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Resumo 

 

Um ciclo que se fecha, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e para 

tal é obrigatória a realização de Estágio Curricular em farmácia comunitária, crucial 

nesta etapa final onde ocorre o nosso primeiro contacto profissional com a prática 

farmacêutica e se consolidam conhecimentos adquiridos durante a formação 

académica.  

Numa primeira parte, o presente relatório descreve as atividades desenvolvidas 

no estágio curricular que decorreu entre maio e agosto de 2019, na Farmácia de 

Fervença sob orientação da Dr.ª Ana Rodrigues, onde tive oportunidade de participar 

na receção e confirmação de encomendas, armazenamento de medicamentos, 

regularização e gestão de devoluções, controlo de prazos de validade, determinação 

de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, dispensa de medicamentos sujeitos e não 

sujeitos a receita médica, suplementos alimentares, medicamentos e dispositivos 

veterinários, produtos de cosmética e higiene pessoal, preparação individualizada de 

medicação, aconselhamento ao utente, assim como em workshops, ações de 

formação e outras atividades desenvolvidas. 

Numa segunda parte, são descritos os projetos realizados durante o estágio 

sendo eles Rastreio Nutricional/Cardiovascular no mês do coração e a Implementação 

de Sistema de Entregas ao Domicílio. 
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PARTE 1 - FARMÁCIA DE FERVENÇA 

 

 

1. Introdução 

É na reta final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas [MICF] aquando 

do estágio curricular profissionalizante que a maioria dos estudantes tem a 

oportunidade de contactar com a realidade na farmácia comunitária pela primeira vez, 

pondo em prática aprendizagens advindas da formação académica, que se traduz 

num momento de crescimento profissional, pessoal e interpessoal.  

Ainda que várias atualizações ao plano de estudos do MICF a vertente de 

aconselhamento e interação com o utente é aquela com menos destaque ao longo do 

percurso académico. O estágio curricular surge assim como que uma forma de 

compensar essa falha permitindo que o estudante desenvolva competências de 

comunicação e interação com o utente. 

O farmacêutico é, muitas vezes, o primeiro profissional de saúde que o utente 

procura sendo essencial que o mesmo tenha em dia os seus conhecimentos de modo 

que possa aconselhar corretamente o utente aquando da transmissão de informação, 

na dispensa de medicamentos e que lhe permita detetar problemas que possam estar 

relacionados com a administração, prescrição e interação com outros, tornando-se 

assim responsável por promover o uso racional do medicamento e estilos de vida 

saudáveis.  

Dada a importância da farmácia comunitária no dia-a-dia da sociedade é de 

extrema relevância que o estudante do MICF experimente a realidade da mesma. É 

uma etapa que desafia a destreza do estudante para enfrentar situações delicadas 

que envolvem um utente e a sua saúde, sendo por isso impossível entrar nesta 

aventura sem receio algum. 

O meu estágio em farmácia comunitária na Farmácia de Fervença [FF] decorreu 

entre o dia 13 de maio até ao dia 13 de agosto de 2019, tendo assim uma duração de 

três meses. O horário realizado ia sofrendo algumas alterações ao longo do estágio 

de modo a inserir-me melhor no funcionamento da equipa. 

As atividades desenvolvidas no âmbito deste estágio encontram-se descritas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na FF 

 Maio 

(13-31) 

Junho 

(1-30) 

Julho 

(1-31) 

Agosto 

(1-13) 

2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

Introdução e adaptação ao 

funcionamento da farmácia 
             

Receção e confirmação de 

encomendas 
             

Armazenamento de produtos e 

marcação de preços 
             

Controlo de prazos de validade              

Determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos 
             

Preparação individualizada de 

medicação 
             

Gestão de devoluções              

Visualização de atendimentos              

Realização de atendimentos 

com supervisão 
             

Realização de atendimentos de 

forma autónoma 
             

Formações              

Projeto I              

Projeto II              

 

2. Enquadramento Geral da Farmácia de Fervença 

 

2.1. Farmácia de Fervença 

Maria Helena Ferraz - Farmácia de Fervença Lda. está aberta ao público 

há 6 anos e revê-se em valores de confiança, honestidade e verdade prezando 

sempre a melhor relação possível com os seus clientes.  

 

Atividades  

Meses 

Semana 
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2.2. Localização geográfica 

A Farmácia de Fervença localiza-se no Edifício da Mota, Rua da Cruz da 

Mota nº 24, na freguesia de Fervença, concelho de Celorico de Basto, distrito 

de Braga.  

Situa-se num meio rural próxima de um supermercado e lojas de 

comércio local e de uma pequena extensão do Centro de Saúde de Celorico de 

Basto, o que explica a grande afluência de utentes. 

 

2.3. Horário de Funcionamento 

A FF encontra-se atualmente aberta entre as 8h30 e as 19h00 de 

segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 19h00 ao sábado, e das 9h00 às 

13h00 aos domingos [1], sendo que o horário está afixado na porta da farmácia 

de forma visível a todos os utentes, de acordo com a legislação. [2] 

 

2.4. Participação nas redes sociais 

De modo a estar mais próxima da comunidade, nomeadamente das 

camadas mais jovens, a FF usufrui de páginas no Facebook e Instagram, onde 

são partilhadas informações e imagens a promover rastreios, ações de 

aconselhamento e promoções, assim como, possui um site de vendas online 

Vanity Soul.  

 

2.5. Constituição da equipa e direção técnica 

De acordo com o artigo 23º do DL nº 171/2012 [2], o quadro farmacêutico 

deve dispor de, pelo menos, um Diretor Técnico [DT] e outro farmacêutico, 

podendo ser coadjuvados por Técnicos de Farmácia [TF] ou por outro pessoal 

devidamente habilitado, de acordo com o artigo 24º do referido DL. 

Atualmente, a FF é composta pela DT (e proprietária), farmacêutica 

adjunta e três TF. A FF encontra-se assim em conformidade com a legislação 

em vigor.  

Conta ainda com uma funcionária responsável pela gestão e 

manutenção do site, uma auxiliar de limpeza, uma técnica superior de 

podologia, uma nutricionista e uma psicóloga. 
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2.6. Instalações da farmácia 

 

2.6.1. Espaço físico exterior  

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas [BPF] “as farmácias 

devem ter um aspeto exterior característico e profissional, devendo ser 

facilmente visíveis e identificáveis” tendo como principal objetivo “garantir a 

acessibilidade à farmácia de todos os potenciais utentes, incluindo crianças, 

idosos e deficientes” [3].  

A FF localiza-se no rés do chão de um prédio habitacional, rodeada de 

outros estabelecimentos.  

Respeitando a legislação que vigora, Artigo 28.º do DL n.º 171/2012, 31 

de agosto [2], a FF encontra-se identificada com o termo “farmácia” e por 

duas cruzes verdes, uma junto às instalações e outra no local de passagem 

para os utentes, ambas iluminadas durante o horário de abertura. Está 

também visível o nome da DT; o horário de funcionamento; a tabela de 

preços dos serviços de saúde prestados, assim como as datas das 

consultas de especialidade que ocorrem (Figura 1). O exterior da FF é todo 

em vidro, onde habitualmente são colocadas publicidades relativas a 

serviços e a promoções, alteradas com frequência e/ou sazonalmente.  

  

Figura 1 Exterior da Farmácia de Fervença 
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2.6.2. Espaço físico interior 

De acordo com o Artigo 29º do DL n.º 171/2012 [4] as farmácias devem 

dispor das seguintes divisões: 

a) Sala de atendimento ao público: 

A zona de atendimento ao público é a primeira impressão que o utente 

capta aquando da entrada na farmácia, por essa razão, é fulcral que a 

confidencialidade seja permitida sem que ocorram interrupções ou passagem 

de informação para outros clientes. 

Na FF esta zona define-se por um espaço amplo, luminoso, organizado e 

confortável com o máximo de informação ao dispor do cliente e com a devida 

disposição que mantém a privacidade do mesmo. A área possui quatro balcões 

e respetivos pontos de atendimento individualizados (Figura 2). 

Toda a zona está rodeada por Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica [MNSRM], cosméticos, dispositivos médicos e produtos de saúde, 

expostos por secções adequadas e mudados sazonalmente. Deste modo, por 

trás dos balcões de atendimento estão os MNSRM de uso humano que só 

podem ser adquiridos após aconselhamento pelo farmacêutico, nessa mesma 

zona, em baixo, encontram-se produtos com maior rotatividade, como 

ASPIRINA GR® (Bayer), BEN-U-RON® (Bene), CARTIA® (GlaxoSmithKline), 

produtos de primeiros socorros, ponteiras de bengalas/canadianas e 

termómetros. 

Figura 2 Balcões de atendimento da FF 
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Na coluna central encontra-se um linear que, geralmente, possui os 

produtos que se encontram em promoção ou que possuem menor rotatividade 

(Figura 3). 

 

b) Armazém: 

O armazém divide-se em três partes distintas, sendo elas: 

- Zona de armazenamento de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

[MSRM] de acesso exclusivo aos profissionais.  Primeiramente, encontra-se o 

frigorífico com medicamentos cujas condições de armazenamento ideais se 

efetuam a baixas temperaturas (2-8ºC), dispostos por ordem alfabética. 

Seguidamente, existe um bloco de gavetas dividido em cinco módulos, em que 

os MSRM se encontram distribuídos por ordem alfabética de substância ativa 

e laboratório e por ordem crescente de dosagem. Nos primeiros quatro módulos 

inserem-se os MSRM em comprimidos e no quinto módulo encontram-se 

devidamente separados por forma farmacêutica, nomeadamente supositórios, 

pomadas, cremes, geles, colírios e gotas oftálmicas, soluções cutâneas, pílulas 

(nesta secção inclui-se pílula do dia seguinte), óvulos vaginais, granulados, 

injetáveis, na última gaveta os psicotrópicos. Esta zona coincide com a zona de 

receção e conferência de encomendas equipada com um computador, leitor 

ótico, impressora de etiquetas e impressora comum, que auxiliam a receção e 

verificação diária de encomendas. É também onde se encontram todos os 

Figura 3 Sala de atendimento ao público da FF 
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arquivos e documentos relacionados com as encomendas, devoluções, faturas, 

reservas pagas, dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e 

receitas manuais. 

- Zona onde se armazenam os excedentes de MSRM por laboratório, 

organizados por ordem alfabética e também medicamentos/produtos com 

muita rotação, mas sem espaço para exposição ao público, em gavetas 

movíveis.  

- Por fim, uma zona destinada aos produtos MNSRM não expostos ao 

público, produtos com prazos de validade curtos e também produtos com baixa 

rotação, de modo a que os funcionários tenham sempre presentes aquando da 

sua passagem.  

c) Laboratório; 

Local onde ocorre a preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo 

de manipulados de modo que se encontra equipado com o material adequado 

para tais procedimentos. Como a procura de manipulados é reduzida apenas 

encontramos material que permita a execução de técnicas laboratoriais 

primordiais. 

As atividades mais executadas são a preparação de suspensões orais, 

testes de deteção de infeção urinária, testes de ovulação e gravidez, algumas 

pomadas e soluções. Deste modo, o laboratório da FF possui uma pedra de 

pomadas, uma balança analítica, material de vidro e um banho de água (Figura 

4). 

Figura 4 Laboratório da Farmácia de Fervença 
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d) Instalações sanitárias.  

 

A farmácia possui ainda um gabinete de atendimento personalizado 

separado fisicamente da zona de atendimento, utilizado frequentemente para 

serviços como medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos e consultas 

de podologia, nutrição, psicologia e terapia da fala. Existe também um gabinete 

da DT onde ocorrem reuniões com os Delegados de Informação Médica e 

outras entidades, basicamente, o local destinado ao tratamento de assuntos 

regulamentares. 

 

2.7. Cuidados de saúde prestados na farmácia 

Na Portaria nº 97/2018, publicada em Diário da República, estão 

definidos os serviços de promoção de saúde e bem-estar que as farmácias 

comunitárias podem prestar aos utentes [5]. Na FF são prestados serviços como 

consultas de nutrição, psicologia, podologia e terapia da fala, preparação 

individualizada de medicamentos, determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, administração de injetáveis, recolha de medicamentos 

(VALORMED), preparação de manipulados. 

 

2.7.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

Na FF é possível determinar os valores de glicémia, colesterol total, 

triglicerídeos e pressão arterial.  

