringes. In Inpatients, the pharmacy 

team is responsible for ensuring that any 'To Follow' stock items are dealt with each day through 
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PiMS and notify the Lead Technician/purchasing staff of items that need ordering from the 

UCLH Business and Distribution Centre, described in section 3. 

Additionally, there is a Controlled Drugs (CD) room with limited access, like in 

Portuguese hospitals, where medicines such as morphine, pethidine and methadone are placed. 

These drugs are controlled under the Misuse of Drugs legislation and all legal controls prevent 

them from being misused, obtained illegally or causing harm. Prescriptions for controlled 

medicines have a special register and the labels are also different. Every prescription needs to be 

properly signed by the doctor, who should be an authorized prescriber, and only goes to the wards 

after being checked by the pharmacist. All this process finishes in the wards where the medicines 

are administered by the nursing staff according to the instructions. 

 

2.2. Outpatients Pharmacy 

The Outpatients Pharmacy comprises the issued prescriptions during the patients clinic 

visit (outpatients/ambulatory) and includes the prescription collection, the prescription validation 

bench, dispensary benches, the robot, the checking bench and 4 collection points. At the 

prescription collection, the technician or pharmacist validates the doctor prescription while doing 

an interview to the patient with a pre-established set of questions such as “who is going to take 

the medication”, because sometimes carers or relatives come to pick up the medication; any 

allergies reported before; if the patient is pregnant; other comorbidities and drug history. The 

prescription is given for a minimum of two weeks' supply from the hospital and after this time 

the patient needs to get a further supply from the General Practitioner (GP). There are one or two 

pharmacists who screen the prescription and enter it into PiMS in order to allow the dispensing. 

Then, the technicians dispense the medication through PiMS, where the labels are produced with 

directions (eg. posology instructions, cautions in handling of the medication, important adverse 

effects to take into account, etc); select the product and check the strength and formulation. There 

are two or three pharmacists or accredited checking technicians who ensure that the dispensed 

prescriptions have been assembled and labelled accurately. Like in Inpatients, for each item on 

the prescription they have to check, among other things, the drug name, strength, quantity, form, 

expiry date, dosage instructions, labelling and label warnings. Finally, at the collection points, 

pharmacists do the pharmaceutical counselling regarding posology, therapeutic indication, 

cautions and, if applicable, side effects, while doing a final check to all the parts of the 

prescription, as they were all manually. With the new system – EPIC (Section 11) -, which came 

live on the 31th march all prescriptions are now electronic which facilitates all the process. 

In Outpatients, pharmacists face a lot of patients with long-term conditions such as heart 

disease but also acute patients with, for example, urinary tract infections. In Outpatients there is 

also a clinical trials office. At UCH there are more than 200 ongoing clinical studies. During my 
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time in Outpatients I was able to help with the dispensing and medication counselling at the 

collection points. 

3. Pharmacy Business and Distribution Centre 

The Pharmacy Business and Distribution Centre (PB&DC), is a centralised Medicines 

and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) licensed warehouse unit, 2 miles from the 

UCLH sites. PB&DC is the centre of sourcing, purchasing, storage and distribution of medicines, 

supporting all UCLH clinical areas. For example, the ward stock at UCLH is supplied from 

PB&DC and processed by the inpatient pharmacies. However, it has many other roles including 

home care services, raising debtor notes, contracting and invoice matching. The unit also 

provides medicines for external customers across London and provides the national shortages 

data base called “UCLHSolutions.com”. I have not been placed in PB&DC but had contact with 

a pre-registration pharmacist who have provided me this information.   

4. Clinical Pharmacy 

The Clinical Pharmacy team provides the optimization of medicines use in order to 

provide safe and cost-effective treatments together with the multidisciplinary committees that 

oversee medicines governance. Clinical pharmacists cover different wards and can be ward-

based, working directly with the patient, nursing staff and doctors and while doing Medicines 

Reconciliation; or working behind the scenes, at the pharmacy department doing the Medicines 

Management. I found Clinical Pharmacy one of the most interesting fields where a pharmacist 

can work within the Trust as he/she is able to put all the clinical know-how into practice. It is 

also one of the major differences in relation to Portuguese hospitals where the clinical role of 

the pharmacist is not achieved in such a constructive way. At an individual patient level, the 

clinical pharmacist, together with the prescriber, has to select the most appropriate drug, dose, 

route, form and strength, but also to ensure the appropriate and rational use of medicines across 

broader patient groups. Therefore, the pharmacist has always to keep in mind the 

pharmacokinetics and dynamics concepts in order to be able to recognize the highly specialist 

nature of the patient. At the same time, the pharmacist has to look to patients’ clinical data to 

understand how well or not the organs and key body systems are functioning, any concurrent 

co-morbidities, and other likely treatment options in order to decide, together with the doctor, 

the best treatment for each patient individually. 

 

4.1. Medicines Reconciliation  

Medicines reconciliation is part of the ward-based clinical pharmacists roles at the 

hospital who are responsible for giving the right medicine, at the right time, to the right patient. 

The pharmacist obtains accurate drug histories, identifies prescribing issues, ensures that required 
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information reaches GPs, consultants and nurses; does the medication review; discontinues 

medicines no longer needed; provides early supply of medication, ready-labelled medicines for 

discharge and ensures the follow-up of the patient. The clinical pharmacists order stock drugs, 

CD and plan discharge medicines during the green periods (9h -17h30); plan weekend discharges 

in advance and order on Friday (the busiest day for the clinical pharmacists in the wards); review 

unplanned medicines requirements in the morning and order during amber periods (17h30-18h); 

and limit requests to on-call pharmacists (Red periods, 18h30-9h) to truly urgent and unexpected 

requests. The medicines reconciliation is done at the admission, during the hospital stay and at 

discharge. All these pharmaceutical interventions are done using the the MedChart system and 

PiMS (for ordering  medicines from Inpatients) and currently, with EPIC (Section 11). MedChart 

comprises the medicines prescribed in admission; the scheduled medicines, which should 

comprise the medicines before and after admission (medicines reconciliation); PRN medicines 

(the ones administered only if the patient needs, such as paracetamol for pain relief or Movicol 

for constipation); and discharge medicines (all the medicines that should be given to the patient 

when he/she goes home). The medicines administration by nursing staff can only be done after 

the pharmacist screening however, in some situations such as emergencies, nurses can give the 

medicines without the pharmacists approval. 

I have been ward-based in Elderly care, Acute Medical Unit (AMU) and at the NHNN 

where I have helped the ward-based pharmacists with patients’ clinical data analysis, interviews, 

counselling, drug histories and in the screening of medicines regarding interactions, renal and 

hepatic impairment and correction of doses. I had to analyse patients’ folders in order to be aware 

of all their conditions before helping with the drug histories and patients’ interviews. There are 

two types of folders in the wards: the white ones for observations (eg. blood pressure, pulse, 

temperature, consciousness, sPO2, etc) which are important to check if there is, for example, a 

need to increase or decrease the dose of a given drug; and the red folder with all the doctors and 

nursing notes including the admission notes, diagnosis and medical history. During the patient’s 

interview I have tried to ask simple and direct questions and understand patient’s beliefs and 

concerns about medication (eg. problems with reading or interpretation of medicines’ labels and 

strategies for self-administration) as they are determinant for medication adherence. I have also 

checked the medicines management that is, the ability of the patient to be responsible for his/her 

own medication. Most of the times the patient is not aware of all the drug history and usually 

forget to state less common formulations such as creams, eye drops or inhalers. In this way, while 

reviewing the medicines, the pharmacist has to access all the patient’s data through the Clinical 

Data Repository (CDR), hospital notes and observations, along with GP’s records, after getting 

the patient’s consent. Additionally, it is often necessary to contact the carer or relative responsible 

for the patient’s medication and also the patient’s community pharmacy, if applicable, especially 

when he/she is polymedicated. While doing the medicines reconciliation, there are important 
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issues that the pharmacist looks for: the need and therapeutic indication of the prescribed 

medicines; if appropriate monitoring is being done by the doctors and pharmacists (the clinical 

pharmacist responsible for the ward can change), for both desired and undesired effects; if tests 

such as International Normalized Ratio (INR) and Therapeutic Drug Monitoring (TDM) are done 

beforehand; if the treatment adopted is based in clinical evidence and according to local and/or 

national guidelines; whether a medicine is being used to treat side effects of another drug and if 

it is possible to stop it; new treatments as it is normally important to start at the lowest dose and 

increasing it according to the patient’s response. I found the pharmacist-doctor-nurse interaction 

noteworthy as there is a higher co-operation and exchange of ideas comparing with the 

Portuguese hospitals. In this field, there are some important pharmaceutical interventions that I 

can specify: the pharmacist liaises closely with the doctor if there is a need to change the drug, 

dose (sometimes there is no stock of some dosages) or simplify the formulation to improve 

patient’s compliance; a lot of times patients’ weight is not available and the pharmacist has to 

ask the nurse to weigh patients as it is crucial to check some drugs’ dosages. Regarding the correct 

use of medicines I have realised how important is the pharmacist role while screening the 

antibiotics in order to promote their appropriate use in daily clinical practice. 

An effective medicines reconciliation is an important approach to address both clinical 

and behavioural issues while reducing medication errors and improving medication safety and 

cost-effectiveness. 

