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Resumo 
 

No âmbito do estágio curricular em farmácia comunitária, relativamente ao Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, foi-me dada a oportunidade de conhecer a estrutura, 

a organização, o funcionamento e as atividades presentes na Farmácia Castro Carneiro. O 

estágio  teve a duração de 3 meses (entre 15 de janeiro e 15 de abril de 2019). 

De modo a especificar as atividades desenvolvidas durante o estágio, referindo  a 

minha experiência e a aprendizagem nas diversas vertentes da farmácia comunitária, o 

relatório é dividido em duas partes. 

A primeira parte refere-se à descrição de todas as atividades relacionadas com o 

papel do farmacêutico e que foram realizadas por mim diariamente,relativas a: organização 

e funcionamento da farmácia, gestão da farmácia e de stock dos produtos, dispensa e 

aconselhamento ao utente, atividade de marketing e serviços complementares. Referi 

tambémas formações que me permitiram adquirir um maior conhecimento sobre os produtos 

de farmácia. 

Na segunda parte, foram descritos os dois projetos que desenvolvi e divulguei na 

farmácia Castro Carneiro. O primeiro projeto consistiu na divulgação dos serviços recentes 

da farmácia, o Serviço de Nutrição e o Serviço do Pé Diabético, por intermédio de 

informação em papel e da realização de um rastreio cardiovascular aos utentes.  

O segundo projeto consistiu na realização de um folheto informativo que aborda os 

produtos de farmácia para a Acne, patologia bastante comum na população, cujos utentes 

necessitam de aconselhamento geral sobre o tratamento e prevenção do seu agravamento. 
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Parte I 

1. Introdução 

O papel do farmacêutico comunitário tem vindo a ser cada vez mais preponderante 

relativamente ao uso responsável do medicamento, não só pelos avanços tecnológicos e científicos 

que dão fruto a novos e diferentes medicamentos (e que sugerem uma maior capacidade de gerir e 

avaliar informação), mas também pelo objetivo, inerente à classe farmacêutica, de melhorar a 

qualidade de vida das populações. 

A farmácia comunitária não só deve ser um local de dispensa de medicamentos e procura de 

informação sobre a saúde, como também um local de prestação de cuidados e serviços  

farmacêuticos, realizados por profissionais competentes e atualizados. 

O estágio curricular em farmácia comunitária possui grande relevância em âmbito pedagógico, 

uma vez que permite ao estudante dar o passo para a prática farmacêutica e expõe, em condições 

pré-profissionais, a farmácia dos dias de hoje. Enquanto estive na Farmácia Castro Carneiro, foi 

possível estar a par da realidade profissional, de perceber o utente, e consolidar todos os 

conhecimentos necessários à atividade farmacêutica. 

O estágio teve a duração de 3 meses, entre 15 de janeiro e 15 de abril, e foi dividido em 

diferentes atividades diárias que constam em tabela no anexo 1. 

 

2. Organização e funcionamento da farmácia Castro Carneiro 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A farmácia Castro Carneiro (FCC) localiza-se na Avenida dos Descobrimentos, nº451, em Vila 

Nova de Gaia, sendo a primeira loja referente ao centro comercial Gaia Shopping.  

O horário de funcionamento da FCC é das 9h às 23h, de segunda a sábado, sem interrupção a 

nível de atendimento ao público, uma vez que este atendimento é feito por turnos. No domingo, o 

horário de funcionamento é das 9h às 20h, sendo um dos dias da semana mais movimentado, com 

uma grande afluência de utentes. Existe ainda um dia, por mês, que permite o serviço noturno das 

23h às 9h da manhã seguinte, e que consiste num atendimento ao público por parte de um dos 

farmacêuticos, na região lateral da farmácia. 

 

2.2. Recursos humanos 

Os recursos humanos da farmácia Castro Carneiro são um dos principais fatores de dinamismo 

e boa gestão de uma farmácia, não só pelo aconselhamento farmacêutico prestado aos utentes, e 

pela ligação e empatia criada entre profissional-utente, como também pela resiliência, 

responsabilidade e criatividade necessária no dia a dia de um farmacêutico ou técnico, garantindo, 

assim, uma melhor prestação do serviço. 

A equipa profissional da FCC é constituída pelos seguintes elementos: 

o Proprietária e Gestora - Dr.ª Elza Lemos 

o Diretor(a) técnico(a) (DT) - Dr.ª Raquel Conceição 

o Farmacêutica adjunta - Dr.ª Joana Fonte 

o Farmacêutica - Dr.ª Juliana Teixeira 
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o Técnico de Diagnóstico e Terapêutica - Filipe Carneiro; Rui Pinto; Paulo Silva 

o Técnico(a) Auxiliar de Ação Farmacêutica - Carla Cabral; Sílvia Antunes; Nuno Cunha; Sérgio 

Borges 

o Auxiliar de Limpeza - Dona Alice 

Estes profissionais trabalham conjuntamente de modo a conseguir os melhores resultados para 

a farmácia e a prestar serviços de maior qualidade aos utentes, sendo que, durante todo o meu 

estágio, foi possível verificar um apoio constante entre os mesmos. Do mesmo modo, existe uma 

aprendizagem contínua, com base em formações semanais técnico-científicas, dadas por um dos 

membros da equipa, eque envolvem todos os farmacêuticos e técnicos. Estas formações são de 

grande importância, pois incluem fundamentos teóricos sobre diversas patologias, medicamentos, o 

aconselhamento ao utente e o próprio atendimento. Ao participar nestas formações, consegui 

consolidar os meus conhecimentos, obtidos durante o meu percurso académico, bem como adquirir 

novas informações. 

 

2.3. Espaço Interior 

O espaço interior da farmácia é dividido em áreas e compartimentos dedicados a atividades 

distintas. 

No piso 0, encontra-se o espaço de atendimento ao público e de demonstração (gôndolas ou 

expositores); dois gabinetes para atendimento personalizado ou ações de formação; 1 laboratório; 1 

frigorífico; 1 área de recepção de encomendas com acesso ao exterior e com um elevador que 

permite a descarga de encomendas no piso superior. 

No piso 1 existe uma área de descanso; a copa; uma zona de vestiário; o escritório; área de 

verificação de encomendas, com 2 computadores disponíveis; armazém e robô acoplado ao mesmo, 

bem como uma sala para acesso ao robô propriamente dito. 

 

a) Área de atendimento ao público: 

Toda o espaço de atendimento ao público sofreu remodelações estruturais e estéticas, 

previamente ao meu estágio curricular, sendo que o aspeto se tornou mais  simples e acolhedor, 

dando-se destaque às cores da farmácia (tons de castanho e verde claros) e tendo um aspeto mais 

rústico. 

A área de atendimento é constituída por 6 balcões, distribuídos longitudinalmente pela 

farmácia. Existe um dispensador de senhas, relativamente no centro da farmácia, que permite ao 

utente aguardar a sua vez, existindo também cadeiras para que os utentes de maior idade ou com 

dificuldade motora se possam sentar. 

Atrás dos balcões de atendimento, situa-se a maior parte das prateleiras e expositores dos 

produtos não sujeitos a receita médica, sendo que estes estão divididos por áreas de saúde: 

Medicação familiar; Suplementos; Saúde Oral; Mãos e Pés; Cuidados do corpo; Dermocosmética; 

Capilares;Espaço Animal; Material Ortopédico. 

Na zona centro do espaço de atendimento, existem gôndolas que vão alternando nos produtos 

de demonstração, sendo que, na maior parte das vezes, possuem marcas como Elgydium® 
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eMustela®. Existe, também no centro, duas mesas dedicadas ao destaque de promoções de 

qualquer produto, que muitas vezes está associado ao marketing da farmácia (dias festivos; 

promoções de verão e de proteção solar; produtos para grávidas e mães; produtos cosméticos etc). 

Junto à entrada da farmácia, existe uma balança, para medição do peso, altura, índice de masa 

corporal (IMC) e índice de gordura corporal, e um tensiómetro de braço para medição da pressão 

arterial, podendo estes ser utilizados em qualquer altura do dia, com o apoio e aconselhamento do 

farmacêutico ou técnico. 

Na zona lateral, à direita de quem entra, estão os produtos de puericultura, com uma vasta 

gama de produtos. 

 

b) Gabinetes de apoio ao utente e de formação: 

Existem dois gabinetes, atrás dos balcões de atendimento ao público. O primeiro é utilizado 

frequentemente para ações de formação feitas pelos delegados de informação médica e pela própria 

equipa da farmácia, bem como para aconselhamento ao utente e realização dos serviços de Nutrição, 

Dermofarmácia, Podologia e Pé diabético.   

A administração de injetáveis é também realizada neste gabinete, tendo uma marquesa e o 

equipamento/material necessário para o efeito, guardado num armário. 

Já no segundo gabinete, mais pequeno, podem fazer-se algumas formações e reuniões, 

servindo também de apoio ao utente (por exemplo: experimentação de material ortopédico, como o 

calçado ou as meias de compressão). 

 

c) Laboratório 

O laboratório consiste numa sala, no interior da farmácia, na qual é comum  realizar a 

preparação de manipulados, tanto em fórmula magistral como preparado oficinal, sob a 

responsabilidade de um farmacêutico (tanto a preparação como a própria dispensa do manipulado). 

Este local deve estar sempre limpo e organizado. 

A farmácia Castro Carneiro não realiza a preparação de manipulados, apesar de possuir  

condições para tal. Por outro lado, a preparação para a toma de antibióticos em suspensão oral, 

requisitada pelos utentes, é uma prática bastante comum no laboratório da farmácia e que eu realizei 

durante o estágio. 

Todos os restantes manipulados, requisitados pelos utentes através de uma receita de fórmula  

magistral, são encomendados à Farmácia Serpa Pinto, que procede à sua preparação, sendo estes 

posteriormente dispensados pela farmácia Castro Carneiro. 

 

d) Robô e Armazém 

O robô da farmácia permite armazenar a maior parte dos medicamentos, em quantidades de 

stock suficientes, sendo o seu armazém um local com temperatura controlada e isolado dos restantes 

locais da farmácia. 

A vantagem da presença do robô na farmácia é a facilidade de dispensa da medicação ao 

utente, uma vez que o transporte até ao local de atendimento é relativamente rápido, e a organização 
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do sistema do robô. Uma vez que os medicamentos são armazenados segundo o seu prazo de 

validade, o robô baseia-se na regra First Expired First Out (FEFO), permitindo o escoamento, em 

primeiro lugar, dos produtos com menor prazo de validade. 

O restante armazém, não diretamente ligado ao robô, consiste em todas as prateleiras 

distribuídas pelos pisos 1 e 0. 

 

2.4. Sistema informático Winphar® 

O sistema informático Winphar® é um sistema de informação e apoio às farmácia, durante o 

atendimento ao balcão e gestão de encomendas, utilizado pela FCC. O aspeto do programa em si é 

simples, apresentando cores suaves e sendo esteticamente agradável. Quanto a nível de 

funcionamento, é bastante prático. 