Durante estes três meses tive a oportunidade de fazer estas medições 

aos utentes, desenvolvendo não só competências de aptidão no 

funcionamento dos respetivos equipamentos, como também fez que com o 

passar das semanas me fosse sentindo mais à vontade em comunicar 

abertamente com os utentes questionando-os sobre hábitos alimentares, 

histórico familiar, se está ou não medicado, indo de encontro ao melhor 

aconselhamento possível caso algum dos parâmetros não estivesse sob 

controlo. Na maioria das vezes, principalmente os valores da pressão 

arterial encontravam-se acima dos valores recomendados, nessas 

situações, recomendava sempre alterações ao estilo de vida, tais como 

aumentar a proporção de frutas, legumes e saladas em detrimento de 

gorduras, hidratos de carbono, enchidos e carnes, diminuir o aporte de sal, 
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evitar bebidas alcoólicas e tabagismo, e praticar exercício físico, ainda que 

somente uma caminhada todos os dias. 

 

2.7.2. Medição do peso, altura e cálculo do IMC 

A FF possui uma balança que automaticamente pesava e media a 

pessoa, após inserir uma determinada quantia. No fim, redigia um pequeno 

relatório com o peso, altura e Índice de Massa Corporal [IMC] indicando se 

estava dentro dos valores normais ou não. 

 

2.7.3. Administração de injetáveis 

Nem toda a equipa da FF se encontra possibilitada para administrar 

injetáveis, apenas a DT e duas funcionárias têm formação para tal.  

Ainda que considere uma mais valia para um profissional de saúde, não 

possuo a respetiva formação, por isso, com a autorização do utente, pude 

assistir à administração de Lovenox® 4000 UI (40 mg) / 0,4mL (SANOFI). 

 

2.7.4. Preparação individualizada da medicação 

Até junho de 2018, muitas farmácias já realizavam este serviço à 

comunidade, no entanto, só a partir dessa data é que foi aprovada a Norma 

Geral para a “Preparação Individualizada da Medicação [PIM]”, com os 

procedimentos a adotar para o serviço.  

O conceito PIM refere-se ao serviço a partir do qual o farmacêutico 

organiza as formas farmacêuticas sólidas de uso oral, de acordo com a 

posologia prescrita, num dispositivo apropriado, selado de forma estanque 

na farmácia e descartado após a sua utilização. Inclui ainda a informação, 

prestada sobre a forma escrita ou pictogramas e oralmente, de forma a 

apelar o uso responsável do medicamento, tendo por objetivo auxiliar o 

utente na correta administração dos medicamentos e promover uma melhor 

adesão à terapêutica.[6] 

De fácil compreensão, este serviço é especialmente importante para 

doentes crónicos polimedicados e/ou em que ocorram os seguintes 

contextos: 

• Utentes com dificuldade no uso de medicamentos; 
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• Utentes indicados pelo farmacêutico, devido a características 

pessoais; 

• Utentes com terapêuticas complexas ou que sejam da 

responsabilidade de um cuidador; 

• Utentes incluídos em programas específicos; 

• Utentes ativos ausentes por períodos curtos frequentemente.  

Na FF ocorria o serviço PIM quinzenalmente num dispositivo de múltiplos 

compartimentos, com uma caixinha para cada dia da semana, para uma 

utente ao cuidado do marido com alguma dificuldade para o fazer, desse 

modo, a FF encarregava-se de distribuir os medicamentos conforme a 

posologia indicada. 

 

2.7.5. Recolha de medicamentos (VALORMED) e radiografias  

A FF tem um papel ativo no programa de recolha de embalagens de 

medicamentos vazias ou fora de uso e também de radiografias.[7] 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela 

gestão de resíduos de medicamentos sem uso. Esta sociedade disponibiliza 

às farmácias contentores de cartão para que as mesmas possam depositar 

os medicamentos fora de uso ou que já tenham terminado entregues pelos 

utentes, assim que estejam cheios, são trocados por um novo vazio, selados 

com a indicação do nome e número da farmácia para que, posteriormente, 

possa ser levantado pelo distribuidor correspondente e entregues nos 

centros de triagem para o devido tratamento por reciclagem ou incineração 

segura com valorização energética dos resíduos.[7] 

Quanto às radiografias, a AMI – Fundação de Assistência Médica 

Internacional responsabiliza-se pela sua recolha. Esta fundação promove 

todos os anos uma campanha de reciclagem das radiografias com mais de 

5 anos ou sem valor de diagnóstico, em que o utente pode deixar as suas 

radiografias nestas condições em sacos disponíveis em qualquer 

farmácia[8]. Mesmo não sendo no período da campanha anual, a FF continua 

a recebê-las contribuindo assim para a minimização da contaminação do 

ambiente.  

Tive a oportunidade de receber embalagens de medicamentos para 

depositar no contentor VALORMED e registar no sistema informático a guia 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  
 

11 
 

Cátia D. Cerqueira Teles 

de levantamento de contentores cheios, assim como também, receber 

radiografias e colocá-las no saco da AMI. 

 

2.7.6. Preparação de manipulados 

Segundo a Portaria nº 594/2004, de 2 de junho, um medicamento 

manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [9]. 

A FF concede a preparação de manipulados a pedido de alguns utentes, 

principalmente pomadas, e partir da mistura por espatulação. Para pedidos 

de manipulados mais complexos, como a FF não possui capacidade de 

produção, a mesma efetua um pedido a uma outra farmácia externa. 

 Durante o estágio não surgiu nenhuma oportunidade para poder 

preparar um medicamento manipulado. 

 

3. Gestão em farmácia comunitária 

 

3.1. Metodologia Kaizen  

A metodologia Kaizen surge como uma ferramenta de melhoria contínua 

a fim de trazer ganhos para a atividade da farmácia. Tem como frase chave 

“Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje”. 

Rege-se por cinco conceitos: organização, eficiência, produtividade, 

melhoria contínua e algoritmos [10].  

A FF opera conforme esta ideologia, a fim de estar em constante 

evolução e expansão, existindo assim uma melhor gestão dos recursos e 

espaço, maior motivação da equipa, menor desperdício e mais organização. 

Após inclusão deste método, por parte da consultoria proporcionada pela 

empresa Intelligence Technologies (Glintt), foi possível atribuir tarefas e 

estipular objetivos para cada membro da equipa, e criar procedimentos 

detalhados de como cada processo é realizado na FF a fim de harmonizar o 

conhecimento por todos os membros.  

Deste modo, todas as terças e quintas-feiras os membros da equipa 

reúnem a fim de desenvolverem a comunicação entre si e visualizar a evolução 

das metas.  
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3.2. Sistema informático  

O sistema informático [SI] utilizado pela FF é o software Sifarma® 2000, 

concebido pela Glintt sendo uma ferramenta essencial que auxilia não só o 

atendimento ao utente, em que os atalhos e informação científica garantem o 

aconselhamento adequado com menos erros possíveis associados, como 

também auxilia processos de gestão, como gestão de stock e encomendas. 

Este sistema atua em concomitância com a Associação Nacional das 

Farmácias [ANF] respeitando a confidencialidade e proteção de dados dos 

utentes [11].  

Neste aplicativo, é possível consultar a ficha de utente com todo o 

histórico de compras anteriores muito útil aquando de um novo atendimento ou 

quando o utente procura a farmácia para resolver algum problema associado a 

algum medicamento ou produto já adquirido. A existência de um SI não vem 

substituir o profissional de saúde, mas sim contribuir para que possa 

desempenhar o seu trabalho com maior excelência e rigor.  

 

3.3. Gestão de stock  

É fulcral que no momento da venda de um produto, o mesmo exista no 

stock da farmácia para satisfazer o utente, a fim de a venda não ser perdida ou 

mesmo o cliente. Dessa forma, é muito importante que o stock informático 

coincida com o físico para que no momento da encomenda sejam pedidos os 

produtos que realmente importam. Quando tal não acontece, pode dever-se a 

erros que possam ter ocorrido durante a receção, dispensa, devolução ou 

quebras de produtos [12]. Por essa razão, a gestão e atualização de stock deve 

ser realizada regularmente e em períodos de tempo curtos, tendo em conta a 

rotatividade e sazonalidade dos produtos. 

Sempre que alguma inconformidade de stocks é reportada, existe uma 

capa própria na FF onde deve ser redigida essa mesma inconformidade para 

posterior análise e resolução. Existe um elemento responsável por, 

semanalmente, analisar as disparidades da capa e comunicar à DT que corrige 

manualmente o stock.  

Para melhorar a gestão de stock e aumentar a venda de produtos com 

baixa rotação ou com prazos de validade curtos existe uma zona específica, 

mencionada em 2.6.2. Espaço físico interior b) Armazém a fim de alertar para 
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a existência dos mesmos e também uma tabela com um número mínimo 

desses produtos que cada elemento da equipa deve vender, por mês, sendo 

que a pessoa com mais produtos vendidos tem direito a um prémio.  

3.4. Realização de encomendas  

Durante a realização de encomendas é necessário ter em conta o 

espaço de armazém livre, o poder económico, a rotação e sazonalidade dos 

produtos, os descontos e bonificações mais em conta. 

Diariamente a FF trabalha com três armazenistas, a Cooprofar 

(fornecedor principal), Empifarma e Alliance Healthcare, todas com duas 

entregas por dia (pela manhã e ao fim da tarde), aos quais efetua encomendas 

diárias, instantâneas e por Via Verde e também aos laboratórios quinzenal, 

mensal, trimestral ou anualmente.   

As encomendas diárias são geradas automaticamente pelo SI tendo em 

conta as vendas do dia em conformidade com o stock mínimo e máximo 

estipulado, sendo que a quantidade de cada produto é decidida com base nas 

vendas dos últimos três meses e a sazonalidade, sendo que é selecionado a 

empresa distribuidora mais vantajosa não só em termos de custos como de 

horários de entrega.  

As encomendas instantâneas são efetuadas maioritariamente durante o 

atendimento, quando não existe em stock o produto pretendido. Normalmente, 

se fossem realizadas de manhã, o produto chegaria à farmácia no próprio dia, 

se fosse da parte de tarde, só estaria no dia seguinte pela manhã.  

O projeto Via Verde do Medicamento tem como objetivo melhorar o 

acesso a medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária está 

sujeita a notificação prévia ao INFARMED, I.P. (Anexo I) [13] sendo uma via 

excecional de aquisição de medicamentos, que só pode ser efetuada mediante 

apresentação de uma receita médica válida inserindo o número da mesma no 

SI.  

Pude efetuar encomendas instantâneas, por Via Verde e via telefone em 

vários momentos, sendo uma tarefa simples e rápida de executar. Tive também 

a oportunidade de conhecer o processo das encomendas diárias observando 

os responsáveis pelas mesmas.  
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3.5. Receção e verificação de encomendas  

As encomendas chegam à FF acompanhadas de uma fatura ou guia de 

remessa onde se encontram descriminadas todas as informações relativas à 

identificação da farmácia e do fornecedor, o produto pelo Código Nacional do 

Produto [CNP], nome comercial, forma farmacêutica, dosagem, tamanho da 

embalagem, preço de venda à farmácia [PVF], o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado [IVA], o preço de venda ao público [PVP], quantidade encomenda 

e quantidade enviada, e o valor total da encomenda assim como a data de 

vencimento.  

Chegam à FF em recipientes de transporte com as condições adequadas 

de armazenamento e rececionadas via SI. Quando se tratam de encomendas 

diárias e instantâneas via SI, as mesmas já existem previamente criadas, caso 

se trate de encomendas via telefone ou via laboratórios por intermédio de 

delegados, pode criar-se manualmente a encomenda no SI e enviá-la para a 

área de receção.  

Assim, é necessário verificar o destinatário na fatura, colocar de imediato 

os produtos de frio no frigorífico e rececionar os restantes produtos. 

A cada produto é lido o código de barras, verifica-se o prazo de validade 

(sujeito a alterações no SI conforme o menor prazo), a quantidade, o PVF, PVP 

e o valor total da encomenda.  

No caso de produtos de venda livre, como o PVP é definido pela 

farmácia, é necessário calculá-lo com base na margem de lucro aplicável pela 

FF, sendo ela de 22,5% em produtos cujo IVA é de 6% e uma margem de 27,5% 

nos casos de IVA de 23%.  

