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Resumo 
 

Este relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas ao longo dos 

três meses de estágio profissionalizante, na Farmácia Moderna. Está dividido em duas 

partes. 

Na primeira parte há uma descrição das atividades desenvolvidas e dos conhecimentos 

adquiridos no âmbito da farmácia comunitária, tais como gestão da farmácia, dispensa 

de medicamentos e prestação de serviços farmacêuticos. 

A segunda parte refere-se aos projetos desenvolvidos por mim, como forma de tentar 

colmatar algumas falhas e necessidades sentidas na comunidade. O primeiro projeto 

teve como tema a conviver com a demência, uma doença cada vez mais prevalente. O 

segundo projeto, foi uma avaliação ao diabético, com o objetivo de aumentar a adesão 

ao tratamento e ao estilo de vida saudável, de modo a diminuir as complicações 

resultantes da doença. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas 

 

1. Descrição geral 

 

1.1 Localização da farmácia e enquadramento 

 

A Farmácia Moderna (FM), localiza-se na Avenida 25 de Abril, 142, na cidade de Ílhavo, 

distrito de Aveiro. Mudou-se para as suas instalações atuais em 1999, tendo sido 

renovadas em janeiro de 2018. Faz parte de uma sociedade, a Rego Cabral Lda., que 

possui outra farmácia na cidade do Porto. 

Tem na sua proximidade um centro de saúde, várias clinicas médicas privadas e lares. 

 

1.2 Horário de funcionamento 

 

A FM encontra-se aberta de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 13:00h, e das 14:00h 

às 19h:00h. Aos sábados está aberta das 9:00h às 13:00h.  

A farmácia está abrangida pelo regime de disponibilidade. Estas escalas de turnos são 

aprovadas anualmente pela administração regional de saúde do centro, que elabora um 

mapa de turnos.  

O meu horário de trabalho foi das 9:30h às 13h e das 15h às 18:30h, sendo que alguns 

dias fiquei até as 19h de forma perceber como funciona o fecho da farmácia. 

 

1.3 Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

Ao longo dos três meses, enquanto estagiária na FM, tive a oportunidade de 

desempenhar diversas funções essenciais para o bom funcionamento da farmácia e 

para o meu crescimento enquanto farmacêutica. 

As atividades estão descritas na tabela seguinte: 

 

Tabela 1 – Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Atividades desenvolvidas 
Meses de estágio 

Maio Junho Julho Agosto 

Receção de encomendas     

Armazenamento e 

reposição produtos 
    

Controlo de prazos de 

validade 
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Gestão de stocks e 

contagens físicas 
    

Gestão de faturação e 

receituário 
    

Dispensa de medicamentos 

e produtos de saúde 
    

Medição de parâmetros 

bioquímicos 
    

Formações     

Projeto 1     

Projeto 2     

 

1.4 Caraterização do espaço físico 

 

A FM sofreu uma remodelação em janeiro de 2018, que obedece ao decreto lei nº 

75/2016; portaria nº 352/2012; deliberação nº 1502/2014. Assim, a farmácia dispõe das 

seguintes divisões [1]: 

- Sala de atendimento ao público:  é uma zona ampla, constituída por 6 balcões de 

atendimento ao público. Dispõe de vários lineares, onde estão expostos produtos de 

puericultura, alimentação infantil, cosmética e suplementos alimentares. Atrás do balcão 

estão prateleiras, cujos produtos vão variando consoante o produto do mês e as várias 

campanhas em vigor, à exceção dos produtos de veterinária que tem localização fixa.  

Entre estas prateleiras localizam-se 2 Vmotion, onde passa publicidade de 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

- Armazém principal: este espaço, situado na cave da farmácia, alberga os produtos 

excedentes. O armazenamento dos mesmos é feito em prateleiras. 

- Laboratório com, pelo menos, 8 m2: está equipado com todo o equipamento e material 

obrigatório. É um local de armazenamento das matérias primas e reagentes. É neste 

espaço que também está guardada a documentação necessária: fichas de preparação 

de manipulados e rotulagem (manutenção durante 3 anos), fichas de dados de 

segurança das matérias primas, boletins analíticos das matérias primas armazenadas e 

fichas de movimentação das matérias primas. É no laboratório que se procede ao 

serviço de preparação individualizada da medicação (PIM). 

- Gabinete de atendimento personalizado: a farmácia dispõe de 2 gabinetes. Um 

deles é para a prestação de serviços farmacêuticos (onde está disponível a máquina de 

medir a pressão arterial, que é um serviço gratuito para os utentes da farmácia). E o 
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outro é utilizado para as consultas de nutrição e para a prestação de cuidados nível I na 

prevenção e tratamento do pé diabético. 

Além destas divisões obrigatórias, a FM é constituída por: 

- Gabinete da diretora técnica, usado também como sala de reuniões; 

- Zona de receção de encomendas; 

- Sala de staff; 

- Instalações sanitárias; 

- Armazém secundário. 

Na zona interior da farmácia, na entrada está afixado o dístico de proibição de fumar e 

o aviso de utilização de meios de vigilância à distância. É também nesta área que se 

colocam diversos panfletos informativos devidamente carimbados e assinados. Atrás do 

balcão, está afixado o aviso da existência do livro de reclamações e os serviços 

prestados pela farmácia e respetivos preços.  

O exterior da farmácia está de acordo com a legislação, apresentando a placa com o 

nome da diretora técnica sem abreviaturas, o horário de funcionamento, as escalas de 

turno das farmácias do município, e o símbolo da “cruz verde”, iluminado durante a noite. 

[1] 

 

1.5 Perfil dos utentes 

 

Durante o meu estágio, foram realizados inquéritos de satisfação aos clientes. A análise 

estatística dos resultados obtidos permitiu caraterizar os clientes da FM quanto aos 

dados sociodemográficos. Como é possível observar na figura 1, o género predominante 

é o feminino e apresentam idades compreendidas entre os 55 e os 74 anos. 

A maioria dos clientes são fidelizados, o que permite um acompanhamento farmacêutico 

continuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Dados sociodemográficos dos clientes da FM 
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1.6 Recursos humanos 

 

Segundo o decreto-lei n.º 75/2016, de 8 de novembro, a equipa da farmácia deve ser 

constituída por um quadro farmacêutico (pelo menos um diretor técnico e outro 

farmacêutico) e um quadro não farmacêutico (técnicos de farmácia ou outros 

devidamente habilitados). No entanto, os farmacêuticos devem estar, tendencialmente, 

em maioria. [1] 

A equipa da farmácia é constituída por sete elementos: 

- Dra. Rosário Cabral: Diretora Técnica 

- Dra. Ana Antunes: Farmacêutica Adjunta substituta 

- Dra. Margarida Vidal: Farmacêutica Adjunta substituta 

- Dra. Ana Neves: Farmacêutica grau III 

- Dr. Nuno Tavares: Farmacêutico grau IV 

- Conceição Borralho: Técnica de farmácia grau I 

- Sandra Ribeiro: Técnica de farmácia grau I 

 

1.7 Fontes de informação 

 

As fontes de informação atualmente estão disponíveis física e eletronicamente. Estas 

devem estar atualizadas e acessíveis na biblioteca da farmácia. 

Os livros obrigatórios são: 

- Farmacopeia Portuguesa – IX Edição, em CD-ROM e respetivos suplementos; 

- Prontuário Terapêutico – 12.ª edição, em formato eletrónico; 

- Resumo das caraterísticas do medicamento; 

- Livro de reclamações. 

Na FM, o Sifarma 2000® apresenta informação complementar de acesso rápido sobre 

as indicações terapêuticas, contraindicações, interações, posologia e precauções a ter 

com o medicamento, essencial no momento de dispensa de medicamentos e outros 

produtos de saúde. 

Além destes, Epocrates online, British National Formulary e Martindale, The Extra 

Pharmacopeia, são fontes complementares recomendadas. [2] 

 

1.8 Serviços prestados 

 

A farmácia é cada vez menos um espaço de venda exclusiva de medicamentos e 

começa a ser reconhecida como um espaço de saúde pelos utentes. Assim, é 

necessária a sua adaptação e evolução de forma a ir ao encontro das necessidades dos 
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que a visitam. A FM disponibiliza vários serviços farmacêuticos, sendo que os que se 

destacam são: 

 

- Medição dos parâmetros físicos e bioquímicos: no gabinete de atendimento 

personalizado, realiza-se a medição dos seguintes parâmetros bioquímicos:  glicémia e 

o colesterol total, por punção capilar. Neste gabinete, com acesso livre e gratuito, 

encontra-se o medidor da pressão arterial. Aqui, a maioria dos utentes realizam a 

mediação de forma independente, pedindo ajuda no fim, na interpretação dos 

resultados. 

Na sala de atendimento ao público, encontra-se a balança que fornece o peso, altura e 

índice de massa corporal. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar e realizar a medição dos 

parâmetros bioquímicos, e auxiliar na medição da pressão arterial, tendo o cuidado de 

no fim prestar aconselhamento ao utente. 

 

- Administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação e 

injetáveis: a administração deve ser realizada por um farmacêutico, certificado pela 

Ordem dos Farmacêuticos. A FM presta o serviço de administração da vacina da gripe 

e de medicamentos injetáveis subcutâneos e intramusculares.  

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de assistir à administração de 

medicamentos injetáveis subcutâneos. 

 

- Preparação individualizada de medicamentos: é um serviço no qual o farmacêutico 

organiza a medicação num dispositivo com múltiplos compartimentos, que é selado de 

forma estanque na farmácia. Inclui também, informação escrita ou em forma de 

pictogramas, de modo a promover o uso responsável do medicamento. 

Este serviço aplica-se a utentes com regimes terapêuticos complexos, que reportem 

dificuldades no uso dos medicamentos, que sejam identificados pelos farmacêuticos 

como possíveis candidatos, devido às suas limitações físicas, não adesão à terapêutica 

não intencional, entre outros.  

Este procedimento é utilizado para formas farmacêuticas sólidas, destinadas à 

administração por via oral, com exceção de medicamentos citotóxicos, fotossensíveis, 

higroscópicos ou que necessitem de refrigeração. Um dos princípios ativos que não se 

pode incluir, por questões de estabilidade, é o valproato de sódio. 

A adesão ao serviço requer uma avaliação farmacêutica, na qual se realiza uma 

entrevista para avaliar a elegibilidade do utente e proceder à revisão da medicação com 

vista a identificar, prevenir e resolver problemas relacionados com os medicamentos. É 
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também preenchida a ficha de utente, a ficha de tratamento e o consentimento 

informado. [3] 

A FM realiza a preparação individualizada de medicamentos principalmente para um lar, 

algumas casas de acolhimento de idosos e alguns utentes não institucionalizados. 

 

Além dos serviços farmacêuticos a FM disponibiliza consultas de nutrição 

semanalmente, uma vez que a alimentação equilibrada e a manutenção do peso 

adequado, como forma de prevenção de doenças, é cada vez mais uma preocupação 

dos utentes. Além desta, também dispõe da prestação de cuidados nível I na prevenção 

e tratamento do pé diabético. 

 

- Valormed: É uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, responsável pela 

gestão de resíduos, tanto de medicamentos fora do prazo, como de embalagens vazias. 

A farmácia é um dos intervenientes principais, uma vez que funciona como ponto de 

entrega dos resíduos para os utentes. Após controlo por parte do farmacêutico, estes 

são colocados no contentor apropriado. Quando cheio, este é selado e enviado para um 

dos fornecedores, que o armazena em contentores estanques, para o encaminhar 

depois para o centro de triagem. É de realçar que uma grande parte dos utentes da FM 

estão consciencializados para este tema, contudo é essencial continuar a informar e 

sensibilizar para a proteção e preservação do ambiente, e ao mesmo tempo diminuir o 

risco do uso de medicamentos fora do prazo de validade. [4] 

 

2. Gestão geral da farmácia  

 

2.1 Sistema informático 

 

A existência de um sistema informático (SI) é indispensável em farmácia comunitária, 

de forma a auxiliar os farmacêuticos em todas as suas tarefas diárias. A FM utiliza o 

Sifarma 2000®, uma ferramenta de apoio à gestão operacional e estratégica da 

farmácia. O acesso ao SI é efetuado através do código de utilizador e senha de acesso 

próprio, o que permite a identificação do utilizador. 