 

4.2. Elderly Care 

Older people are high consumers of medicines, both prescribed and non-prescribed. In 

UK, 50% of the NHS drug expenditure is consumed by medicines for older people, partly due to 

older people being more likely to have long-term health conditions such as cardiovascular 

problems, arthritis or diabetes 1. In UCH there are seven services specialized in elderly care 

and I have been placed in T7 (Elderly care).  

In general, each ward has the based area (bays), side rooms (for patients with highly 

contagious infections or with a depressed immune system), a treatment room with the medicines 

(over-the-counter, most prescribed ones and control drugs) and offices. There is a teletracking 

system in a big screen which updates patients’ information in real time. This system is important 

for the pharmacist to check which patients are going home or to Evergreen, a ward at St Pancras 

Hospital where mainly elderly people are transferred when they are almost ready to go home, in 

order to prioritize them and do the medicines’ discharge. I found interesting the existence of a 

white board where each day a responsible health professional, normally the nurse in charge, 

records the number of falls, acute infections, medicines-related incidents (adverse drug reactions 

(ADRs) or interactions), medicines omissions and hand hygiene compliance. Elderly care is a 

challenging ward for a pharmacist as there are a lot of issues to have into account such as 
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polypharmacy;  the social (eg. lack of home support), physical (eg. poor vision, hearing and 

dexterity) and/or mental deterioration (eg. confusion, depression and difficulty in understanding 

instructions of the nurse/doctor/pharmacist and from the medicine’s leaflet), which can increase 

the risk of medication-related problems and compromise medication acceptability and 

compliance. There are a lot of patients using Medicines Compliance Aids, who are called by the 

pharmacists “blister pack patients”, and I found noteworthy how efficiently the pharmacist can 

communicate with the community pharmacy, as appropriate, in order to check all the medicines 

on admission and on the discharge, if the patient needs more supply before going home. I have 

also realised that prescribing for older people is often related to repeat medicines leading to 

unnecessary long-term therapy, prescribing for conditions that are actually ARDs, increased risk 

of drug interactions and additive side effects and thus to inappropriate polypharmacy. In this way, 

the pharmacist plays an important role by balancing the benefit risk of the use of medicines and 

should be alert to possible changes in drug handling and sensitivity as elderly care is associated 

with a higher risk of medication-related problems due to changes in pharmacokinetics and 

dynamics. For example, the nervous system of elderly patients is more sensitive to many 

commonly used drugs such as opioid analgesics, benzodiazepines, antipsychotics and 

antiparkinsonian drugs. Similarly, other organs may also be more susceptible to the effects of 

drugs such as anti-hypertensives and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 

Regarding pharmacokinetics, the renal and liver loss of functions are common characteristics in 

the elderly leading to the adjustment of the administered dose as drug concentrations can 

markedly increase. For this reason, I have calculated the creatinine clearance, looked for the 

electrolyte levels, the hemogram, arterial pressure and hepatic enzymes.  

To sum up, an appropriate and updated drug history and medicines reconciliation 

comprise critical and fundamental tasks of the pharmacist in the wards, particularly in elderly 

care, were physical and mental characteristics highly compromise medication safety. 

 

4.3. Acute Medical Unit 

Acute medicine is part of the Emergency Services Division at UCLH, the admission 

wards, which consist of 3 main areas: Acute Medical Unit (AMU), Ambulatory Emergency Care 

Unit (AECU) and Emergency Day Unit (EDU). A typical patient journey starts in the emergency 

department, continues to AMU and then to the Tower (wards) if more than 48 hours admission 

or specialist input is required. I have been ward-based in AMU, located in the first floor of UCH 

with 56 beds in 4 zones: yellow, with the most unwell patients with higher monitoring 

requirements; green, with telemetry available; blue and red with less monitoring. There is one 

junior doctor covering each bay and patients are reviewed by one the specialist acute medical 

consultants. AMU is the biggest ward at UCH and, for this reason, there is also a remote 

dispensary inside the pharmacy office in the ward. The main feature of this ward, together with 



Inês Pinheiro      Professional Internship Report | UCLH, NHS Foundation Trust 8 

AECU and EDU, is the range of acute medical problems found including heart problems; asthma, 

chest infection and other respiratory conditions; gastrointestinal bleeding; drug and alcohol 

problems; and acute illness. I was able to do drug histories of patients with almost all these 

conditions and to see a lot of patients with acute kidney injury (AKI).  

The ward clinical pharmacists main focus is the medicines reconciliation of the new 

daily inpatients, by checking the hospital prescription and reconciliate it with the patients’ regular 

medication. In contrast to the other wards, AMU is not a long-term stay area for patients, who 

are expected to be sent home or moved to a speciality ward within 24 to 48 hours. Therefore, the 

pharmacist does not usually do the treatment follow-up.  

In the admission wards, the infectious control team provides screening tests such as the 

superbug, Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). Patients with highly contagious 

infectious are kept in the side rooms to prevent nosocomial infections. I was also able to do a 

drug history of one of these patients while taking all the precautions before entering the room. I 

saw a lot of patients on anticoagulation therapy. There is a specialist anticoagulation team which 

provides a twice weekly ward round with the thrombosis and haemostasis consultants. The 

majority of patients were on warfarin, the main oral anticoagulant used in the UK, which has a 

narrow therapeutic index and therefore requires frequent monitoring. In these cases, the 

pharmacist always checks if the INR has gone up or down, in order to decrease or increase the 

dose. When patients start warfarin treatment they are referred to the anticoagulation clinic and 

pharmaceutical counselling is an important step to educate patients in understanding their 

treatment, target range for INR (which differs according to the disease), the effects of over and 

under anticoagulation, diet, lifestyle and drug and food interactions.  

All in all, AMU was an excellent experience to get an integrated knowledge regarding 

highly common acute conditions and respective therapeutic guidelines. 

 

4.4. Critical Care Unit 

The critical care unit, also known as ‘Intensive Care Unit’ (ICU), in the third floor of 

UCH, is one of the largest units in the country and includes General Adult Intensive Care, High-

dependency, the Post-anaesthetic Care Unit, Critical Care Outreach and the Critical Care Follow-

up Clinic, for patients who have been admitted to the ICU for three days or more. ICU patients 

are extremes of human physiology characterized by severe and rapidly shifting pharmacokinetic 

and dynamic parameters, multiple organ failure, highly therapeutic monitoring requirements, 

unlicensed drugs treatments, multiple medications and a lot of changes during their stay regarding 

routes of administration. I had the opportunity to shadow the ICU clinical pharmacists doing the 

screening of the medication in the Critical Care Unit's electronic documentation system, the 

IntelliVue Clinical Information Portfolio (ICIP), and attend to the multidisciplinary team ward 

rounds which comprise nurses, consultant doctors, the lead pharmacist of ICU, psychologists, 
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physiotherapists, physiatrists and dieticians. I have only followed the clinical pharmacist 

screening at the pharmacy department but there are also pharmacists who are ward-based in ICU. 

Before the ward rounds, the Consultant Pharmacist, who leads medicines management in critical 

care, discusses with other ICU pharmacist all patients data regarding their conditions and 

medication in order to get a full knowledge of them to discuss at the ward round. One of the 

interventions of the ICU pharmacist during the ward rounds was related to Deep Vein 

Thrombosis (DVT) prophylaxis where the pharmacist previously reviews the patient’s platelet 

count, INR, haemoglobin and haematocrit to assess appropriateness of prophylactic therapy. 

Regarding antibiotherapy, which is widespread among these patients, the pharmacist ensures the 

appropriate indication for every antibiotic and, as empiric therapy is often initiated before culture 

results, they also consider which organisms are most likely to cause the current condition. 

Furthermore, ICU pharmacists routinely assess the route of therapy and make the necessary 

calculations to change intravenous route for oral or vice versa. I was able to see the screening of 

patients with renal impairment where the pharmacist reviews the dose after significant 

improvements or declines in renal function, which are common among these patients.  

In critical care the clinical pharmacist has to make quick and evidence-based clinical 

decisions regarding the most appropriate medicines and to have diverse clinical knowledge of 

the different systems that mainly affect acute ill patients such as the Central Nervous System 

regarding sedation, the Cardiovascular System regarding vasopressor and antiarrhythmic 

treatments, the Endocrine System regarding steroid use, among others. 

5. Aseptic Production Unit and Oncology 

The Aseptic Production Unit (APU) of UCLH is located in the Aseptic Pharmacy 

Services at the University College Hospital Macmillan Cancer Centre. The Macmillan Cancer 

Centre comprises other services including imaging, blood testing, operating theatres, 

chemotherapy, ambulatory care, haematology services (for both malignant and non-malignant 

conditions), a teenage and young adult service and a private patients’ floor. 

UCLH Cancer Chemotherapy Service (CCS) is one to the largest in Europe and provides 

the latest technology to diagnose and treat cancer. It is the only centre in UK bringing the world’s 

most advanced form of radiotherapy - the proton beam therapy - and the first one in UK having 

the latest advance in nuclear medicine, the PET MR scanner. UCLH treats many types of cancer: 

lymphoma, bone and soft tissue sarcomas, breast carcinomas, endocrine tumours, upper 

gastrointestinal cancers, colorectal cancer, gynaecological cancer, lung cancer, head and neck 

cancer and brain tumours, producing more than 52000 chemotherapy preparations per year. 