Se ocorrer alguma inconformidade na receção da encomenda é 

necessário entrar em contacto com o distribuidor para resolução do problema. 

Caso esteja tudo conforme, no fim da receção no SI, imprime-se um documento 

comprovativo da entrada dos produtos que se anexa ao duplicado da fatura, 

devidamente datado e rubricado pelo profissional que deu entrada, e arquiva-

se no dossiê do respetivo fornecedor.  

A receção de encomendas foi uma das atividades que realizei desde o 

início até ao final do estágio, de modo a conhecer melhor o local de 

armazenamento de cada produto para me auxiliar em momentos posteriores 
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de atendimento. Sempre que ocorria algum problema entrava em contacto com 

os fornecedores para fazer as devidas reclamações. 

 

3.6. Armazenamento  

Concluída a receção da encomenda, é necessário armazenar os 

produtos em condições adequadas de conservação – vigiadas semanalmente 

por controlo de temperatura e humidade, utilizando registos de 

termohigrómetros calibrados manualmente.  

Os medicamentos de frio são ainda armazenados no momento da 

receção da encomenda, sendo por isso os primeiros a serem identificados e 

guardados no frigorífico a uma temperatura entre os 2 e 8ºC, como vacinas, 

insulinas, colírios e xaropes. 

Quanto aos restantes, produtos em que o PVP é definido pela FF de 

acordo com a margem de comercialização, são impressas e coladas as 

etiquetas no respetivo produto com informação do nome, PVP, IVA e código de 

barras.  

Seguidamente, todos os produtos são armazenados segundo a 

disposição definida, tendo em conta o método First Expired, First Out, sendo 

que as primeiras embalagens a expirar, são as primeiras a serem vendidas. 

Fui, muitas vezes, responsável pelo registo dos valores do 

termohigrómetro semanalmente e, durante todo o percurso, por armazenar e 

organizar os produtos no respetivo local.  

 

3.7. Controlo de prazos de validade  

O controlo de prazos de validade é uma tarefa que exige rigor a fim de 

garantir a qualidade dos produtos que a farmácia tem a oferecer aos utentes, 

muito importante no âmbito da farmácia. 

É efetuada durante dois momentos distintos: 

- Aquando da receção de encomendas, em que todos os produtos são 

comparados com os prazos de validade dos produtos em stock, sendo que 

aqueles que expirarem no prazo de 6 meses são devolvidos ao fornecedor; 

- Mensalmente, a partir do SI é gerada automaticamente uma lista de 

todos os produtos que expiram nesse mesmo mês e no mês seguinte, e 
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procede-se à verificação do prazo de validade de cada produto da lista se é ou 

não coincidente com o SI. 

Caso o prazo de validade se esteja a aproximar esses produtos são 

colocados numa zona específica de alerta para o efeito, se já estiver 

ultrapassado tenta devolver-se ao fornecedor, se possível, ou dar quebra. 

 

3.8. Devoluções  

Existem variados motivos para se proceder à devolução de produtos, 

entre eles, prazo de validade próximo de ou expirado, produto diferente do que 

foi pedido, embalagem/produto danificado, pedido por engano, recolha de lote 

pelo INFARMED, I.P. ou pelo detentor de Autorização de Introdução no 

mercado (AIM).  

Cada produto destinado a ser devolvido permanece na FF no máximo 3 

dias úteis, prazo aceite para devolução, sendo efetuada a partir do SI, em 

“Gestão de devoluções”, preenche-se um quadro com o nome do produto, a 

fatura correspondente à compra ao fornecedor, PVP, PVF, a causa da 

devolução e qual o fornecedor. Assim que concluído este processo, é impressa 

uma Guia de Devolução em triplicado, um para arquivar na FF, o original e 

duplicado para o motorista do fornecedor.  

Caso a devolução em questão seja aceite pelo fornecedor é possível 

realizar a troca do respetivo produto ou enviar uma nota de crédito para a 

farmácia. Se não for aceite, o produto retorna à FF e pode dar-se quebra do 

mesmo ou então resulta em prejuízo. 

 

3.9. Gestão de faturação e receituário 

 

3.9.1. Sistemas e regimes de comparticipação 

A comparticipação dos medicamentos é um valor que o Estado e/ou 

outros subsistemas de saúde suportam para que o utente pague apenas 

uma percentagem do PVP dos medicamentos [14].  

A maioria das comparticipações é realizada pelo Sistema Nacional de 

Saúde [SNS]. Existe a possibilidade de comparticipação através de um 

regime geral, que abrange a maioria dos portugueses, ou um regime 

especial.  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  
 

17 
 

Cátia D. Cerqueira Teles 

No regime geral, a comparticipação ocorre de acordo com os escolões 

atribuídos, designados conforme a indicção terapêutica, utilização, 

entidades que o prescrevem e o consumo acrescido para doentes com 

determinadas patologias, assim, escalão A, comparticipação de 90% do 

PVP, B de 69%, C de 37% e D de 15%.  

No regime especial, a comparticipação pode ser cedida em função dos 

beneficiários ou patologias ou a grupos especiais de utentes (pensionistas). 

No primeiro caso, o médico prescritor necessita de o mencionar na receita 

através da inclusão de um despacho. Neste regime, a comparticipação é 

acrescida de 5% no escalão A e de 15% nos escalões B, C e D, com uma 

ajuda extra para pessoas com baixos rendimentos e para as quais, muitas 

vezes, a medicação corresponde a uma grande parte das suas despesas 

[15, 16].  

Poderão ainda haver regimes de comparticipação a 100% em casos 

excecionais, para utentes com determinadas patologias abrangidas por 

regimes especiais de dispensa [17]. 

Além do SNS existem outros subsistemas de saúde que suplementam a 

comparticipação, como a Seguradoras Unidas, S.A., o Serviço de 

Assistência Médico-Social (SAMS) do Sindicato dos Bancários, Fidelidade 

e programas de apoio para medicamentos específicos assegurados pelos 

laboratórios. 

 

3.9.2. Conferência do receituário e fecho da faturação 

Todos os meses procede-se à verificação e correção das receitas 

manuais (as receitas eletrónicas são automaticamente validadas pelo SI) a 

fim de garantir que a dispensa da prescrição foi realizada corretamente. 

Consiste em conferir se contêm todos os requisitos que as tornam válidas: 

os medicamentos dispensados são os mesmo que os prescritos através dos 

códigos na impressão do verso de cada receita; estão dentro da validade; o 

regime de comparticipação está bem instituído; as exceções e portarias 

devem estar bem assinaladas; a receita necessita de estar carimbada, 

datada e assinada pelo médico, utente e farmacêutico. Até ao dia 10 do mês 

seguinte são enviadas para o centro de conferência de receitas com a 

respetiva documentação anexada [18]. 
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A informação enviada pela farmácia para efeitos de faturação, em 

formato papel, é composta por: Fatura (em duplicado), Notas de 

débito/crédito (em duplicado), Relação resumo de lotes, Verbetes de 

identificação de lotes e Receitas Médicas [19]. 

Posto isto, as receitas médicas são ordenadas de acordo com o 

organismo de comparticipação e lote, sendo cada lote composto por 30 

receitas. Quando um lote está completo, o SI imprime um “Verbete de 

identificação de lote”, devidamente carimbado e assinado, e enviados às 

próprias entidades.  

 No último dia laboral de cada mês é fechada a faturação, imprime-se a 

“Relação resumo de lotes”, em triplicado, para cada entidade, incluindo as 

receitas eletrónicas, o original e o duplicado são colocados juntamente com 

o receituário e o triplicado fica arquivado na farmácia. Com a adesão à 

Faturação Eletrónica, o envio dos documentos contabilísticos (fatura e notas 

de débito/crédito) dos prestadores aderentes é substituído pelo envio em 

formato desmaterializado. Adicionalmente, a farmácia deve enviar, em 

substituição da fatura física, uma guia de fatura eletrónica que acompanha 

o receituário, sendo que a fatura original é direcionada para os serviços de 

contabilidade da FF. 

 Em relação às receitas do SNS são impressas guias dos CTT – Correios 

de Portugal, S.A., em triplicado, uma assinada pelo funcionário dos CTT que 

recolha as caixas e fica arquivada na farmácia, e as outras duas são juntas 

ao receituário. Nas caixas são também incluídas notas de crédito de receitas 

anteriores devolvidas pelo Centro de Conferência de Receitas. 

Até ao dia 10 do mês seguinte é enviado o receituário por correio 

registado com aviso de receção para a ANF, com a fatura e resumos de lote 

de cada entidade, em triplicado. 

Em caso de alguma inconformidade as receitas são devolvidas com 

indicação do motivo de devolução de modo a que o erro seja corrigido, se 

possível, caso contrário, a farmácia tem de arcar com o prejuízo das 

mesmas, ou seja, as comparticipações são nulas. 

Caso esteja tudo em conformidade com a legislação, todos estes 

procedimentos garantem o pagamento do valor comparticipado [19]. 
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Tive oportunidade de assistir a todo o processo de fecho de faturação ao 

fim de cada mês.  

 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde  

No momento da dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde o 

farmacêutico tem um papel fundamental no que diz respeito à segurança e saúde 

do utente, uma vez que é o responsável por comunicar acerca da posologia, vias 

de administração, indicações e contraindicações terapêuticas, duração do 

tratamento, reações adversas, o máximo de informação possível a fim de 

assegurar o uso racional do medicamento. 

 

4.1. Receita Médica  

A prescrição médica é um meio de comunicação médico-farmacêutico 

sem a qual não é possível dispensar MSRM. Atualmente, é obrigatório que as 

receitas sejam criadas em meios eletrónicos reconhecidos pelos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. [SPMS], excetuando situações 

como a falência do SI, prescrições ao domicílio, prescrição até ao máximo de 

40 receitas por mês, podendo assim recorrer a prescrições manuais, com 

indicação do motivo de exceção no canto superior direito.  

Quanto às receitas eletrónicas podem ser materializadas (impressas) ou 

desmaterializadas (em formato digital) [20].  

Em qualquer um dos tipos, os medicamentos devem estar identificados 

com a denominação comum internacional [DCI] da substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e guia de tratamento. A 

partir do momento que entre no SI, é codificada pelo Código Nacional para a 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos [CNPEM] permitindo a pesquisa dos 

medicamentos do mesmo grupo homogéneo [18].  

 

4.2. Validação e dispensa da receita médica  

O farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o utente 

antes da dispensa dos medicamentos, tendo um papel vigorante na promoção 

do uso responsável do medicamento e da adesão à terapêutica, assim como, 

verificar se a prescrição está de acordos com as normas estipuladas, o modo 
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de administração, precauções que o utente deve ter e esclarecer todas as 

dúvidas que possam surgir [20].  

As receitas que exigem uma atenção redobrada por parte do 

farmacêutico são as receitas manuais visto que só podem ser aceites nos 30 

dias após a prescrição, cada receita só pode conter 4 medicamentos com o 

máximo de 2 embalagens por cada, num total de 4 embalagens por receita, não 

podem conter diferentes caligrafias ou rasuras (apenas com a assinatura do 

médico prescritor junto das mesmas), é obrigatório que estejam com o nome e 

número do utente, número da receita, local de prescrição, regime de 

comparticipação, vinheta do médico prescritor, assinatura, data e motivo de se 

tratar de uma receita manual. Caso não cumpram com estes requisitos pode 

não ser realizada a comparticipação dos medicamentos.  

Em relação às receitas eletrónicas necessitam apenas de fazer-se ler o 

código de barras do número da receita ou inserir manualmente, juntamente com 

o código de acesso e de dispensa, e se necessário o código de opção. O próprio 

SI emite um alerta se a receita contiver algum erro de prescrição [20].  

Na FF dispensei tanto receitas manuais como eletrónicas, reparando 

que ocorriam mais erros relativamente às receitas manuais, como a falta de 

assinatura do médico prescritor, a falta do tamanho da embalagem (sendo que 

dispensava sempre a mais pequena) ou a falta de vinheta do local, por exemplo. 

Depois de dispensadas, todas as receitas manuais eram colocadas num local 

específico para serem verificadas por um elemento da equipa a fim de detetar 

qualquer divergência existente, antes do final de cada mês.  

A FF usufrui de uma impressora de etiquetas de posologia acopladas ao 

SI com o nome do utente, nome do medicamento, data, posologia e nome da 

farmácia, para serem coladas em cada embalagem de medicamentos para 

evitar erros associados à toma dos mesmos.  