Este sistema é essencial na gestão da farmácia uma vez que permite a gestão dos 

stocks, contagens físicas, controlo dos prazos de validade, histórico de compras e 

vendas, devoluções, gestão e receção de encomendas, entre outros.   

No atendimento, o SI permite guardar os dados dos utentes (mediante assinatura do 

consentimento informado) e aceder ao seu histórico de compras. Além disso, também 

fornece informação científica (posologia, dose, interações, precauções) e alerta sobre 
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possíveis interações medicamentosas. Uma outra ferramenta muito útil é a classificação 

A.T.C. (Anatomical Therapeutic Chemical Code), imprescindível quando um utente 

procura um produto que não se encontra com disponibilidade no momento, e assim é 

possível procurar outro produto cuja constituição seja similar. 

Por fim, durante o atendimento também é possível comunicar com os fornecedores, 

tendo acesso à disponibilidade do produto e realizar encomenda instantânea, como 

abordaremos mais à frente. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contatar com o SI desde o primeiro dia e 

através do meu código de acesso, explorar as várias funcionalidades. Realizei a receção 

de encomendas, contagens físicas, controlo dos prazos de validade, devoluções, 

observei a realização das encomendas diárias, entre outros. Durante o atendimento, 

esforcei-me para utilizar o SI de forma eficiente, utilizando as suas ferramentas para 

proporcionar um atendimento e aconselhamento adequado. Considero que o Sifarma 

2000® é bastante intuitivo e é uma ferramenta imprescindível para as atividades da 

farmácia. 

 

2.2 Aquisição de produtos farmacêuticos 

 

A aquisição dos medicamentos e produtos de saúde é uma tarefa muito importante, pois 

garante disponibilidade de produtos, reduz prazos de entrega e melhora o serviço e a 

rentabilidade. 

No entanto, é necessário ter em conta os seguintes fatores: as condições de 

investimento da farmácia no momento, histórico de compras e vendas, sazonalidade, 

níveis de stocks máximos e mínimos e capacidade de armazenamento. Deve-se 

selecionar o melhor fornecedor, tendo em conta o tipo de serviço prestado, tempo e 

cumprimento da entrega, preços praticados e condições de pagamento, descontos e 

bonificações. 

A FM tem como distribuidores diários a Cooprofar e a Alliance Healthcare. E 

pontualmente, a Empifarma. 

A FM pertence a um grupo de compras, Grupo HealthPorto, existindo um acordo 

tripartido entre o grupo, a farmácia e o distribuidor, neste caso a Alliance Healthcare. 

Assim, há um stock de produtos virtual no distribuidor grossista, com o preço acordado. 

Quando é realizada a encomenda, a farmácia paga um fee ao distribuidor.  

 

Existem vários tipos de encomendas: 

- Encomendas diárias: são realizadas duas vezes por dias: uma até ao final da manhã, 

de forma a que a encomenda chegue à farmácia durante a tarde e outra, até ao fim do 
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dia, que será entregue na manhã do dia seguinte. Este tipo de encomenda tem como 

finalidade repor os stocks definidos, garantindo que não há excesso, nem rotura de 

produtos. Assim, de acordo com o stock máximo e mínimo fixado, o Sifarma 2000® gera 

automaticamente uma lista de encomenda, que é depois avaliada e adaptada pelo 

responsável. Além desta informação, também disponibiliza o histórico de compra/venda, 

preço, bonificações disponíveis nos dois fornecedores principais.  

- Encomenda instantânea: este tipo de encomenda é efetuada durante o atendimento, 

quando não há stock do produto na farmácia, permitindo averiguar se o produto está 

disponível, qual a hora prevista de chegada à farmácia e qual o preço.  

- Encomenda por via telefónica: esta via é utilizada quando surgem dúvidas durante 

o atendimento, tais como existência de códigos inativos, produtos que não conhecemos 

o código ou confirmação da existência de stock no armazenista quando essa informação 

não está disponível informaticamente.  

- Encomenda “via verde do medicamento”: é uma via excecional de aquisição do 

medicamento, para a qual é necessário ter uma prescrição médica válida, quando o 

stock na farmácia é zero. 

-Encomenda direta ao laboratório: para certos produtos, a FM realiza as encomendas 

diretamente ao laboratório, isto porque, é possível obter condições comerciais mais 

vantajosas. Exemplos são laboratórios de medicamentos genéricos, como a Farmoz®, 

e marcas de dermofarmácia e cosmética como a Bioderma®. 

Durante o meu estágio tive várias oportunidades de realizar encomendas instantâneas 

e por via telefónica, algumas por a via verde do medicamento e pude assistir e aprender 

como se procede a encomenda diária. 

 

2.3 Receção e verificação de encomendas 

 

As encomendas são transportadas em contentores adequados, que possuem um código 

interno que permite a sua associação à respetiva faturação. Os produtos de frio, são 

transportados em contentores térmicos que se distinguem dos demais, sendo os 

primeiros a serem conferidos e armazenados. 

O primeiro passo é procurar a encomenda no SI. A cada uma está associada uma fatura, 

que contém um número que a identifica. Esta tem informação sobre o fornecedor, 

destinatário, os produtos enviados e respetivo Código Nacional de Produto (CNP), 

quantidade pedida e efetivamente enviada, preço de venda à farmácia (PVF), imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA) e preço de venda ao público (PVP) quando aplicável. 

Caso seja encomenda por via telefónica, deve criar-se uma encomenda manual. 
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As encomendas instantâneas são prioritárias em relação às diárias, uma vez que são 

destinadas a um utente. A receção da encomenda inicia-se, preenchendo o número da 

encomenda, o valor total da fatura e o número de unidades. De seguida, introduz-se os 

produtos por leitura ótica e simultaneamente verifica-se os prazos de validade, a 

integridade da embalagem e o PVP quando aplicável. Devido à existência do robot, 

todos os produtos cujo prazo de validade seja inferir a um ano, a contar do mês corrente, 

são separados. Posteriormente a validade destes é inserida manualmente. 

Concomitantemente, procede-se à verificação do preço de custo e à análise do PVP 

(quando este não está indicado) tendo em conta as margens de lucro pretendidas. No 

final, verifica-se se o número de unidades encomendadas é igual ao número de 

unidades recebidas e o valor total da fatura. Após a receção, a fatura é armazenada 

para a contabilidade. Posteriormente, a lista dos produtos que se encontram em falta 

envia-se para a encomenda dos esgotados. 

Os produtos que se destinam a estar em áreas de exposição ao público, têm de estar 

obrigatoriamente com o preço marcado, procedendo-se à impressão das etiquetas com 

o respetivo preço. [5] 

Os produtos cujo stock se encontrava a negativo, durante a receção da encomenda, são 

colocados num contentor próprio, pois significa que foram pedidos para um utente em 

especifico que já efetuou o pagamento. No fim, são separados e colocados por ordem 

alfabética num armário próprio. 

Durante o meu primeiro mês de estágio, fiquei responsável pela receção e verificação 

das encomendas. Esta atividade permitiu que eu me familiarizasse com os diversos 

medicamentos e produtos de saúde. 

 

2.4 Armazenamento 

 

O armazenamento dos medicamentos e outros produtos de saúde é de extrema 

importância, pois deve garantir a sua conservação e também facilitar o acesso no 

momento do atendimento. Este deve seguir as boas práticas farmacêuticas (BPF), e 

manter uma temperatura inferior a 25ºC e humidade a 60%. No caso de produtos do 

frio, devem ser armazenados no frigorífico a temperaturas entre os 2 e os 8ºC. [3] Para 

garantir que estas condições são mantidas, existem termohigrómetros em todas as 

áreas de armazenamento, nomeadamente no interior do robot, sala de atendimento ao 

público, armazém principal e laboratório, havendo um controlo e registo semanal dos 

valores. Caso hajam desvios, devem ser justificados e a causa corrigida de imediato. 

 

Existem diversas áreas de armazenamento: 
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- Robot: armazena a maioria dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

alguns MNSRM. No entanto, embalagens muito pesadas, grandes ou muito finas não 

podem ser armazenadas.  

- Área de atendimento ao público: área onde estão expostos os produtos de 

dermocosmética, puericultura, alimentação infantil, ortopedia, higiene oral, entre outros. 

Nesta área também estão expostas gôndolas, que têm como intuito colocar os produtos 

sazonais ou promoções, de forma a captar a atenção do público. 

- Prateleiras atrás do balcão: a sua constituição depende da sazonalidade, no entanto 

estão expostos maioritariamente MNSRM (MNSRM podem estar expostos, no entanto 

não podem estar acessíveis ao público [6]). Um dos conjuntos de prateleiras tem sempre 

os medicamentos e produtos veterinários. 

- Gavetas atrás do balcão: contêm os produtos que não podem ir para o robot, e outros 

produtos organizados por categoriais, tais como material de penso, testes de gravidez, 

águas do mar, entre outros. 

- Frigorífico: armazenam-se os produtos do frio, tais como insulinas, vacinas, gotas 

oculares, entre outros. 

- Armazém secundário: contém prateleiras com calçado ortopédico, fraldas e alguns 

produtos de dermocosmética. 

- Armazém principal: organizado em prateleiras, onde se guarda os excedentes.  

O armazenamento dos produtos deve seguir os princípios first in, first out (FIFO) e first 

expired, first out (FEFO), colocando assim os últimos produtos a chegar atrás do que já 

estavam expostos, salvo a exceção de ter prazo de validade inferior. Assim, há garantia 

da rotação dos stocks e diminuição da probabilidade da expiração do prazo de validade. 

Durante todo o estágio procedi ao armazenamento dos produtos, o que me permitiu 

orientar pela farmácia de forma autónoma e saber a localização dos mesmos, facilitando 

mais uma vez o atendimento e também aprender quais as regras e os princípios a seguir 

durante este processo. 

 

2.5 Gestão de stocks 

 

Segundos as BPF, a gestão do stock de medicamentos e outros produtos de saúde, 

deve garantir as necessidades dos utentes. [3] Para isso é necessário avaliar o histórico 

de vendas, o tipo de utentes que frequenta diariamente a farmácia, a sazonalidade e ter 

em atenção a capacidade de armazenamento e de investimento da farmácia no 

momento. 
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Para cada produto há um stock máximo e mínimo fixado. Quando o valor do stock 

mínimo é atingido o produto vai para a lista da encomenda diária, de forma a que haja 

sempre produto para satisfazer as necessidades do utente.  

A análise do histórico de vendas é muito importante, uma vez que nos indica o número 

médio de produtos vendidos mensalmente e graficamente permite identificar tendências 

de vendas, como por exemplo, sazonalidades. Assim, há uma gestão que permite 

beneficiar tanto os utentes (que tem a medicação pretendida em cada ida à farmácia), 

como a farmácia, não havendo acumulação de produtos, com maior probabilidade de 

expiração do prazo de validade ou de se tornarem produtos de baixa rotação. 

De forma a manter uma boa gestão dos stocks, é essencial que os stocks reais sejam 

iguais aos stocks informáticos. Tal é possível cumprindo rigorosamente os 

procedimentos de receção da encomenda, armazenamento e dispensa. 

Durante o meu período de estágio constatei a existência de inúmeros medicamentos 

esgotados, nomeadamente alguns que não eram passiveis de substituição.  

 

2.6 Gestão dos prazos de validade 

 

O controlo do prazo de validade é de extrema importância uma vez que é uma das 

garantias da segurança do produto.  

Este é efetuado em vários momentos, destacando-se três: no dia a dia, no momento da 

receção da encomenda; nos produtos cuja validade expira nos 6 meses seguintes de 

forma a poder rentabilizar-se a sua venda antes do término da validade; finalmente, nos 

produtos cuja validade expira nos 2 meses seguintes e cuja devolução está eminente. 

Para tal, é retirada uma lista do Sifarma 2000 ® com todos os produtos cuja validade 

expira nos meses em estudo e estes são analisados manualmente. Caso a validade 

inserida no SI não seja a real, procede-se à sua correção.  

No geral, a devolução dos produtos procede-se 30 dias antes do prazo de expiração, ou 

até 90 dias após. Contudo, as regras dependem dos fornecedores e/ou dos laboratórios. 

Durante o meu estágio participei ativamente no controlo dos prazos de validade. 

Inicialmente, efetuei apenas o controlo para 1 mês de forma a ambientar-me com os 

procedimentos e as instalações, mas depois fiz o controlo para os 6 meses seguintes. 