Patients are always given the access to new treatments as soon as they become available and also 

participate in numerous clinical research trials. I got in touch with the oncology related clinical 
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trials and dedicated some time reading the regulation behind the Investigational Medicinal 

Products (IMPs). 

The APU comprises the Chemotherapy Unit and the Centralized Intravenous Additive 

Services/Total Parenteral Nutrition (CIVAS/TPN). The pharmacy team is composed by the 

principal pharmacist, responsible for the production service and who also designed the incredibly 

organized production unit, Mr. Tony Murphy; the Chemotherapy and TPN/CIVAS/Quality 

System lead pharmacists; senior pharmacists, who do the professional overview and also the final 

check and release; and rotational pharmacists, who do the final check and release. Both units 

have a similar layout: store(s) for starting materials, including refrigeration; office for receiving 

and processing prescriptions; assembly of starting materials (ingredients, syringes, needles, etc); 

‘Clean Prep’ area for sterile products; change areas; cleanrooms which include the ultra-clean 

areas or critical zones; and final check room. There isn’t any non-sterile unit, which is common 

in Portuguese hospitals where some types of syrups for children or for patients with swallowing 

problems are prepared. This is all done in the wards. Pharmacists are responsible for the final 

check and are also located at the office, where they plan the worksheets; whereas technicians are 

in the assembly, Prep area and cleanrooms (class A and B). There are four grades of clean areas: 

class D - the assembly (assembly and sanitization of the ingredients) and final check (inspection 

and release); class C - the Prep area, where all the ingredients are sanitized for the second time; 

class B - where the production takes place; class A - laminar flow cabinets where the aseptic 

manipulations take place, with vertical flow chambers in Chemo unit; whereas in TPN/CIVAS 

is horizontal flow, which is less efficient in protecting the operator as there is no contact with 

cytotoxics. The manipulation is done by a technician and all volumes are checked by another 

technician and not by a pharmacist, as in the majority of Portuguese hospitals. I have assisted to 

the daily monitoring, which is done by the technicians, regarding pressure differentials, pressure 

decay and microbiological tests. 

Prior to every production process, a suitable trained clinical pharmacist in the wards 

verifies the prescription by checking if the product is appropriate for the patient and if the 

required starting materials are compatible, stable and suitable for administration via the 

prescribed route. A specialist Oncology or Haematology pharmacist orders the intravenous 

chemotherapy or the dieticians the TPN, by sending a copy of the prescription to the APU where 

the worksheets and labels are produced by the Accountable Pharmacist. Worksheets have a 

different layout for each unit and are designed to minimize errors (they have changed over time 

depending on technicians and pharmacists mistakes) and include: patient’s details, preparation 

details, materials and components, visual inspection, labelling and accuracy check sections. In 

final check, where I spent most of the time, the pharmacist checks if all the in-process checks 

and reconciliations have been completed by checking one product at each time. The pharmacist 

verifies the patient’s details; the starting materials (drug name, strength or concentration, batch 
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number and expiry date); checks if the final product is properly sealed and intact; if the labels 

display the correct information, against the worksheet; if the volume of drug added is correct; if 

the product is free from precipitates, contamination, deterioration; if the correct infusion bag and 

volume have been selected and if diluents and respective volumes are correct. I have learned 

useful visual and physical inspection techniques to search for particles and contamination.  

During the APU rotation, I found really interesting the requirements of qualification, 

specialization and training the APU staff should have in order to meet the Good Manufacturing 

Practice (GMP) guidelines. I was able to spend some time reading some of the regulations such 

as The Medicines Act 1968 and the “Orange Guide” - GMP. Chemotherapy unit is the unlicensed 

unit, under the Section 10 exemption of Medicines Act 1968, which allows the preparation of 

aseptic products that meet some conditions: the preparation is done under the supervision of an 

Authorized Pharmacist; the final check and release are done together by a senior pharmacist; the 

ingredients are licensed; the expire data cannot be more than 7 days; all the activities should be 

in accordance to NHS guidelines; and each product is prepared in response to a prescription for 

a named patient. The CIVAS/TPN aseptic is the licensed unit which, according to the Medicines 

Act, manufactures medicinal products, meaning that UCLH hold a ‘Specials license’ granted by 

the MHRA. In fact, it is not a licensed unit because at the end the product is not analysed by a 

quality control department like in the industry field, that is, the overall pharmaceutical quality 

system does not guarantee the overall quality of the final product. In this way, this unit can extend 

the expire dates and have some final products in quarantine, can sell the products to external 

costumers and manufacture batches of products. The release is independent of the final check 

and is done in the office by a Qualified Person (QP) who ensures that medicinal products are of 

the quality required for the intended use. I spent some time in the Quality Assurance (QA) 

checking at the office, applicable to all the unlicensed medicines produced and manufactured in 

the unit with the exception of Section 10 medicines. The pharmacist checks if the medicine is on 

the list of unlicensed medicines approved by the Medicines Formulary Team and if there is a 

Certificate of Conformance, where the manufacturer of the batches used in the preparation 

certifies that the product was manufactured in accordance to EU GMP guidelines. If it is a new 

batch normally there is a Certificate of Analyses which specifies to which analysis was the 

product subjected. Only a QA pharmacist can then release the product in PiMS. The process ends 

with the packaging and delivering of the product to the wards. Sometimes the chemotherapy may 

be stored in the APU whilst the specialist ward-based pharmacist is, for example, waiting for 

blood test results or solving queries with doctors. However, most of the times, it is immediately 

released, specially the products with critical expire dates. 

The APU rotation was extremely interesting in a personal level as oncology is my 

favourite clinical field together with regulatory affairs and QA procedures.  
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6. Medicines Information 

UK Medicines Information (UKMi) is an NHS Pharmacy based service which 

comprises a clinical and strategic network that supports NHS patients and professionals. This 

service arose due to an increasing number of new medicines on UK market, aging population, 

complexity of patient morbidities, growing number of patient helplines and continuous changes 

in medical practice guidelines. There are 220 local Medicines Information (MI) centres based in 

the pharmacy departments of most hospital trusts as in UCLH which make up the UKMi network. 

MI Services are managed by a senior pharmacist and provide up-to-date and evidence-based 

advise to healthcare professionals and patients about medicines. 

The UCLH Medicines information (MI) Service is located in Euston 250 offices of 

UCLH and it is run by the Formulary & Medicines Management (F&MM) team. There are three 

senior Pharmacists with specialist skills in evidence-based review, medicines information and 

pharmaco-economics. The MI department is responsible for the UCLH Formulary, medicines 

information helpline for patients and enquiries from any health professional. Other MI outputs 

include, inter alia, development of New Medicines database, Patent database, monitoring 

medicines supply issues and compilation of a Fridge stability database. The UCLH Formulary 

consists of the list of medications, licensed or unlicensed, approved at UCLH and it is recognised 

as a model for other Trusts. It is available via the trust intranet alongside the British National 

Formulary (BNF), Children’s BNF and the Injectable Medicines Administration Guide. The 

main aim of the F&MM team is to promote high quality, evidence-based and clinically effective 

prescribing; reduce variation in the level of treatment provided to patients; improve product 

knowledge and rationalize the number of products stocked. They also implement local or national 

guidelines, develop research projects and do the critical analysis of new drug requests to the Use 

of Medicines Committee (UMC), which is coordinated by the formulary team. 

UMC is a multidisciplinary team involving clinical pharmacists, consultants, the 

director of clinical pharmacy and the Head of Pharmacy at UCLH. During my rotation I had the 

opportunity to attend an UMC meeting which was an excellent opportunity to be able to 

understand the overall procedure to evaluate the efficacy, safety, convenience and cost of 

medicines in the clinical practice. In these meetings, the UMC evaluates off-label uses of 

medicines, unlicensed medicines and non-formulary drug requests. For example, it was discussed 

the switch between intravenous vinorelbine to the oral formulation due to the painful injections 

reported by nursing staff and also off-label reviews such as for priapism. UMC also evaluated 

new drug candidates for ovarian cancer whose clinical trials (Phase I and II) were presented by 

a sales representative of AstraZeneca. It was really interesting to see how the Pharmaceutical 

Industry promotes its product and to listen to the meticulous analyses and questions of the UMC 

which mainly focused on the inclusion and exclusion criteria of the population in the clinical 
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trials. When there is new potential therapy to include in the formulary, the formulary team does 

a deep research on the effectiveness, safety and quality of the drugs to understand if it is 

worthwhile to include the new drug, while comparing to the existing formulary alternatives (if 

available). The decision, unlike the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

which is part of the NHS, is not based solely on economic evaluations.  

UCLH MI services deal with a variety of enquiries from professionals and patients 

managed at UCLH, which can vary from simple to highly complex and are always more difficult 

than the ones in Oupatients or in the wards. Therefore, there is a continuous need to have a 

reliable system to understand the crux of matter and find the best possible answer to a specific 

question. There are many types of enquiries: adverse effects, drug administration, drug 

interactions, complementary medicine, travel medicine, contraception and hormone replacement 

therapy, drug abuse, drug administration, drug interactions, infections, legal and ethical, 

paediatrics, palliative care, pharmaceuticals (drug’s stability such as fridge enquiries and 

pharmaceutical excipients), drugs in pregnancy, psychiatry, kidney and liver disease. I have done 

a previous training before starting answering real enquiries on MICAL program regarding the 

MI data, clinical issues and standard operating procedures. 