É possível verificar as seguintes funções, com maior relevância [1]:  

o Realização e recepção de encomendas (com ou sem registo prévio); 

o Documentos de gestão, controlo de venda e apoio à contabilidade 

o Edição de etiquetas e de prazos de validade, bem como listagens de produtos sem 

rotação ou em escoamento de preço de venda ao público (PVP); 

o Ligação e integração com o robô da farmácia  

o Balcão de Venda  

o Faturação a diferentes entidades 

o Acompanhamento e criação de ficha de cliente (informação pessoal; conta corrente e 

histórico de vendas) 

o Acompanhamento farmacoterapêutico (Registo e controlo de patologias e parâmetros 

biológicos) 

o Sistema de fidelização (Oferta e rebate de pontos; campanhas; promoções; etc) 

o Gestão de marcações de serviços 

o Fecho de receituário e faturação 

o Atualizações automáticas do sistema e da informação sobre os medicamentos 

 

2.4.1. Alterações no sistema contra a falsificação de medicamentos 

A falsificação dos medicamentos tem sido um problema considerável em toda a Europa, pelo 

que a Comissão Europeia (CE) tem realizados esforços para diminuir o número de medicamentos 

falsificados a serem dispensados aos utentes, em toda a cadeia de distribuição do medicamento.  

Uma das alternativas da CE para se obter este efeito, consiste no sistema de validação do 

medicamento, que permite ao medicamento ter um número de identificação único por cada 

embalagem produzida (com o código Quick Response ou QR), sendo este reconhecido por um 

sistema de repositório, durante a cadeia de distribuição e através da leitura desse próprio código[2].O 

identificador único, de cada embalagem, deve conter não só o código QR mas também outros 

elementos como o número de série, lote, prazo de validade e n.º de registo do medicamento.[3] 
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No dia 7 de fevereiro de 2019, aquando da realização do meu estágio, foi implementado no 

sistema Winphar® as alterações relativas à validação dos medicamentos dispensados na farmácia, 

através da leitura do código bidimensional QR. 

Estas alterações foram executadas gradualmente, uma vez que, não só o próprio sistema 

precisava de ler os códigos QR corretamente, necessitando de verificações e atualizações por parte 

da empresa Winphar®, como os próprios medicamentos precisavam da alteração dos seus lotes 

recentes, o que se refletia em diferentes períodos de alteração consoante o medicamento. Enquanto 

não era possível a leitura dos códigos QR, era utilizado o código de barras antigo (CNP) ou o número 

de série do produto (escrito na embalagem), no momento da dispensa do medicamento. 

. 

3. Gestão da farmácia 

3.1. Realização de encomendas 

A realização de encomendas é feita através de contacto com os armazenistas, sendo o 

fornecedor OCP-Portugal o armazenista escolhido pela FCC.  

Para realizar encomendas é necessário que o profissional responsável, farmacêutico ou 

técnico, verifique as quantidades dos produtos em si, de modo a repor em stock aqueles que se 

encontram em quantidades nulas ou consideradas baixas. 

 

3.1.1. Automáticas 

As encomendas automáticas são realizadas diariamente ao fornecedor OCP, através do 

sistema Winphar®, e consistem numa lista específica de medicamentos, em quantidade e qualidade, 

que devem existir permanentemente na farmácia, por serem dos mais dispensados aos utentes. Esta 

escolha de produtos é verificada pela diretora técnica da farmácia, que avalia as quantidades, os 

preços e o tipo de produtos necessários, estabelecendo a encomenda em si.  

Estas encomendas automáticas são entregues à farmácia, por norma, em 3 tempos diferentes 

do dia, e consistem em grandes quantidades de produtos. A primeira de manhã, antes do 12h, e as 

restantes por volta das 15h e 19h. 

 

3.1.2. Diretas 

Uma encomenda direta pode ser requisitada por intermédio dos delegados de informação ou 

por pedido da farmácia aos laboratórios/armazenistas. 

Quando se pede diretamente ao laboratório uma gama de produtos, estes são habitualmente 

produtos sazonais ou produtos "novidade". A recepção destas encomendas na farmácia pode ser, no 

entanto, mais demorada.   

Alguns exemplos deste tipo de encomendas são os de dermofarmácia e cosmética, tais como: 

ISDIN®; Bioderma®; Papillon London Cosmetics For Men®, Caladryl® e PizBuin®, mas também 

outros tipos de laboratório, tais como: Tilman® e Dr. Scholl®. 
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3.1.3. Encomendas de "Rutura" 

As encomendas de "rutura" são realizadas no programa Winphar®, por opção do técnico ou 

farmacêutico, e consistem num pedido extra de determinado produto/medicamento ao fornecedor 

OCP-Portugal, devido à sua existência em quantidade insuficiente na farmácia. Esta opção é 

necessária, para que se consiga satisfazer as vendas diárias habituais do produto e haja stock 

suficiente.  

 

3.1.4. Encomendas de Reserva 

As reservas consistem em encomendas realizadas pelo farmacêutico, durante o atendimento 

ao balcão ou após um pedido de um cliente por chamada telefónica, uma vez que o produto não se 

encontra em stock. Estas encomendas são, de modo geral, pequenas em quantidade, e ficam em 

nome do utente em questão.  

A opção ''reserva'' existe no programa Winphar®, durante o atendimento, e permite ao 

farmacêutico fazer a distinção em: "reserva paga" ou "reserva não paga", sendo o pagamento desta 

última feito no momento de entrega. É fornecido ao utente um  talão de reserva que possui a 

identificação do utente, o nome e código do produto e a situação específica de pagamento. 

Para se poder realizar definitivamente uma encomenda de reserva, é sempre necessário 

verificar no OCP Gadget® (plataforma de apoio ao farmacêutico) se o produto em questão existe no 

armazém e qual a data/hora prevista para a sua entrega na farmácia. Se, por outro lado, o produto 

estiver esgotado pontualmente ou em estado de remoção do mercado, não é fiável realizar a 

encomenda.   

As "reservas pagas" e as "reservas não pagas" são separadas umas das outras, num mesmo 

armário específico, cada uma possuindo a cópia do talão do cliente. 

De modo a regularizar as reservas e estabelecer uma boa organização dos pedidos, escolhe-

se a opção do sistema ''satisfazer reserva'',após a chegada do produto e colocação do mesmo no 

armário, e a opção ''resolver reserva'', após a dispensa do produto ao utente.  

 

3.2. Recepção de encomendas 

A atividade de recepção e verificação de encomenda é de grande importância no dia-a-dia da 

farmácia, uma vez que se podem encontrar erros como falta de medicamentos na encomenda ou 

produtos mal encaminhados para as farmácias, que são detetados de imediato. 

De igual modo, todos os produtos recebidos na encomenda são verificados, permitindo a 

atualização dos preços-base dos mesmos, bem como das promoções ou descontos vigentes, 

relativos a cada produto. 

Por último, esta recepção de encomenda permite o armazenamento de todos os produtos 

recebidos, tanto no armazém do robô da farmácia (maioritariamente medicamentos sujeitos a receita 

médica, mas também medicamentos não sujeitos a receita médica), como nas prateleiras de 

exposição na zona de atendimento ao balcão (ex: xaropes; medicamentos não sujeitos a receita 

médica; produtos de dermofarmácia e cosmética).  
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No momento de entrega dos produtos à farmácia, pelo OCP, estes chegam em contentores 

corretamente identificados e com uma fatura que assinala a lista de produtos por ordem (com nome e 

código do produto), com quantidade pedida e  quantidade aviada, referindo ainda o PVP, o preço de 

venda à farmácia (PVF) e o valor total da encomenda. No caso de não chegar a fatura no momento 

de entrega, é entregue pela OCP uma guia de remessa na farmácia. 

 Os produtos de frigorífico necessitam de ser transportados em contentores específicos, com 

temperatura controlada, que é certificada pelo documento estampado no próprio contetor. 

Após colocar os contentores na área de verificação de encomendas, é possível assinalar os 

produtos no sistema informático Winphar®, através da leitura do código de barras, um a um. De 

seguida, faz-se a contagem de todas as embalagens de um determinado produto e colocam-se as 

mesmas no tapete rolante, para armazenamento no armazém do Robô(designando-se assim como 

''produtos de retorno''), marcando no sistema do Robô o prazo de validade das embalagens e lendo 

novamente o código de barras. 

Enquanto estive na recepção de encomendas, tinha como tarefa apoiar na recepção das 

encomendas da OCP, nomeadamente na primeira e na segunda encomenda do dia. Pude verificar 

todos os produtos da encomenda e validar a fatura da mesma, etiquetando os produtos e dando 

"entrada no robô" ou colocando os mesmos nos seus locais respetivos de armazenamento.  

 

a) Marcações de Preços 

Os produtos de venda livre ao público [medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC), suplementos alimentares e produtos de ortopedia 

ou veterinários] não possuem um PVP nas suas embalagens. Deste modo, a farmácia pode atribuir 

um preço no sistema informático a cada produto, consoante o PVF existente na fatura e a margem de 

lucro da farmácia (consoante o valor do IVA a 6% ou a 23% dos produtos).  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), por sua vez, já possuem a marcação do 

preço na embalagem, uma vez que o seu preço é estabelecido pelos laboratórios. A alteração do 

preço de um MSRM tem que ser obrigatoriamente realizada no sistema informático (SI), caso exista 

um novo preço na fatura da encomenda. 

 

b) Faturas de Estupefacientes e Psicotrópicos 

Na FCC, as faturas com psicotrópicos e estupefacientes chegavam à farmácia num documento 

à parte do resto da encomenda, sendo feita a sua verificação no SI. Era necessário validar os 

produtos, assinar o documento (por parte de quem fez a verificação) e colocar a data de verificação 

da encomenda. Estas faturas eram sempre guardadas numa capa própria, por ordem, e divididas por 

meses do ano. 

No entanto, a meio do estágio, o procedimento para validação das faturas com estupefacientes 

e psicotrópicos foi alterado, sendo realizado pela diretora técnica em formato digital. A plataforma 

digital da Associação Nacional de farmácias (ANF) permitiu a existência de uma conta própria para o 

DT, que possibilita o armazenamento, em formato digital, e a validação das faturas que possuam 

estupefacientes e psicotrópicos. 
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3.3. Devoluções 

Os produtos da encomenda podem ser devolvidos, sempre que surjam situações como as 

seguintes: O prazo de validade esteja quase a expirar ou já tenha expirado; o PVP faturado seja 

diferente do estabelecido pelo INFARMED; após ordem de recolha pelos laboratórios; o produto 

esteja danificado, incompleto ou em condições indevidas (ex: distribuição do produto de frigorífico a 

temperatura não controlada). 

A devolução é feita através de uma nota de devolução que possui: nome do artigo; preço; data 

de devolução; nº da fatura e motivo da devolução. Este documento tem de ser emitido em triplicado, 

sendo um dos exemplares arquivado na farmácia e os outros dois devolvidos ao fornecedor. 

No caso do produto estar faturado, mas não ter sido enviado à farmácia, comunica-se a 

situação ao fornecedor e pede-se o produto em falta ou uma nota de crédito.  

Se, pelo contrário, ocorrer o envio de um produto à farmácia que não se encontre na fatura, a 

farmácia pode requerir a fatura correspondente, caso o produto seja do seu interesse, ou proceder à 

devolução do produto. 