Adicionalmente, também estive sempre atenta durante o momento da dispensa de cada 

produto. 
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2.7 Inconformidades e devoluções 

 

Sempre que seja detetada uma inconformidade é necessário proceder à sua resolução 

e consequente devolução. Na maioria das situações, a inconformidade é detetada 

durante a receção do produto e advém de várias situações, como por exemplo: 

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

pedido ou aproximação do fim do prazo de validade; outra das razões para se proceder 

à devolução de produtos pode ser por ordem do INFARMED - Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED); a recolha voluntária emitida pelo 

detentor da autorização de introdução no mercado (AIM) também pode ser motivo para 

proceder à devolução. 

Na totalidade dos casos, a devolução é realizada para os fornecedores ou laboratórios 

aos quais foram efetuadas as compras. Através do Sifarma 2000®, cria-se uma guia de 

devolução. Esta deve conter informação sobre o produto, a quantidade, o número de 

fatura associado, o PVF e o motivo de devolução. A guia de devolução deve ser 

impressa em triplicado, seguindo o original e duplicado com o produto, e o triplicado 

deve ser assinado e carimbado pelo representante do distribuidor e arquivada na 

farmácia. 

Após análise da devolução, o fornecedor emite uma nota de crédito correspondente ao 

valor dos produtos ou procede à sua troca por outros iguais, mas aptos para venda. 

Caso o fornecedor não entenda que os motivos de devolução são válidos, devolve os 

produtos à farmácia, acompanhados de uma nota de devolução numerada e com o 

motivo da não aceitação. 

Durante o estágio procedi várias vezes a devoluções, tanto a nível do SI, quando as 

embalagens estavam danificadas ou houve erros no pedido, como por via telefónica, 

quando os produtos tinham sido faturados, mas não enviados. 

 

2.8 Medicamentos falsificados  

 

A 9 de Fevereiro de 2019, entrou em vigor a diretiva dos medicamentos falsificados. A 

diretiva 2011/62/EC já tinha impedido a comercialização dos medicamentos falsificados, 

contudo apenas o regulamento delegado (EU) 2016/161 da comissão de 2 de outubro 

de 2015, esclarece quais as regras e elementos informativos a colocar nas embalagens.  

A receção e verificação das encomendas, é um dos pontos do controlo. A embalagem 

contém o código identificador único que deve conter o código único do medicamento, o 

número de série, o lote, o prazo de validade e o número de registo de autorização de 

introdução no mercado e apresenta um selo de prevenção de adulterações, que deve 
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estar intacto. Este sistema é implementado em todos os MSRM e alguns MNSRM (todos 

os comparticipados e medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia (MNSRM-EF)). Caso a embalagem não se encontre intacta, deve 

proceder-se à sua devolução. [7] 

O outro ponto de controlo, é o momento da dispensa, visto que neste momento, é o 

único passo em que a farmácia pode utilizar o código identificador único. Assim, durante 

a venda, há uma verificação e desativação do código, retirando o medicamento do 

circuito. Caso este passo não seja possível, a farmácia fica impedida de comercializar 

o produto. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação sobre este tema, 

de forma a aprender as novas regras e os processos a implementar tanto na receção 

da encomenda, como no momento da dispensa. 

 

3. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

 

Segundo as BPF, o farmacêutico tem elevada responsabilidade no ato de dispensa de 

medicamentos, tanto perante prescrição médica, como em regime de automedicação 

ou indicação farmacêutica. Este deve assegurar que o utente esclarece as dúvidas 

relativas à administração dos medicamentos, de forma a garantir a sua segurança e 

eficácia. Além disso, também deve estar atento e resolver possíveis problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM), evitando resultados negativos associados 

à medicação. [3] 

A dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde foi o ato que ocupou a maior 

parte do meu estágio, visto que é uma das principais atividades do farmacêutico 

comunitário. Inicialmente, tive de aprender como o Sifarma 2000® funciona, de forma a 

que quando estivesse a realizar o atendimento me pudesse focar no utente, e não no 

SI. Durante o atendimento, tentei sempre que o utente ficasse esclarecido com 

eventuais dúvidas em relação à posologia, e fiquei atenta a eventuais problemas 

relacionados com a medicação, efetuando as perguntas necessárias para garantir que 

a indicação farmacêutica era a adequada. 

 

3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica  

 

Os MSRM são aqueles que podem constituir um risco para a saúde do doente quando 

usados sem vigilância médica ou com frequência em quantidades consideráveis para 

fins diferentes daquele a que se destinam, quando contém substâncias cuja atividade 
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ou reações adversas é indispensável aprofundar ou sejam destinados a administração 

parentérica. [8] 

3.1.1 Prescrição médica  

 
Existem diversos modelos de receita médica, tais como prescrição eletrónica 

materializada ou desmaterializada e prescrição manual. Atualmente, o modelo 

prevalente é a prescrição por via eletrónica desmaterializada. [9] 

A prescrição por via eletrónica desmaterializada, pressupõe o envio do número da 

receita, código de acesso e o código de direito de opção, através de um SMS para o 

número de telemóvel do utente. No entanto, alguns utentes apresentam o guia de 

tratamento em formato de papel, que além de apresentar os mesmos dados que o SMS, 

também indica os medicamentos e a quantidade prescrita, a posologia, e a respetiva 

data de expiração da receita, entre outros. Este tipo de receita pode ter uma validade 

até seis meses, não tem limite de medicamentos ou produtos prescritos, e podem ser 

prescritos até 6 embalagens do mesmo medicamento. Este tipo de receita apresenta 

vantagens para o utente, sendo a que se destaca, o facto de poder levantar a medicação 

à medida das suas necessidades, durante o prazo de validade. 

A prescrição via eletrónica materializada, apresentam uma validade de 30 dias. No 

entanto, estas podem ser renováveis, caso contenham medicamentos destinados a 

tratamentos de longa duração, até um máximo de 3 vias, possuindo assim um prazo de 

6 meses de validade. Estas apresentam um limite de 4 produtos por prescrição num 

máximo de 2 embalagens por medicamento, à exceção dos medicamentos unidose que 

poderão ser 4 embalagens por medicamento. [10] 

A prescrição por via manual, é de uso excecional. É utilizada quando existe falência do 

sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor (previamente confirmada 

e validada anualmente pela respetiva Ordem Profissional), prescrição ao domicílio e 

prescrição até um máximo de 40 receitas médicas por mês. Para este tipo de receitas, 

a validade é de 30 dias a partir do dia em que foi prescrita, e os medicamentos têm de 

ser levantados de uma só vez, sendo que há um total de 4 medicamentos por receita, 

máximo 2 embalagens de cada medicamento. No fim, é necessário imprimir no verso 

da receita o registo dos medicamentos cedidos, recolher a assinatura do utente ou seu 

representante, carimbar, assinar e datar. [10] 

A prescrição médica válida deve conter o número da receita, o local de prescrição, a 

identificação do médico prescritor, o nome e o número de utente do Sistema Nacional 

de Saúde (SNS), a entidade financeira responsável e caso seja aplicável, a referência 
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ao regime especial de comparticipação, a data da prescrição e a assinatura autógrafa 

do prescritor. [10] 

A prescrição de um medicamento deve incluir obrigatoriamente a denominação comum 

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

apresentação, a quantidade e a posologia. No entanto, pode incluir excecionalmente a 

denominação comercial do medicamento por marca ou indicação do nome do titular de 

AIM, quando não existe medicamento genérico ou quando há justificação técnica do 

prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. [10] 

No momento da dispensa, o farmacêutico deve informar o utente sobre os 

medicamentos disponíveis, que apresentam o mesmo código nacional para a prescrição 

eletrónica de medicamentos (CNPEM), e o medicamento com o valor mais baixo, 

conferindo-lhe o direito de opção. Além disso, a farmácia deve ter disponível, no mínimo 

3 dos medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, 

correspondentes aos 5 preços mais baixos para cada grupo homogéneo. [10] 

Ao longo do meu estágio procedi à dispensa de medicamentos a partir dos vários tipos 

de receitas médicas. Considero que a receita eletrónica harmonizou o processo de 

dispensa, no sentido que diminui os erros de dispensa e os utentes podem levantar a 

medicação à medida das suas necessidades, garantindo as boas condições de 

conservação dos medicamentos e diminuição do desperdício. No entanto, as receitas 

eletrónicas desmaterializadas, tornam o processo de gestão da medicação mais difícil 

para os utentes, principalmente os idosos, que não tendo a receita em suporte de papel, 

perdem a noção do que ainda têm disponível e da data de expiração da receita. 

Durante o mês de julho, procedeu-se à alteração do modelo das receitas, de forma a 

que estas incluam o símbolo dos 40 anos do SNS. Deste modo, tive que estar ainda 

mais atenta no momento da dispensa dos medicamentos, porque além da verificação 

dos pontos habituais, caso a receita não tivesse o novo formato, não poderia ser aceite. 

[11] 

3.1.2 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 
Os medicamentos psicotrópicos apresentam riscos para a saúde pública, podendo 

causar tolerância, habituação e dependência física e psíquica. Este tipo de 

medicamento é aquele, cuja substância ativa está contida na respetiva legislação. [9, 

12-13] 

Estes medicamentos são dispensados com receita médica, sendo necessário proceder 

ao seu registo. Para isso preenche-se um formulário com os dados do utente, assim 

como os do seu representante (maior de idade, caso não seja o utente), tais como nome, 
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data de nascimento, morada, número e data da validade do cartão de cidadão. Para 

isso, é indispensável a apresentação do documento de identificação no momento da 

dispensa. No fim é impresso um documento, para o qual é atribuído um número 

sequencial de registo, com os dados anteriormente mencionados, o medicamento, 

quantidade dispensada, data da dispensa e identificação do prescritor. [9] 

Mensalmente, é enviado ao INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte, o registo de saída 

dos medicamentos contendo substâncias psicotrópicas ou estupefacientes. Até 31 de 

Janeiro do ano seguinte, é necessário enviar um mapa de balanço de estupefacientes, 

psicotrópicos e benzodiazepinas. [9] 

A aquisição destes medicamentos aos distribuidores é realizada da mesma forma que 

os restantes produtos. No entanto, estes devem enviar no final do mês os documentos 

referentes aos produtos requisitados, que devem ser confirmados pelo diretor técnico 

ou o substituto legal.  O documento original é arquivado na farmácia e o duplicado, 

assinado e carimbado é enviado ao respetivo fornecedor. 

3.1.3 Regime de comparticipação 

 
A comparticipação de medicamentos é realizada no sentido de facilitar o acesso aos 

cuidados de saúde dos utentes. A atual legislação prevê a comparticipação através de 

um regime geral e de um regime especial, para situações específicas. [9] 

No regime normal de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço de 

venda ao público dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões, que são 

definidos segundo a classificação farmacoterapêutica: [9, 14] 

- Escalão A: 90% do PVP 

- Escalão B: 69% do PVP 

- Escalão C: 37% do PVP 

- Escalão D: 15% do PVP 

O regime especial de comparticipações acresce 5% ao escalão A (95%), 15% ao 

escalão B (84%), C (52%) e D (30%) para os pensionistas do regime especial. A 

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

cujo PVP seja igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo. 

A comparticipação para medicamentos utilizados no tratamento de certas patologias ou 

grupos especiais de utentes, está dependente de certas condições na prescrição, tais 

como a especialidade do médico prescritor e a inclusão da menção ao diploma 

correspondente, uma vez que esta pode estar restringida a determinadas indicações 

terapêuticas. A comparticipação está definida por um despacho do membro do governo 
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responsável pela área da saúde correspondente e é graduada em função das entidades 

que o prescrevem ou dispensam. [9, 15,16] 

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, apresentam um regime 

especial de comparticipação para o qual o Estado comparticipa 85% do PVP para as 

tira-teste e 100% para agulhas, seringas e lancetas. [17] 

Os dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados, com incontinência ou 

retenção urinária apresentam comparticipação a 100%. [9] 

A comparticipação do Estado, pode ser complementa por outros subsistemas de carater 

privado, tais como SAMS®, EDP-Savida®, Multicare®
, entre outros. 

3.1.4 Conferência de receituário e faturação 

 
No fim de cada mês procede-se ao fecho do receituário, de forma a realizar a gestão do 

receituário e assim garantir que a farmácia receba o valor correspondente aos 

medicamentos presentes neste. 