Enquiries are recorded into an electronic database (MiDatabank) which allows a more 

proactive service through the identification of frequently asked questions, as it keeps all the 

enquiries into the database allowing the use past enquiries to assist in answering of repeated 

enquiries. Any request is documented in MiDatabank with some exceptions such as questions 

from patients regarding the name of the medicines, as they get sometimes confused with the drug 

name in the prescription and brand name. Pharmacists have to understand the priority of the 

enquiries, make clear decisions, use resources effectively and perform calculations properly (eg. 

dose for a child, creatine clearance, iron supply). During my training I was able to explore and 

differentiate the quality of information in a variety of resources. Some of the general first-line 

resources that I have used were: BNF, Electronic Medicines Compendium (eMC), Martindale, 

Nice Evidence Search and SPS (Specialist Pharmacy Service). SPS is “the first stop for 

professional medicines advise” which incorporates Medicines Use and Safety, Quality Assurance 

and UKMi. For each type of enquiry there are specific resources to check such as the Yellow 

Card website for adverse effects; MEDLINE to find published case reports or case reviews for a 

more in deep research; Medusa for IV administration; or Drugs.com interaction checker for drug 

interactions. For all enquiries, and before any answer, I needed to know the enquirer contact 

details, urgency of the enquiry and its clear purpose. 

I found MI one of the most interesting rotations as I had the opportunity to build up 

clinical problem solving and research strategy skills. I was able to do some real enquiries related 

to the pharmaceutical field regarding the storage stability data of some medicines. These 

enquiries normally came from the wards or Inpatients where some medicines are, mistakenly, 
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stored in inappropriate conditions. An example of a fridge enquiry I did is on appendix 2. During 

the training period on MiCAL I was able to answer to several training enquiries and one of my 

responses is available on appendix 3. 

7. National Hospital for Neurology and Neurosurgery 

The National Hospital for Neurology and Neurosurgery (NHNN) was one of the 

rotations I have asked to have as it is a clinical field that really fascinates me. NHNN is the UK’s 

oldest and largest dedicated neurological and neurosurgical hospital, diagnosing and treating all 

conditions that affect the brain, spinal cord, peripheral nervous system and muscles. NHNN 

services include specialised neurosurgical Intensive Treatment Unit (ITU), a brain tumour unit, 

the Hyper-acute Stroke Unit (HASU), an acute brain injury unit and the National Prion Clinic, 

two busy outpatient departments and a Day Care Centre. The hospital has a pioneering neuro-

rehabilitation unit, the UK's first interventional Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanner and 

the only neuromedical ITU in the country.  

The pharmacy team in NHNN is responsible for the delivery of a range of pharmacy 

services to the neurology, neurosurgery and adult metabolic services. There is a dispensary which 

comprises the Inpatients and Outpatients Pharmacy in the same place. As it is a specialized 

environment it was possible to have a more integrated knowledge regarding the multidisciplinary 

patient care in the hospital and contact with a lot of neurological conditions together with the 

respective therapeutic guidelines. During my rotation at the NHNN I had the opportunity to 

shadow some multidisciplinary team ward rounds which comprise the nursing staff, neurologists, 

consultants, speech therapists, physiotherapists, microbiologists, dieticians, anaesthetists and one 

pharmacist; in the neurology and neurosurgery intensive care unit (ICU). These ward rounds take 

place twice a week in order to discuss all patients in the Surgical Intensive Treatment Unit 

(SITU), High Dependency Unit (HDU) and Medical Intensive Treatment Unit (MITU). The ward 

round plan includes a discussion regarding the patient’s current status, clinical outcomes and 

need for specific tests (eg. bloods, scans, MRI, biopsies). The clinical pharmacist intervention is 

focussed on the posology and appropriateness of the medicines for an individual patient. In this 

ward rounds the pharmacist checks, at the same time, the clinical data of the patient in order to 

give quick answers if there is a need to change, for example, the dose or route of administration. 

During the ward round I was able to learn about common psychiatric conditions with respect to 

diagnosis and the therapeutic guidelines commonly used to treat psychiatric conditions which are 

often unlicensed and also non-formulary medicines. I have also shadowed the Microbiologist 

team ward rounds, which take place once a week, where I could understand how the antibacterial, 

antifungal and antiviral therapies are managed for each patient, as well as apply and develop the 

concepts regarding therapeutic indication, spectrum, resistance, side effects, and allergies. The 

pharmacist is also involved in the ward round to ensure that strong antimicrobial stewardship is 
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applied to all clinical areas and shares his/her notes regarding medicines interactions and side 

effects, as the micro team is only focused on the best choice of treatment regarding the infection 

focus and culture results. 

 According to the severity of the neurological condition and monitoring requirements, 

patients go to the ICU (one nurse for each patient), HDU (1 nurse for two patients); or to the 

wards (1 nurse for 6 patients). All the data from these patients is recorded in ICIP where I have 

analysed the clinical history of patients with different neurological conditions such as epilepsy, 

multiple sclerosis, Alzheimer's, stroke and head injuries. Clinical pharmacists do a close 

monitoring regarding the different classes of antidepressants, antipsychotics, lithium, 

benzodiazepines, ‘Z drugs’ (the short-acting non-benzodiazepine hypnotics), anti-dementia 

medication and medication used in the treatment of alcohol and substance abuse. The use of 

clozapine, an antipsychotic drug commonly used in the treatment of schizophrenia resistant to 

other treatments, is highly monitored across UK due to the risk of neutropenia/agranulocytosis. 

Pharmacists have to check the clozapine prescription, access the manufacturer’s on-line 

monitoring system and ensure that blood monitoring tests (leucocyte and neutrophil counts) are 

up to date and within acceptable parameters. Regarding antidepressants, there is also a close 

monitoring in regard to the cross tapering when switching the antidepressant.  

Apart from the ward round meetings, I was ward-based in ICU, SITU, HDU, MITU and 

Spinal surgery ward with the clinical pharmacists where I did drug histories and medicines 

management assessments and also spent some time at the Dispensary. When ward-based I 

observed the CDs check, which is done twice a day by the Registered Nurse or Midwife in charge 

and one a month by the a pharmacist to prevent the misuse of these medicines. CDs are stored in 

a locked cupboard, which can only be opened by a person who can lawfully be in possession. 

There is a Controlled Drug Register book with a designated page for each medication, form and 

strength. I also assisted to some clinical cases presentations of the pharmacists and pre-

registration pharmacists. 

All in all, NHNN was a rewarding rotation to get in touch with the variety of 

neurological conditions treated in one of the UK’s largest neurology hospitals.  

8. Royal London Hospital for Integrated Medicine 

The Royal London Hospital for Integrated Medicine (RLHIM) is the largest public-

sector provider of integrated medicine in Europe and integrates a pharmacy service which 

comprises pharmacists and dispensing technicians. I was interested to get in touch with the 

pharmaceutical counselling and dispensing of complementary treatments namely, Homeopathy 

and Herbal medicines,  and asked to spend one afternoon at the RLHIM. At the RLHIM pharmacy 

they prepare the RLHIM prescriptions and over-the-counter extemporaneous preparations, only 

after a consultation. The majority of items at RLHIM are unlicensed medicines and 
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extemporaneous preparations. Before the dispensing there is a clinical screen check, including 

allergies and drug interactions. The homeopathic remedies (HR) are prepared by adding drops of 

the respective homeopathic remedy as a medicating potency (decimal or centesimal scale) to an 

inert base which can be sucrose pills/granules or alcohol drops/liquids (30% and 10%). I was 

able to dispense an prepare some sucrose granules and alcohol drops/liquids. I also saw the 

dispensing of Herbal Tinctures, homeopathic creams and ointments.  

9. Centre for Medicines Optimisation Research and Education - Clinical 

Research Projects 

During my internship I was able to participate in two clinical research studies in the 

Medication Safety group, led by Dr. Yogini Jani, and in the Critical Care group, led by Dr. Robert 

Shulman. Both research groups are based at UCLH and form part of the Centre for Medicines 

Optimisation Research and Education (CMORE), a research centre established between UCLH’s 

Pharmacy Department and UCL School of Pharmacy in 2017. The main goal of this group is to 

provide the effective use of medicines, medication safety and pharmaceutical science whilst 

bringing together academic and clinical pharmacy leaders to research. 

 

 9.1. “International study on medicines acceptability in the older population”, a sub 

study in the older population in institutional care in UCH 

My intern at UCLH involved a great deal of supervised clinical research in the elderly 

population (patients above 65 years), by collecting data for an observational, multicentre, cross-

sectional and international study on Medication Acceptability, sponsored by ClinSearch, a 

research group from France who is interested in finding more about the relationship between 

patient characteristics and how medicines are presented (e.g. tablets, injection), to determine what 

is the most favourable presentation 2. Medication acceptability which is, according to the 

European Medicines Agency,  “the ability and willingness of a patient to self-administer, and also 

of any of their lay or professional caregivers, to administer a medicinal product as intended”, is a 

major cause of non-compliance in the older population 3. Medication acceptability is determined 

by the relationship between the design of the medicinal product and patient’s characteristics, 

which affects hospital medication safety systems and the medicine’s benefit to risk profile. 