 

4.3. Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, MSRM são todos aqueles 

que exigem uma receita médica para poderem ser dispensados apenas por 

profissionais de saúde qualificados para tal, uma vez que constituem risco para 

a saúde do utente caso sejam utilizados sem vigilância médica ou quando 

administrados frequentemente, são também todos os administrados por via 
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parentérica ou cuja atividade ou efeitos secundários ainda tenham de ser 

aprofundados [21].  

Na categoria de MSRM é possível identificar:  

- medicamentos de receita médica não renovável, quando não é possível 

emitir mais vias da receita, como o caso de antibióticos; 

- medicamentos de receita médica renovável, em que é possível emitir 

mais que uma via e o utente pode levantar os medicamentos sem necessidade 

de uma nova prescrição, normalmente medicamentos de tratamento 

prolongado, como antidiabéticos;  

- medicamentos de receita médica especial, substâncias passíveis de 

provocarem dependência, como psicotrópicos; 

- medicamentos de receita restrita, reservados a locais especializados 

como medicamentos de uso exclusivamente hospitalar [21, 22].  

 

4.3.1. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Medicamentos que contêm substâncias psicotrópicas e estupefacientes 

seguem as mesmas regras que os restantes medicamentos, apenas são 

sujeitos a um controlo especial regulado pelo DL nº 15/93, de 22 de janeiro, 

e encontram-se nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

janeiro, e n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 

de outubro [23].  

Estes fármacos além de serem muito específicos, têm a capacidade de 

causar dependência física e psíquica, razão pela qual necessitam de um 

tratamento isolado dos restantes medicamentos e de controlo rigoroso 

especial desde o momento em que chegam à farmácia até à dispensa no 

balcão.  

Podem ser prescritos manual ou eletronicamente, com a identificação 

“RE” em ambos os tipos de receitas. Pode ou não ser o utente a levantar 

estes medicamentos, no entanto, é obrigatória a apresentação de um 

documento de identificação. Durante a dispensa é preenchido um formulário 

informático com os dados referentes ao médico prescritor, nome e morada 

do doente e elementos do documento de identificação do adquirente, como 

nome, morada, número de identificação, data de nascimento e prazo de 

validade.  
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No final da venda, receita manual ou eletrónica, é necessário fotocopiar 

a receita e anexá-la a um talão de faturação impresso em duplicado, com 

os dados do fármaco dispensado e dados do adquirente devidamente 

assinado, que é para arquivar na farmácia por 3 anos juntamente com as 

receitas manuais destes fármacos [18]. Até ao oitavo dia do mês seguinte a 

farmácia é obrigada a enviar a digitalização das receitas manuais, assim 

como os balanços de saídas e entradas de meio em meio ano.  

Na FF o controlo destes medicamentos é realizado aquando da sua 

entrada, armazenados num local específico já referido, e também no 

momento da dispensa.  

Tive a oportunidade de dispensar este tipo de fármacos realizando as 

devidas etapas para uma dispensa correta e segura.  

 

4.3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os MNSRM são aqueles que normalmente não exigem prescrição 

médica para serem adquiridos, denominados por medicamentos de venda 

livre. Geralmente não são comparticipáveis, salvo exceções previstas na 

legislação [21].  

É recorrente que com este tipo de medicamentos ocorram mais 

situações de automedicação, é aí que o farmacêutico pode interceder, 

cedendo o melhor aconselhamento de modo a evitar o uso inadequado de 

um medicamento em detrimento daquele que é o mais eficaz e ajustado 

para o problema do utente. Se o farmacêutico for capaz de deixar o cliente 

satisfeito provavelmente essa pessoa voltará à farmácia.  

Provavelmente, o aconselhamento de MNSRM é a área mais desafiante 

e complexa durante o estágio curricular, isto porque, senti muitas vezes o 

peso da responsabilidade e falta de confiança se realmente estava a prestar 

o melhor aconselhamento para determinada situação, ou porque todos os 

dias me deparava com novas realidades ou porque existia uma grande 

variedade de produtos a aconselhar para aquele efeito e muitas vezes era 

complicado decidir qual o melhor. No entanto, a equipa da FF foi sempre 

muito atenciosa comigo e auxiliava-me em situações que me sentisse 

menos à vontade. 
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4.4. Outros produtos de saúde  

 

4.4.1. Produtos de cosmética e dermofarmácia 

De acordo com a legislação, um produto cosmético é qualquer 

substância ou mistura que se destina a estar em contacto com as partes 

externas do corpo humano, sejam elas epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e mucosas 

bocais tendo em vista limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger ou 

manter em bom estado. Englobam produtos de higiene corporal, como 

sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, e produtos de 

beleza, como tintas para o cabelo, vernizes e maquilhagem [24].   

Na FF são talvez os produtos de venda livre mais procurados, 

apresentado assim uma variedade de produtos com vários lineares de 

marcas como Bioderma®, Esthederm®, D’Aveia®, Uriage®, Sensilis®, 

Papillon®, entre outras. Sendo que destes, os que têm mais saída são 

produtos de tratamento mais específico como peles com vermelhidão, acne, 

dermatite seborreica, champôs para queda de cabelo, protetores solares e 

perfumes.  

Como estagiei nos meses de verão, os clientes procuravam muito 

protetores e cremes solares, o que após formações de algumas marcas me 

facilitou o aconselhamento porque me sentia mais à vontade com qualquer 

produto da gama. Além desses, aconteceu também muitas mamãs pedirem 

ajuda sobre quais os cremes e geles de banho eram os mais adequados 

para os seus bebés. Como tenho um gosto particular por dermocosmética 

esta foi uma das áreas que mais gostei durante o estágio. 

 

4.4.2. Medicamentos de uso veterinário  

Medicamentos de Uso Veterinário [MUV] definem-se como a substância 

ou mistura destinada aos animais, seja para tratamento ou prevenção de 

doenças e sintomas, como também se destina ao ambiente e instalações 

que os rodeiam. Estes MUV podem ou não ser sujeitos a receita médica, no 

entanto é sempre a farmácia a definir o PVP. Na sua embalagem 

apresentam a inscrição “Uso Veterinário” em fundo verde [25].  
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Como se insere num meio rural em que a pecuária representa um setor 

de grande peso na região, a FF possui variados MUV, desde os mais 

simples para animais de companhia até medicamentos para aves, suínos, 

bovinos e caprinos.  

A FF dispõe de uma linha de apoio veterinário e, por essa razão, é vasta 

a procura por parte dos clientes, ainda que o farmacêutico não saiba muito 

bem o que aconselhar em situações mais complicada tem sempre a 

possibilidade de contactar um dos veterinários da linha de modo a prestar 

um correto aconselhamento.  

Muitas vezes, durante o aconselhamento de MUV necessitei de 

contactar a linha de apoio. Os produtos mais procurados eram 

antiparasitários externos e internos para cães/gatos e animais de pecuária, 

granulados para aves com gogo e antibióticos. Tive a oportunidade de 

assistir a algumas formações de MUV o que me ajudou a colmatar essa 

falha que durante o percurso académico não temos contacto nem formação. 

 

4.4.3. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são instrumentos com a mesma finalidade dos 

medicamentos, no entanto não utilizam ações farmacológicas, metabólicas 

ou imunológicas para alcançarem o efeito pretendido no corpo humano [26]. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar meias de descanso, 

pulsos elásticos, preservativos, testes de gravidez, soluções de limpeza 

nasal, solução para lentes de contacto, pensos, termómetros, tiras-teste e 

agulhas para medição de valores bioquímicos, seringas, compressas e 

gazes. 

 

4.4.4. Produtos de puericultura e nutrição infantil 

Puericultura é uma área da saúde que se dedica aos cuidados com o ser 

humano em desenvolvimento, garantindo a saúde da mãe e da criança. 

Produtos de puericultura incluem biberões, chupetas, brinquedos, 

papas, leites, produtos de higiene, fraldas, tetinas, bombas de 

amamentação e outros.  

Na FF existe um conjunto de lineares dedicados apenas a estes produtos 

da Nestlé®, Nuk®, Libero®, Suavinex®, Chicco®, Mustela®, Bioderma®. 
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Penso que o pedido mais recorrente deste tipo de produtos eram mesmo 

cremes para a assadura da fralda, chupetas (com os seus variados 

tamanhos e tipos de tetina) e leites. 

 

4.4.5. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios, e não 

medicamentos, que constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, como tal, não podem 

mencionar propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou 

sintomas. Destinam-se a complementar regime alimentar normal, não 

devendo ser utilizados como substitutos de uma dieta variada [27]. 

Na FF existem bastantes suplementos alimentares, no entanto, os mais 

procurados são os de fortalecimento da memória, combate de fadiga física 

e mental e suplementos de emagrecimento. Os mais dispensados são os 

da gama Absorvit® (ADVANCIS) e Centrum®. 

 

4.4.6. Nutrição clínica 

Existem situações delicadas em que não é possível a normal ingestão 

de nutrientes indispensáveis ao desenvolvimento e preservação do corpo 

humano, como condições oncológicas e acamados. Nesses casos, pode 

recorrer-se a suplementos que colmatem essas necessidades. 

Na FF cheguei a dispensar Cubitan® como suplemento de nutrição a 

utentes debilitados com cancro. 

 

4.4.7. Preparação de manipulados 

Como já mencionado em 2.7.5. Medicamentos manipulados a FF 

concede a preparação de manipulados quando requerida pelos utentes. 

 

5. Formações  

Se o farmacêutico parar o processo de formação assim que conclui o seu 

percurso académico, cai na desatualização dos seus conhecimentos e deixa de 

poder exercer com distinção as suas funções. Para tal, é muito importante fazer-

se chegar continuamente nova informação e o mesmo procurar manter-se 
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informado para melhorar as suas aptidões. Pode assim participar das formações 

que vão ocorrendo ou consultar fontes bibliográficas e, hoje em dia, a internet. 

Durante o meu estágio pude assistir às seguintes formações conforma a Tabela 

2 com o único certificado a que tive direito (Anexo II).  

 

Tabela 2 Formações assistidas durante o estágio 

Formação Data Local Duração 

Aquatabs® 14/05 FF 15 minutos 

Gelsectan® - Síndrome do 

Intestino Irritável 
23/05 Hotel Porto Palácio 2 horas 

CPCH (Companhia 

Portuguesa Consumer Health, 

Lda) – Saúde animal 

31/05 FF 45 minutos 

Bioderma® 12/06 Hotel Porto Palácio 8 horas 

Spedra® (Anafranil) – 

Disfunção erétil 
25/05 Restaurante “O Caneiro” 1 hora 

PBM – Champôs O’Right® 14/06 FF 20 minutos 

Afeções cão e gata – Global 

Vet® 
27/06 FF 1 hora 

 

 

6. Conclusão 

O estágio torna-se numa etapa de, não só consolidação de conhecimentos 

apreendidos durante a nossa formação como, ainda mais importante, a 

aprendizagem de novas vertentes e de como aplicar esses mesmos 

conhecimentos, assim como, a comunicação interpessoal e o importar-se com o 

próximo.  

O farmacêutico é o primeiro profissional de saúde a quem o utente recorre 

quando precisa de ajuda, e é nesse momento que reconhecemos a 

responsabilidade das nossas funções, não só o ato de dispensar medicamentos e 

produtos de saúde, como o aconselhamento que prestamos.  
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Aprendi muito com toda a equipa da FF, mas também com os utentes, pela sua 

sabedoria popular. Apesar de se inserir num meio rural é uma farmácia muito ativa 

e sempre disposta a promover atividades para os utentes.  
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PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

 

1. PROJETO I – RASTREIO NUTRICIONAL/CARDIOVASCULAR NO MÊS DO 

CORAÇÃO E CONSCENCIALIZAÇÃO  

 

1.1. Introdução 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde [OMS], afeções do aparelho 

circulatório são as principais causas de mortalidade em todo o mundo, todos os 

anos morrem 17,9 milhões de pessoas com doenças cardiovasculares [DCV] [28], 

cerca de 31% de todas as mortes no mundo. Estima-se que, 80% das mesmas 

poderiam ser evitadas pelo controlo dos fatores de risco mais graves: tabaco, dieta, 

inatividade física e vigilância médica regular [28]. 