Se o produto estiver com embalagem danificada ou incompleta, dá-se entrada do produto no SI 

e efetua-se a devolução. 

Já na situação em que o produto esteja fora do prazo de validade, pode-se pedir a devolução 

ao fornecedor, que pode aceitar ou não.  

 

3.4. Armazenamento e Conservação dos produtos 

Os produtos de farmácia, após a sua recepção, necessitam de ser armazenados em condições 

específicas e com o intuito de facilitar o acesso aos farmacêuticos, consoante o tipo de produto e a 

sua rotatividade. 

 

 a) Temperatura e humidade - Estes dois fatores são primordiais na manutenção e 

conservação dos produtos de farmácia, pelo que têm que ser avaliados frequentemente pelo DT, 

através da análise dos valores dos termohigrómetros. Existem 3 termohigrómetros na farmácia: 1 no 

frigorífico, 1 no armazém do primeiro piso e outro no armazém do robô. O primeiro deve apresentar 

uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Os restantes devem apresentar uma temperatura inferior a 

25ºC e humidade inferior a 60%. Este registo é feito diariamente. A calibração dos termohigrómetros 

é obrigatória e feita anualmente. 

Na farmácia, todos os termohigrómetros têm de ser verificados pelo DT, semanalmente, 

procedendo à realização dos gráficos correspondentes aos valores de temperatura e humidade 

diários. Estes gráficos são guardados em sistema informático, para posterior análise e avaliação. 

 

b)Xaropes, Suspensões orais e produtos de grandes dimensões 

Alguns produtos como os xaropes e as suspensões orais, têm um risco acrescido de se 

partirem aquando do seu armazenamento e transporte. Por esse motivo, situam-se em prateleiras 

junto à zona de atendimento, para que sejam, também, de mais fácil acesso aos profissionais. 
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Tanto estes produtos como os produtos de grandes dimensões, não podem ser colocados no 

robô. 

Os produtos de grandes dimensões são armazenados nas prateleiras do piso 1, 

nomeadamente as várias marcas de PCHC, os medicamentos laxantes, determinados suplementos 

alimentares, produtos de puericultura e emplastros medicamentosos. No piso 0, na área de recepção, 

armazenam-se também produtos maiores, como os produtos ortopédicos, seringas, entre outros. 

 

c) Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM não podem ser visíveis para o utente, uma vez que são medicamentos que não 

podem ser vendidos de modo instantâneo e sugerem um aconselhamento médico. Deste modo, a 

grande maior parte é colocada no robô. 

 

d) Prazo de validade e escoamentos dos produtos 

O prazo de validade dos produtos é um dos aspetos mais importantes para a manutenção de 

um produto em stock, uma vez que os produtos fora do seu prazo de validade têm uma maior 

probabilidade de perderem estabilidade e qualidade, o que leva a uma perda de segurança e eficácia 

do produto dispensado ao utente. 

Deste modo, é ideal colocar os produtos com menor prazo de validade em posições de 

escoamento de stock ou em primeira posição nos expositores/prateleiras, em relação aos  produtos 

que tenham um prazo mais alargado.  

 

4. Marketing 

A atividade de marketing é uma atividade importante para a manutenção da farmácia, 

permitindo que os produtos de farmácia apresentem destaque na área de atendimento, tornando-se 

mais apelativos ao utente e facilitando o poder de compra. Do igual modo, serve para estabelecer 

uma melhor organização dos produtos e das respetivas informações. 

O marketing é uma atividade diária na FCC que requer alguma experiência por parte dos 

profissionais e um conhecimento atualizado sobre os produtos de mercado e o seu posicionamento. 

São feitas decorações atrativas das montras, gôndolas e lineares, colocam-se informações dos 

produtos nos painéis de informação e destacam-se as campanhas promocionais. 

 

a) Organização do Espaço de Atendimento  

As categorias dos produtos devem ser organizadas de forma lógica, juntando assim os 

produtos complementares, como por exemplo, os produtos de dermofarmácia e os produtos 

capilares.  

As zonas de maior tráfego na farmácia (com maior número de utentes) devem ser aquelas que 

apresentem os produtos com maior rentabilidade e maior procura por parte dos utentes.  

No local atrás dos balcões de atendimento, nos expositores, deve-se privilegiar a Medicação 

familiar e Saúde animal, pois são categorias onde se valoriza o aconselhamento farmacêutico.  
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As gôndolas devem ser usadas, também, para expor promoções, produtos sazonais e produtos 

de uso diário, como já referido anteriormente. 

 

b) Disposição das embalagens em prateleiras: 

As embalagens devem estar expostas em formato pirâmide (embalagem mais alta no meio da 

prateleira) ou em escada, da esquerda para direita (mais pequeno à esquerda e maior à direita). Na 

mesma prateleira, não devem existir embalagens com dimensões muito diferentes. 

Nos lineares, os produtos devem estar expostos voltados para a frente, direitos e ter as faces 

alinhadas com a extremidade anterior da prateleira e com referências suficientes para garantir a total 

ocupação das prateleiras (não devem existir espaços entre eles). 

Todos os produtos expostos devem ter no mínimo 2 ou mais embalagens de "profundidade", 

daí ser necessário repôr o stock com frequência.  

A partir da 3ª embalagem, inclusivé, a disposição para trás deve ser feita em escada. 

Os produtos com menor rotação ou menor rentabilidade, deverão estar expostos nas 

prateleiras do topo ou do fundo. Produtos de maior margem, maior nº de vendas e produtos que se 

pretendam promover, devem ficar nas prateleiras ao nível dos olhos e à altura das mãos. 

c) Disposição dos tipos/gamas de produtos 

As subcategorias complementares devem estar juntas, de forma a potenciar o cross-selling (ex: 

Antigripais e Vitamina C). 

No caso de existirem prateleiras com a mesma indicação terapêutica, em diferentes marcas, 

estas devem estar alinhadas(ex: linha anti-envelhecimento Avène® alinhada, à mesma altura, com a 

linha anti-envelhecimento Uriage®). 

 

5. Dispensa de Medicamentos 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

5.1.1. Validação da receita médica: Receitas manuais e eletrónicas[4] 

Existem 3 tipos de receitas médicas que podem ser prescritas ao utente: a receita manual, a 

receita eletrónica materializada e a receita eletrónica não materializada. Hoje em dia, as receitas 

eletrónicas são as mais prescritas uma vez que são mais práticas, tanto para o utente como para a 

farmácia. No entanto, muitas vezes é prescrita uma receita manual, quando surge um caso particular, 

nomeadamente: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou atingindo 

um máximo de 40 receitas por mês.  

O prazo de validade de uma receita manual é de, no máximo, 30 dias após a prescrição. Já a 

receita eletrónica, apesar de possuir também um prazo de validade de 30 dias, a contar da data de 

prescrição, pode ser renovada até um prazo de 6 meses para tratamentos de longa duração. 

No caso da receita manual, é necessário verificar a existência da vinheta do médico e a sua 

assinatura, a data de prescrição, o caso particular para prescrição manual (referido anteriormente), o 

nº de beneficiário, a entidade responsável pela comparticipação/complementaridade, substâncias 

ativas prescritas, forma farmacêutica, dosagem, posologia e quantidade. A receita manual não pode 
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apresentar mais do que quatro medicamentos distintos, e cada um só pode ter duas embalagens 

prescritas. 

 

5.1.2. Regimes de comparticipação 

Os regimes de comparticipação podem ser feitos pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) ou 

por sistemas de comparticipação adicionais ao SNS. 

 No caso da comparticipação realizada pelo Estado, existe um sistema de escalões, com 

diferentes percentagens de comparticipação para os MSRM, consoante a importância e tipo de 

patologia relacionada com o medicamento. O Estado paga uma percentagem do PVP (habitualmente 

de 90%, 69%, 37% ou 15%) e o valor restante é pago pelo utente. Apesar desta ser a norma, existem 

regimes de comparticipação especiais mais elevados (69%, 90% ou 100%), para determinadas 

patologias (exemplos: Lúpus; Psoríase; Artrite reumatóide).  

As comparticipações adicionais são feitas por entidades próprias, que fornecem aos sócios 

uma percentagem de comparticipação a qualquer medicamento dispensado. Nestes casos, é sempre 

necessário tirar fotocópia do cartão da entidade de comparticipação, que é guardada junto com a 

fotocópia da receita eletrónica ou com a receita manual original.    

 

5.1.3. Avaliação farmacoterapêutica e dispensa 

Apesar de um MSRM ser dispensado através de uma prescrição médica, é sempre necessário 

avaliar vários aspetos sobre o utente que nos pede apoio farmacêutico, dos quais destaco: toda a 

medicação do utente; interações medicamentosas possíveis; intolerâncias a certo tipo de 

medicamentos ou excipientes presentes num medicamento; alergias do utente; patologias. 

Durante a validação de uma receita médica e consequente dispensa de medicamentos, 

constatei que algumas receitas que os utentes traziam, de diferentes médicos ou diferentes períodos 

de tempo, possuíam o mesmo medicamento ou diferentes medicamentos para o tratamento da 

mesma patologia. É bastante importante que o farmacêutico possua olho crítico e seja perspicaz, de 

modo a anular eventuais repetições farmacológicas. Do mesmo modo, devem-se indicar as contra-

indicações e as indicações dos medicamentos, uma vez que isso não está presente na receita 

médica, exceto por anotação médica voluntária.  

 

5.1.4. Vendas Suspensas 

É possível realizar vendas suspensas na farmácia, através do SI, sendo que esta é uma venda 

que não é terminada definitivamente no programa winphar®, uma vez que necessita de uma receita 

médica para o efeito. Os medicamentos que são dispensados sob venda suspensa, são 

determinados com um ''i'' no SI. No entanto, o utente paga o valor total, sem comparticipação, do 

medicamento. Mais tarde, quando trouxer a receita médica, esta tem que possuir o medicamento 

dispensado anteriormente e o utente recebe o valor da comparticipação do medicamento.  

Apesar deste tipo de vendas ser possível, existem vários medicamentos que não podem ser 

dispensados sem que haja uma parecer médico. Os antibióticos, os medicamentos psicotrópicos e 
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estupefacientes, os antidepressivos, entre outros, não devem ser dispensados pelo farmacêuticos 

sem a existência de receita médica no momento de dispensa. 

 

5.1.5. Conferência de Receituário 

Tanto as receitas eletrónicas como as receitas manuais necessitam de ser verificadas aquando 

do atendimento ao balcão, sendo necessário a sua validação antes da dispensa de qualquer 

medicamento. No entanto, as receitas manuais estão sujeitas a uma maior probabilidade de erro 

humano durante a sua verificação, o que pode permitir o anulamento do pagamento das 

comparticipações à farmácia, por parte das entidades referentes. É necessário, por isso, realizar uma 

conferência de receituário, mensalmente, de modo a lotear as receitas e enviá-las às entidades 

respetivas para correção. 