The main aim of this study was to increase the knowledge on the factors affecting 

medication acceptability using a standardized assessment tool: CAST - ClinSearch Acceptability 

Score Test®, an internationally accepted and standardized method to analyse acceptability in 

elderly patients. I was responsible for the data collection in UCH in T7 (Elderly care, General 

Medicine), T10 M (Medical) and T1 (AMU), also specialized in acute Geriatric service. The 

inclusion criteria were: 1) patients above 65 years and their carers if the carer is responsible for 
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medicines management; 2) patients receiving any medicine with the exception of the infusions 

with a catheter; 3) English speaking and 4) patients who consent. At first, I had to present the 

project to the Matron and Sisters of each ward and have their permission to implement the study. 

After getting patients’ consent, I could observe the preparation and administration of the 

medication by nurses and the patients’ compliance. I had to fill in a questionnaire which focused 

only on the very first medication to avoid bias caused by prior administrations. During three 

weeks, in the medication administration hours (morning, lunch and dinner time) and while 

experiencing other sections of the Pharmacy Department, I have collected data from 150 patients.  

Some of the general conclusions I could take from this study were that medicines 

characteristics that highly influenced patient acceptability were: palatability, swallowability, 

appearance, required dose, required dosing frequency, duration of treatment, complexity of the 

preparation, mode of administration and selected administration device. Swallowing problems 

were a major factor compromising acceptability which were normally related to neurological 

disorders and/or stroke4. As a consequence, I often saw the nurses proceeding to tablet crushing 

or dissolving practices which may lead to dosage inaccuracies, decreased bioavailability and 

irritations of the gastro-intestinal tract. A good practice that I observed was that nurses, before 

modifying any medicine, asked the pharmacists if they can supply other formulation and if not, if 

they could modify the medicine. I was also able to help in that decision. Another positive aspect 

was that nurses always encouraged patients to swallow the tablets or capsules with enough fluid 

and in an upright position, to avoid the possibility of oesophageal ulceration. Regarding medicines, 

paracetamol was the most prescribed medicine (tablet and oral suspension formulations) for mild 

to moderate pain which was accessed by the universal pain assessment tool, the scale 1-10 for 

patient self-assessment. Most of the times, patients had osteoarthritis, soft-tissue lesions and back 

pain where paracetamol is used as a first-line approach. Neuropathic pain was also common and 

mainly secondary to diabetic complications and chronic excessive alcohol intake but also 

idiopathic. For this reason, I have collected a lot of data regarding tricyclic antidepressants such 

as amitriptyline hydrochloride (unlicensed use for neuropathic pain) or pregabalin, an antiepileptic 

drug. Laxatives were the most used over-the-counter medicines (senna, a stimulant laxative and 

Movicol, and osmotic laxative) as chronic constipation is one of the most common conditions in 

elderly care. I have realized that many times constipation is drug-induced as patients are often 

prescribed with antimuscarinics and many tranquillisers. Cardiovascular diseases (mainly 

coronary heart disease and stroke) were the most common therapeutic indications of other 

commonly prescribed medicines such as angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, 

calcium-channel blockers and thiazide-related diuretics for hypertension; aspirin for reducing the 

risk of cardiovascular events; and statins for high cholesterol. Osteoporosis was also a widespread 

condition specially among old women and oral bisphosphonates, alendronic acid and risedronate 

sodium, were also highly prescribed.  
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This study allowed me to have a final meeting with Thibault Vallet, PhD Research 

Scientist at ClinSearch group; my supervisor, Dr. Yogini Jani and Dr. Mine Orlu, Associate 

Professor at the School of Pharmacy, University College London where I described the main 

challenges during the data collection and summed up the obtained results. 

By way of conclusion, this project provided me an excellent opportunity to observe a 

crucial step of the medicines’ cycle - the administration of the medicines to patients and their 

compliance. It was a rewarding experience contacting with these patients and playing a role in a 

study that will contribute to have better and more appropriate formulations of medicines for older 

patients. 

  

9.2. “Implications and description of steroid use in ARDS patients - a 1 year 

retrospective study” 

The second clinical research project I have developed had the main aim to investigate 

the steroid use around acute respiratory distress syndrome (ARDS) patients, a type of acute 

diffuse, inflammatory lung injury. Interferon beta-1a (Traumakine® - FP-1201-lyo) may be a 

potential treatment for ARDS however, the Phase III clinical study yielded  disappointing results 

probably due to the concomitant use of steroids which compromised its efficacy. Therefore, the 

project arose from the need to understand how common is the steroid use among these patients 

and if there is an opportunity to discontinue its use in order to provide better clinical outcomes 

in patients involved in the trial or change the population criteria in the clinical study.  

I created an excel sheet where I had to enter data from 56 patients, with and without 

septic shock, in regard to demographics, outcomes and steroid use, accessed via ICIP. I have 

analysed for each patient the prescribed medication, patients notes, respiratory rates, systolic 

blood pressure, level of consciousness, oxygen saturation, temperature, biochemistry data and 

discharge notes. In the end, I presented all the results to the ICU multidisciplinary and the project 

will be also presented in the 32nd Annual Congress of the European Society of Intensive Care 

Medicine. The presentation is shown on appendix 4. 

This project was an excellent challenge to develop clinical data analysis skills, to 

understand the pharmacist role in ICU and the characteristic complications and therapeutic 

approaches in the acute ill patients.  

10. Pharmaceutical Profession in UK 

In UK, the progression in the pharmaceutical career is really exciting, especially in the 

hospital field. During my internship I have been working side by side with British pre-registration 

pharmacists with whom I was able to understand the main differences regarding the structure of 

their Master’s degree and the pharmaceutical professional development in UK. To practice as a 

registered qualified pharmacist in UK, after studying for an accredited Master’s degree in 
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pharmacy (normally 4 years), there is a pre-registration year, which is a paid employment in a 

community or hospital pharmacy, and a final registration assessment. The General 

Pharmaceutical Council (GPhC), equivalent to the Portuguese Ordem dos Farmacêuticos, 

requires a training period of at least 52 weeks. In the hospital field, the newly qualified 

pharmacists start their career on Band 6 and rotate between different services. Many hospital 

pharmacists continue to develop their professional knowledge and experience by taking a 

certificate or diploma in Clinical Pharmacy which is usually necessary to progress to more senior 

grades. Like in Portugal, in order to remain registered with the GPhC, pharmacists must have 

regular Continuing Professional Development (CPD). At NHS Hospitals, pharmacists follow a 

structured career progression with opportunities to study for clinical and management 

qualifications. Following two to three years' experience they can apply to a senior Band 7 

pharmacist position, a more specialized rotational role such as in a clinical specialty, quality 

assurance or medicines information. Then, Band 7 can apply for Band 8 jobs which are always 

specialized fields. There are also opportunities to further progress to the role of supplementary 

or independent prescriber or to hospital pharmacy consultant. The hospital pharmacist can also 

grow up in the academic field by lecturing pre-registration trainees, delivering presentations to 

other medical staff or providing tutorial support to undergraduate pharmacy students. There is 

also the opportunity to do a Masters or Doctorate which may be co-funded by NHS trusts. 

At UCLH, pharmacists try to improve their services everyday through staff meetings 

where they discuss some improvements that should be made, do the assessment of every week 

and also discuss some new treatment guidelines or protocols recently approved or stock 

problems. For example, while I was based at UCH I witnessed a national manufacturing supply 

problem with dalteparin injections. The UMC and Pharmacy, in liaison with the Haematology 

Thrombosis Consultants, agreed to switch to a similar Low Molecular Weight Heparin called 

enoxaparin. There are also education sessions in the clinical field every week and audits to the 

pharmacy department by external members or by the staff.  

I really admired the way pharmaceutical profession is esteemed and recognized within 

the hospital field in UK and the way people work to improve the services and grow on a daily 

basis.  

11. EPIC - the new Electronic Health Record System 

During my clinical placement, I saw three main systems in use for medicines 

management: PiMS, the pharmacy department system; Medchart, the  electronic prescribing and 

medication administration record system and finally, Epic, the total electronic health record. In 

the last three weeks of my internship I was able to assist to the implementation of EPIC, an 

Electronic Health Record System (EHRS). It is an American computer system, with access to 

real-time and accurate information. I was not able to have training on EPIC due to the little time 
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I would be at the hospital however I was involved in the updating of data in the system, during 

cutover shifts, regarding patients medicines before admission and also had some parallel sessions 

with the lead pharmacist at the NHNN. It was interesting to see how the workflow and the way 

people work changed since EPIC came. The system brought a lot of stress among all the health 

professionals and it was amazing to see how everyone helped each other in order to achieve the 

best outcomes for the patients. Regarding the pharmaceutical role, some of the improvements 

EPIC brought and that I was able to realize in the wards are: while the pharmacist screens the 

medicines, the system automatically checks the interactions; patients’ information is in one space 

(including detailed patient history, medication, images, treatments and results) and so the 

pharmacist does not have to collate the data by accessing the blood results in one system, paper 

notes in another one and do not have to speak with the bedside nurses all the time; which allows 

to better understand if a prescription is appropriate and safe for a specific patient. With EPIC, if 

nurses need to order a medicine they only have to send a message through the system instead of 

trying to find the pharmacist in the wards. Additionally, the transfer of medicines information to 

GP, which is also one of the concerns when a pharmacist does the discharge reconciliation, is 

vastly improved, as it is only necessary to translate the summary from inpatient record to the 

discharge summary. 