As receitas eletrónicas são automaticamente validadas, melhorando a deteção de erros 

e aumentando a rapidez na emissão da fatura, além de que reduz os custos 

processuais. Contudo, para as receitas manuais e materializadas é necessário, imprimir 

no seu verso um documento de faturação, sendo necessário verificar a sua 

conformidade, de acordo com o plano de comparticipação, data de dispensa, data de 

validade, assinatura do médico, carimbo da farmácia e assinatura do farmacêutico. As 

receitas devem ser conferidas duas vezes, de forma a assegurar a inexistência de erros. 

De seguida, o receituário é agrupado em lotes, máximo de 30 receitas em cada um, e 

de acordo com os regimes de comparticipação. Estes podem pertencer ao SNS, 

ordinários ou pensionistas, ou outros regimes de complementaridade devido aos 

subsistemas de saúde, tais como, SAMS (Serviços de Assistência Médico Social) e 

Multicare®. Para cada lote, é impresso um “Verbete de Identificação do Lote”, que se 

coloca à volta de cada lote de forma a identifica-lo. Este deve ser assinado e carimbado 

pelo farmacêutico responsável. Também se imprime um “Resumo de Lotes” e procede-

se à faturação para cada organismo.  

Caso sejam detetadas irregularidades na conferência da faturação do mês anterior, a 

farmácia tem de enviar uma nota de crédito ou débito com vista à retificação da fatura a 

corrigir, e caso se realize a correção, os documentos devem ser incluídos nos lotes 

respetivos do mês seguinte para nova conferência. Assim, mensalmente até ao dia 10, 

deve enviar-se em formato papel para o Centro de Controlo e Monitorização do SNS 

(CCM-SNS), a fatura em duplicado, as notas de crédito/débito em duplicado, a relação 
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resumo de lotes e os verbetes de identificação de lotes, por correio, através de um guia 

pré-estabelecido pela Associação Nacional das Farmácias (ANF). [18,19] 

Durante o estágio pude observar a conferência do receituário, o que me permitiu 

aprender e estar mais atenta aos diferentes regimes de comparticipação, principalmente 

para as receitas manuais, uma vez que tem de ser o farmacêutico a introduzir o regime 

de comparticipação correspondente, ao contrário das receitas eletrónicas. 

 

3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica  

 

Os MNSRM, são aqueles que não tem os requisitos para ser MSRM, como referido 

anteriormente, ou seja, não necessitam de vigilância médica. Por norma, estes não são 

comparticipados, exceto casos previstos na legislação. Assim, a marcação dos preços 

é da responsabilidade da farmácia. [6] 

A dispensa dos MNSRM é um ato farmacêutico de elevada importância e 

responsabilidade, uma vez que a maioria das vezes parte de um pedido de 

aconselhamento do utente. Assim, o farmacêutico deve estar atento a todos os sintomas 

e fazer um pequeno questionário para perceber a duração, se já tomou outra medicação 

e eventuais contraindicações e interações que possam ocorrer com a medicação 

habitual, especialmente em grupos de risco e polimedicados. Após a análise do caso, o 

farmacêutico deve aconselhar o produto mais indicado para a situação, dando 

indicações sobre a posologia, os cuidados a ter e alertar para o uso racional dos 

medicamentos. Contudo, o farmacêutico pode decidir que o problema necessita de 

aconselhamento médico. 

Caso o pedido corresponda a um regime de automedicação, o farmacêutico deve ter os 

cuidados anteriores, e adicionalmente perceber se realmente a medicação específica 

que o utente pede, é a que necessita, uma vez que por vezes os utentes pedem 

determinada medicação devido à publicidade ou aconselhamento de outras pessoas 

não qualificadas. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de realizar vários 

aconselhamentos de MNSRM. A maioria das situações incidiu sobre antialérgicos, tanto 

a nível respiratório, como tópico ou por via oral. Além disso, também foram solicitados 

antitússicos, em algumas ocasiões, algo pouco habitual no verão.  
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3.2.1 Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 
farmácia 

 
O decreto lei nº128/2013, de 5 de setembro, define os procedimentos para a dispensa 

dos MNSRM-EF, e a deliberação nº25/CD/2015 de 18 de fevereiro determina que o 

INFARMED, publique no seu site uma lista atualizada com a substância ativa 

(denominação comum internacional - DCI) e os respetivos protocolos de dispensa. 

Assim os MSRM que estejam nessa lista são considerados MNSRM-EF e a sua 

dispensa está dependente da intervenção farmacêutica. [20] 

Na minha opinião esta classificação valoriza o ato farmacêutico, uma vez hoje em dia 

existem lugares de venda de MNSRM, fora das farmácias, e o farmacêutico é o 

profissional com mais conhecimentos na segurança e efetividade dos medicamentos. 

 

3.3 Medicamentos manipulados 

 

Os medicamentos manipulados são preparados segundo fórmulas magistrais ou 

oficinais, e tanto a sua preparação, como a dispensa é da responsabilidade do 

farmacêutico. A sua preparação é sempre acompanhada de uma receita médica. [9] 

Para a preparação destes medicamentos, a farmácia deve dispor de um laboratório que 

siga os requisitos mencionados na Deliberação nº1500/2004, de 7 de dezembro. Além 

disso, também deve seguir as boas práticas, referidas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

junho. 

As matérias primas utilizadas devem ter origem em fornecedores aprovados pelo 

INFARMED, e devem ser sempre acompanhadas da ficha de segurança e do boletim 

de análise. Estes documentos devem ser assinados, datados e carimbados pela diretora 

técnica e arquivados na farmácia. O stock das matérias primas deve ser controlado, 

havendo para o efeito um registo das entradas e saídas, também assinado, datado e 

carimbado pela diretor técnica, quando estas são fracionadas para uso na manipulação 

ou venda por grosso. [21]  

O manipulado após a sua preparação deve ser acondicionado em recipiente adequado, 

e devidamente rotulado. O rótulo, feito informaticamente, deve fornecer informação 

sobre o nome do manipulado, dosagem, data de preparação, prazo de validade, 

condições de conservação, nome da farmácia e nome do diretor técnico.  

Também é preenchida uma ficha de preparação que contém o nome do medicamento, 

teor em substância ativa, número de lote, quantidade a preparar, data de preparação, 

matérias primas utilizadas, procedimento, informação sobre a embalagem, prazo de 

utilização e condições de conservação, ensaios de verificação, dados do utente, do 
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médico prescritor e cálculo do preço de venda. Anexa-se a esta ficha o rótulo e a receita 

médica. No final, esta folha é verificada pela diretora técnica, que tem de a assinar e 

datar. 

Hoje em dia não é muito comum a preparação de manipulados, uma vez que a indústria 

apresenta uma grande oferta. No entanto, durante o meu estágio tive a oportunidade de 

observar e preparar 3 manipulados, sendo um deles a vaselina salicilada a 10%.  

 

3.4 Outros produtos farmacêuticos 

 

A FM além dos medicamentos mencionados, também disponibiliza outros produtos de 

saúde, tais como produtos para alimentação especial, produtos dietéticos, produtos 

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

dispositivos médicos. 

Durante o atendimento, tive de aconselhar vários produtos mencionados anteriormente. 

Os produtos de alimentação especial são relativamente procurados, essencialmente os 

suplementos orais hiperproteicos e hipercalóricos e alguns espessantes. Os produtos 

de uso veterinário mais procurados são os desparasitantes internos e externos para 

animais de companhia. Relativamente aos dispositivos médicos, os mais procurados 

são os produtos ortopédicos, como meias de compressão e ligaduras. Por fim, os 

produtos dermocosméticos estão mais direcionados para a hidratação diária do corpo e 

rosto, e muitas vezes direcionados para o anti-envelhecimento. 

 

4. Formação contínua 

 

Segundo o código deontológico dos farmacêuticos, estes têm o dever de se manterem 

atualizados, tantos nas capacidades técnicas como científicas, uma vez que as ciências 

farmacêuticas estão sempre em constante evolução. Só deste modo são capazes de 

desempenhar a sua profissão e fazer escolhas conscientes para a sociedade. [22] 

Assim, durante o decorrer do estágio tive a oportunidade de participar em várias 

formações. Estas contribuíram para o meu crescimento enquanto profissional, e 

ajudaram a melhorar os meus conhecimentos, nas diversas áreas, tornando o 

aconselhamento mais fácil e com maior qualidade, satisfazendo assim as necessidades 

dos utentes. 

As formações e workshop que participei são as seguintes: 

- Formação Veterinária, realizada no dia 21 de maio, no centro de formação em Aveiro, 

com duração de 2 horas; 
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- Simpósio da Juzzo®, com o tema “Fascínio por Terapia de Compressão”, no dia 29 de 

maio, com duração de 8h, no Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel; 

- Formação “Marketing Digital”, no dia 29 de maio, no hotel Meliã Ria em Aveiro, com 

duração de 2h; 

- Formação “Medicamentos Falsificados”, no dia 6 de junho, no hotel Meliã Ria em 

Aveiro, com duração de 2h; 

- Curso Geral da Bioderma®, no dia 12 de junho, no Porto Palácio, com duração de 8h; 

- Formação da Caladryl® Lactacyd® e Jungle Formula®, na FM, no dia 26 de junho, com 

duração de aproximadamente meia hora; 

- Workshop “Atendimento – A arte de encantar”, no dia 27 de junho, no Avenida Café-

Concerto, em Aveiro, com duração de 4h. 

 

5. Marketing na farmácia comunitária 

 

A FM efetua várias ações com o objetivo da ativação do ponto de venda e otimização 

comercial com os seus clientes. Para isso, marca uma forte presença nas redes sociais, 

Facebook e Instagram, dando a conhecer a sua identidade e aproximando-se dos seus 

clientes. Com o mesmo intuito, elabora mensalmente uma newsletter e aposta na 

criação de panfletos informativos. 

No decorrer do meu estágio observei a elaboração da newsletter e participei ativamente 

na elaboração de 2 panfletos (anexo 1 e 2), subordinados aos temas: 

- “Ajuda ao cuidador”, que informa sobre os produtos e serviços que a FM dispõe, tais 

como, alimentação, higiene, serviço de aluguer e venda de produtos de ortopedia, e 

preparação individualizada da medicação; 

- “Férias em família com a Farmácia Moderna”, que é uma checklist com os diversos 

produtos que não podem faltar, para umas férias em segurança. Como complemento ao 

panfleto, foi elaborada uma gôndola, com os vários produtos divididos pelas diferentes 

categorias.  
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Parte II – Projetos desenvolvidos 

 

1. Demência  

 

1.1 Contextualização 

 

Apesar de não ser uma doença exclusiva dos mais velhos e não ser um processo normal 

do envelhecimento, a demência é uma das maiores causas de incapacidade e 

dependência entre pessoas idosas no mundo inteiro. Segundo a organização mundial 

de saúde (OMS) existem cerca de 47,5 milhões de pessoas com demência em todo o 

mundo, podendo vir a atingir os 76,5 milhões em 2030 e até mesmo triplicar em 2050. 

Esta síndrome tem um grande impacto emocional, não só para as pessoas que sofrem 

da doença, mas também para os cuidadores e família. Para além disso acresce de um 

impacto físico, social e económico paras os cuidadores. Hoje em dia ainda há falta de 

consciencialização e compreensão, o que resulta num estigma e barreiras no 

diagnóstico e prestação de cuidados. Com vista à melhoria destes pontos, a OMS 

reconhece a demência como uma prioridade de saúde pública, desenvolvendo em 2017 

um plano de ação global de resposta à demência 2017-2025. [23] 

No decorrer do meu estágio, pude verificar que a farmácia contacta com muitas pessoas 

com demência, destacando-se a doença de Alzheimer ou com os seus cuidadores, 

quando o doente se encontra numa fase mais avançada. Adicionalmente, o facto de 

muitos cuidadores ou familiares não darem a devida atenção ao paciente ou não terem 

o conhecimento certo para tal, foi algo que me sensibilizou. Deste modo, decidi tentar 

mudar esta mentalidade para que estes pacientes sejam tratados com respeito e tenham 

a qualidade de vida que merecem.  Contudo, o cuidador também deve ser alvo de 

atenção, pois há um desgaste físico e emocional que deve ser acompanhado.  