Ao assistir à conferência de receituário, pude constatar que as receitas manuais eram 

analisadas e validadas uma a uma, no SI, e agrupadas em lotes por entidades de comparticipação  

(cada lote com  30 receitas, por condição da ANF). No final da conferência, imprime-se o verbete 

referente a cada lote e agrupam-se os lotes com os respetivos verbetes. A faturação é constituída 

pelo verbete de identificação do lote e relação de resumo de lotes. 

Todas as receitas comparticipadas pelo SNS são enviadas  para o Centro de Conferência de 

Faturas e as restantes comparticipações (ex: SAMS; SÁVIDA) são enviadas para a ANF que, por sua 

vez, reencaminha as receitas para as entidades respetivas. 

 

5.1.6. Casos particulares: Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes só podem ser dispensados na farmácia com 

receita médica, existindo um controlo rigoroso com este tipo de medicamentos. Aquando da dispensa, 

é necessário o cartão de cidadão do utente e do indivíduo que faz o levantamento da medicação. A 

informação do utente e os dados relevantes são registados no SI, incluindo: número da receita; 

médico prescritor; nome do utente; idade; morada; número e validade do cartão de cidadão do utente 

e do adquirente da medicação.  

O talão da venda de um medicamento psicotrópico ou estupefaciente é guardado numa gaveta 

(junto com a fotocópia da receita original), com as restantes situações especiais de dispensa, tendo 

de estar obrigatoriamente na farmácia durante 3 anos. 

No caso das receitas manuais, é necessário enviar a receita manual original para as entidades 

de comparticipação. De igual modo, emite-se uma listagem da entrada e saída destes medicamentos 

na farmácia, que inclui a identificação do médico e do utente, o número da receita e o medicamento 

dispensado (nome, nº de registo e quantidade dispensada). Esta listagem, junto com as fotocópias 

das receitas manuais,  é enviada ao INFARMED, mensalmente, para um maior controlo destes tipos 

de medicamentos.  

O estágio permitiu-me fazer este tipo de dispensa, tendo sempre em atenção os procedimentos 

necessários e dando um aconselhamento eficaz ao utente em questão. A venda suspensa não é 

permitida com este tipo de medicação, pelo que rejeitei a dispensa destes medicamentosa utentes 

que não possuíssem receita médica. 
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5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Um medicamento não sujeito a receita médica consiste num medicamento de venda livre, que 

pode ser requisitado pelo utente para garantia da sua própria saúde ou dispensado pelo farmacêutico 

após indicação farmacêutica. 

Sendo assim, é necessário que o farmacêutico consiga realizar um bom aconselhamento 

farmacêutico sempre que algum medicamento é pedido na farmácia, bem como averiguar quais as 

situações em que este é mesmo necessário. Para um bom aconselhamento farmacêutico, é ideal 

recolher toda a informação possível sobre o paciente, como: idade, sintomas e duração dos mesmos, 

patologias ou condições associadas, medicamentos concomitantes, alergias presentes, etc. 

Para realizar uma boa indicação farmacêutica é também necessário conhecer a terapêutica 

farmacológica para diferentes patologias e quais os diversos produtos existentes na farmácia, que 

podem ser dispensados de forma isolada ou em combinação (o chamado ''cross-selling").  

A posologia é algo que se deve sempre referir ao utente, uma vez que as embalagens não 

trazem toda a informação necessária e o farmacêutico pode explicar as consequências de uma 

posologia incorreta. Os efeitos secundários comuns da medicação devem também ser abordados. 

Sempre que uma situação seja mais grave e requeira uma observação médica, é dever do 

farmacêutico sugerir e explicar o porquê do utente ter que se dirigir ao médico. 

Os MNSRM foram bastante dispensados e aconselhados por mim, nomeadamente para 

patologias ou situações ligeiras (bastante frequentes): dores de cabeça e garganta, tosse e 

constipação, azia e desconforto abdominal, obstipação e diarreia, entre outros. À medida que 

dispensava mais deste tipo de produtos, melhorava o meu aconselhamento e o conhecimento sobre 

os mesmos.  

 

6. Dispensa de outros produtos de farmácia 

6.1. Suplementos alimentares 

Segundo o Decreto-Lei nº136/2003, de 28 de junho, são considerados suplementos 

alimentares os géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou 

outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma 

doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas 

de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que 

se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida[5]. 

Os suplementos alimentares devem ser sempre dispensados ao utente com um 

aconselhamento farmacêutico honesto e eficaz. É necessário explicar ao utente que  

os suplementos não substituem uma alimentação variada e equilibrada e que é necessário 

algum tempo para surtir o seu efeito, uma vez que as suas doses têm de ser baixas e 

regulamentadas (a maioria dos suplementos devem ser tomados durante um mínimo de 2 meses). Do 

mesmo modo, a posologia é determinante para uma melhor absorção e eficácia dos suplementos. 
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Em relação à dispensa de suplementos alimentares, pude aconselhar e dispensar vários 

suplementos vitamínicos em forma de xarope para estímulo da concentração e da atividade física das 

crianças, suplementos para fadiga(ex: magnesio-OK®; Bioactivo Magnésio®), suplementação para a 

perda de peso (ex: suplementação de Crómio) e, frequentemente, suplementos para a ansiedade 

e/ou problemas de cansaço mental (ex: Stressfytol®). 

 

6.2. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Os Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal consistem emqualquer substância ou mistura 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspecto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais[6]. 

Este tipo de produtos tem uma grande valor na farmácia, uma vez que existem muitas marcas 

e gamas de produtos de dermofarmácia e cosmética que têm vindo a ganhar importância na 

sociedade, já que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos utentes.  Os farmacêuticos 

estão em constante atualização sobre os novos produtos, para poder dar uma opinião fundamentada 

aos utentes. A frequência com que dispensei estes produtos foi alta. 

 

6.3. Dispositivos Médicos  

Dispositivo médico é definido como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada põe esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: 

o Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

o Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou uma 

deficiência; 

o Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

o Controlo da conceção [7] 

Os dispositivos médicos e o material de ortopedia são produtos bastante requisitados na FCC, 

nomeadamente: as almofadas ortopédicas, as cadeiras de rodas, muletas, meias de compressão, 

sapatos ortopédicos, compressas esterilizadas e, frequentemente, sprays nasais de soluções 

hipertónicas e isotónicas. 

No caso das meias de compressão, devem-se experimentar antes da sua compra, sendo que o 

profissional mede 3 perímetros específicos na perna (tornozelo, joelho e início da coxa). Esta 

medição deve ser feita de manhã, pois a perna ainda não apresenta o inchaço que pode ser comum 
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no final do dia. Tive oportunidade de assistir às medições respetivas, bem como dispensar vários 

tipos de dispositivos médicos.  

 

6.4. Medicamentos de uso veterinário 

São medicamentos de uso veterinário todos os medicamentos que possuem propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do animal, com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas[8]. 

Na FCC não surgiram muitas oportunidades para dispensar medicamentos de uso veterinário. 

No entanto, quando apareciam utentes a pedir anti-parasitários para cão ou gato, foi possível dar um 

aconselhamento geral sobre a correta posologia e modo de administração ou uso.  

 

7. Serviços prestados na farmácia Castro Carneiro 

7.1. Determinação de parâmetros bioquímicos 

Na FCC é possível determinar os parâmetros de glicemia, colesterol total, triglicerídeos e 

pressão arterial. Existe material para punção capilar (lancetas) e material de limpeza, dispositivos de 

leitura e tiras para a glicemia e colesterol, de diferentes laboratórios (ex: OneTouch®), bem com o 

tensiómetro de braço digital. 

No rastreio cardiovascular que realizei durante o meu estágio, pude realizar as medições de 

pressão arterial, colesterol total e glicemia, bem como dar aconselhamento sobre o estilo de vida e 

sobre as preocupações com os parâmetros em questão. Os valores eram sempre apontados em 

cartões individualizados para dar ao utente. 

 

7.2. Administração de injetáveis 

A administração de injetáveis consiste em administrar ao utente vacinas (ex: gardasil®; 

influvac®), soluções intramusculares anti-inflamatórias e analgésicas, injeções de insulina, entre 

outras, garantindo tempo, comodidade e qualidade do serviço ao utente que realize a administração 

na farmácia.  

Este serviço é feito pelos farmacêuticos que possuem formação para a atividade mencionada, 

tendo-me sido permitido assistir a algumas preparações de injetáveis e a sua administração a 

utentes.  

 

7.3. Serviços Holon® 

A FCC faz parceria com a empresa Farmácias Holon®, adquirindo no seu espaço os seus 

serviços farmacêuticos e não farmacêuticos, nomeadamente: Serviço de Dermofarmácia; Serviço de 

Podologia; Serviço de Nutrição e Serviço do Pé diabético.  Já no final do meu estágio, começar-se-

iam a divulgar os serviços de Preparação Individualizada do Medicamento e de Consulta 

Farmacêutica Holon. 

O Serviço de Dermofarmácia consiste numa avaliação do tipo de pele do rosto e couro 

cabeludo, bem como no aconselhamento sobre diversos produtos de farmácia que podem ser 

utilizados pelos utentes, para melhoria e manutenção da pele. 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Luísa Silva | Relatório de Estágio Profissionalizante  16 

O Serviço de Podologia permite aos utentes a avaliação do pé e a realização da higiene e 

cuidado do pé. Permite também a prevenção e tratamento de certas patologias, através de um 

aconselhamento sobre cuidados a ter. 

O Serviço de Nutrição é um serviço completo, que permite a avaliação da alimentação/dieta do 

utente assim como do seu estado físico e composição corporal. Este serviço é especialmente 

indicado para quem possui problemas de excesso de peso, doenças metabólicas, como a diabetes 

mellitus, e problemas cardiovasculares (ex: hipertensão arterial), mas pode ser dado a qualquer 

utente que queira aprimorar a sua alimentação. É também indicado para as situações de problemas 

gastrointestinais, como a obstipação, uma vez que permite o aconselhamento sobre os melhores 

alimentos a ingerir.  

O Serviço de Pé diabético é um serviço preventivo, que avalia o tipo de pé na primeira 

marcação e que permite afirmar se o utente possui pé diabético ou não. Nas marcações seguintes, 

iniciam-se os tratamentos e cuidados com o pé. É indicado para utentes com diabetes mellitus, em 

especial utentes idosos ou que apresentem feridas, calosidades e deformações do pé (ex: presença 

de Hallux valgus). Este último serviço foi implementado no início do meu estágio, sendo possível 

assistir à formação sobre o mesmo, fornecida pelo enfermeiro responsável pelo serviço. O processo 

de avaliação do pé diabético é um processo simples, feito na primeira marcação com o serviço, e 

consiste num diagnóstico simples da neuropatia diabética. Se existir esta condição, o doente estará 

insensível à dor e ao toque, o que poderá levar a uma negligência aquando do aparecimento de uma 

ferida no pé.  

 

7.4. Recolha de produtos de farmácia e radiografias 

Na FCC é possível recolher os medicamentos e produtos de farmácia não mais utilizados pelos 

utentes ou que passem do prazo de validade, bem como as suas embalagens primárias e 

secundárias, sendo o material colocado em caixotes específicos da VALORMED®. Estes produtos 

são entregues às estações de tratamento adequadas, tanto para reciclagem como incineração. 