Até 2016, em Portugal, a morte por DCV correspondia a 29% das mortes totais, 

em que o enfarte agudo do miocárdio [EAM] e o acidente vascular cerebral [AVC] 

são os principais [29, 30].  

Segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, mais de metade da 

população adulta está acima do peso, 40% têm hipertensão, 30% têm colesterol 

elevado e um quarto da população fuma [30, 31].  

Os portugueses apresentam uma esperança média de vida à nascença 

superior à média dos restantes países europeus, no entanto, o nosso país 

representa um dos países com menor número de anos de vida saudável depois 

dos 65 anos. Ou seja, vivemos mais, mas por outro lado, vivemos com mais 

comorbilidades durante os últimos anos de vida: diabetes, doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias, obesidade e doenças oncológicas [31].  

É necessário agir contra estes fatores e, sendo o farmacêutico o primeiro 

profissional de saúde a quem o utente recorre, a farmácia é um local primordial de 

vigilância de parâmetros que podem desencadear DCV.  

 

1.2. Doenças Cardiovasculares  

As DCV englobam todas as alterações patológicas que afetam os vasos e/ou a 

circulação sanguínea, onde se incluem AVC, EAM, angina do peito e arritmias 
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cardíacas [32, 33]. Os EAM e derrames são, geralmente, eventos agudos causados 

por um bloqueio que impede que o sangue flua para o coração ou para o cérebro 

sendo o motivo mais comum, a acumulação de depósitos de gordura nas paredes 

internas dos vasos sanguíneos (aterosclerose) [33].  

 

1.3. Fatores de risco para doenças cardiovasculares 

Os fatores de risco que aumentam a probabilidade de desenvolver DCV podem 

ser divididos em dois tipos: modificáveis e não modificáveis [33, 34]. 

Fatores de risco modificáveis 

• Hiperglicemia (Diabetes Mellitus) 

• Dislipidemia (hipercolesterolemia e/ou triglicerídeos elevados) 

• Hipertensão arterial 

• Excesso de peso e obesidade 

• Tabagismo 

• Alcoolismo 

• Sedentarismo 

Fatores de risco não modificáveis 

• Idade 

• Sexo 

• Genética (história familiar de DCV) [28, 34]    

 

1.3.1. Hipertensão Arterial  

A pressão arterial [PA] é a força com que o sangue circula pelo interior 

das artérias no corpo. A PA apresenta duas medidas, PA sistólica/máxima, 

quando o coração contrai e envia o sangue para o corpo, e PA 

diastólica/mínima, quando o coração relaxa e se enche de sangue. Quando a 

pressão exercida se encontra elevada de uma forma crónica ocorre a 

hipertensão arterial [HA] [35]. 

Na maioria dos casos, cerca de 90%, não se conhece a causa para a 

HTA, sendo essencial ou primária. Quando se conhece a causa ou doença 

associada a HTA, estamos perante uma HTA secundária. A hereditariedade e 

a idade são dois fatores a ter em atenção, uma vez que, quanto mais idosa for 

a pessoa, maior a probabilidade de desenvolver HTA. A HTA é um dos fatores 
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de risco cardiovascular, que afeta 36% dos portugueses entre os 25 e os 74 

anos (Figura 5) [36]. É mais prevalente nos homens do que nas mulheres e 

aumenta com a idade, afetando mais de 71% dos portugueses na faixa 

etária dos 65-74 anos [31]. 

 

Considera-se que uma pessoa é hipertensa, quando apresenta, em pelo 

menos duas ocasiões diferentes, uma das medidas ou ambas, iguais ou 

superiores a 140 e 90mmHg, respetivamente, determinados por um profissional 

treinado com um aparelho calibrado e validado, encaminhado com o respetivo 

tratamento. 

Os valores de PA normais estão abaixo de 130/85mmHg, enquanto que, 

valores entre 130-139 mmHg de PA sistólica e/ou 85-89mmHg de PA diastólica, 

são considerados valores normais-altos e, portanto, essa pessoa apresenta um 

maior risco de desenvolver HTA. 

A HTA é definida por graus, importantes para definir a gravidade da 

doença e orientar a sua abordagem, de acordo com os valores de PA, Tabela 

3 [35]. Sendo que, o grau é considerado sempre pelo maior valor de PA, ou seja, 

mesmo que os valores de PA sistólica e diastólica correspondam a diferentes 

graus, o grau definido corresponde sempre ao de maior valor. 

 

 

 

Figura 5 Prevalência de hipertensão a nível nacional e por grupo etário 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
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Tabela 3 Valores de referência e classificação de PA (adaptada) [35] 

Classificação 
Sistólica 

(mmHg) 
 

Diastólica 

(mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal-Alta 130-139 e/ou 85-89 

HTA grau 1 140-159 e/ou 90-99 

HTA grau 2 160-179 e/ou 100-109 

HTA grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

HTA sistólica isolada ≥140 e <90 

 

Normalmente, a HTA não provoca quaisquer sintomas nos primeiros 

anos da doença, no entanto, alguns casos podem relatar cefaleias, tonturas, 

mal-estar, visão desfocada, dor no peito ou sensação de falta de ar. 

Com o passar dos anos, a PA elevada acaba por lesar os vasos 

sanguíneos e alguns órgãos vitais (cérebro, coração, rins) podendo provocar 

alguns sinais e sintomas relacionados com estas complicações. Doentes 

hipertensos têm maior risco de morte ou de desenvolver DCV, como 

insuficiência cardíaca, AVC, EAM, insuficiência renal, perda gradual da visão, 

esclerose das artérias, sendo que, a deteção precoce de HTA pode evitar o 

desenvolvimento das mesmas [31, 35]. 

 

1.3.2. Hiperglicemia (Diabetes Mellitus) 

A glicemia corresponde à concentração de glicose no sangue, a fonte de 

energia do organismo, conhecida pelos utentes como a concentração de açúcar 

no sangue. Sendo a insulina a hormona responsável pela conversão da glicose 

em energia no nosso organismo, quando a sua produção é insuficiente, a sua 

ação reduzida ou ineficaz, ou ambos, ocorre hiperglicemia, ou seja, a 

concentração de glicemia no sangue é elevada, característica da doença de 

Diabetes Mellitus [DM] [37]. 
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De acordo com o Observatório (estrutura integrada na Sociedade 

Portuguesa de Diabetologia – SPD), a prevalência estimada da diabetes na 

população portuguesa com idade entre os 20 e os 79 anos (7,7 milhões de 

indivíduos) foi, em 2015, de 13,3% o que corresponde a mais de um milhão de 

portugueses com a doença só neste grupo etário [38]. 

Quando a glicemia apresenta valores superiores ao intervalo de 

110mg/dL a 126mg/dL, em jejum, e valores superiores a 140mg/dL, após a 

refeição, estamos perante situações de hiperglicemia (Figura 6) [37]. Valores 

acima dos 110 mg/dL, em jejum, já são considerados utentes pré-diabéticos.  

Os sintomas de hiperglicemia passam por falta de forças e cansaço, 

perda de peso, urinar em grande quantidade e mais vezes (poliúria), sensação 

constante de sede (polidipsia) e boca seca (xerostomia), fome constante e difícil 

de saciar, comichão no corpo, dores de cabeça, vómitos, náuseas e visão 

turva[39], sintomas comuns a outras condições de saúde passando muitas vezes 

despercebidos da verdadeira causa.   

Aproximadamente 40% das pessoas com DM vêm a ter complicações 

tardias da sua doença, que evoluem de forma silenciosa, sendo os órgãos mais 

Figura 6 Valores de glicemia 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  
 

33 
 

Cátia D. Cerqueira Teles 

afetados o coração, rim e olho. De um modo geral podemos dividir as 

complicações em: microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia), 

macrovasculares (doença coronária, doença cerebral, doença arterial dos 

membros inferiores e hipertensão arterial), neuro, macro e microvasculares (pé 

diabético) e outras complicações, como disfunção sexual e infeções 

persistentes [38, 39]. 

Após diagnóstico da DM, seguindo critérios definidos numa norma da 

Direção-Geral de Saúde específica para tal, dependo dos casos, o tratamento 

passa por ser essencialmente não farmacológico numa primeira fase, sendo 

que, se a DM não estiver controlado, são incluídos fármacos antidiabéticos no 

plano de tratamento [40]. 

 

1.3.3. Excesso de peso e obesidade 

A OMS define excesso de peso e obesidade como a acumulação 

anormal ou excessiva de gordura que apresenta risco para a saúde. O IMC é 

uma medida bruta que relaciona o peso da pessoa, em quilogramas, com a 

altura, em metros, pela seguinte fórmula: IMC =  
Peso (Kg)

Altura2 (m2)
 [41].  

Os valores de referência encontram-se na Figura 7, sendo que, acima 

de 25 já é considerado sobrepeso [42]. 

Excesso de peso e obesidade são os principais fatores de risco para 

várias doenças crónicas, incluindo diabetes, DCV e cancro. Em casos de 

obesidade em fases iniciais é de extrema importância a mudança dos hábitos 

alimentares e estilos de vida para evitar chegar a estados de obesidade 

mórbida e outras complicações associadas [41]. 

Figura 7 Valores de IMC e classificação 
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Em Portugal, a partir do II Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade 

Física (IAN-AF), estimou-se que 5,9 milhões de portugueses têm excesso de 

peso, o que corresponde a cerca de 57% da população (Figura 8), 8 em cada 

10 idosos sofrem de excesso de peso e apenas 41,8% dos cidadãos pratica 

exercício regularmente e de forma programada [43].  

 

Em 2018, a OMS elaborou um estudo do perfil de Doenças Não 

Comunicáveis no mundo. Em Portugal, estima-se que a obesidade em adultos 

afetará cerca de 30% da população em 2025 (Figura 9) [29]. Cada vez mais, 

jovens e crianças sofrem de excesso de peso, devido às mudanças de estilo 

de vida que têm ocorrido ao longo dos anos devido ao maior sedentarismo. Os 

jovens têm de, desde muito cedo, aprender a alimentar-se de forma saudável 

e praticar regularmente desporto e atividade física para contrariar esta 

tendência. 

 

 

 

 

 

Figura 8 Prevalência de excesso de peso em Portugal [31] 
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1.3.4. Tabagismo e alcoolismo  

Em Portugal, cerca de 46,7% da população com idades entre os 15 e 

74 anos, foi ou é fumadora ao longo da vida, segundo o IV Inquérito Nacional 

ao Consumo de Substâncias Psicoativas, 2016-17 [43]. A cada 50 minutos o 

tabaco contribui para uma morte e uma em cada 4 mortes no grupo dos 50-

59 anos é devida ao tabaco. 

O consumo de tabaco leva ao aparecimento de cancro em diferentes 

localizações, de doenças respiratórias crónicas e de DCV, para além de 

outros efeitos no organismo. Os fumadores apresentam esperança de vida 

menor que não fumadores e cerca de metade dos fumadores regulares 

morre em resultado do consumo de tabaco, um quarto dos quais nas idades 

compreendidas entre os 25 e os 69 anos [44].  
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    Tendências passadas    Tendências lineares projetadas          Metas  
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Figura 9 Tendência da obesidade em Portugal (adaptada) [45] 
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Ainda que, o hábito de fumar entre a população esteja a diminuir 

(Figura 10) [45], é necessário continuar a apostar numa dupla vertente de 

atuação: Preventiva, com ênfase em estratégias de informação e educação 

para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis, em 

complementaridade com a Promoção da cessação tabágica. 

 

Também o consumo de álcool, quando consumido com regularidade e 

em excesso, surte efeitos a longo prazo como PA elevada, trombose, e outras 

doenças relacionadas com o coração, cancro, danos cerebrais, doenças no 

fígado e outras complicações graves quer a nível de saúde como de 

relacionamento interpessoal. 

A prevalência do consumo de bebidas alcoólicas, nos últimos 12 meses 

em Portugal (2016/2017), era de 16,7%. Observa-se uma tendência 

decrescente deste consumo, predominantemente no sexo masculino, enquanto 

que no sexo feminino verificou-se um aumento de cerca de 6% [43]. De acordo 

com a OMS (Figura 11) apenas o consumo de cerveja diminui cerca de 0,14% 
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FUMADORES   
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Figura 10  Tendência da população fumadora em Portugal (adaptada) [45] 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  
 

37 
 

Cátia D. Cerqueira Teles 

em relação a 2010, todas as outras bebidas foram consumidas em maior 

quantidade. 