In outpatients the prescriptions are now generated electronically instead of handwritten 

which improved the workflow and waiting time, as the staff can start getting the medication 

prepared before the patient arrives. Moreover, patient’s medications and other products are now 

scanned.  

All in all, EPIC is improving patients’ safety, care and communication and marked the 

start of an exciting new digital era at UCLH. 

12. Conclusion 

It is hard to leave the daily life in London and specially the daily learnings I have been 

acquiring during my internship at UCLH. At university we are required to “know” or “know 

how” however, when we start experiencing the real work field, we are expected to “show how” 

or “do” and having the opportunity “to do” in a NHS Trust, where the pharmaceutical profession 

is gaining more responsibility and opportunities than ever before, is one of the most rewarding 

international experiences a pharmacy student can have. This experience was extremely important 

to develop and gain competence in a range of skills: interpersonal communication skills and 

team-working, receiving; dispensing and checking prescriptions; medication reconciliation, drug 

history-taking skills and patient counselling. Clinical pharmacy skills are of most importance in 

the professional development of a pharmacist in UK, in contrast to the majority of hospitals in 

Portugal and before this experience, I had never imagined the impact pharmacists can have on 

patients’ life in the hospital field. 
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Many complex processes underpin the provision of pharmaceutical care, ranging from 

using various dispensing systems to clinically assessing prescriptions and liaising with different 

health professionals and patients. Before being able to undertake any task independently, I spent 

some time shadowing and reading the standard operating procedures in each rotation. It was also 

a challenge to get used to different health policies and different drugs, not available in Portugal, 

regarding which I had to make a personal effort to explore a little more during my free time. 

One of the most important things I have learned from this internship is that we should 

always be updated and proactive in everything we do and try to get the most of it when it comes 

to our training and work experiences, as they are always unique opportunities to contact with the 

among opportunities our Masters’ degree offers us. I also realised that I have a lot to learn and 

that a longer experience in UCLH would be even more fulfilling. Our studies do not finish with 

the master because if we want to do justice to our 5 years’ learnings we need to apply them in a 

clinical context and constantly seeking for further knowledge. 

With this internship I not only realised that I made the best dezcision to get an own 

placement in UCLH, one of the largest NHS trusts in UK, but also that I have made the right 

decision to enrol in the Integrated Master’s in Pharmaceutical Sciences at the University of Porto. 
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14. Appendix 

14.1. Appendix 1 - Rota for Erasmus internship at UCLH (1/3)

 

 

 Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Week 1 

18/01 - 25/01 

AM 

Introduction to the 

Pharmacy Department 

and to the 1st clinical 

project on Medicines 

Acceptability (Dr. Yogini 

Yani) 

Inpatients 
Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project 

(T7) 

Inpatients 

PM Inpatients 

Accept. Project 

presentation (to the 

Matrons) -  Elderly 

care wards (T7, T10, 

AMU) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project  (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project 

(T7) 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Week 2 

28/01 - 1/02 

AM 
Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project 

(T7) 

 

Accept. 

project (T7) 

 

PM 
Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project (T7) 

Inpatients 

Accept. project 

(AMU) 

 

Inpatients 

Accept. project 

(AMU) 

 

Inpatients 

Accept. project 

(AMU) 

Introduction to the 

2nd clinical project 

on ICU (Dr. Robert 

Shulman) 

 

Accept. project 

(T7) 

Accept. 

project (T7) 
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14.1. Appendix 1 - Rota for Erasmus internship at UCLH (2/3) 

 

 

 

 

 

 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Week 3 

4/02 - 8/02 

AM Outpatients 
Accept. project (T10) 

Outpatients 

Accept. project (T10) 

Outpatients 

Accept. project (T10) 

Outpatients 

Accept. project (T10) 

Outpatients 

PM 
Accept. Project (AMU) 

Outpatients 

Accept. project (AMU 

& T10) 

Outpatients 

Accept. project (AMU 

& T10) 

Outpatients 

Accept. project -(AMU) 

Outpatients 

Accept. project (AMU) 

Outpatients 

Week 4 

11/02 – 15/02 

AM 
Accept. project (AMU) 

Outpatients 

Accept. Project 

(AMU) 

Outpatients 

Accept. project (AMU) 

Outpatients 

Accept. project (T10) 

Outpatients 

Accept. project (T10) 

Outpatients 

PM 

Accept. project (T10 & 

T7) 

Outpatients 

Accept. project (T10 

& T7) 

Guide pharmacy 

students in a visit to 

UCH 

Accept. project (T10 & 

T7) 

Outpatients 

Accept. project (T10 & 

T7) 

Outpatients 

Accept. project (T10 & 

T7) 

Outpatients 

Week 5 

18/02 – 22/02 

AM 
ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

PM Outpatients Outpatients Outpatients Clinical Pharmacy (T7) Clinical Pharmacy (T7) 

Week 6 

25/02 – 1/03 

AM 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ICU multidisciplinary 

team ward round 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ICU multidisciplinary 

team ward round 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ICU multidisciplinary 

team ward round 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ICU multidisciplinary 

team ward round 

ARDS Project (data 

collection with ICIP) 

ICU multidisciplinary 

team ward round 

PM 
Clinical Pharmacy 

(AMU) 

Clinical Pharmacy 

(AMU) 

Clinical Pharmacy 

(AMU) 

Clinical Pharmacy 

(AMU) 

Clinical Pharmacy 

(AMU) 
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14.1. Appendix 1 - Rota for Erasmus internship at UCLH (3/3) 

 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Week 7 

4/03 – 8/03 

AM 
Production 

(Chemo Unit) 

Production 

(Chemo Unit) 

Production 

(Chemo Unit) 

Production 

(CIVAS/TPN) 

Production 

(CIVAS/TPN) 

PM 
Production 

(Chemo Unit) 

Production 

(Chemo Unit) 

Production 

(Chemo Unit) 

Production 

(CIVAS/TPN) 

Production 

(CIVAS/TPN) 

Week 8 

11/03 – 15/03 

AM 
 

MI 
MI 

MI 

(UMC meeting) 
MI MI 

PM MI MI MI MI MI 

Week 9 

18/03 – 22/03 

AM MI MI MI MI MI 

PM MI MI MI MI MI 

Week 10 

25/03 – 29/03 

AM 
NHNN (MITU, HDU 

& SITU ward round) 
NHNN (HDU) NHNN (HDU & SITU) 

NHNN (MITU, HDU & 

SITU ward round) 
NHNN (ICU) 

PM NHNN (MITU) NHNN (MITU) 
NHNN (Spinal surgery 

ward) 

NHNN (Spinal surgery 

ward) 

NHNN (HDU, 

MITU) 

Week 11 

1/04 – 5/04 

 

AM 
NHNN (MITU, HDU 

& SITU ward round) 
NHNN (SITU) NHNN (HDU) 

NHNN  MITU, HDU & 

SITU ward round) 
NHNN (ICU) 

PM Dispensary Dispensary Dispensary Dispensary Dispensary 

Week 12 

8/04 – 12/04 

 

AM 
NHNN (MITU, HDU 

& SITU ward round) 

NHNN  (HDU & 

SITU) 
NHNN (HDU & SITU) 

NHNN  MITU, HDU & 

SITU ward round) 
NHNN (MITU) 

PM 

Royal London 

Hospital for 

Integrated Medicine 

Dispensary Dispensary Dispensary Dispensary 

  Saturday Sunday Monday 

Week 13 

13/04 – 15/04 

 

AM 
ARDS Project (data 

analysis) 

ARDS Project (data 

analysis) 

ARDS Project 

(presentation to ICU) 

PM 
ARDS Project (data 

analysis) 

ARDS Project (data 

analysis) 
- 
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14.2. Appendix 2 - Medicines Information, Fridge enquiry 
 

Enquiry: Inpatients pharmacy called to MI services asking about AROVI 2,000 IU 

(20mg/0.2ml) pre-filled syringe storage conditions, as it was found in the fridge instead of being 

at room temperature. They wanted to know if it is still suitable for use or if they should discard. 

Answer: After questioning about the batch number and how long has the medicine been stored 

in the fridge I have searched in on the individual product’s Summaries of Product Characteristics, 

eMC and SPS - Fridge database for the product information regarding fridge stability. The only 

information available was that the medicine should be kept below 25°C and should not be feezed. 

Additionally, I did not find studies regarding stability at fridge temperatures (2-8 °C) and, 

therefore, I had to call the manufacturer. The MI department of ROVI Biotech Limited was not 

able to give a quick answer by phone and an email (above) was sent.

 

The obtained answer is shown above.  
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14.3. Appendix 3 - Medicines Information, Enquiry on Drugs in Pregnancy 
 

Enquiry: GP phone enquiring regarding the use of ibuprofen in a pregnant woman. 

Answer: Before giving an evidence-based and accurate answer I needed to ask for additional 

information:  stage of pregnancy, indication of ibuprofen, intend use of ibuprofen, past medical 

history and concurrent medicines. After getting GP’s answer and, due to the large amount of 

information to pass on, a written answer, shown above, was made through the email to the doctor. 

Research sources: British National Formulary, Electronic Medicines Compendium, 

Drugs During Pregnancy and Lactation, TOXBASE. 