As radiografias sem valor de diagnóstico ou com mais de 5 anos podem também ser entregues 

na farmácia, de modo isolado.  

 

8. Formações durante o estágio 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de participar em muitas formações teóricas e práticas 

relativas a diferentes grupos e laboratórios, sendo estas uma mais valia para o meu conhecimento 

como futura farmacêutica.  

Das formações presenciadas, tanto na farmácia como em outros locais específicos, destacam-

se os laboratórios CantabriaLabs®; Bioderma®, ISDIN®; PharmaNord®; Tilman®, cpch® (espaço 

veterinário); Thèa® e Perrigo®. 

Dentro das formações gerais sobre várias gamas do laboratório, posso referir: CantabriaLabs®, 

com formação sobre produtos capilares para a alopecia, para tratamento de acne e para problemas 

dermatológicos (como a psoríase e a dermatite seborreica); Bioderma®, com formação geral de todos 

os produtos dermatológicos da marca, bem como uma formação prática, para testar os próprios 
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conhecimentos; ISDIN®, com formação sobre os diversos produtos da marca, nomeadamenteas 

gamas de protetores solares. 

Em relação à formação PharmaNord®, abordaram-se os suplementos Bioactivo®: suplementos 

de Magnésio, Crómio, Zinco, Coenzima Q10, Arroz vermelho, entre outros.  

Já nos produtos da Tilman®, deu-se uma visão geral sobre os seus suplementos 

fitoterapêuticos. 

Em relação à formação cpch®, foram referidos os antiparasitários e anticoncepcionais para cão 

e gato, e em que situações se deveriam utilizar. 

Na formação sobre a marca Hyabak® pude aprender sobre as gotas oculares e sobre o 

mecanismo deste tipo de dispositivo médico.       

Em anexo, seguem-se os certificados de presença em algumas destas formações. 

 

9. Conclusão 

No final de toda a experiência que obtive com o estágio em farmácia comunitária, posso afirmar 

que os meus conhecimentos teóricos foram consolidados com a prática e que aprendi sobre várias 

vertentes importantes na farmácia, destacando o aconselhamento farmacêutico, o trabalho em 

equipa, a gestão da farmácia, o marketing e a publicidade, a atualização dos conhecimentos e a 

posição do farmacêutico na sociedade. 

O papel do farmacêutico continuará a ser de extrema importância, uma vez que é dos primeiros 

profissionais de saúde a contactar com o doente, devendo este contacto consistir numa abordagem 

aberta, responsável e compreensiva, para o melhor esclarecimento possível ao utente. 
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Parte II 
 

Projeto nº1 - Divulgação do Serviço de Nutrição e do Serviço do Pé diabético 

1. Introdução ao projeto 

No âmbito de promover uma melhor divulgação dos serviços prestados pela Farmácia Castro 

Carneiro (FCC), nomeadamente aquele que tinha pior adesão (Serviço de Nutrição) e o serviço mais 

recente (Serviço do Pé Diabético), achei conveniente proceder à divulgação dos mesmos para 

garantir a adesão aos serviços, baseando-me em meios de divulgação em papel (Poster e flyers 

informativos) e realizando um rastreio cardiovascular (RC) à população em geral que frequenta a 

FCC. 

As informações de ambos os meios de divulgação são pertinentes no âmbito do 

desenvolvimento do projeto, uma vez que melhoram a literacia em saúde e permitem uma maior 

capacidade de autocrítica em termos de saúde individual, por parte dos utentes. A consciencialização 

sobre os  problemas de saúde e sobre a necessidade de atuação sobre os mesmos é o primeiro 

passo para melhorar a saúde geral da população.   

 

2. Enquadramento Teórico 

Os Serviços farmacêuticos e de saúde geral prestados hoje em dia, nas farmácias 

comunitárias, são uma mais valia para a população portuguesa, uma vez que aproximam os 

farmacêuticos da realização de cuidados de saúde à população nestes locais, sendo estes serviços 

abrangidos pelas lei, segundo a Portaria nº97/2018[9]. A prática de cuidados de saúde primários 

engloba, segundo a Organização Mundial de Saúde, ir de encontro às necessidades de saúde dos 

indivíduos e das comunidades, através de cuidados de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação, ao longo da vida.[10] 

Segundo um estudo de 2015 sobre o valor social e económico das intervenções dos 

farmacêuticos em farmácias comunitárias, os serviços prestados nas mesmas permitem um aumento 

da qualidade de vida dos portugueses em cerca de 8.3%, estimando-se o aumento deste valor no 

futuro e destacando-se a diminuição dos custos a nível de consultas médicas e 

urgências/internamentos hospitalares.[11]  

 

3. Introdução teórica aos temas associados ao projeto 

3.1. Obesidade 

A obesidade é uma doença altamente prevalente a nível mundial, tendo-se estimado em 2016 

que mais de 650 milhões de indivíduos adultos eram obesos, uma percentagem aproximada de 

34.21% dos 1.9 mil milhões de adultos com excesso de peso[12]. 

Esta patologia é definida pelo IMC do indíviduo, que se traduz na razão entre o peso corporal 

(em Kg) e o quadrado da altura (em metros).  No caso da pessoa adulta, o excesso de peso 

corresponde a um IMC  ≥  25, enquanto que a obesidade define-se quando o IMC ≥ 30[13]. Na tabela 

seguinte (tabela I), encontram-se os valores referentes à classificação para excesso de peso e para o 

grau de obesidade no adulto[13]: 
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Tabela I - Classificação segundo a OMS para o excesso de peso e obesidade. 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Peso Normal 18.5 - 24.9 

Excesso de peso 25.0 – 29.9 

Obesidade Classe I 30.0 – 34.9 

Obesidade Classe II 35.0 – 39.9 

Obesidade Classe III ≥ 40 

 

Dentro das principais razões pelas quais os indivíduos podem vir a sofrer de obesidade, 

salientam-se o sedentarismo e a falta de exercício físico, bem como a ingestão voluntária, em 

excesso, de gorduras saturadas e hidratos de carbono. No entanto, vários fatores podem ter impacto 

no seu surgimento, como a predisposição genética (adaptações persistentes a nível hormonal, 

químico e metabólico, que favorecem o aumento do peso e desfavorecem a perda de peso), a toma 

de certos medicamentos e todos os fatores socio-económicos e culturais, que valorizam uma ingestão 

em excesso de alimentos, nomeadamente os alimentos processado[14]. 

O decorrer de uma obesidade não tratada, predispõe a doenças como: doenças 

cardiovasculares (ex: enfarte do miocárdio e acidente vascular cerebral), Diabetes mellitus tipo 2, 

síndrome metabólico, osteoartrite, apneia obstrutiva do sono e diferentes tipos de cancro, o que 

condiciona a qualidade de vida e o índice de mortalidade das populações[14]. 

 

3.2. Dislipidemia 

3.2.1 Colesterol 

O colesterol é uma molécula sintetizada pelo organismo humano, mas que provém de igual 

modo dos lípidos da dieta. É importante para várias vias metabólicas, uma vez que é precurssor dos 

lípidos.[15] 

A lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a lipoproteína de alta densidade (HDL) consistem 

em transportadores dos lípidos (nomeadamente o colesterol) para diferentes tecidos no organismo, 

sendo que a determinação dos seus níveis em conjunto permite a determinação do Colesterol Total. 

A LDL está associado ao aparecimento de doença cardiovascular, por relacionar-se com a 

aterosclerose, ao contrário da HDL, lipoproteína que transporta o colesterol para o fígado e permite o 

seu metabolismo e eliminação.[15] 

Os nutrientes que fazem aumentar significativamente a LDL no organismo são os lípidos 

saturados (usualmente encontrados na gordura animal como a carne, o leite ou lacticínios), os ácidos 

gordos trans (presentes em alimentos fritos, margarina, bolachas, entre outros) e o colesterol 

propriamente dito, que deriva de produtos de origem animal. A molécula de colesterol não influencia 

significativamente os níveis de Colesterol total no sangue, ao contrário das gorduras saturadas, que 

podem ter maior influência no aumento dos valores de colesterol total por aumento da LDL.[16,17] 

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), os valores para o Colesterol total ≥ 190 mg/dL são 

considerados elevados para a população adulta em geral e deve ser feita uma monitorização.[18]  
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3.2.2. Dislipidemias primária e secundária 

A dislipidemia consiste na ocorrência da alteração das concentrações lipídicas no organismo, 

sendo caracterizada pelo aumento nos níveis sanguíneos de colesterol total, colesterol LDL ou 

triglicerídeos, ou pela diminuição do colesterol HDL.[19] Existem causas distintas para o aparecimento 

de dislipidemia, dividindo-se em dois diferentes grupos: Dislipidemias primárias, causadas por 

alterações genéticas que modificam o metabolismo lipídico e Dislipidemias secundárias, que estão 

associadas à diabetes mellitus, uso de medicação, hipotiroidismo, excesso de consumo de álcool, 

entre outros[20]. 

A dislipidemia é um fator de risco cardiovascular, pelo que se tem tomado atenção na 

monitorização deste tipo de situações clínicas. Apesar das dislipidemias primárias serem bastante 

comuns, a monitorização de uma dislipidemia através de mudanças no estilo de vida apoia a redução 

do risco cardiovascular e o risco de surgirem doenças associadas, como a obesidade e a diabetes.[21] 

 

3.2.3. Benefícios da alimentação na colesterolemia 

Existem alimentos que permitem a redução do colesterol total, colesterol LDL e triglicerídeos, 

facilitando a monitorização da dislipidemia: 

a) Chá verde: 

O chá verde possui catequinas que são responsáveis pela ação antioxidante, impedindo a 

oxidação das lipoproteínas LDL, o que permite uma redução da formação das placas de 

aterosclerose e consequente redução do risco cardiovascular. Existe a possibilidade do chá verde 

impedir a absorção intestinal dos lípidos, por impedimento de formação de micelas. Os níveis de 

colesterol LDL e colesterol total são reduzidos de forma pouco significativa com a toma.[22] 

b) Fibras solúveis: 

As fibras solúveis  conseguem ligar-se ao colesterol e aos ácidos biliares, inibindo a sua 

absorção intestinal e aumentando a sua excreção por redução do tempo de trânsito intestinal. Estão 

presentes na aveia e cevada, bem como nas frutas (ex: laranja e pêra), cenoura, couve e feijão.[22] 

Numa dieta que forneça entre 25 a 40g de fibra total por dia, quantidades entre 7 a 13g de fibra 

solúvel são bem toleradas e recomendadas pela sua eficácia[21]. 

c) Esteróis vegetais: 

Os esteróis vegetais estão presentes em diversas plantas e possuem uma estrutura 

semelhante ao colesterol, competindo com o mesmo na absorção intestinal.[22] Está indicado que o 

consumo diário de 2g destes compostos permite uma redução entre 7 a 10% do colesterol LDL e 

total. A ingestão diária destes compostos no Norte da Europa situa-se nos  250mg/dia, e nos países 

mediterrâneos em 500mg/dia [21]. 

c) Ácidos gordos omega-3: 