 

1.2 Demência – O que é? 

 

A demência carateriza-se pela deterioração da função cognitiva além do que é esperado 

no processo de envelhecimento normal, que pode interferir com a independência do 

indivíduo nas atividades diárias, em fases mais avançadas. A demência pode ter origem 

em diversas causas. As mais comuns são: 

 

 Demência vascular: corresponde a cerca de 10% dos casos de demência. Este tipo 

de demência decorre normalmente de um bloqueio nas veias sanguíneas, levando 

a um acidente vascular cerebral (AVC) ou hemorragia cerebral. A localização, o 
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número e tamanho das lesões determinam a gravidade da demência. Pode ocorrer 

concomitantemente com Alzheimer. 

Os sintomas iniciais incluem dificuldades em tomar decisões, planear ou organizar. 

 

 Demência com corpos de Lewy: este tipo de demência tem alguns sintomas iniciais 

comuns aos da doença de Alzheimer. Contudo, os sintomas mais comuns passam 

por distúrbios no sono, alucinações visuais, lentidão dos movimentos e perda de 

equilíbrio. A perda de memória não é significativa inicialmente. 

Os corpos de Lewy são agregados da proteína alfa-sinucleína que se acumula 

anormalmente nos neurónios. Quando se desenvolve no córtex cerebral ou na 

substância negra, pode resultar em demência. 

 

 Parkinson: este tipo de demência carateriza-se pela alteração do movimento 

(lentidão dos movimentos, tremor, rigidez e alterações na marcha). Neste caso, os 

agregados de alfa-sinucleína acumulam-se na substância negra causando 

degeneração das células nervosas produtoras de dopamina. Há medida que a 

doença progride resulta frequentemente em demência secundária por acumulação 

de corpos de Lewy no córtex cerebral, ou por acumulação de aglomerados de beta-

amilóide e emaranhados de tau. 

 

 Alzheimer: é a forma mais frequente de demência, correspondendo a cerca de 60 a 

70% dos casos. Por este motivo, vai ser o ponto em que me vou focar. [24] 

 

1.3 Alzheimer 

 

A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e irreversível, que 

atualmente não tem cura. Afeta as capacidades cognitivas e funcionais da pessoa e 

pensa-se que o processo patogénico se inicia 20 anos antes dos sinais clínicos se 

tornarem aparentes. [24] 

Os fatores de risco são: 

 Idade, apesar de não fazer parte do envelhecimento normal; 

 A existência da apolipoproteína E (APOE), nomeadamente o alelo APOE4. As 

apoliproteínas favorecem a quebra da proteína beta-amilóide, no entanto a APOE4 

reduz a sua eliminação e aumenta a sua deposição na forma de placas beta-

amilóides; 

 Histórico familiar direto de Alzheimer; 
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 Baixo nível de educação; 

 Fatores de risco cardiovascular; 

 Traumas moderados ou severos. [25] 

 

1.3.1 Patologia 

 

Neurónios saudáveis são constituídos por microtúbulos que lhe conferem uma estrutura 

de suporte interno e guiam os nutrientes e outras moléculas ao longo de todo o neurónio.  

A proteína tau tem como função ligar os microtúbulos e estabilizá-los. No entanto, na 

doença de Alzheimer há uma acumulação anormal de proteína tau, que se liga a outras 

proteínas tau, formando assim, um entrelaçado. Deste modo, há desintegração dos 

microtúbulos levando ao bloqueio do transporte de nutrientes e outras moléculas 

essenciais. Além disto, há também formação de placas senis, isto é, há uma 

acumulação de proteína beta-amilóide no exterior dos neurónios que vai impedir a 

comunicação neurónio a neurónio. Estas duas alterações são tóxicas para os neurónios, 

levando à morte celular. Os neurónios mais afetados são os colinérgicos, provocando 

uma diminuição da transmissão colinérgica. Estas modificações ocorrem inicialmente 

ao nível do hipocampo, responsável por codificar a memória, o pensamento e a 

capacidade de tomar decisões. [24] 

Além dos fatores mencionados acima, propõe-se que a ativação da microglia pode ser 

um fator causal da doença de Alzheimer, não existindo neste momento uma conclusão. 

A microglia presente no sistema nervoso central tem um papel fundamental na 

manutenção dos tecidos, na resposta ao dano cerebral e é também crucial no 

desenvolvimento do circuito neuronal normal, atuando na remoção de neurónios e 

sinapses desnecessárias. Quando há acumulação das placas senis, os processos da 

microglia tornam-se estáticos. Pensa-se que numa fase inicial da formação das placas 

a microglia funciona como barreira protetora. No entanto, também existem bastantes 

evidências que esta promove a libertação de fatores pro-inflamatórios que estão 

relacionados com a degeneração severa dos neurónios. [26]  

Um estudo recente demonstrou que os níveis da proteína beta-amilóide começam a 

aumentar 22 anos antes do aparecimento dos sintomas, o metabolismo da glucose 

começa a diminuir 18 anos antes e atrofia cerebral inicia 13 anos antes. [24] 

 

1.3.2 Fases da doença 

 

A Alzheimer está dividida em três estados: 
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 Inicial: esta fase não é muito específica e pode facilmente ser ignorada.  As pessoas 

lembram-se do passado, mas têm dificuldades em manter as memórias recentes. 

Tal acontece porque o hipotálamo, zona onde se formam as novas memórias, é a 

área do cérebro primeiramente afetada. Nesta fase a pessoa é independente, 

trabalha e mantém uma vida social ativa. Os sintomas mais típicos são falta de 

memória, dificuldades no discurso, em planear, organizar e guardar objetos no local 

errado. Estes começam a ser reconhecidos pelas pessoas mais próximas, mas não 

por todos. Há início de um declínio lento da acuidade visual. [24] 

 

 Moderada: é a fase mais longa, podendo durar anos. A falta de memória agrava-se, 

apesar de o doente ainda se lembrar de certos detalhes essenciais sobre a sua vida. 

A função cognitiva apresenta-se bastante debilitada. A ajuda por parte de um 

cuidador é cada vez mais necessária (escolher a roupa adequada, auxilio no banho, 

preparação das refeições) e as pessoas que rodeiam o doente apercebem-se dos 

sintomas. Os sintomas nesta fase são: esquecimento de eventos, datas importantes, 

a sua própria morada e número de telefone, mudanças comportamentais e de humor 

(ansiedade excessiva, desconfiança, alucinações, comportamento compulsivo e 

repetitivo, vaguear). Pode apresentar também perturbações no padrão do sono e 

iniciar incontinência. [24] 

 

 Severa: é a última fase. Aqui o cuidador assume um papel importantíssimo uma vez 

que as capacidades cognitivas e físicas do doente se apresentam bastante 

debilitadas, tornando-o completamente dependente e inativo. Quando o córtex motor 

é afetado as pessoas perdem o movimento (caminhar e sentar), ficando acamados. 

Nesta fase também é comum perderem a capacidade de falar, deixam de 

reconhecer os familiares e amigos e perdem a noção do tempo e espaço. É 

necessário ajuda nas atividades diárias e na higiene pessoal. É comum o 

aparecimento de complicações secundárias tais como, trombose venosa profunda, 

má nutrição, infeções e aumento do risco de aspiração de alimentos.  [24]  

 

1.3.3 Tratamento 

 

Neste momento ainda não há um medicamento que cure ou atrase a progressão da 

doença. A terapêutica atual apenas atua na melhoria da função cognitiva. Para isso são 

utilizadas duas classes de medicamentos: 
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 Inibidores da acetilcolinesterase: donepezilo, rivastigmina e galantamina. 

Como na doença de Alzheimer há uma perda de neurónios colinérgicos, há por sua 

vez depleção de acetilcolina. Assim, estes fármacos ao inibirem a 

acetilcolinesterase, vão inibir a quebra de acetilcolina, aumentando os seus níveis 

no córtex cerebral e hipocampo. O donepezilo pode ser usado em todas as fases da 

doença. No entanto, a rivastigmina e galantamina apenas são recomendadas para 

a fase moderada a severa. 

 

 Antagonistas dos recetores N-metil-D-aspartato (NMDA): memantina. 

Na doença de Alzheimer ocorre excitotoxicidade por aumento do neurotransmissor 

glutamato, o que pode desencadear morte celular. Ao inibir o recetor NMDA, é 

inibida a sobreestimulação do glutamato, havendo um efeito protetor nos neurónios.  

Este fármaco é usado nas fases mais avançados, em monoterapia ou em 

combinação com os inibidores da acetilcolinesterase. [24, 27] 

 

1.4 Intervenção farmacêutica 

 

Durante o período de estágio e no contacto com os utentes, apercebi-me que existia um 

número considerável de pessoas portadores de doença de Alzheimer. Além disso, um 

certo dia, um utente dirigiu-se à farmácia para aderir ao serviço da preparação 

individualizada de medicação para a sua mãe que tinha Alzheimer e que já não possuía 

autonomia para gerir a sua medicação de forma independente. No mesmo dia, a 

senhora vai à farmácia porque queria continuar a ter a sua medicação em casa por 

entender que ainda era capaz. O filho manteve a sua decisão inicial, mas não tentou 

explicar de forma paciente à mãe o porquê da mesma. Este caso foi então um dos 

pontos de partida para a decisão de realizar uma palestra sobre a demência, direcionada 

para o cuidador. Para além disso, a promoção da literacia em saúde é um dos atos 

farmacêuticos previstos na portaria nº 97/2018, de 9 de abril. 

A palestra foi realizada num espaço aberto, perto da farmácia, para toda a comunidade 

do município de Ílhavo interessada no tema.  

Na primeira parte da palestra introduzi o tema, abordando o que é a demência e os 

vários tipos. Tive sempre o cuidado de utilizar uma linguagem simples, uma vez que o 

público era constituído por diversas faixas etárias. Reforcei a importância da toma da 

medicação de forma correta e a adesão às consultas médicas. Enalteci também o papel 

importante do farmacêutico no esclarecimento de qualquer dúvida que possa surgir 

durante todo o processo da doença.  
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De seguida falei sobre as várias etapas da doença e quais os cuidados a ter em cada 

uma. Abordei ainda as diversas mudanças comportamentais e físicas que o doente 

sofre, de forma a que o cuidador esteja preparado para o futuro. Referi temas muito 

práticos como a alimentação, o banho, a comunicação e os cuidados a ter de forma a 

evitar as úlceras de pressão, muito comuns em acamados. 

Na plateia tive o prazer de ter uma enfermeira, tendo sido esta convidada a demonstrar 

a manobra de Heimlich. Este procedimento é muito importante quando o doente se 

engasga, situação em que é necessária uma atuação rápida. 

Um dos pontos abordados foi mais direcionado para o cuidador, uma vez que este acaba 

por se envolver totalmente nos cuidados do doente, esquecendo-se muitas vezes de 

cuidar de si próprio. Dei dicas sobre como gerir a ansiedade e arranjar tempo para fazer 

o que gosta. Além disso, também pesquisei quais as ajudas e instituições disponíveis 

no município de forma a auxiliar o cuidador, sendo estas essenciais para o devido 

descanso físico e psicológico. 

Por fim, referi qual o papel do farmacêutico, numa tentativa de aproximação do 

farmacêutico à comunidade. Neste ponto, dei exemplos de produtos que a farmácia 

dispõe para os vários cuidados. Um dos exemplos é a disponibilização de suplementos 

alimentares ou espessantes, úteis quando o doente não tem uma alimentação adequada 

ou tem dificuldades em engolir. Além disso, referi alguns dos serviços tais como a 

preparação individualizada da medicação e o serviço de aluguer e venda de 

equipamento de ortopedia pesada. 

A sessão de esclarecimento terminou com um momento de partilha de histórias e 

opiniões, numa tentativa de envolvimento do público. 

 

1.5 Resultados 

 

No final da palestra houve um momento de partilha de histórias e opiniões. Na plateia, 

como já referido anteriormente, estavam cuidadores cujos familiares ou pessoas ao seu 

encargo tinham a doença, mas também pessoas de várias idades com interesse pelo 

tema. Foi muito interessante ver que as pessoas estavam recetivas a aprender sobre 

este tema que cada vez é mais frequente na nossa população e que estão dispostas a 

conversar e partilhar os seus conhecimentos e situações reais. 