 

14 March, 2019 

Dear Dr O__ 

 

Thank you enquiring our Medicines Information service regarding the safety of 

ibuprofen for use during the third trimester of pregnancy for a woman with back pain. 

If clinically indicated, ibuprofen use may be considered in the frist or second trimester 

but should be avoided during the third  trimester. Like other NSAIDs, chronic exposure or high 

doses of ibuprofen have been shown to cause the premature closure of the foetal ductus arteriosus 

with possible persistent pulmonary hypertension. 

Ibuprofen has also been associated with an increased risk of reversible  oligohydramnios 

(reduced volume of amniotic fluid), which can reduce foetal urine output; however, there is 

limited evidence on this topic. 3-5 

There are other further concerns regarding ibuprofen in pregnancy such as the delay of 

labour with increased risk of bleeding in both mother and child and a small risk (use over all 

trimesters) of spontaneous abortion, cardiac defects, gastroschisis and oral clefts. 

In this way, NSAIDs should only be used  in the third trimester unless if there is a 

distinct need for them, if the benefit outweighs the risk and if there are no other alternatives at 

all. If there is a real need to prescribe an NSAID, a well-established one such as ibuprofen should 

be selected and the foetal circulation should be monitored 1 to 2 times a week with Doppler 

sonography. The drug should be immediately stopped if signs of ductal constriction appear. 

Additionally, oligohydramnios should be ruled out and tocolysis should be anticipated.5 It is 

essential that the obstetrician is aware and has a management for this. 

In regard to alternative therapeutic approaches, paracetamol is considered the analgesic 

of choice and it can be used at usual dosages and at any stage of pregnancy. Codeine is an 

analgesic opioid safe in the third trimester, that may be used if paracetamol is not sufficiently 

effective to relieve the pain. The potential for dependency should be kept in mind. There is also 

the potential neonatal respiratory depression if codeine is used to term and long term use may 
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lead to withdrawal symptoms. Therefore, we recommend that it may be more useful to use 

codeine as an adjunct for occasional use if paracetamol is not sufficient.6 

I hope you find this information useful and please be free to contact our service if you 

have any additional questions. 

Once again, thank you for enquiring MI services at UCLH. 

 

Kind Regards, 

Inês Pinheiro (Pre-registration Pharmacist, University College London Hospitals, NHS 
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Introduction

v Acute respiratory distress syndrome (ARDS) - Pathophysiology 1

´ Type of acute diffuse, inflammatory lung injury, leading to increased
pulmonary vascular permeability, increased lung weight, and loss of

aerated lung tissue.

´ Clinical hallmarks: hypoxemia and bilateral radiographic opacities,

associated with increased venous admixture, increased physiological dead

space, and decreased lung compliance.

1. Acute Respiratory Distress Syndrome. (2012). JAMA, 307(23) (doi:10.1001/jama.2012.5669)

Implications and description of steroid

use in ARDS patients – a 1 year
retrospective study

Inês M. Pinheiro; Erasmus + Pharmacy student, Faculty of Pharmacy University of Porto

Dr. Robert Shulman, Lead Pharmacist - Critical Care, UCLH
Professor Geoff Bellingan, Consultant and Clinical Director, Critical Care Directorate, UCLH
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a 1 year retrospective study” Presentation (2/9) 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction

´ ARDS, Clinical Management

2. Spadaro, S., Park et al. (2019). Biomarkers for Acute Respiratory Distress syndrome and prospects for personalised medicine. Journal of Inflammation, 16(1).

3. Bellingan, G. et. al. (2017). Comparison of the efficacy and safety of FP-1201-lyo (intravenously administered recombinant human interferon beta-1a) and
placebo in the treatment of patients with moderate or severe acute respiratory distress syndrome: study protocol for a randomized controlled trial. Trials,
18(1).

´ No approved pharmacological treatments.

´ Standard of care involves treatment of the underlying cause and

supportive care (eg. mechanical ventilation)2

´ Vascular leakage may be related to reduced concentrations of local

adenosine (involved in maintaining endothelial barrier function).

Interferon (IFN) beta-1a (Traumakine® - FP-1201-lyo) is a new  
potential treatment for ARDS which up-regulates the cell surface 

ecto-5′-nucleotidase cluster of differentiation 73 (CD73), 
increasing adenosine levels. 3

´ “Yielded a disappointing result in May but further experiments by Faron open
up the possibility that corticosteroids used in parallel to Traumakine treatment

affected Traumakine’s (FP-1201-lyo) efficacy.”

´ 59.5% of the 296 patients in the INTEREST were on corticosteroids.

´ The concomitant use corticosteroids appeared to have significant impact on:

• Mortality in the Traumakine treatment group

Non-steroid use: 10.6% (7/66) v. Steroid use: 39.7% (31/78)

• Outcomes measured by ventilator-free days (VFD)

Non-steroid use: 14 VFDs (mean) v. Steroid use: 6 VFDs

FP-1201-lyo – Potential treatment for ARDS

´ Phase III clinical study: Efficacy and Safety of FP-1201-lyo (INTEREST) 5

5. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02622724

What is the current practice around steroid use in ARDS ?

Introduction

´ Risk factors commonly associated with ARDS 2

2. Spadaro, S., Park et al. (2019). Biomarkers for Acute Respiratory Distress syndrome and prospects for personalised medicine. Journal of Inflammation, 16(1).
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Introduction

´ ARDS and the steroid use

6. Steinberg KP et al. Blood institute acute respiratory distress syndrome clinical trials N: efficacy and safety of corticosteroids for persistent acute respiratory distress

syndrome. N Engl J Med. 2006;354:1671–1684.

7. Festic E et al. Randomized clinical trial of a combination of an inhaled corticosteroid and Beta agonist in patients at risk of developing the acute respiratory distress

syndrome. Crit Care Med. 2017;45:798–805.

8. https://www.ficm.ac.uk/sites/default/files/ficm_ics_ards_guideline_-_july_2018.pdf

´ Glucocorticoids may improve oxygenation and airway pressures in established
ARDS.6

´ Analysis of Clinical Trials conducted on established ARDS suggest that if steroids
are started 14 days or more after the diagnosis of ARDS, they can be harmful.

´ The combination of inhaled β2-agonists and glucocorticoids administered early
in patients at risk of ARDS has recently shown to prevent development of ARDS
and improve oxygenation but its effect on mortality has not been
demonstrated.7

Conclusions:

´ The effectiveness of corticosteroids on the mortality of ARDS remains under
debate.

´ A large multi-centre study on steroids in established ARDS is currently planned.8

Objective

´ Identify the current practice around steroid use in patients with ARDS

´ The following specific aims were established:

a) To describe the severity of the ARDS in line with the international definition;

b) To identify the proportion of ARDS patients with septic shock;

c) To describe the steroid regimens used and if they resemble UCLH guidelines

for ARDS, SS and/or PCP;

d) To identify the maximum noradrenaline dose in patients with SS;

d) To report mortality outcomes at 28-day.
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Materials & Methods

´ SUBJECTS

- Data analysis on 56 patients admitted in the ICU at UCH between the 1st

Jan 18 and 31st Jan 19;

- Eligible patients were identified through ICIP;

- Inclusion criteria: ARDS diagnosis (severity according to the oxygenation

profile - PaO2/FIO2 ratio - Berlin definition 1), with and without concurrent
septic Shock diagnosis according to the Sepsis-3 criteria 2 .

1. Acute Respiratory Distress Syndrome. (2012). JAMA, 307(23) (doi:10.1001/jama.2012.5669)
2. Singer, M., Deutschman, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA (2016), 315(8), 801.

´ DATA COLLECTION AND DEFINITIONS

- Demographic data, physiologic scores and outcomes were accessed via
ICIP;

- Patients with ARDS were defined as: mechanical ventilation requirement >
48h; ARDS diagnosis stated in medical notes; ARDS severity according to
Berlin definition (with PF ratios at least 6h apart);

- Patients with SS were defined as: vasopressor requirement (noradrenaline) ±
serum lactate level before NA administration > 2 mmol/L (Sepsis-3 criteria).

§ Mild  27 KPa > PaO2/ FIO2 ≤ 40 KPa

§ Moderate 13 KPa > PaO2/ FIO2 ≤ 27 KPa

§ Severe PaO2/ FIO2 ≤ 13 KPa

Materials & Methods

´ Statistical Analysis with Microsoft Excel v 10.

- Categorical variables (eg. gender, steroid treatment) and continuous (eg.

noradrenaline main dose) are expressed as means ± standard deviations
(SD) or percentages.