Acidos gordos n-3-poliinsaturados como o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosa-

hexaenóico (DHA) são compostos presentes no peixe e outros animais marinhos. O óleo de peixe 

tem demonstrado resultados na diminuição dos triglicerídeos, podendo ser dada esta suplementação 

em casos de hipertrigliceridemia.[22] A ingestão de 2 a 3 g por dia  reduz os níveis de triglicerídeos em 

cerca de 30% [21]. 
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d) Outras soluções: 

 Alho (Alicina), o arroz vermelho (monocolina K), as macroalgas e os probióticos contribuem 

também para a redução do colesterol total e do colesterol LDL. 10 mg de Alicina diários reduzem em 

5% o colesterol total; 1,2 a 4,8g de arroz vermelho permite uma redução de colesterol LDL em 20 a 

30% e redução de triglicerídeos em 10 a 20%.[21, 22] 

 

3.3. Diabetes mellitus  

A diabetes mellitus é uma doença bastante prevalente a nível mundial, sendo que em 2017 

aproximadamente 425 milhões de adultos possuíam diabetes, estimando-se a existência de um 

aumento para 629 milhões, até ao ano de 2045[23]. Em Portugal, a prevalência estimada para a 

população portuguesa, em comparação aos países europeus, é superior a 9%.[24]  

A forma mais comum desta doença é a diabetes tipo 2, doença adquirida  que está associada a 

uma resistência à insulina e diminuição parcial da secreção da insulina, levando à hiperglicemia.[25] A 

diabetes tipo 2 pode ser prevenida através de alterações no estilo de vida, que se baseiam numa 

redução do excesso de peso, obesidade e inatividade física e na eliminação de dietas não 

saudáveis.[26]  

A diabetes está associada a inúmeras complicações que provêm de alterações nos níveis de 

glicemia.[27]  

3.3.1. Complicações crónicas da diabetes: 

A maneira mais eficaz de reduzir a probabilidade de ocorrência de complicações, tanto na 

diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, é a monitorização ótima dos valores de glicemia, para que 

estes se mantenham em valores de normoglicemia, o mais cedo possível no decorrer da doença[27].  

As complicações crónicas derivam de danos nos vasos sanguíneos, causados pela 

hiperglicemia, sendo as complicações microvasculares as mais frequentes.[27] 

a) Danos microvasculares [27, 28, 29]: 

São consideradas lesões microvasculares as lesões presentes nos vasos sanguíneos de 

menor diâmetro, que levam a: retinopatia; edema da mácula; cataratas no idoso e perda de visão; 

nefropatia (ex: doença renal crónica); neuropatia diabética e dor neuropática.  

O pé diabético é uma condição associada às duas últimas lesões, apresentando sintomas 

como ausência de dor e sensibilidade, formação de calosidades e presença de úlceras. O tabagismo 

pode influenciar o agravamento do pé diabético. 

b) Danos macrovasculares: 

As lesões macrovasculares ocorrem em vasos sanguíneos maiores, como as artérias, e podem 

surgir sobre a forma de aterosclerose e doenças cardiovasculares como enfarte do miocárdio e 

acidente vascular cerebral[29].  

A ocorrência de dislipidemia associada à diabetes (e posterior aterosclerose) surge da 

resistência à insulina e da consequente hiperinsulinemia de compensação, interferindo com as 

concentrações lipídicas no sangue. Na maior parte dos casos, ocorrem situações de 

hipertrigliceridemia, por aumento dos ácidos gordos livres (devido a uma inibição reduzida da lipase 
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sensível a hormonas e aumento da lipólise) e consequente aumento de secreção da lipoproteína de 

muito baixa densidade (VLDL) do fígado. As VLDL, ao degradarem-se, aumentam os níveis de small 

dense LDL, que são mais aterogénicas.  A hipertrigliceridemia é, por isso, das principais causas do 

aumento acrescido de risco cardiovascular nos diabéticos.[30]  

A diminuição da função renal (nefropatia) pode também levar a lesões macrovasculares, uma 

vez que a proteinúria e a hipoalbuminemia aumentam o colesterol LDL e a disfunção renal diminui os 

níveis de colesterol HDL.[30]  

c) Outras complicações associadas: 

Associado às lesões vasculares, existe a possibilidade de ocorrer impotência sexual no 

homem, problemas cognitivos, aumento de risco de depressão e problemas gastrointestinais.[29] 

 

3.3.2. Glicemia 
A glicemia é um fator crucial no diagnóstico e monitorização da diabetes, pelo que a medição 

dos valores de glicemia serve de alerta às populações. Na seguinte tabela (tabela II), salientam-se os 

valores de referência para glicemia, nas diferentes condições clínicas [31,32]. 

Tabela II - Valores de referência para a glicemia em jejum e pós-pandrial. 

  

Glicemia em jejum 

 

Glicemia 2h após refeição 

Normal 70 - 110 mg/dL 70 - 140 mg/dL 

Pré-diabetes 110 - 126 mg/dL 140 - 200 mg/dL 

Diagnóstico de diabetes > 126 mg/dL > 200mg/dL + sintomas 

clássicos de diabetes 

 

 

3.4. Hipertensão arterial  

A hipertensão arterial é um fator de risco cardiovascular que, associado a outras doenças, 

pode levar à ocorrência de doença ou episódio cardiovascular.  

Esta é definida quando existem valores superiores ou iguais a 140/90mmHg, sendo que se a 

pressão diastólica for inferior a 90 mmHg e a sistólica superior ou igual a 140mmHg, existe 

hipertensão sistólica isolada. Valores inferiores a 120/80mmHg são considerados ótimos para a 

população, sendo o objetivo terapêutico para indivíduos com Diabetes mellitus, doença renal crónica, 

doença/evento cardiovascular e pressão arterial normal-alta (130-139/85-89mmHg) com mais 3 

fatores de risco, uma pressão arterial inferior a 130/80mmHg. [33,34]  

No caso dos diabéticos com idade > 65 anos o objetivo para a pressão arterial sistólica é entre 

130 a 139 mmHg.[35] 

 

3.5. Impacto da alimentação na saúde global 

Está comprovado cientificamente que o cuidado com a alimentação no quotidiano melhora o 

estado de saúde dos indivíduos, tanto a nível mental como físico. A definição de uma boa 

alimentação consiste na existência de uma dieta variada, equilibrada e controlada. As calorias 
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ingeridas devem estar em equilíbrio com a energia gasta no dia-a-dia e não devem exceder os 30% 

em gorduras saturadas, para que não haja ganho de peso em excesso. Também se deve ingerir 

menos de 10% de açúcares livres.[36] 

Como já referido anteriormente, uma alimentação adequada pode ajudar a prevenir certas 

doenças, tais como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.  

O sono é também um aspeto que pode ser melhorado através de mudanças alimentares, uma 

vez que a adesão a dietas mediterrâneas, por exemplo, permite uma menor probabilidade de 

ocorrência de insónia ou sintomas de insónia associados a um menor tempo de sono. A qualidade do 

sono (testada por polissonografia) está também relacionada com o tipo de alimentação, sugerindo 

que o tempo referente ao sono profundo está positivamente relacionado com maior ingestão de 

fibras, ao contrário de uma maior ingestão de gorduras saturadas.[37] 

Em termos de saúde mental, há estudos que indicam que a obesidade é um fator de risco 

elevado para comorbidades como a depressão, doença de Alzheimer, ansiedade e outras 

psicopatologias. De igual modo se salienta a dieta mediterrânea, que possui um efeito protetor em 

termos de ocorrência de doença mental, comparativamente às dietas orientais ou com alimentos 

altamente processados. Os défices cognitivos estão também associados a uma má regulação dos 

níveis de glucose no sangue.[38] 

 A redução do excesso de peso e da obesidade melhora a condição física e a mobilidade do 

indivíduo. A obesidade e a diabetes tipo 2, podem ser fatores influenciadores para o surgimento de 

osteoartrite, pelo que a prevenção dos primeiros, com mudanças alimentares e atividade física, é 

bastante importante. A diabetes tipo 2 também predispõe a uma perda de massa muscular, o que 

leva a uma diminuição ou perda da mobilidade.[39] 

3.6. Medidas não farmacológicas para controlo e diminuição do risco cardiovascular [21, 35, 40]  

Exercício físico: É recomendado 30 a 60 minutos de exercício físico diário, na maior parte dos 

dias da semana. 

Perda de peso: Atingir um IMC entre 20 - 25 kg/m2 e um perímetro de cintura abdominal <94 

cm no homem e <80cm na mulher. 

Dieta: Pobre em gorduras trans e saturadas; rica em vegetais, fruta e cereais integrais. Incidir 

em dietas mediterrâneas, com azeite, que reduzem o risco cardiovascular e melhoram o controlo 

glicémico e as concentrações lípidicas no sangue. 

Tabagismo: Cessação tabágica (tabagismo ativo e passivo), de modo a diminuir o risco 

cardiovascular. 

Consumo de Álcool: O consumo de álcool ≤ 10g/dia é aceitável, se os valores de triglicerídeos 

não estiverem elevados.  

Consumo de Sal: É recomendado um consumo de sal diário  aproximado de 5 g, na população 

em geral e nos hipertensos, minimizando a ingestão de alimentos com elevadas quantidades de sal. 
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4. Objetivos do Projeto 

O objetivo principal do projeto consistiu em aumentar a adesão dos utentes ao serviço com pior 

adesão (Serviço de Nutrição) e ao mais recente (Serviço do Pé Diabético), através de um 

melhoramento da literacia em saúde dos utentes. 

O Poster teve como objetivo abordar à população as principais patologias, em termos de 

prevalência e impacto mundial, relacionadas com uma má alimentação (obesidade, diabetes mellitus 

e dislipidemia), quais as consequências positivas de uma boa alimentação e quais as consequências 

negativas, a longo prazo, na evolução das patologias acima mencionadas. 

Os flyers informativos permitiram informar sobre o colesterol, a glicemia e a pressão arterial, 

com o objetivo de incentivar a uma melhor auto-monitorização pelos utentes dos valores referentes. 

O RC teve como objetivo comunicar a existência dos serviços de modo a aumentar a adesão 

aos mesmos e encaminhar os utentes, se assim fosse plausível, para uma avaliação de nutrição com 

o nutricionista em horário de serviço nesse dia.   

5. Métodos de divulgação 

a) Poster informativo: O Poster permitiu informar os utentes sobre as principais patologias 

que podem estar associadas a um mau controlo nutricional (obesidade, diabetes, dislipidemia) e das 

suas consequências/complicações, bem como informar sobre a importância de uma boa alimentação. 

O serviço de nutrição é aqui referenciado para que a população possa associar uma boa alimentação 

a este serviço. Do mesmo modo, é possível referenciar o Serviço do Pé Diabético, uma vez que uma 

das maiores complicações da diabetes mellitus, se esta não é corretamente controlada, é a evolução 

para pé diabético. Foi utilizada uma linguagem científica, mas adequada à população que frequenta a 

farmácia, sendo a maior parte dos termos habituais no quotidiano. Foi ainda mencionado um caso 

clínico de sucesso de uma utente que frequentava o mesmo Serviço de Nutrição. No anexo 5, é 

possível visualizar o poster informativo descrito. A divulgação do poster informativo foi feita durante 2 

semanas, na semana prévia à realização do RC e na semana concomitante, de modo a informar e 

captar a atenção dos utentes. Foi colocado na montra da farmácia, em tamanho de papel A2, junto à 

entrada, para que pudesse ser visualizado mais facilmente. 