Um dos casos que acho relevante partilhar foi de uma senhora, cuidadora há 10 anos 

do marido que tem, agora, Alzheimer no estado avançado. Esta partilhou que as 

diversas etapas abordadas na palestra tinham acontecido com o marido.  Neste 

momento o marido encontra-se institucionalizado, passando apenas pequenos períodos 

em casa. Para que este passe tempo de qualidade em casa, a senhora teve que 
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aprender como cuidar e quais os cuidados necessários. Um dos exemplos que deu foi 

o uso de espessantes para prevenir que o senhor se engasgue, principalmente a beber 

água. É de notar que, devido ao período longo de cuidados, esta senhora estava 

bastante informada. No entanto, nem todos os casos são assim. Na minha opinião é 

importante existir esta partilha de conhecimentos, até mesmo entre os vários utentes, 

pois muitas vezes as pessoas tem vergonha ou medo de falar sobre a doença. 

Partilhando histórias, lidar com a doença torna-se mais fácil, reforçando-se sempre 

conhecimentos sobre o tema. 

A opinião do público em geral foi de grande satisfação, pedindo para que a farmácia 

continuasse a desenvolver este tipo de palestras informativas sobre outros temas e 

doenças mais comuns entre a população. Fiquei muito satisfeita com a adesão, uma 

vez que não esperava que o espaço enchesse. Tal adesão demonstra que o 

farmacêutico é uma pessoa na qual os utentes têm confiança e que este tem as 

capacidades para educar o doente na área da saúde. 

 

2. Diabetes Mellitus 

 

2.1 Contextualização 

 

A diabetes mellitus (DM) é uma doença crónica e progressiva, cuja prevalência tem 

vindo a aumentar. É considerada atualmente, pela OMS, como a pandemia do século 

XXI. Estima-se que em 2015, cerca de 13,3% da população nacional, entre os 20 e 79 

anos, tinha diabetes, e cerca de 44% da população ainda não estivesse diagnosticada. 

A diabetes contribui para a mortalidade, sendo a causa de morte de cerca de 4% nas 

mulheres e 3% nos homens. Além disso, também conduz ao aparecimento de 

complicações crónicas, que se traduzem em incapacidade. [28] 

A escolha deste tema teve origem na grande comunidade de diabéticos que frequentam 

a FM. Durante o contacto com estes utentes, reparei que ainda há falta de conhecimento 

sobre a doença, o respetivo tratamento e cuidados a ter. Um exemplo foi de uma 

senhora que se dirigiu à farmácia para fazer a medição da glicemia, pois referia que o 

aparelho de medição que tinha em casa se encontrava danificado ou mal calibrado e, 

por isso, os valores estavam sempre muito elevados. Para averiguar a situação, procedi 

à medição da glicemia com o aparelho da farmácia e o da senhora. Os valores eram 

similares, estando elevados em ambas as medições. Após questionar a senhora acerca 

dos seus hábitos de alimentação e atividade física, cheguei à conclusão que esta tinha 

hábitos de vida saudáveis, mas não restringia a fruta que comia. Uma vez que estamos 

na época das ameixas e cerejas, frutas que contêm quantidades elevadas de açúcar, o 
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consumo de fruta deveria ser regrado. Assim, aconselhei a senhora a restringir a 

quantidade de fruta que comia e a realizar o controlo da glicemia, para perceber se de 

facto era a causa dos valores elevados ou não.  

 

2.2 Diabetes Mellitus 

 

A DM é uma doença crónica que ocorre porque o pâncreas não produz insulina 

suficiente ou porque o corpo não a consegue utilizar de forma eficiente, levando assim 

a um aumento da glucose sanguínea. [29] 

Existem vários tipos de diabetes, no entanto os principais são: 

 

 Diabetes mellitus tipo I: pode surgir em qualquer idade, no entanto é mais comum 

na infância e adolescência. Corresponde a cerca de 5-10% dos casos. Ocorre 

destruição das células β dos ilhéus de Langerhans, no pâncreas, responsáveis pela 

produção de insulina, tornando-se assim indispensável a insulinoterapia. Pode ser 

um processo auto-imune ou não. [30] 

Os sintomas típicos são: polidipsia, poliúria, fadiga, fome constante, perda de peso 

rápido e visão turva. [29] 

 

 Diabetes mellitus tipo II:  é a forma mais comum de diabetes, correspondendo a 

cerca de 90% dos casos. Normalmente afeta adultos com idade superior a 45 anos, 

contudo, com o aumento da obesidade, sedentarismo e alimentação incorreta, está 

a surgir em idades mais tenras. São o resultado da produção inadequada de insulina 

ou resistência à insulina. [31] 

O diagnóstico por vezes é realizado tardiamente, uma vez que os sintomas 

permanecem indetetáveis durante um longo período de tempo, originado 

complicações micro e macrovasculares. Os sintomas característicos são polidipsia, 

poliúria, fadiga, prolongamento do tempo de cicatrização, infeções recorrentes, e 

dormência dos pés e mãos. [32] 

Os fatores de risco são história familiar de DM, obesidade ou excesso de peso, dieta 

desequilibrada, sedentarismo, idade, hipertensão arterial, etnia, tolerância diminuída 

à glucose ou intolerância à glucose em jejum e histórico de diabetes gestacional. 

[32] Uma parte dos fatores de risco são modificáveis, pelo que é essencial alterar o 

estilo de vida. 

 

 Diabetes gestacional: anomalia no metabolismo da glucose, que é detetada 

durante a gravidez, sendo que antes a mulher não era diabética. Normalmente esta 
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é detetada entre as 24 e 28 semanas, que corresponde ao momento em que é 

realizada a prova de tolerância oral à glucose. Este tipo de diabetes deve ser 

monitorizado atentamente, pois pode conferir consequências graves ao bebé. [33] 

 

2.3 Diagnóstico  

 

De acordo com a norma 002/2011, o diagnóstico de DM é realizado segundo os 

parâmetros seguintes, utilizando como amostra plasma venoso: 

 Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl;  

 Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL;  

 Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 

75g de glicose; 

 Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.  

Para efetuar o diagnóstico é necessário que se cumpra pelo menos um dos parâmetros. 

Contudo, caso haja um valor anormal, a análise deve ser repetida após duas semanas 

para confirmar.  

 

As categorias de risco aumentado de desenvolver DM, ou o diagnóstico de hiperglicemia 

intermédia são identificados quando a glicemia em jejum apresenta valores entre 110 e 

126 mg/dL, ou quando na prova de tolerância à glucose oral, apresenta valores entre 

140 e 200 mg/dL. Neste caso, é necessário manter um controlo apertado e iniciar 

medidas não farmacológicas. [30] 

 

2.4 Tratamento 

 

No momento em que há suspeitas ou diagnóstico da DM é necessário implementar as 

medidas não farmacológicas, uma vez uma alimentação adequada e equilibrada, a 

prática de exercício físico e a manutenção de um peso adequado diminuem a resistência 

à insulina, diminuindo assim os valores da glicémia. 

Contudo, se as medidas não farmacológicas não são suficientes, é necessário iniciar a 

terapêutica farmacológica. A terapia de primeira linha, é a metformina. No entanto, caso 

a pessoa apresente intolerância ao fármaco ou este esteja contraindicado, deve ser 

prescrito uma sulfonilureia, glicazida ou glimepirida ou glipzida, como primeira opção. 

Se a monoterapia não for suficiente para atingir os resultados esperados, é adicionada 

outro fármaco para o tratamento, sendo a sulfonilureia o fármaco de primeira opção. 

Quando a terapia dupla não é eficaz, pode ser necessário iniciar a terapêutica com 

insulina (insulina basal) à noite, em simultâneo com a terapêutica oral. 
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Sempre que há modificação farmacológica, tem que ser confirmada a adesão à 

terapêutica e a manutenção do estilo de vida saudável, pois são o ponto de partida para 

a manutenção de valores normais da glicemia. [34] 

 

2.5 Complicações  

 

O controlo e monitorização da glicemia são muito importantes uma vez que 

hiperglicemias recorrentes podem desencadear complicações, tanto a nível micro como 

macrovascular. A maioria das pessoas desconhece ter complicações decorrentes da 

diabetes, contudo estas podem ser detetada numa fase inicial, permitindo o tratamento 

e a prevenção da sua progressão. 

 

 Doença cardiovascular: é a maior causa de mortalidade e morbilidade na diabetes. 

Os níveis elevados de glucose no sangue podem tornar o processo de coagulação 

mais ativo. Quando aliados à hipertensão arterial e níveis de colesterol elevados, o 

risco de desenvolver doença cardiovascular aumenta significativamente, 

nomeadamente o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e enfarte agudo do 

miocárdio (EAM).  

 

 Retinopatia diabética: a hiperglicemia crónica pode resultar no dano dos capilares 

da retina, levando a perda de visão ou até mesmo cegueira. No entanto, também 

pode desenvolver glaucoma, cataratas e visão dupla. É a principal causa de 

cegueira. Um em cada três diabéticos apresenta algum tipo de sequela na visão 

devido à doença. 

 

 

 Nefropatia diabética: a hiperglicemia induz a hiperfiltração e alterações 

morfológicas no rim, o que leva ao dano dos podócitos e à perda da superfície de 

filtração. Em casos mais graves pode ser necessário realizar diálise ou transplante 

renal. 

 

 Neuropatia diabética: o dano nos nervos origina a perda de sensibilidade, levando 

a que as pessoas muitas vezes não se apercebam das feridas. Tal pode 

desencadear o aparecimento de úlceras ou infeções graves, que podem provocar 

amputações. A neuropatia periférica é a forma mais comum, afetando 

essencialmente os pés. Além disso, pode causar disfunção erétil, problemas 

digestivos e urinários. 



32 
 

 Saúde oral: a hiperglicemia aumenta o risco de periodontite ou hiperplasia gengival. 

Esta é a maior causa de perda de dentes. No entanto, também está relacionada com 

disfunção salivar e xerostomia. [29] 

 

Todas estas complicações podem ser prevenidas, mantendo um estilo de vida saudável 

e mantendo os fatores de risco cardiovascular controlados, nomeadamente a pressão 

arterial e o colesterol. Adicionalmente, os diabéticos devem fazer exames regulares aos 

pontos acima mencionados, de forma a identificar o problema precocemente e assim 

tratar a tempo, evitando complicações mais graves.  

 

2.6 Cuidados que os diabéticos devem ter 

 

 Pé diabético:  corresponde a uma das complicações mais graves, sendo 

responsável por cerca de 40 a 60% das amputações efetuadas por causas não 

traumáticas. Deste modo, além da monitorização efetuada na consulta da diabetes, 

os doentes devem ser informados sobre os cuidados que devem ter com os pés, de 

forma preventiva: 

- Observar frequentemente os pés; 

- Não utilizar produtos com ácido salicílico para remoção das calosidades, devendo 

procurar um profissional adequado; 

- Utilizar meias de algodão e sem costuras; 

- Utilizar o sapato adequado, com máximo de 2 centímetros de altura e com espaço 

para os dedos, uma vez que os sapatos são a maior causa de lesões; 

- Hidratação diária dos pés, mas não entre os dedos; 

- Limar as unhas ou cortar a direito. [35] 

 

 Hipoglicemia: é uma complicação grave da DM, que tanto o doente como os 

familiares devem saber identificar. O reconhecimento de um estado hipoglicémico 

pode evitar o agravamento da situação, que passa por convulsões, perda de 

consciência, coma ou até morte. [36] 

Esta é o resultado de um baixo nível de glucose no sangue, inferior a 70 mg/dL. 

Pode ser causada por toma excessiva de medicação, jejum prolongado ou prática 

de atividade física inadequada. [37] 

 Os sintomas são: 

- Ansiedade 

- Visão turva; 

- Tonturas; 
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- Suores frios; 

- Fome súbita; 

- Cefaleia. [36] 

Para tratar deve proceder-se à ingestão de 15g de açúcar diluídos em água, e 

reavaliar a glicémia após 10 minutos. Caso se mantenha inferior a 70mg/dL repetir 

o processo até estabilizar. Quando a glicemia atingir valores superiores a 70mg/dL 

fazer um pequeno lanche, como por exemplo 3 bolachas e 1 copo de leite. Este 

processo é usualmente realizado pelo próprio doente. Quando é necessária a ajuda 

de terceiros, significa que é preciso chamar o 112. [38] 

 

2.7 Intervenção farmacêutica 
 

Numa tentativa de colmatar as falhas de conhecimento notadas durante o contacto com 

os utentes, decidi então realizar uma avaliação da glicemia direcionado para os 

diabéticos. Assim, eu e os meu colegas fomos alertando para este evento de forma a 

promover a adesão, pedindo que as pessoas viessem em jejum caso fosse possível, ou 

então duas horas após a última refeição. Este evento foi realizado durante dois dias, na 

primeira semana de agosto, num dos gabinetes privados da FM. 