Materials & Methods
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Table 1. Demographics  (ARDS patients)
N= 56

Results

Patients 

characteristics 

Admission Age (Mean ± SD) 51,9 ± 18,4

Admission Weight (Mean ± SD, Kg) 69,5 ± 16,6

Gender - males 30 (53%)

Post-operation (nº patients) 13 (23%)

Diabetes (nº patients) 11 (20%)

Hemofiltration during admission (nº 

patients)
18 (32%)

Any cancer, solid or liquid tumor (nº 

patients)

31 (55%)

History of alcohol abuse (nº patients) 5 (9%)

Main organ affected 

during ICU 

admission

Lung (nº patients) 44 (79%)

Kidney (nº patients) 3 (5%)

GIT (nº patients) 2 (4%)

Multi-organ (nº patients) 7 (13%)

Septic shock

Septic Shock (nº patients) 28 (50%)

Without Septic Shock (nº patients) 28 (50%)

ARDS Severity

Mild (% patients) 5 (9%)

Moderate (% patients) 18 (32%)

Severe (% patients)
33 (59%)

Primary team

Haematology (nº 

patients)
23 (41%)

Thoracic Surgery (nº 

patients)
8 (14 %)

Gastroenterology ( 

nºpatients) 6 (11%)

Infectious Disease (nº 

patients)
4 (7 %)

Clinical Pharmacology 

(nº patients)
3 (5%)

Critical Care  (nº 

patients)
3 (5 %)

Medical Oncology (nº 

patients)
2 (4 %)

Colorectal Surgery  (nº 

patients) 1 (2 %)

General Surgery  (nº 

patients) 1 (2 %)

Geriatric Medicine  (nº 

patients)
1 (2%)

Hepatology (nº 

patients)
1 (2%)

Intervational Radiology 

(nº patients)
1 (2%)

Ortopedic Surgery  (nº 

patients)
1 (2%)

Pancreato-Bilary Medic  

(nº patients)
1 (2%)

Table 2. Demographics - Differences between non-SS and SS patients 
regarding ARDS severity

Results

Non-SS
N=28

SS
N=28

Mild ARDS (nº patients) 3 (11%) 2 (7%)

Moderate ARDS (nº patients) 9 (32%) 9 (32%)

Severe ARDS (nº patients) 16 (57%) 17 (61%)

Results
Table 3. Outcomes  (ARDS patients)

N= 56

Steroid use (nº patients) 44 (78,6%)

Pre-ICU hospital stay ≥ 48 h  (% patients) 100

ICU LofS (Mean ± SD, days) 18,3 ± 17,0

ICU Mortality (nº patients) 30 (54%)

28-day mortality in UCH ICU  (nº patients) 28 (48%)

Moved to another hospital or ward (nº patients) 25 (43%)

Discharged home (nº patients) 3 (5%)

28-day ventilator-free days (VFD) (Mean ± SD, days) 3,5 ± 5,7

Treatment with antibiotics during ARDS (nº patients) 56 (100 %)

Vasopressor Therapy duration in patients with 
Septic Shock  (Mean ± SD, days)

6,6 ± 4,0
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Results

Table 4. Outcomes differences between ARDS patients with and without septic shock.

Non-SS
N= 28

SS
N= 28

ICU LofS (Mean ± SD, days) 20,2 ± 18,9 16,4 ± 14,7

ICU mortality (nº patients) 10 (36%) 20 (71%)
p=0.016

28-day mortality (nº patients)
10 (36%)

18 (64%)
p = 0.056 

28-day ventilator-free days (VFD) (Mean ± SD, days)
4,8 ± 6,4 2,2 ± 4,5

Results

Table 5. Outcomes differences between patients with and without  steroid treatment.

Without steroid 

treatment
N= 12 (21%)

With steroid 

treatment
N= 44 (79%)

ICU LofS (Mean ± SD, days) 18,4 ±17,2 18,4 ±17,2

ICU mortality (nº patients) 3 (25%) 27 (61%)

28-day mortality (nº patients) 3 (25%) 28 (64%)

28-day ventilator-free days (VFD) (Mean ± SD, days) 3,5  ± 5,7 3,3 ± 5,6

Results

Table 6. Steroid use (ARDS patients without Septic Shock)
N = 28

Steroid treatment (nº patients) 19 (68%)

When the was steroid started (days after PF ratios corresponded to  
ARDS diagnosis for moderate and severe - < 27 ) Mean ± SD

3,9 ± 4,3

Steroid: length of treatment (Mean ± SD, days) 10,5 ± 12,9

Steroid regimen according to Unit ARDS Guidelines  (nº patients) 3 (16%)

Steroid regimen according to PCP Guidelines  (nº patients) 1 (5%)

Other regimens (nº patients) 15 (79%)
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Results
Table 7. Steroid use (ARDS patients with Septic Shock)

N= 28

Maximum Noradrenaline dose IV 

(Mean ± SD, mcg/kg/min)
0,72 ± 0,57 

Length of NA course (Mean ± SD, 

hours)
115 ± 65

Antibiotic treatment during NA 

course (nº patients)
28 (100%)

Lactate level before NA 

administration (Mean ± SD)
2,81 ± 2,82

Steroid treatment (nº patients) 25 (89%)

Dose of NA (Mean ± SD, mcg/kg/min) 

when the steroid was started (if the 

steroid given for SS)
0,53 ± 0,52

Steroid regimen according to SS 

Guidelines (nº patients)
10 (40%)

Steroid regimen according to 

ARDS Guidelines (nº patients)
2 (8%)

When was the steroid  started 

(days after PF ratios starting to 

match ARDS diagnosis for 

Moderate and severe - < 27 ) Mean 

± SD

5,5 ± 10,2

Steroid regimen according to PCP 

Guidelines (nº patients)
1 (4%)

Steroid length of treatment (Mean ±

SD, days)

7,1 ± 8,5

Other regimens (nº patients) 13 (52%)

Results

Table 8. Description of the other regimens (mg/dose)
N= 27 (39%)

Patients on HC (nº) 13 (48%)

HC dose ≥ 100 mg 5 (38%)

HC ≤ 50 mg 8 (62%)

Patients on MP (nº) 13 (48%)

MP < 100 mg 7 (54%)

MP  100 ≤  dose < 1000 
mg

4 (31%)

MP ≥ 1000 mg 3 (23%)

Patients on Pred (nº) 8 (30%)

Pred dose  < 50 mg 3 (38%)

Pred ≥ 50 mg 5 (63%)

Patients on Dex (nº) 7 (26%)

Dex dose > 8 mg 2 (29%)

Dex ≤  8 mg 5 (71%)

HC Hydrocortisone
Pred Prednisolone

Dex Dexamethasone
MP Methylprednisolone

Discussion

´ 50 % pts with ARDS were also diagnosed with SS. Indeed, sepsis is known to
be one of the major causes of ARDS 9;

´ 93% of ARDS pts with SS had moderate/severe ARDS; v. 89% in non-SS)
(Table 2);

´ ARDS pts with SS had higher mortality than those without SS (71% v. 36%
p=0.016); and poorer recovery from lung injury (28-day VFD: 2,2 ± 4,5 days in

SS pts v 4,8 ± 6,4 in non-SS;) (Table 4);

´ Patients taking steroids appeared to have higher mortality rates (61% v. 25%
ICU deceased patients; and 64% 28-day mortality v. 25%) Regarding VFD

there are no major differences (Table 5).

9. Sheu, C.-C. et al. (2010). Clinical Characteristics and Outcomes of Sepsis-Related vs Non-Sepsis-Related ARDS. Chest, 138(3), 559–567.
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Discussion

´ 78.6 % of ARDS patients were Rxed steroids (Table 5);

´ 68 % of non-SS pts were Rxed steroids however mainly not prescribed for

ARDS (only 16%) (Table 6);

´ % of pts Rxed with steroids is numerically higher in SS patients (89% SS v 68 %

non-SS) (Table 6 and 7);

´ Regarding the vasopressor treatment in SS pts the mean maximum NA dose
was 0,72 mcg/kg/min with an average length of 115 hours (Table 7);

´ 40 % of SS pts received steroid treatment according to SS guidelines and
only 8 % according to ARDS guidelines (Table 6);

´ 4 % / 5% (SS/non-SS) patients are treated with steroids for Pneumocystis

carinii pneumonia (PCP).

Discussion

´ The steroid treatment for ARDS was started according to the guidelines (It is
recommended to initiate steroid therapy 7 days following onset of ARDS)

and before 14 days (after 14 days steroid treatment may be harmful) - 4 to
5 days after the onset of ARDS (considered the days after PF ratios starting

to match ARDS diagnosis for Moderate and severe - < 27) (Table 6 and 7);

´ Most pts on steroid treatment were not on an ARDS, SS, PCP regimen (79 %
for non-SS and 52 % for SS patients) (Table 6 and 7).

´ Pts on “other regimens” were on Hydrocortisone (48%; main dose ≤ 50 mg);
Prednisolone (30%; main dose ≥ 50); Dexamethasone (29%; main dose ≤

8mg) and Methylprednisolone (27%; main dose < 100mg) (Table 8).

Conclusions

´ Septic shock-related ARDS pts had a higher overall disease severity,
mortality and ventilatory support requirement;

´ 78.6% of pts with ARDS were treated with a steroid, of the SS patients the
figure is 89%.

´ The great majority of patients on steroid treatment are in a different

regimen (not according to ARDS, SS or PCP guidelines);

´ Pts on steroids appeared to show higher mortality rates.



 Inês Pinheiro      Professional Internship Report - UCLH, NHS Foundation Trust 35 

14.4 Appendix 4 - “Implications and description of steroid use in ARDS patients – 

a 1 year retrospective study” Presentation (9/9) 
 
 
 

 
 

Acknowledgments

´ Dr. Yogini Jani, Consultant Pharmacist & EHRS Patient Safety Lead, UCLH

´ Thanks to Stefan Boyce-Hall and Marc Tomkins for providing us the initial list

of patients



 Inês Pinheiro      Professional Internship Report - UCLH, NHS Foundation Trust 35 

 

 

2018 – 2019 

 