Foi descrito no poster informativo um caso prático do Serviço de Nutrição da FCC, que 

demonstra concretamente o sucesso deste serviço. De forma resumida, apresentei o caso de uma 

utente de 44 anos, com obesidade classe II (IMC = 35.9), que frequentou o serviço de nutrição a partir 

de janeiro de 2018 e, passado cerca de 11 meses, conseguiu perder um total de 22kg. Esta perda de 

peso foi alcançada devido a mudanças nos hábitos alimentares, que eram anteriormente 

considerados não saudáveis. O Serviço de Nutrição permitiu não só alterar a dieta diária da utente, 

como também fornecer informação sobre mudanças no estilo de vida, nomeadamente incentivar à 

prática de exercício físico.   

b) Flyers informativos sobre Glicemia e Pressão Arterial: Os flyers informativos realizados 

no âmbito do RC, serviram de suporte para fornecer informação aos indivíduos rastreados, como 

referido anteriormente. A informação descrita é sucinta e resumida, de modo a tornar a sua leitura 

mais apelativa. Nos flyers não foi referido as alterações alimentares específicas, uma vez que isso 
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seria feito pelo nutricionista. Decidi abordar os valores de referência para glicemia e pressão arterial e 

medidas não farmacológicas para diminuição do colesterol total.  

As informações mencionadas nos flyers informativos (flyer sobre o colesterol e flyer sobre 

glicemia e pressão arterial) estão apresentadas nos anexos 6 e 7. 

c) Rastreio Cardiovascular: O RC foi realizado no dia 9 de Abril, a partir das 10h da manhã 

até às 19h da tarde, de forma gratuita e a todos os utentes que quisessem participar. Os rastreios 

poderiam ser agendados previamente, uma vez que, durante as duas semanas anteriores, eu e a 

equipa estivemos a divulgar o RC durante o atendimento ao balcão e a realizar marcações. Estas 

foram posteriormente confirmadas através de chamada telefónica, no dia anterior ao rastreio. No 

entanto, a maior parte dos utentes que participou no mesmo não realizou marcação prévia. 

O RC foi realizado num dos gabinetes da farmácia, tendo todo o material necessário para a sua 

execução. Para além dos flyers informativos, bem como flyers sobre os Serviços de Nutrição/Pé 

Diabético e flyers sobre o colesterol, organizei o material de punção e de avaliação dos parâmetros 

biquímicos: tiras de glicemia e colesterol, dispositivo de leitura dos valores bioquímicos, lancetas para 

punção, lixo para material cortante/orgânico, tensiómetro digital de braço, compressas esterilizadas e 

álcool a 70%, cartões para apontamento dos valores dos parâmetros de cada utente  e, por fim, uma 

ficha com os valores individuais dos utentes (de forma anónima). O gabinete e o material utilizado 

podem ser visualizados no anexo 8. 

Esta última ficha consistia em informação relevante para uma análise da condição do utente, 

tendo como objetivo um melhor encaminhamento para os serviços de nutrição e de pé diabético. A 

informação, em tabela, incluía: Sexo; Idade; patologias; medicação relevante; tipo de dieta (exemplo: 

variada; equilibrada; etc); nº de refeições por dia; valores de glicemia, colesterol total e pressão 

arterial. 

  O encaminhamento para a avaliação do pé diabético seria indicado por mim a utentes 

diabéticos e que estivessem em maior risco de desenvolver ou que já tivessem desenvolvido 

complicações associadas à diabetes. 

Durante o dia do rastreio foi colocada uma mesa decorativa, no espaço de atendimento,  com 

panfletos informativos sobre os serviços referidos anteriormente, bem como suplementos alimentares 

para a redução do Colesterol total (ex: suplemento da Cholesfytol®), como observado no anexo 8.  

Em alguns momentos do dia, nos quais não me encontrava no gabinete, pude interagir com os 

utentes junto da mesa e divulgar o rastreio, para que estes participassem do mesmo.  

6. Resultados e Discussão 

a) Poster informativo: Durante o período em que foi exposto, reparei que alguns utentes e 

várias pessoas que estavam apenas de passagem no espaço exterior à farmácia, paravam para ler o 

poster, mostrando o seu interesse e curiosidade pelos temas. Alguns utentes referiam, aquando do 

atendimento farmacêutico, que deviam ganhar um cuidado com a sua alimentação e que o serviço de 

Nutrição poderia ser uma boa escolha para alterar o seu estilo de vida. Para uma melhor percepção 

do impacto do poster, seria necessário ter prolongado a sua exposição na farmácia e registar as 

opiniões gerais dos utentes. 
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b) RC: No final do dia do RC foi possível realizar 16 rastreios, todos com medições para 

glicemia, colesterol e pressão arterial. 

 

Interpretação dos valores bioquímicos:

Em termos de interpretação dos valores

bioquímico mais discrepante nos utentes, em relação aos valores normais, correspondia ao do 

colesterol total. Apesar dos valores serem quase todos em situação pós

influenciar os níveis de LDL dos utentes, o colesterol total não é significativamente afetado pela 

ingestão de alimentos prévios à medição, uma vez que estudos indicam que o perfil lipídico diário é 

alterado modestamente após a ingestão de alimentos. No entanto, existem casos raros d

que apresentam ''respostas exageradas" à ingestão de lípidos

Sendo assim, 68,75% dos utentes (11

Colesterol total ≥ 200 mg/dL, o que pode indicar uma alimentação diária prolongada mais rica em 

gorduras trans e saturadas e à existência de uma dislipidemia, como já referido anteriormente. Estes 

utentes foram aconselhados a procurar informação médica de modo a avaliar o s

Utilizei a referência de 200mg/dL, uma vez que entre 200 

valores de risco moderado e ≥ 240 mg/dL é considerado risco elevado

No gráfico seguinte (gráfico I)

de colesterol[42]: 

Gráfico I - Valores de Colesterol

Em relação à glicemia, dois utentes em regime pós

mg/dL, o que pode indicar pré-diabetes. Sugeri a avaliação nutricional nestes casos.
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No final do dia do RC foi possível realizar 16 rastreios, todos com medições para 

glicemia, colesterol e pressão arterial.  

Interpretação dos valores bioquímicos: 

Em termos de interpretação dos valores bioquímicos, pude concluir que o parâmetro 

bioquímico mais discrepante nos utentes, em relação aos valores normais, correspondia ao do 

colesterol total. Apesar dos valores serem quase todos em situação pós-pandrial, o que pode 

dos utentes, o colesterol total não é significativamente afetado pela 

ingestão de alimentos prévios à medição, uma vez que estudos indicam que o perfil lipídico diário é 

alterado modestamente após a ingestão de alimentos. No entanto, existem casos raros d

ageradas" à ingestão de lípidos[41]. 

assim, 68,75% dos utentes (11 indivíduos de um total de 16) possuíam valores de 

200 mg/dL, o que pode indicar uma alimentação diária prolongada mais rica em 

e saturadas e à existência de uma dislipidemia, como já referido anteriormente. Estes 

procurar informação médica de modo a avaliar o s

Utilizei a referência de 200mg/dL, uma vez que entre 200 - 239 mg/dL os valores são considerados 

240 mg/dL é considerado risco elevado[42]. 

(gráfico I), é apresentado o nº de indivíduos e os valores para o parâmetro 

Valores de Colesterol (em mg/dL) total de todos os utentes rastreados.

 

 

, dois utentes em regime pós-pandrial apresentaram valores > 140 

diabetes. Sugeri a avaliação nutricional nestes casos.

apresentados os valores de cada participante: 

< 200 200 - 239 ≥ 240

Colesterol total em mg/dL

Colesterol Total

26 

No final do dia do RC foi possível realizar 16 rastreios, todos com medições para 

bioquímicos, pude concluir que o parâmetro 

bioquímico mais discrepante nos utentes, em relação aos valores normais, correspondia ao do 

pandrial, o que pode 

dos utentes, o colesterol total não é significativamente afetado pela 

ingestão de alimentos prévios à medição, uma vez que estudos indicam que o perfil lipídico diário é 

alterado modestamente após a ingestão de alimentos. No entanto, existem casos raros de indivíduos 

indivíduos de um total de 16) possuíam valores de 

200 mg/dL, o que pode indicar uma alimentação diária prolongada mais rica em 

e saturadas e à existência de uma dislipidemia, como já referido anteriormente. Estes 

procurar informação médica de modo a avaliar o seu perfil lipídico. 

239 mg/dL os valores são considerados 

, é apresentado o nº de indivíduos e os valores para o parâmetro 

total de todos os utentes rastreados. 

pandrial apresentaram valores > 140 

diabetes. Sugeri a avaliação nutricional nestes casos. No gráfico II são 
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Gráfico II - Valores de glicemia (em mg/dL) de todos os utentes rastreados. 

 

 

No caso da pressão arterial,  a pressão sistólica é aquela que mais apresenta valores acima 

dos valores de referência[35], como verificado no gráfico III.  

Gráfico III - Valores de pressão arterial sistólica e diastólica (mmHg) de todos os  utentes rastreados. 

 

Das 4 pessoas com problemas/doenças cardiovasculares e que estavam a tomar medicação, é 

possível constatar que dois indivíduos apresentam valores de P.A. acima do recomendado (gráfico 

IV). Nestes casos, aconselhei medidas não farmacológicas para mudar o estilo de vida e sugeri uma 

ida ao médico.   

Gráfico IV - Valores de pressão arterial (mmHg) em indivíduos com doenças cardiovasculares 

e medicados.  
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Objetivos alcançados: 

Em termos de objetivos alcançados, foi possível agendar 3 marcações para avaliação 

nutricional no próprio dia, após o RC, nomeadamente a duas utentes de idade mais avançada (71 e 

72 anos) e que apresentavam uma dieta inapropriada, e a uma utente mais jovem com excesso de 

peso.  

O facto deste serviço não possuir muitos utentes anteriormente (e sendo difícil marcar com 

novos utentes regularmente), reforça a ideia de que o rastreio cardiovascular teve um resultado 

bastante positivo, em termos de dar a conhecer melhor este serviço e de permitir o encaminhamento 

dos utentes para o mesmo. No final da avaliação nutricional, as duas utentes idosas marcaram 

seguimento no Serviço de Nutrição. 

Foi possível inquirir 7 utentes sobre a satisfação acerca do rastreio, após o mesmo, em formato 

de papel, sendo que os comentários foram todos positivos. Em anexo 10, encontra-se um exemplo de 

um inquérito preenchido. 

A equipa da farmácia mostrou-se bastante satisfeita com os resultados alcançados, referindo 

que este tipo de intervenções pode levar a um aumento da adesão aos diferentes serviços da 

farmácia. 