Durante a sessão conversei com o utente, questionando sobre a duração da DM, os 

hábitos alimentares, a prática de exercício físico e os cuidados com a doença. Procedi 

à medição da glicemia por punção capilar, da pressão arterial e também o peso. 

Consoante os valores apresentados, tentei através do diálogo perceber qual a origem 

dos valores alterados. 

No fim entreguei um panfleto informativo elaborado por mim (anexo 4), com informações 

importantes sobre a doença. O panfleto abordava os intervalos de valores adequados, 

quais as complicações que podem surgir devido a um controlo ineficiente da glicemia, 

os cuidados a ter, como prevenir o pé diabético e como atuar em caso de hipoglicemia. 

Além disso, coloquei uma breve referência aos valores de mortalidade, de forma a tentar 

aumentar a consciencialização para a doença, tentando promover a adesão à 

terapêutica e a estilos de vida saudáveis. 

 

2.8 Resultados 

 

À avaliação da glicemia aderiram 24 pessoas, todas diabéticas tipo II, cujo tratamento 

passava apenas por antidiabéticos orais. Os diabéticos tipo I quando confrontados, não 

queriam aderir visto que tem que realizar a medição várias vezes ao dia, e seria um 

esforço adicional. 
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Destas 24, metade estavam em jejum e a outra metade, tinha feito a sua última refeição 

há 2 horas. 15 pessoas apresentavam os valores da glicemia, de acordo com os valores 

adequados e 9 apresentavam valores acima do recomendado. 

Em relação à pressão arterial, os valores estavam todos normais, não tendo aparecido 

nenhum caso preocupante. 

Do decorrer do meu questionário notei que cerca de metade das pessoas inquiridas 

apresentavam problemas visuais, no entanto a maioria correspondia a miopia, sendo 

que uma das senhoras já tinha sido operada às cataratas.  

Em relação à medicação, a maioria não sabia o nome da medicação, apenas referiu 

para que problema era. Assim, 11 pessoas tomam medicação para a hipertensão arterial 

e 7 para o colesterol. Posto isto, é possível concluir que cerca de metade dos diabéticos 

possuem pelo menos 2 fatores de risco cardiovascular, o que é preocupante, pois 

aumenta o risco de desenvolver complicações. No entanto, estes valores estavam 

controlados com a medicação, e eu enfatizei a importância da adesão às consultas 

médicas regulares e a adesão à terapêutica. 

Nenhum dos utentes apresentava complicações ao nível dos pés, contudo, e tendo 

como apoio o folheto por mim elaborado, procedi à explicação dos cuidados a ter, 

reiterando a importância deste procedimento. Alertei para o facto de nunca deverem 

desprezar uma ferida, devendo procurar ajuda de um profissional de saúde qualificado, 

uma vez que uma simples ferida pode evoluir de forma drástica, podendo em alguns 

casos a solução passar pela amputação do membro. A maioria dos inquiridos referiu 

não praticar exercício físico, ou apenas realizar uma caminhada quando se lembra. 

Assim, tentei mais uma vez enfatizar a importância da prática de exercício físico, sempre 

adequado a cada pessoa, sendo necessário uma avaliação do risco cardiovascular. 

2.8.1 Caso a considerar 

 
Durante a avaliação apareceu um caso preocupante. Tratava-se de um senhor que 

apresentava valor de glicemia pós-prandial igual a 190 mg/dL. Uma vez que esta toma 

antidiabéticos orais, não era de esperar este valor elevado. Do decorrer da conversa, e 

questionando sobre os seus hábitos de vida, percebi que o senhor era reformado, e para 

passar o tempo ia sempre ao café tomar o pequeno almoço. O pequeno almoço 

consistia num croissant e um café com leite, com adição de açúcar. Além disso, também 

não realizava nenhuma atividade física, uma vez que se deslocava de carro. Quando 

questionado sobre a adesão à terapêutica, referiu que tomava a medicação sempre de 

forma correta. Deste modo, tentei sensibilizar o utente para a importância de alterações 

no estilo de vida, fazendo escolhas mais saudáveis para a alimentação e retirar ou 
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diminuir os açúcares e alimentos processados. Para além da alimentação, referi a 

importância da prática de uma atividade física, nomeadamente de uma caminhada de 

pelo menos 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Adicionalmente, aconselhei a repetir 

a medição, para verificar se foi um valor alterado isolado ou não, e consultar o médico, 

caso os valores se mantenham elevados após a alteração para hábitos de vida 

saudável. 

 

Na minha opinião, esta avaliação ao diabético foi uma mais valia. Apesar de estes serem 

acompanhados na consulta do diabético, é notório que ainda existem dúvidas. Muitas 

vezes as pessoas nem se apercebem dos erros que cometem, o que leva a que o 

farmacêutico assuma um papel fundamental na medida em que é visto como alguém de 

confiança. O farmacêutico tem muitas vezes uma posição privilegiada, pois consegue 

orientar e aconselhar o utente, tendo como base a situação real, que muitas vezes é 

omitida ao médico. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Panfleto “Ajuda ao Cuidador” elaborado no âmbito do marketing na farmácia 

comunitária 
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Anexo 2 – Checklist “Férias em família com a Farmácia Moderna” e gôndola da FM. 
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Anexo 3 – Apresentação “Conviver com a demência”, elaborado no âmbito do projeto I 
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Anexo 4 – Panfleto informativo desenvolvido no âmbito do projeto “Diabetes Mellitus” 
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Introduction 

 

Our internship took place between the 1st of February and the 1st of May, one 

month in three different hospitals. We had the opportunity to work at the Oncology 

Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta", at the Spitalul de Recuperare Polaris Medical, and at 

the Spitalul Clinic de Recuperare. All of them are situated in Cluj-Napoca, a city of 

Romania. 

We consider these 3 months having contributed to our development as 

pharmacists in a positive and enriching way, but, of course, also to our growth on a 

personal level. Working in both the public and private health systems was enlightening 

as we were able to see the big differences between them.  Furthermore, we could 

compare the healthcare systems of Portugal and in Romania, something we found quite 

intriguing. 
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Romania 

 

Romania, home of the world’s heaviest building and most beautiful road, is 

located at the crossroads of Central Eastern and Southeastern Europe. With a total area 

of 238,397 square kilometres and a population of 20 million inhabitants, Romania is the 

12th largest country and the 7th most populous member state of the European Union, 

which it joined in 2007. Not to mention that Romania had an annual economic growth 

rate of 7% in the year of 2017, this being the highest rate in the EU at the time and with 

the solid 4.1% in the 1Q2019. 1 

Divided into 41 counties, Romania’s capital and largest city is Bucharest. Cluj-

Napoca is the third biggest city in Romania and the biggest of Transylvania, where it is 

considered the unofficial capital. Cluj-Napoca is the most technologically advanced city, 

and has one of the most important academic centers in Romania with 11 universities, of 

which six are public and five are private. Cluj has one of the highest rate of students to 

resident population in Europe with 100.000 students living here, half of them belonging 

to the biggest university “Babeş-Bolyai.” 2The University of Medicine and Pharmacy 

“Iuliu Haţieganu” (UMF), where we completed our Erasmus Program, has the highest 

rate of foreign students, which is almost more than one third of the total enrolled 

students.3 

The healthcare status of Romania is not favorable; for the second consecutive 

year it has been considered the weakest healthcare system in Europe.4 Important 

indicators of this fact are below average standards in: patients’ rights and information, 

results of treatment, range of services, accessibility and pharmaceuticals. The main 

reason for these low standards is that the health care system has undergone a major 

transformation, leading to financial imbalances, lack of comprehensive regulations, and 

coupled with the current shortage of health workers, with the number of doctors and 

nurses per population being the lowest in EU member states.5 Romania’s healthcare 

system still has a long path towards the harmonization with EU norms, which must be 

pursued in parallel with an improved education in the medical and pharmaceutical 

domain. 6 
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Institul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă" 

 

The hospital 

 

“The Institute for Cancer Research and Prevention”, was one of the first cancer 

centers in Europe, founded in 1929 by Professor Dr. Iuliu Moldovan. Later, in 1990 the 

name changed to The Oncology Institute of “Prof. Dr. Ion Chiricuţă”, in honour of the 

Professor Ion Chiricuţă, who structured the Institute and founded the ideals that the 

hospital still follow today: cooperation between different health sectors, continuous 

research and education based on a complex structure and strong material basis for 

oncologists. 

The institute has national public interest, with juridical personality and it is 

subordinate to the Ministry of Public Health. It provides preventive, curative and palliative 

medical services in the oncological field. Besides that, it is also responsible for organizing 

several activities in education and research. Furthermore, the institute has the obligation 

of organizing medical education activities for doctors and nurses. 

This Oncology Institute is one of the most important medical institutions in 

Romania, receiving tons of thousands of patients every year. 

The institute is composed of 6 laboratories: medical analysis laboratory, radiology 

and medical imaging laboratory, nuclear medicine, anatomical pathology laboratory, 

functional genomics, proteomics and experimental pathology laboratory, radiotherapy, 

tumour and radiobiology laboratory. It is also divided into 12 clinical sections: intensive 

care unit, surgery I department, surgery I ORL, surgery II department, surgery II oncology 

department, surgery II urology department, medical oncology department, haematology 

department, onco-pediatrics department, radiotherapy I, II and III departments.7 

 

The pharmacy 

 

The pharmacy of the Institute is divide into two sections, as we can see in the 

figure one: the usual drugs (green) and cytostatics (blue). 

 

On the side of the usual drugs there is: 

 The entrance; 

 The “Depozit” - where the active substances are stored; 

 The “Receptura” - magistral preparation laboratory; 

 The “Vestiar” - works as a kitchen and as a locker; 
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 The “Oficina” -  where usual drugs are validated and dispensed to the different 

sections of the hospital; 

 The “Calculatoare” - the economic office; 

 The “Distilare” - place where the solvents and purified water are stored; 

 The “Ghiseu” - administrative service, such as regulating the orders of 

medication; 

 Pharmaceutical chief´s office; 

 “Baie” – bathroom. 

 

On the side of the cytostatics there is a room where cytostatics drugs are 

validated, the calculations are made according to the patient and then the labels are 

printed, one deposit with a refrigerator room, and a chamber where the drugs are 

prepared, diluted and dispensed. 

 

These two areas are divide by a door, which is always closed, since the cytostatic 

area is a space that needs more attention. 

 

 

 

Figure 2 - Plan Of The Pharmacy Of Institul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă”  
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The pharmacy staff 

 

There are a total 20 workers in the hospital pharmacy: 4 pharmacists, 3 senior 

pharmacists, 1 pharmacist without specialization, 7 pharmacy technicians, 4 medical 

general assistants, and 1 medical statistical.  

 

The pharmacy work 

 

• Preparation of usual drugs 
 

The usual drugs was our first experience in the pharmacy. On the first days, we 

observed how to give medication to the patients who came with a prescription from their 

routine medical appointments.  

A few days after the beginning of our internship, we went to the “Oficina”, where 

the medication that goes to the diverse sections of the hospital is validated through a 

software and dispensed. The software used by the hospital is the infoword, but each unit 

uses a specific part of the software. For example, the “oficina” uses the pharmacy 

manager.  

Each person working there, normally three, is responsible for two or three 

sections. Firstly, we only observed how the pharmacists´ assistant work, but after a few 

days, we managed to help them and divide the medication according to the prescription 

and distribute to the hospital by a courier. In this hospital, pharmacists do not do mono-

doses. The medication is separate by section, and not by patient. Nurses do this work, 

in each unit. 

The most used drugs are the ones to help reduce the side effects of the cytostatic 

and treat co-morbidities. The top five are ranitidine 50mg/2mL, injectable solution, 

dexamethasone, injectable solution, ceftriaxone 1g, metoclopramide 10mg/2mL and 

metamizole 1g/2mL.  

The narcotic drugs are stored in a different and closed room that was not 

accessible to everyone. The most common are fentanyl, morphine,  

meperidine and oxycodone. 