 

Ainda assim, comparativamente aos restantes países da União Europeia 

[UE], Noruega e Suíça, Portugal apresenta consumos de álcool superiores, 

(Figura 12) é preciso reverter essa situação para o bem da população em geral.  

 

Cerveja 

Vinho  

Espirituosas 

Outras 

 

Membros UE + Noruega + Suíça 

 

Portugal  

 

Figura 11 Consumo registado de álcool per capita (15+) por tipo de bebida 
alcoólica (%) comparação entre 2010 e 2016 [45] 

Figura 12 Consumo total de álcool per capita (15+) em litros de álcool puro [45] 
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1.4. Objetivos 

Em conformidade com a equipa da FF, decidiu-se que um rastreio 

nutricional/cardiovascular seria uma atividade de consciencialização oportuno de 

se realizar no mês de maio, que é o mês do coração.  

Este projeto gratuito para os utentes, ocorreu no dia 29 de maio, com prévia 

publicidade para os utentes (Anexo III), no gabinete de atendimento personalizado, 

no âmbito da celebração do mês do coração, que coincidiu com a semana de 

comemoração dos 6 anos da FF. 

O rastreio consistiu em abordar os utentes sobre vários parâmetros conforme 

o modelo (Anexo IV) e, no fim, aconselhar da melhor forma o utente sobre o que 

mudar no seu estilo de vida e informá-lo sobre os riscos que alguns hábitos podem 

acarretar para a sua saúde e a saúde do seu coração, com a oferta de um folheto 

informativo e de reflexão (Anexo V). 

 

1.5. Metodologia 

Foram avaliados valores da glicemia, tensão arterial, índice de massa corporal 

[IMC], obesidade abdominal, histórico familiar de doenças crónicas, hábitos 

tabágicos e alcoólicos, histórico pessoal de complicações cardiovasculares, assim 

como a medicação atual, hábitos alimentares, atividade física e stress. Uma vez 

que as medições dos valores de colesterol e triglicerídeos são mais dispendiosas 

e demoradas, não foram avaliados estes parâmetros. 

À minha disposição tinha uma balança, uma fita métrica, um tensiómetro 

eletrónico, lancetas, tiras, um equipamento de medição da glicemia e produtos de 

desinfeção.   

 

1.6. Resultados e discussão 

Dos 18 utentes inquiridos, entre os 20 e 81 anos de idade, o mesmo número 

de homens e mulheres, 11 tinham familiares de 1º grau com doenças crónicas, 

sendo que, 6 deles correspondiam ao pai, e 5 desses familiares morreram 

prematuramente devido à doença.  

Nenhum dos utentes era no momento fumador, no entanto, 4 deles, homens, 

já tinham sido durante muitos anos e fumavam diariamente cerca de 1-2 maços de 

cigarros por dia. 
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Cerca de 67% dos utentes, ou seja 12 deles, tinham histórico de complicações 

cardiovasculares anteriores, sendo elas tromboflebites, arritmias e um AVC.  

Metade era hipertenso, um diabético e 13 tinham colesterol elevado, todos eram 

medicados para estas patologias, sendo que, 6 deles tinham HTA e 

hipercolesterolemia. Em relação à medição dos parâmetros bioquímicos (PA, 

glicemia e colesterol), somente 8 dos utentes media com frequência, enquanto que 

os restantes só de longe a longe ou em atividades como rastreios, mas não tinham 

o hábito de se dirigir a um local de saúde para o fazer com regularidade. 

Quanto ao peso, segundo o cálculo de IMC 12 pessoas estavam dentro do peso 

normal e 6 delas um pouco acima, sendo que, nenhuma delas tinha o IMC acima 

de 30, o valor mais alto foi de 27,2.  

Após realizar as medições da tensão arterial, 10 dos utentes estavam com 

valores acima dos 140/90 mmHg, sendo que desses, 6 estavam medicados para 

tal e o valor mais baixo dos mesmos foi de 163/83 mmHg. Nos casos em que tal 

acontecia, procedia sempre a uma segunda medição para obter valores mais 

precisos. Quando os valores se mantinham elevados, tentava sossegar o utente e 

conversar com ele sobre as possíveis causas desses valores, alertando-o para que 

procedesse à medição rotineira dos valores durante pelo menos uma semana e, 

caso persistisse, procurar um médico para um melhor encaminhamento.  

Os valores de glicemia estavam normais, quer em utentes em jejum, quer em 

utentes que tivessem comido no intervalo de 2 horas anteriores, no entanto, 

apenas um deles, apresentava um valor de 175 mg/dL, procedi da mesma forma 

que para os utentes que tinham valores de PA acima do normal. 

Quase todos eles tinham cuidado na alimentação, optando por cozidos e 

grelhados, legumes e pouco sal, e praticavam exercício físico (caminhadas, na 

grande maioria). Todos eles demonstraram viver constantemente em stress com 

situações diárias e das suas vidas, sendo que, apenas dois senhores relataram 

que só se stressavam ocasionalmente.  

Todos os aconselhamentos foram personalizados conforme o historial da 

pessoa, os valores dos parâmetros obtidos e estilos de vida, motivando a prática 

dos hábitos que estavam corretos e tentando alarmar sobre o que poderiam estar 

a fazer não tão bem e os riscos associados.  
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No fim do rastreio, entregava a cada utente um folheto informativo para que a 

pessoa pudesse ler em casa e refletir. O mesmo folheto encontrava-se também 

disponível nos balcões da FF para os restantes utentes. 

No início do rastreio informei cada utente que se tratava apenas de um rastreio 

e que, por essa razão, não servia para efeitos de diagnóstico.  

 

1.7. Conclusão  

O número de utentes que participou neste rastreio não foi significativo de 

acordo com os utentes que diariamente frequentam a FF, no entanto, foi suficiente 

para perceber que convivemos todos os dias com pessoas que apresentam riscos 

elevados de desenvolver DCV.  

É essencial que o farmacêutico consiga chegar até à população, enquanto 

profissional de saúde, para despertar o interesse das pessoas em como se 

manterem saudáveis e ativas para benefício não só da sua saúde física como 

psicológica.  

 

2. PROJETO II – IMPLEMENTAÇÃO DE ENTREGAS AO DOMÍLIO DE 

MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE  

 

2.1. Introdução  

A FF encontra-se num meio rural com a maioria da população já envelhecida, 

em que o hospital mais próximo se encontra a alguns quilómetros e, por essa 

razão, é extremamente importante que a farmácia assegure as valências mínimas 

imprescindíveis ao bom atendimento e prestação de cuidados de saúde. É nesta 

vertente que surge a necessidade de implementar um serviço de entrega de 

medicamentos e produtos de saúde ao domicilio, uma vez que a maioria dos 

utentes não possui meio de transporte próprio e o serviço de transportes públicos 

é muito rudimentar em termos de horário e quantidade de veículos por dia, ficando 

limitados à utilização de serviços particulares como táxis que, nestes meios, têm 

preços acrescidos, muitas vezes resultando na deixa da toma de medicamentos 

de uso crónico por alguns dias ou semanas a fim de deixarem acumular a maior 

quantidade possível para evitar repetir idas à farmácia.  
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Em cooperação com a DT da FF, foi possível o desenvolvimento de um sistema 

de entregas de MSRM, MNSRM e outros produtos de saúde ao domicílio 

satisfazendo os utentes e, permitir assim, a fidelização de novos clientes.  

 

2.2. Disposições legais para dispensa de medicamentos ao domicílio e 

através da internet  

De acordo com a portaria nº 1427/2007, de 2 de novembro [46], a dispensa de 

medicamentos por parte das farmácias e dos locais de venda de MNSRM é exigido 

um pedido prévio ao INFARMED, I.P. para a autorização de entrega de 

medicamentos ao domicílio.  

As farmácias que dispensem medicamentos solicitados através da internet 

devem dispor de um sítio eletrónico, individualizado, propriedade da farmácia, com 

as seguintes informações relativas ao preço dos serviços prestados relacionados 

com a dispensa de medicamentos e respetiva entrega ao domicílio, as formas de 

pagamento aceites, a área geográfica em que é assegurada a dispensa, o tempo 

provável para a entrega dos medicamentos solicitados, nome DT. Para este efeito 

é também necessário notificar o INFARMED, I.P. com o respetivo sítio eletrónico, 

que posteriormente, disponibiliza no seu site a listas dos sites eletrónicos de todas 

as farmácias e locais de venda de MNSRM que prestem a dispensa de 

medicamentos pela internet. 

Após aprovação do mesmo, o pedido de dispensa de medicamentos para 

entrega ao domicílio pode ser feito na farmácia, por correio eletrónico, telefone ou 

telefax ou pelo site da farmácia, sendo que, em casos de solicitação de MSRM é 

obrigatória a apresentação da respetiva receita médica. 

O processo de dispensa de medicamentos ao domicílio tem de ser feito sob a 

supervisão de um farmacêutico, no caso de farmácia, ou de um farmacêutico ou 

técnico de farmácia, no caso de local de venda de MNSRM.  

O transporte dos medicamentos tem de obedecer, com as devidas adaptações, 

às regras de transporte previstas nas Boas Práticas de Distribuição de 

Medicamentos de Uso Humano [47] de forma que, durante todo o circuito, não se 

perca a sua identificação, não contaminem nem sejam contaminados, sejam 

tomadas precauções contra o derrame, rotura e roubo, estejam asseguradas as 

condições de segurança, temperatura, luz e humidade. Apenas os profissionais 
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autorizados a dispensar medicamentos na farmácia podem realizar o transporte e 

entrega ao domicílio de medicamentos. 

A entrega deve ser feita sob supervisão de um farmacêutico e está limitada ao 

município onde se encontra instalada a farmácia e limítrofes, sendo que, a 

responsabilidade da informação necessária à adequada utilização do 

medicamento é do DT da mesma. 

 

2.3. Serviço de entrega de medicamentos ao domicílio 

A FF está autorizada a fazer entregas ao domicílio de MNSRM, MSRM com a 

apresentação da respetiva receita médica e outros produtos de saúde. 

 Os pedidos são solicitados presencialmente, via telefone, telefax, correio 

eletrónico ou pelo site até às 19h de todas as terças-feiras, em que o utente é 

informado dos preços do serviço e do total da sua encomenda, no caso de ser via 

eletrónica, todas as informações se encontram no site da FF com um formulário de 

pedido de dispensa ao domicílio. As entregas são realizadas às quartas-feiras no 

período das 15h às 17h. No entanto, via eletrónica, os pedidos podem ser feitos 

de segunda a sexta-feira, e entregues nas 24 horas seguintes conforme o horário 

selecionado pelo cliente, exceto feriados e fins-de-semana em que serão 

entregues no dia útil seguinte, salvo rutura de stock, com um custo associado, 

podendo sempre preferir o dia da entrega semanal. 

Aquando do pedido de dispensa, são recolhidos os respetivos dados 

relativamente aos produtos/medicamentos que necessita, se tem receita médica 

ou não, questionando a dosagem, forma farmacêutica, quantidade e os respetivos 

códigos, quando tal não for possível existe a possibilidade da recolha da receita 

médica ao domicílio. Posteriormente, preenche-se um Formulário de Encomenda 

(Anexo VI) com a morada de entrega, os dados do cliente e faturação, modo de 

pagamento (numerário ou transferência bancária) e um local para o cliente rubricar 

no momento da entrega que será arquivado no dossier designado para esse fim. 

No momento da entrega, caso haja MSRM procede-se à confirmação da 

informação dada pelo cliente com a respetiva receita original e se, tudo estiver 

conforme, a encomenda é entregue, realiza-se o adequado aconselhamento, 

posologia, efeitos secundários e precauções, é recebido o respetivo valor da 

encomenda e assinado o comprovativo de entrega (Anexo VII). 
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2.4. Rota definida para entrega ao domicílio  

A FF encontra-se limitada a fazer a entrega ao domicílio ao município onde está 

instalada e aos limítrofes, assim sendo, e tendo em conta a residência da maioria 

dos clientes e a proximidade de outras farmácias a zona de ação planeada foca-

se numa rota unidirecional em que o ponto de partida e o último ponto são o 

mesmo, a farmácia e em que cada cliente é visitado apenas uma vez, sendo uma 

rota definida a priori que pode estar sujeita a estocasticidade, ou seja, essa rota 

não tem de ser obrigatoriamente realizada caso não existam clientes num dos 

pontos estando assim dependente dos pedidos para aquela entrega. Assim, de 

uma maneira geral, todas as semanas é necessário elaborar uma rota conforme 

os pedidos. As áreas maioritariamente abrangentes encontram-se delimitadas na 

Figura 13. 