We were told that if a prescribed drug is too expensive, it has to be approved first 

by the financial sector of the hospital. Only after being approved, can it be dispensed. 
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• Preparation of cytostatics 
 

The area of cytostactics is the most important. It is roughly divided in 3 areas: 

where the prescription is validated and the calculations are made; deposit of active 

substances, including a refrigerated area; and laboratory where the dilutions were made 

according to the prescription. 

On our first days in this area, we observed how the pharmacists did the validation 

of the prescription. It is necessary to confirm the doses, the person´s age, weight, and 

the type of treatment. When the pharmacists have doubts about the prescription, they 

have to call the doctor and try to understand the reason for the prescription and if they 

disagree, they intervene. In this part, they also print the labels for the final product. It 

contains the name of the active substance, the dose, name of the patient and the name 

of the doctor.  

On the following days, we were able to help on the distribution of the active 

substances to the laboratory. The pharmacist gave us the prescription, with the number 

of boxes of each drug needed and we had to put them on a bag and transport them to 

the antechamber that has direct access to the laboratory. 

During our last days at the hospital, we entered the preparation room. First, we 

only observed the pharmacist making the dilutions. Here, they explained to us how to 

make the calculations and how to choose the dilution solution. For each active 

substance, there was a table that indicated the type of dilution solution and the quantity 

and for the active substance in powder how to dilute them first. T+he two types of dilution 

solution available are sodium chloride solution 0,9% and glucose 50mg/mL. After the 

dilution, the pharmacist put the final product on a bag and seal it, and put it again on the 

antechamber. If the active substance is sensible to light, the final product has to go in a 

black bag and needs two labels, one on the product and one to put on the bag so the 

staff can know what it is and where it goes. If the product is not sensible to light, it goes 

in a transparent bag with a label only on the product. Then, it is distributed to the different 

areas of the hospital by a courier. 

This laboratory is sterile and uses a vertical laminar flow chamber with HEPA 

filters. The staff has to use a personal protective equipment that includes gloves, boots 

or overshoes, coveralls, head coverings or masks and protective eyewear. For extra 

protection, they also use an oxygen mask. The pharmacists work inside a hood with 

sterilized material. These measures have the purpose to protect the workers and the 

final product. In order to minimize the risks, the pharmacists work in small shifts. 
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The most used drugs in this part of the hospital are cyclophosphamide, mesna 

(always used concomitantly with ifosfamide, as a prophylactic agent), folinic acid, 5-

fluoracil, cetuximab, filgrastim, carboplatin, paclitaxel, epirubicin, and vincristine. 
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Spitalul de Recuperare Polaris Medical 

 

The hospital 

 

The "Spitalul de recuperare Polaris Medical" is a private hospital settled on 

September 10, 2015, composed by a team of 150 doctors, assistants and auxiliaries. It 

provides personalized services that help people improve their health, confidence in the 

future, become active and facilitate the return of patients to social life with improved 

physical, emotional and spiritual state. The location is out of town, and in a natural 

environment of 6 hectares, which allows patients to spend a great deal of time outdoors 

irrespective of occupational activities, making walking paths in recovery programs or 

purely and simply a walk through the orchard. 

The main vision of the hospital is: “We want medical recovery in Romania to 

become easy and fast. We will do this by providing complex medical services and a 

holistic approach to patients. We apply the therapeutic concept of personalized medical 

recovery that is tailored to the individual needs of each patient.” 

Polaris Medical is divide into 5 floors, with 180 beds for continuous 

hospitalization, 14 beds for daytime hospitalization and specialized outpatient clinic. It 

also offers other services, such as restaurant, cafeteria, hairdresser and multifunctional 

areas for relaxing and socializing located on each floor. 

The hospital offers different services, depending on the pathology of the patients:  

 neurological rehabilitation; 

 cardiovascular rehabilitation; 

 psychiatry; 

 medical rehabilitation; 

 palliative care.  

In addition, at the ambulatory services, there are specialized doctors in 

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

rheumatology, which provide medical support for both inpatient and outpatient. The 

hospital offers laboratory and medical imaging as well as other paraclinical 

investigations. 

 Furthermore, related medical services, such as psychological evaluation and 

counselling, ergotherapy, speech therapy, smoking cessation counselling, help put into 

practice the concept of personalized medical recovery. Besides that, the hospital is 

compose by a modern treatment base, which allows activities such as hydrotherapy, 

therapeutic massage, thermotherapy, electrophysiotherapy, respiratory therapy, among 

others that are essential to the wellbeing of the patients. 8 
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The pharmacy 

 

The pharmacy is located outside the main building. As indicate in the figure 2, it 

is divided in different sections: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Birou”- chief of pharmacy´s office; 

 “Depozit” - deposit of sanitary materials and medications; 

 “Laborator”- laboratory  prepare magistral preparations; 

 “Spatalor” - dressing room with lockers; 

 “Oficiu”- place to prepare the prescriptions and deposit to some drugs that 

are daily used; 

 “Baie” – bathroom. 

 

The pharmacy staff 

 

Two pharmacists constitute the pharmacy team. The chief of pharmacy, has a 

PhD in pharmacy and is responsible for the bureaucratic part, such as ensuring that the 

medication and sanitary products always have stock in the pharmacy, meet with the 

doctors every morning and intervene in the decisions of buying new products for the 

hospital. The other pharmacist is specialized in clinical pharmacy and does practical work 

such as preparing the medication that goes to the different sections of the hospital as 

Figure 3 – Plan of the pharmacy of the Spitatul de recuperare 

Polaris Medical 
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well to confirm prescriptions, organize the products on the deposit and work in the 

laboratory. 

 

The pharmacy work 

 

The pharmacy work is divided in sections. On Mondays, Wednesdays and 

Fridays the pharmacist prepare the prescriptions of the drugs. Usually, on Monday most 

of the prescriptions were dispensed by doctors and sent electronically to the pharmacy. 

The software used in this pharmacy was softeh plus. All the medication for the inpatients 

were prepared, usually for the entire week. Wednesday and Friday the dispensed 

medications were usually intended for outpatients and / or minor inpatient situations. On 

Friday, it was the day the stock was reviewed to proceed with the order for the new week. 

On Tuesdays and Thursdays, they make the distribution of the sanitary products, such 

as alcohol, toothpaste, hydrocolloid dressings, diapers, and everything necessary to the 

daily hygiene and dressings. 

Upon our reception, the chief pharmacist showed us the entire hospital, including 

a visit to the neurological rehabilitation department to show us the patients' rooms and 

the entire operation of the service as well as the medicine route from the pharmacy to 

the patient. 

From the first day, we helped in the direct fulfillment of the prescriptions, in their 

control since the precepts were often individual. A small discussion was always held after 

the expiration of the prescription to clarify any doubts that we might have either of the 

action of the drug or of the prescreened amounts. 

We were in charge during the month we spent there to receive all the orders. In 

this hospital, we felt that, in fact, our presence was beneficial. Being a hospital that has 

to make custom orders every week, a very large check had to be done to confirm the lot 

and the expiration date as well as the quantities and only then was it thus validated. We 

ran into some errors from supplier companies, which did not always send the correct 

quantities or the correct batches. 

The rational use of antibiotics is a great issue nowadays, so the hospital every 

month makes a balance of how many antibiotics are used. Therefore, we helped make 

a list by different sections of the quantities used that are then inserted in a program called 

AMC tool 2015 (antimicrobial consumption tool). This software calculates the defined 

daily doses per one hundred bed-days. Internally AMC Tool uses the Anatomical, 

Therapeutic, Chemical (ATC) classification and the Defined Daily Dose (DDD) metric 

developed by the WHO collaborating center on drug statistics methodology based in 

Oslo, Norway. AMC Tool can manage ATC groups relevant for systemic antimicrobials. 
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The antibiotics are divided, in the following categories: long spectrum penicillin, 

cephalosporin, sulfonamide, macrolide, aminoglycoside, fluoroquinolone, other 

antibiotics and carbapenem.9 

 

The laboratory 

 

The laboratory is rarely used nowadays because there are many options on the 

market. However, Polaris still uses it to make magnesium sulphate water, used as a 

muscle relaxant, and sporadically some creams.  

During our internship, we had the opportunity to make a cream oil/water with 

insulin to treat varicose ulcer. The active substances were insulin, vitamin B1 and B6, 

chloramphenicol and lidocaine hydrochloride. The topic use of insulin was something 

that we were surprised about, but the pharmacist told us that she could not find scientific 

explanation for this, but it is an old formula, that shows good results and for that reason, 

they continue to make it. So, in the spare time we had when working in this hospital, we 

did a little research on IG-F1 and insulin. Some recent studies have shown that, in fact, 

wounds on the skin of rats that have been treated with insulin have faster recovery 

times.10 
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Spitatul Clinic de Recuperare 
 

The hospital 

 

On our last month, we had the opportunity to make our internship on the Spitalul 

Clinic de Recuperare. This hospital was inaugurate in May of 1978 and is unique in the 

region of Transylvania. There are only two hospitals in Romania that are multidisciplinary 

and offers medical services in cardiology, neurology, balneology, orthopaedic, 

traumatology, plastic surgery, and are supported by radiology and medical imaging and 

other functional treatments. 

Around five hundred workers of different areas, guarantee the wellbeing of 

around 11.000 inpatients every year, in the 406 beds that the hospital provide, and 

around 60.000 outpatients, treated in ambulatory. 

The main purpose of the hospital is to offer the best services, to as many patients 

as they need.  

The hospital is divided into 9 floors. On the underground floor, we can find the 

cafeteria and the office for medical appointments for the outpatients. On the ground floor 

there is the pharmacy, physiotherapy and administration room. On the other floors there 

are other services such as neurology, cardiology, orthopaedic, traumatology, balneology, 

intensive therapy and anaesthesia, and plastic surgery. Besides that, they also have a 

laboratory of clinical analysis and a recovery laboratory, which main purpose is to offer 

medical services that contribute to the progress of in and outpatient’s recovery, such as 

laser therapy, ultrasound, mud and paraffin applications, massages and other 

procedures.11 

 

The pharmacy  

 

The pharmacy is located on the ground floor of the hospital. The different 

sections, as we can see in the figure 3 are: 

 “Oficina” - where the prescriptions are prepared; 

 “Birou” - the chief of pharmacy´s office; 

 “Receptura” - laboratory to prepare magistral preparations; 

 “Camera Calculatoare” - where the prescription are validated; 

 “Depozit” - deposit of drugs and sanitary materials; 

 “Vestiar” - dressing room with lockers and works as an area to eat too. 
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The pharmacy staff 

 

The team is composed by 2 pharmacists and 5 medical assistants. One chief of 

pharmacy and one clinical pharmacist. Two medical assistants are responsible for 

receiving and validating the prescriptions, and taking them to the “oficina”. After, the other 

medical assistants prepare the prescriptions and divide them according to the different 

sections of the hospital, and finally the couriers come and take the drugs to distribute 

them to their respective areas. 

 

The pharmacy work 

 

The pharmacist work in this hospital consists of validating the prescription of the 

doctor. The software used is atlas. After that, the prescription goes to the “oficina”, where 

the drugs are separated according to the prescription and to the different sections of the 

hospital. In this process, two pharmacist are need, once each prescription need double 

verification, so in the end the document has to have two signatures. 

This being a public hospital, all the suppliers are stipulated by the government 

having already an agreement for the supply of medicines. Medicines are thus covered 

by health ministry programs that allow for a more affordable price as well as public drug 

donations by large companies. The orders were thus very well controlled and made 

monthly, thus contrasting with the private hospital where we trained in the previous 

Figure 4 - Plan of the pharmacy of the “Spitatul Clinic de Recuperare “ 
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month in which the orders were made directly to the supplier and in much smaller 

quantities. 

Since this a recuperation hospital, the most used drugs are pain and 

cardiovascular, corticosteroids, opioids, anti-inflammatory and antibiotics. The main 

purpose is to help the recuperation of the patients without pain and treat co-morbilities. 

 

The laboratory 

 

The laboratory is not often used, but when a medication is too expensive or is not 

available in the market, they prepare it. The most common, are magnesium sulphate 

water, chloramine 0,2% solution and iodide tincture. They also prepare monodoses of 

glucose 75 mg and paraffin. In the end, it is necessary to fill the preparation sheet with 

the date of preparation, the active substances and quantity used and respective batches. 

This room is very small, but has everything that is needed for daily work. It has a 

water distiller, analytical scales and packaging containers.  
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