 

2.5. Preços definidos para entrega ao domicílio 

Os preços definidos aquando do desenvolvimento deste projeto encontram-se 

discriminados na Tabela 4.  

Figura 13 Rota abrangente de entregas ao domicílio no concelho de Celorico 
de Basto 

FF   
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Foram ajustados de modo a garantir a afluência dos clientes usuais da FF e fazer 

chegar os seus serviços a pessoas de localidades mais distantes. 

Tabela 4 Despesas de entrega ao domicílio 

 Preço 

Itinerário semanal no concelho (quarta-feira) 3,00€ 

Serviço de entrega no concelho 5,00€ 

Serviço de entrega fora do concelho 8,00€ 

 

2.6. Estratégias de marketing 

Marketing é definido como as atividades, conjunto de instituições e processos 

para criar, comunicar, distribuir e trocar ofertas com valor para os consumidores, 

clientes, parceiros e sociedade em geral. A estratégia de marketing passa pelo 

planeamento de todas as ações de divulgação de uma marca, produto ou serviço 

acompanhando o resultado dessas ações para entender o que deve ser mantido e 

o que pode ser melhorado [48].  

Para perceber se realmente os clientes e possíveis clientes estariam 

interessados num serviço de entregas de medicamentos ao domicílio foi realizado 

um inquérito à população sobre o que o cliente mais valoriza na sua farmácia, 

elaborado pela Glintt, em que os resultados foram analisados pela mesma. Esse 

inquérito (Anexo VIII) foi feito na vila de Celorico de Basto, à população em geral e 

na unidade de saúde, nos centros de saúde das freguesias do Rego e de Fervença, 

assim como aos clientes da farmácia.  

De um modo geral, todas as pessoas que abordei mostraram grande interesse 

em que a sua farmácia prestasse serviços de entregas ao domicílio, muitos 

referiam que não se tratava da sua situação, mas apoiavam o serviço para as 

pessoas mais idosas e com menos meios de transporte e acessibilidade. 

A fim de promover o novo serviço de entregas ao domicílio, a FF tinha como 

planos de divulgação: 

- Anunciação via rádio local; 

- Divulgação na farmácia e no site eletrónico; 

- Comunicação nas juntas de freguesia; 
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Com a devida antecedência foram também distribuídas placas sinalizadoras 

(Figura 14) com indicação da localização da FF pelas diferentes freguesias do 

concelho de Celorico de Basto, a fim de dar a conhecer a existência da FF e dos 

seus serviços a mais população. 

  

2.7. Conclusão  

Com a implementação deste serviço é possível chegar às necessidades dos 

utentes com menos meios e assegurar o aprovisionamento de medicação crónica 

indispensável à manutenção da sua saúde.  

A tecnologia está em constante evolução e está a passos largos a chegar à 

realidade das farmácias, é importante o acompanhamento dessa mesma evolução 

para estar sempre em conformidade com o mundo atual. Cada vez mais, é possível 

fazer chegar os produtos que desejamos a nossa casa sem termos de nos deslocar 

ou perder aquela compra por falta de tempo ou disponibilidade para o adquirir.  

 

 

Figura 14 Placa indicativa da proximidade da FF  
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3. Considerações finais  

Findada a etapa do Estágio Curricular com a sensação de satisfação não só 

académica como pessoal faz-me perceber que gostei mais de prestar o meu 

auxílio e de viver o dia-a-dia da farmácia comunitário do que aquilo que estava à 

espera. 

Fui capaz de aprofundar todos os conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 

anos no MICF e pô-los em prática em situações que me servirão de exemplo para 

a minha futura vida profissional.  
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Anexos 

 

Anexo I – Lista de medicamentos anexa na Deliberação n.º 1157/2015, de 4 de 

junho (adaptada) 

Medicamento Nº registo 

Symbicort 

80/4,5 µg/dose 3515087 

160/4,5 µg/dose 3514080 

320/9 µg/dose 4073680 

Atrovent Unidose 2368280 

Spririva 18 µg/dose 3984481 

Budenofalk 

2 mg/dose, espuma 
retal 

5282025 

OD, 9 mg, granulado 
GR 

5354923 

Salofalk 

1 g/dose, espuma 
retal 

4275582 

Enemas, 4g/60mL, 
suspensão retal 

4352886 

Risperdal Consta 

25 mg/2 mL 4753588 

37,5 mg/2 mL 4753687 

50 mg/2 mL 4753786 

Mysoline, 250 mg, comprimidos 5637400 

Asacol 

400 mg, 60 
comprimidos, GR 

8676817 

800 mg, 60 
comprimidos, GR 

5179627 

Innohep 

10 0000 UI, anti-
Xa/0,5 mL 

2816783 

14 0000 UI, anti-
Xa/0,7 mL 

2817385 

18 0000 UI, anti-
Xa/0,9 mL 

2817989 

Sandimmun 
Neoral 

25 mg, 50 cápsulas 8742718 

50 mg, 30 cápsulas 8742768 

100 mg, 50 cápsulas 8742726 

Lovenox 

20 mg/0,2 mL, 6 
unidades 

2308682 

40 mg/0,4 mL, 6 
unidades 

2308781 

60 mg/0,6 mL, 6 
unidades 

2841781 

80 mg/0,8 mL, 6 
unidades 

2841989 
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Anexo II – Certificado da formação da Bioderma® 

 

Anexo III – Cartaz publicitário do Rastreio afixado na farmácia 
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Anexo IV – Modelo Rastreio Nutricional/Cardiovascular 
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Anexo V – Folheto informativo sobre risco cardiovascular 

 

 

 

Informação adaptada de Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge: Doenças Cardiovasculares 
http://www.insa.min-saude.pt/ (acedido a 25/05/2019) 

 

http://www.insa.min-saude.pt/
http://www.insa.min-saude.pt/
http://www.insa.min-saude.pt/
http://www.insa.min-saude.pt/
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Anexo VI – Formulário de encomenda 
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Anexo VII – Comprovativo de entrega 
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Anexo  VIII – Inquérito de satisfação de clientes (Glintt) 
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Resume  

Taking into account everything we have learned throughout the course, we thought that 

Erasmus in hospital pharmacy would be a great experience, first of all because it’s an area we 

don’t have a lot of contact in faculty and then because allow us to get in touch with a different 

reality and perspective of health cares between European countries, so we started searching 

for places in some hospital and the chance to do it in Barlickiego Hospital came up. Even 

though, nobody from our university had done internship there we knew some portuguese 

students who did Erasmus in Poland and there was a really good feedback, so we were very 

positive about this new experience.  

The internship works as integration in the world of work, in terms of practical learning, 

technical-cultural, scientific and interpersonal relationships. The internship promotes 

opportunities for practical experience in real work situations, in this way we are provided a 

better preparation for professionals as we face the challenges of a career, and it is a great 

opportunity to get to know the routine of everyday life. Furthermore, living by ourselves na 

doing the internship in a foreign country proved to be an enriching experience that has allowed 

us not only to get a clear, comprehensive and current view of what pharmaceutical practice is, 

at the hospital level, but also to acquire tools that will certainly be valuable in my future as a 

professional. 

This report deals with the organization of the drug circuit, its management, dispensing 

and distribution in the care services. It covers all activities in charge of the pharmacy, as well 

as the role of hospital pharmacists, who are responsible for the validation of medical 

prescriptions, the monitoring of dispensing and distribution of medicines.  
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1. City of Lodz in Poland 
 Poland is a country located in central Europe, at a geographic crossroads that links the 

forested lands of northwestern Europe to the sea lanes of Atlantic Ocean and fertile plains of 

Eurasian frontier. It has a long Baltic coast and borders Belarus, the Czech Republic, Germany, 

Lithuania, Russia, Slovakia and Ukraine.1 Its total area is 312,683 km², making it the 68th 

largest country in the world. Its population has about 38 million inhabitants2.  

 The city of Lodz is located in the heart of Poland at a crossing point of many important 

European routes and it’s the 3rd biggest city of all country. At the beginning of the 20th century, 

Lodz was influenced by four cultures, with Polish, Jewish, German and Russian inhabitants 

contributing to the rich and diverse cultural background of the city. The local architecture and 

history attract a great number of tourists, because the history of Lodz is linked to the rapid 19th 

century development of the textile industry when the place was called the city of factory 

chimneys and the Promised Land.3 

2. Health System  

 In Poland, the Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) is a state institution that finances 

health care benefits from contributions paid by people insured in the NFZ (the insured indiviuals 

pay contributions to the NFZ, and in return for that they are entitled to free healthcare). 

According to Article 68 of the Polish Constitution everyone has a right to have access to health 

care. Citizens are granted equal access to the publicly funded healthcare system. In particular, 

the government is obliged to provide free health care to young children, pregnant women, 

disabled people, to the elderly and all citizens from European Union (EU) with health care 

system. Municipalities are responsible for primary health services (POZ). National Institutes of 

Health and university clinics provide health services at national level.4 Access to health care is 

restricted in some areas due to the uneven geographic distribution of hospitals. Currently, the 

number of small private hospitals that provide services funded with public funds under the 

contract with the NFZ, has increased. 

 Health expenses in Poland are one of the lowest in the EU. Health expenditure in 2015 

was € 1.259 per capita or 6.3% of GDP, compared to an EU average of € 2.781 or 9.9%.4 

 Population health and health inequalities in Poland are associated with a number of 

factors that determine health, including living and working conditions of the population, the 

physical environment in which people live and behavioral risk factors. It is estimated that over 

one third (36%) of Poland's total health burden in 2015 (measured in disability-adjusted life 

years) can be attributed to behavioral risk factors such as smoking, excessive alcohol 
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consumption, inadequate diet and low physical activity. Cardiovascular disease and lung 

cancer are the most serious causes of mortality.4 

 In 2015, life expectancy at birth in Poland was 77.5 years. Although this number has 

increased by 3.7 years since 2000, it is still three years below the EU average. There are major 

differences in this respect because women's life expectancy is eight years longer than men's 

life expectancy. Higher educated people live on average almost 10 years longer than those 

who did not graduate from high school.4 

3. Barlicki Hospital 

The health system in Poland is free for all citizens and is subsidize by a public fund called 

Narodowy Fundusz Zdrowia, fed by the fees paid by citizens to the state. Thus, all citizens 

have equal access to health care.5 

The Medical University of Lodz has established three teaching hospitals, which allow the 

clinical training of its students and research: 

• Norbert Barlicki Memorial Teaching Hospital No. 1 of the Medical University of Lodz 

(Figure 1); 

• Military Medical Academy Memorial Teaching Hospital of the Medical University of 

Lodz; and 

• Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Building of the Barlicki Hospital 6 

 

In spring of 1930, Norbert Barlicki University Teaching Hospital No. 1 in Lodz opened 

its doors to public. The opening of Norbert Barlicki University Teaching Hospital No. 1 in Lodz 

happened in spring of 1930 and after the end of the Second World War, in March 1945, the 

hospital beds were handed over for clinical use to the forming Faculty of Medicine of the 
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University of Lodz. With the formation of the Faculty of Medicine, Dentistry and Pharmacy, in 

1945, the hospital officially became a clinical base for the Faculty of Medicine.5 

Currently, the institution has a multidisciplinary character, consisting of 17 departments 

(351 beds and 33 dialysis stands). Ambulatory services are provided in 23 outpatient clinics, 

and specialist diagnostic services are performed in three diagnostic departments with state-of-

the-art medical equipment. The Hospital conducts wide-ranging research on the mechanisms 

of diseases and modern diagnostic and treatment methods and also performs highly 

specialized medical procedures in Neurosurgery, Neurology, Pulmonology, Allergology, 

Laryngology, Gastrology, Ophthalmology, General Surgery, Cervical and Maxillary 

Transplantology, Anaesthesiology and Intensive Therapy.5 

Although 3 hospitals belong to the group of teaching hospital of Medical University of 

Lodz, this internship took place only at the premises of Barlicki Hospital. However, there were 

two visits to the pharmaceutical services of other hospitals: Central Hospital and Szpital W 

Tomarszowie Maz. In this way, we were allowed to gain a better perception about the different 

activities that are performed by the pharmaceutical teams in Poland. 

It is with great gratitude that we recognize the excellent opportunity that has been given 

us, to be able to carry out three months of professional training in a hospital with professionals 

so competent and kind. 

3.1. The Pharmacy 

 In Barlicki Hospital the pharmacy department is responsible for the provision, 

organization and control of medications throughout the hospital. The pharmacy is open 5 days 

a week, from 8 a.m. to 3 p.m., always trying to provide a quality, safe, efficient and cost-

effective service.   

 The pharmacy is divided in two parts (Figure 2), specifically two floors. On “floor 0” is 

the local where are the pharmacists doing the administrative work, receiving requests of 

medicines from different departments of the hospital. The “floor -1” acts as a second 

warehouse where the largest medicines are stored. 
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Figure 2: Plan of pharmacy facilities, two floors (made by us) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. The Pharmacy Staff 

 The hospital pharmacy team is composed by 3 pharmacists, 2 techniques and 2 

helpers:  

• Zdzislawa Cwińska: headmaster of hospital pharmacy (Sef Farmacie), responsible 

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

medicines; 

• Damian Piekielny: has specialization in clinical pharmacy and is the second 

headmaster. He was our tutor during de internship period; 
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• Anna Jarocka: master’s in pharmacy, responsible for receiving medicines, requests 

from hospital departments, preparation of manipulated drugs and another diary 

activities; 

• Beata Wozska: technique of pharmacy, responsible for receiving medicines, requests 

from hospital departments, preparation of manipulated drugs and another diary 

activities; 

• Dorota Kołodziejska: technique of pharmacy, responsible for receiving medicines, 

requests from hospital departments, preparation of manipulated drugs and another 

diary activities; 

• Elzbieta Joźwik: responsible for cleaning 

• Helena Filipczak: responsible for cleaning 

3.3. The Pharmacy Work 

The pharmacy was responsible for providing medication both to different departments 

and special patients, like patients with multiple sclerosis and cancer, of which there is a custom 

file at the pharmacy with full information on the patient's: name, drug, it quantity, date of 

withdrawal and pharmacist's dispenser and patient rubrics.  

The pharmacy is in constant communication with other hospital services through a 

computer system Eskulap so that drug and material requests reach the pharmacy quickly and 

automatically. 

The dispensing process involves the sending of the list by each department, at the 

beginning of the day, of the requested medication through the Eskulap computer system.  

Narcotic and psychotropic medicines should come in a separate prescription from other 

medications, with a maximum of one per prescription. Then all medication is evaluated by the 

pharmaceutical team and all necessary adjustments are made. Finally, the list is printed, and 

all medicines are placed in the container for each department, which is then collected by a 

nurse from that same department. In case of narcotics and psychotropics must be a doctor or 

nurse’s chief collecting the drugs. Most of the medication is kept in appropriate shelves while 

some of them may need to be kept in the fridges. There is also a specific isolated place for 

controlled drugs (list A).  

I learnt that when a medication is too expensive for the hospital, it needs approval from 

the hospital's financial department, and it has a special prescription.  

At this level we had the opportunity to contact with various drugs used in Portugal, 

which we recognized by the active substance, but we have also been in contact with other 

active substances which we were not familiarized with. 
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In the reception of medicines or sanitary materials, a qualitative and quantitative review 

is always made (number of packages, serial number, expiration date, verify that the packaging 

is intact) so traceability can be made in cases that side effects are reported. 

The functions of this pharmacy were: 

• Outpatient distribution of drugs to the public, including chronic medication and to patients 

in the first cycle of therapy, recovering within 30 days of discharge; 

• Preparation, reception and systematization of orders; 

• Pharmacovigilance of adverse drug reactions (ADR); 

• Storage and provisioning of medical devices; 

• Preparation of parenteral nutrition bags; 

• Preparation of galenic formulations; and 

• Supply of drugs to hospital services. 

 The activities performed throughout the internship were designed by the team in order 

to cover as many activities as possible, in order to amplify the range of knowledge, technique 

and experience. 

3.3.1. Orders to suppliers  

 Stock management is one of the most important tasks in pharmacy and hospital 

management, as whether or not a product is available at any given time may condition the 

proper functioning of hospital services. 

 The orders to the suppliers were made by email, having previously consulted the 

product listings in the pharmacy, as well as the entries and exits records. 

3.3.2. Receiving orders 

 On 9th February, the European Falsified Medicine Directive (FMD) (2011/62 / EU) 

entered into force. The Counterfeit Medicines Directive - Directive 2011/62 establishes 

measures for the protection of the supply chain for the entry of counterfeit medicines in order 

to achieve a higher level of safety and traceability requirements for medicinal product packages 

circulating on the European market. The implementation of the Directive introduces a number 

of new requirements, including the application of harmonized safety features to highlight 

potential packaging infringement and a unique identifier. The tamper prevention device is the 

safety device that allows checking whether a medicine package has been tampered with. And 

the unique identifier is the security device that enables the authenticity to be verified and the 

identification of an individual package of a medicine and consists of the following elements: 

• Product Code; 

• serial number; 

• Lot; 
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• expiration date; 

• Registration Number.7 

 Firstly, the pharmacist places the medicines on a table and verifies that the serial 

number, expiring data and quantities are in accordance with the invoice accompanying the 

order and its purchase order, sent by email to the suppliers. If everything is in compliance, this 

invoice is arranged along with the purchase order for later insertion into Eskulap computer 

system. Order entry into hospital software can be done manually or digitally, depending on the 

provider concerned, with their quantity, expiration date, serial number and price for all 

products. But first, if some medicines had a QR code, it was necessary to pass all packages 

through a scan system in order to be automatically entered in the system to avoid counterfeit 

packaging. After this registration, the products are ready to be stored. 

3.3.3. Storage 

Proper storage is critical to good pharmacy management. Products must be stored in 

accordance with their characteristics, under conditions which guarantee the preservation of 

their quality, safety and efficacy. Certain products require priority in their storage, such as heat-

sensitive products and narcotic drugs and psychotropic substances.  

The drugs were organized alphabetically by trade name, in which solutions were stored 

on shelves, pills in drawers, List A drugs in a lockable cabinet, appliances and surplus in a 

pantry (“Magazine”) and the rest in the refrigerator. All pharmacy storage complies with the 

First Expired, First Out (FEFO) principle, ensuring that products with a shorter shelf life are the 

first to sell out. This avoids unnecessary stock losses and costs. 

3.3.4. Preparation of galenic formulations 

Often medicines on the market cannot respond to situations, so you have to resort to 

the manipulation of certain drugs. 

During the internship we had the opportunity to prepare two types of manipulated 

preparations: an ointment and capsules. 

The ointment was for ocular use with specific prescription for fungal infections, it was 

free, and the patients could pick it up at the pharmacy, whereas the preparation was valid for 

7 days. It was prepared in an aseptic environment and composed of amphotericin and semi-

solid paraffin, and finally stored in a refrigerator. The capsules were composed of sodium 

bicarbonate powder used in patients with kidney problems to alkalize the blood. 

Preparations with an orange label were for external use and white label for internal use. 

3.3.5. Control of medicines on clinic from other departments 

The hospital pharmacy was responsible for regularly monitoring medicines stored in 

other departments. Thus, together with the person responsible for the respective department, 
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the medicines are checked if they are in good storage, expiration date and temperature 

conditions. There is a thermometer in every room and the temperature is recorded daily.  

With regard to psychotropics and narcotics, the amount of medicines is always kept on 

file, that is seen at the time of inspection. They must be in separate place, closed with key.  

There are specific rules of use such as:  

• adrenaline can only be used up to 6 months after removal from refrigerator; 

• Natrium Cloratum can only be open 24 hours, so it must have a label with indication of 

when it was opened in the package; 

• Lactulosum is only valid for 6 months after opening; 

• eye drops can only stay open for 30 days; 

• disinfectants must be closed with protection tip and date of opening. 

3.3.6. Outcoming patients 

 One of the tasks to be done at the hospital pharmacy was to attend to patients who 

were only coming on specific medication for multiple sclerosis or erythropoietin-related kidney 

problems. To this end, these patients should be accompanied by the medical prescription that, 

at the time of dispensation, was checked by the list of patients and their medications, by doctor, 

present in the pharmacy. When dispensing both patient and pharmacist sign a document 

confirming the lifting of the medication. The drugs dispensed in these cases are free to the 

patient and are mostly interferon beta 1 (Rebif®) and 1B (Betaferon®), glatiramer acetate 

(Copaxone®), dimethyl fumarate (Tecfidera®), natalizumab (Tysabri®), teriflunomide 

(Aubagio®) and Erythropoietin alfa. 

3.4. Pharmacovigilance 

 Pharmacovigilance is an integral part of pharmacist activity at the hospital level. To 

promote continuous improvement in the safety of drug use. It comprises a series of activities 

aimed at the continuous assessment of all information related to drug safety, ensuring, for all 

medicines on the market, a favorable risk / benefit ratio for the population. Drug safety data 

are obtained from different sources: spontaneous reports of suspected adverse reactions, 

studies performed, scientific literature, reports sent by pharmaceutical companies, among 

others. 

 ADRs are an important source of information for pharmacovigilance activities, as they 

allow the detection of possible warning signs related to the use of all medicines available in 

the national territory. Pharmacovigilance involves the entire community at different levels and 

reporting can be done not only by the health professional but also by citizens. 
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4. Nu-Med - Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Tomaszów 
Mazowiecki 

 The hospital is divided in different sections and we just visited the Oncology and 

Radiotherapy Ward. There we went to the pharmacy and cytotoxic administration rooms to the 

outpatients and inpatients. Is in the pharmacy that the cytostatic medicines are prepared. The 

process involves several steps.  

 The pharmacy is divided into three areas: an area where the cytostatic medicines are 

diluted according to the prescription, a place with shelves and refrigerators containing 

medications used to prepare them and a dressing room. The main room, where the medicines 

are diluted, is equipped with a vertical laminar flow chamber with HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance) filters. The whole procedure is done inside a hood, with sterilized 

material and with a mask for protection.  

 To prepare the cytostatic medicines are necessary different professionals, correctly 

equipped and that change the schedule in order to minimize the time of exposure to the 

medicines. And to ensure operator protection and the sterility of the final product, a correct 

selection and use of personal protective equipment is required. Personal protective equipment 

includes gloves, boots or overshoes, gowns or coveralls, head coverings, masks and 

protective eyewear. These devices are used to protect staff during the preparation of cytostatic 

drugs. The dilution of the cytostatic is done in different types of solution: sodium chloride 

solution, glucose solution, ringer solution, among others. The solvent vials have two openings 

which are sealed, one of them is where the active substance is introduced with a syringe, and 

the other is where the solution leaves, when administered in the patient, thus reducing the 

possibility of contamination. These solutions may have different volumes and concentrations 

and they are indicated in the prescription. It is always necessary to calculate the quantity of 

active substance to dissolve. After dilution, the vials are identified with labels printed with 

medication name, dose, patient identification number, patient’s name, doctor’s name, and 

placed in sealed bags dispensed in a window that contacts the dispensing room. The nurses 

and auxiliaries collect the bags and send them to the respective departments.  

5. SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny – Uniwersyteckie Centrum 
Pediatrii 

 We travel to this hospital to observe the production of cytostatic drugs. This hospital 

had a smaller and simpler pharmacy, where the procedures were performed in a more 

rudimentary way (but same steps as described in point 4.), because not all processes were 

computerized. 
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 Unlike Tomaszów Mazowiecki Hospital, this hospital was devoted solely to oncology 

pediatrics.  
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Conclusion 

 This internship allowed us a first contact with the dynamics of a hospital pharmacy, 

from the moment of acquisition until the distribution of the different medicines.  

 At the end of the internship, the present feeling is extremely gratifying, as we were able 

to develop practical and social skills in a country that was new for us, but which also has many 

similarities in the pharmaceutical profession compared to Portugal. We faced some difficulties, 

of which I highlight the particular challenge that was the language barrier. But at the hospital 

there was always a team effort to speak English when we were present. 

 This internship has allowed us to develop skills that will surely make us better and able 

to face the future. With the skills acquired in Barlicki Hospital, we are today more future 

qualified professionals. We can only thank the mobility program for the opportunity. 
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