 

Projeto nº 2 - Aconselhamento geral ao utente para tratamento e prevenção da 

Acne 

1. Introdução ao Projeto 

No decorrer da minha experiência de atendimento ao público na FCC, pude constatar que 

vários utentes que se dirigiam à farmácia, nomeadamente jovens adolescentes, tinham o intuito de 

encontrar algo para o tratamento da acne ou para problemas relacionados com a pele acneica. Do 

mesmo modo, algumas mulheres na faixa etária entre os 20 e 40 anos necessitavam de 

aconselhamento para utilização de produtos que tratassem a acne ou diminuíssem as marcas ou 

manchas associadas a esta patologia. 
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 A FCC, sendo uma farmácia  localizada em shopping, e, por isso, de maior dimensão e amplo 

público, é uma farmácia que apresenta uma vasta  gama de cosméticos e produtos de 

dermofarmácia, dos quais se podem salientar os produtos para peles oleosas/mistas ou para peles 

com tendência acneica.   

Tendo estes dois factores em consideração, decidi abordar o aconselhamento geral ao utente 

sobre o tratamento e prevenção da Acne, baseando-me nos produtos de dermofarmácia mais 

solicitados (pertencentes às marcas presentes na FCC), relativos a esta patologia. Dentro das marcas 

e gamas abordadas, constam: Bioderma Sebium® e Bioderma Photoderm®; Avène Cleanance®; La 

Roche Posay Effaclar® e La Roche Posay Anthelios®; Biretix® e Benzac®. 

 

2. Enquadramento teórico 

A acne é uma patologia dermatológica bastante comum e que tem repercussões físicas e 

psicológicas nos adolescentes e adultos. Mais de 95% dos adolescentes rapazes e cerca de 85% de 

raparigas são afetados por esta patologia[43], sendo a patologia da pele mais comum nos EUA, e das 

mais comuns em  Portugal [44,45]. As lesões provocadas pela acne, bem como a sua persistência até à 

idade adulta, incluindo aquela que surge em adulto, levam a uma diminuição da autoestima dos 

indivíduos, podendo causar depressão, ansiedade e inibição social.[43,46] 

3.  Introdução ao tema associado ao projeto 

3.1 "O que é a Acne?" 

Acne vulgar (Acne vulgaris) consiste numa inflamação crónica do aparelho pilossebáceo, 

resultante de uma hiperseborreia induzida por hormonas andrógenas, bem como da alteração na 

queratinização, da proliferação da bactéria Propionibacterium acnes e subsequente inflamação. Esta 

colonização bacteriana é mais frequente nas zonas do rosto, pescoço, peito, ombros e costas, devido 

à quantidade de glândulas sebáceas existentes.[46] Por estar associada à produção de sebo, 

indivíduos com pele oleosa ou mista têm maior probabilidade de desenvolver acne. Em termos de 

fatores extrínsecos, a alimentação pode também predispor à acne, sendo que estudos indicam que a 

ingestão de hidratos de carbono refinados, leite e lacticínios e gorduras saturadas têm uma ação na 

ativação da comedogénese e inflamação. O tabagismo também pode ter influência.[43,46] 

 A acne está dividida em acne ligeira, moderada, e severa, sendo classificada segundo o tipo e 

quantidade de lesões, como demonstra a figura I[43]:  

Figura I - Grau de severidade da acne, consoante as suas formas clínicas no rosto.  
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Os comedões são poros obstruídos da pele devido à retenção de sebo, que podem ser abertos 

(superfície escura) ou fechados (superfície branca). As pápulas consistem em pequenas 

protuberâncias vermelhas e macias e as pústulas em pápulas que possuem pus no interior. 

Os nódulos consistem em grandes, sólidas e dolorosas protuberâncias da pele, presentes na 

acne severa. Já as lesões císticas, consistem em nódulos com pus no seu interior, à superfície.[47] 

 

3.2. Acne juvenil e Acne Tardia 

A acne juvenil consiste na acne que está associada aos adolescentes e jovens adultos, 

maioritariamente devido ao despoletar da puberdade e consequente manifestação hormonal, mas 

mais recentemente se veio a provar que crianças com idades inferiores a 10 anos podem sofrer desta 

patologia [48,49].  A acne afeta 80% dos adolescentes e jovens adultos, sendo comum em raparigas 

com idades próximas dos 12 anos e em rapazes com idades iguais ou superiores a 15 anos (sendo 

os rapazes mais frequentemente afetados durante a adolescência). O declínio desta condição 

costuma ocorrer quando o jovem atinge idades entre os 20 e os 25 anos. [49, 50]  

A acne tardia é a acne que ocorre na mulher e homem adultos, afetando maioritariamente a 

mulher. Pode ser dividida em "persistente" ou "de início tardio", sendo a primeira uma continuação da 

acne da adolescência (caracterizando-se maioritariamente por lesões inflamatórias no queixo, terço 

inferior da face e pescoço, mas também no tronco e ombros). A segunda tem surgimento após os 25 

anos e é mais associada ao ciclo menstrual da mulher, caracterizando-se por lesões inflamatórias 

intermitentes no queixo e região perioral. Fatores como predisposição genética, hormonas, 

cosméticos, fármacos, resistência bacteriana e stress podem potenciar a acne tardia. [50]  

3.3 Tratamento da  Acne  

3.3.1. Grupos terapêuticos[43,49,51] 

No tratamento da acne podem ser utilizadas diferentes substâncias ativas, consoante o tipo de 

acne, nomeadamente queratolíticos e comedolíticos; anti-inflamatórios; antibióticos tópicos; retinóides 

tópicos; antibióticos orais e retinóides orais. O objetivo é prevenir lesões mais graves, como as 

cicatrizes, e novas lesões (limitando a duração da patologia).   

Na acne ligeira, o tratamento consiste maioritariamente na ação antimicrobiana e na ação 

comedolítica, que permite a desobstrução do poro pilossebáceo. Podem ser usados retinóides tópicos 

(exemplos: adapaleno, tretinoína, retinol-beta-glucuronídeo) e/ou outra terapia tópica (ácido azeleico, 

ácido salicílico, peróxido de benzoílo, etc.).  

Na acne ligeira a moderada, são usados anti-inflamatórios, antibióticos tópicos e retinóides 

tópicos.  

Na acne severa, é comum sugerir-se um tratamento sistémico (via oral). Os retinóides orais 

são utilizados na acne severa, mas podem ser usados numa acne  moderada quando o tratamento 

prévio não funciona. A Isotretinoína é primeira linha de tratamento para acne severa e nodular[52]. Os 

antibióticos orais são indicados numa acne moderada a severa, acne que não obteve resultados com 

tratamentos prévios, ou para a acne que envolve várias zonas do corpo.  
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Tanto os retinóides como os antibióticos são sujeitos a prescrição médica[53], sendo importante 

a ida a uma consulta de dermatologia para identificar o tipo de acne e definir o tratamento mais 

indicado. 

 

3.3.2 Seborregulação 

O excesso de sebo de uma pele oleosa é um fator chave no desenvolvimento da acne. No 

entanto, nem todos os indivíduos que apresentam acne possuem hiperseborreia. O sebo presente  

numa pele acneica apresenta lipoperóxidos, derivados da peroxidação do esqualeno da pele, sendo 

estes os responsáveis pela proliferação dos queratinócitos, a sua diferenciação e a consequente 

hiperqueratinização da pele. Os ácidos gordos monoinsaturados também promovem a inflamação e a 

hiperqueratinização.[43] 

A seborregulação pode ser realizada através da aplicação de substâncias ativas na pele. 

 

3.3.3. Limpeza, Hidratação e Proteção solar  

A limpeza é importante no tratamento da acne uma vez que removendo as impurezas, as 

células mortas da pele, o suor e os produtos acumulados à superfície, os produtos de tratamento 

penetram melhor e impede-se a promoção da inflamação e proliferação bacteriana. Pode ser 

realizada por sabões, barras e espumas de limpeza, géis, esfoliantes e surfactantes.[54] 

A hidratação é importante, uma vez que a pele desidratada possui menor quantidade de água e 

produz maior quantidade de sebo (o que pode potenciar a acne), podendo aumentar o nº de células 

mortas à superfície da pele. 

Os hidratantes são constituídos maioritariamente por emolientes, substâncias oclusivas e 

humectantes. Estes compostos permitem a prevenção da irritação e dano na pele, por diminuição da 

perda de água.[55,56] 

A proteção solar elevada para radiação UVA previne a hiperpigmentação pós-inflamatória das 

lesões da acne e o fotoenvelhecimento da pele. O uso de protetor solar durante o tratamento da 

acne, previne o agravamento desta condição, uma vez que os retinóides orais e tópicos, bem como o 

peróxido de benzoílo, permitem a alteração das funções da epiderme e induzem a inflamação da pele 

através de  fotossensibilização da pele.[57] 

Os filtros químicos são preferíveis aos filtros físicos numa pele acneica, uma vez que os 

agentes físicos como ZnO e TiO2 são partículas de maior dimensão, que bloqueiam os poros da pele 

e agravam a acne.[58] 

Em termos de formulação, protetores solares em spray ou gel são preferíveis para peles 

oleosas e acneicas, bem como formulações com partículas microfinas.[58] 

 

3.3.4. Prevenção do agravamento da Acne 

Algumas medidas podem ser feitas de modo a prevenir o aparecimento e agravamento da 

acne, sendo as mais comuns: limpeza suave do rosto[46,47,54,57], de preferência utilizando discos de 

algodão e com pequenos toques sem fricção; evitar o uso de maquilhagem ou produtos cosméticos 

com propriedades comedogénicas (devem ser livres de óleos e não-comedogénicos). Os cosméticos 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Luísa Silva | Relatório de Estágio Profissionalizante  32 

devem ser sempre removidos de noite e ser preferencialmente de composição mineral[54]; evitar o 

contacto com as mãos na pele, nomeadamente em pápulas e pústulas, para que não haja aumento 

de proliferação bacteriana; evitar vestiário que não permita a oxigenação da pele (a P.acnes prolifera 

tendencialmente em ambiente anaeróbio)[46]; evitar exposição solar excessiva [54,57]. 

O estilo de vida agitado e as variações no padrão do sono podem ser potenciais fatores de 

riscos para a ocorrência de acne, devendo-se evitar o stress. O tabagismo deve também ser 

evitado.[43]   

 

3.3.5 Produtos Cosméticos e MNSRM 

a) Produtos de Limpeza 

Bioderma Sébium H2O Água Micelar®: Possui Gluconato de Zinco (anti-inflamatório e 

seboregulador)[59], e microemulsão não deslipidante (ésteres de ácidos gordos biomiméticos, que 

permitem a remoção das impurezas da pele para o disco de algodão)[60].  

Bioderma Sébium Gel moussant®: Possui Sulfato de zinco e Sulfato de cobre, com ações 

purificantes e seborreguladoras.[61] 

Biretix Cleanser®: Possui BIOPEP-15 (antimicrobiano), piroctona olamina (seboregulador) e 

fitoativos adstringentes e anti-inflamatórios.[62]  

Avène Cleanence, Cleansing gel®: Possui monolaurina que permite a regulação do excesso de 

sebo. Diminui as imperfeições ao longo do tempo. [63] 

Biretix Duo®: Possui vitamina E, ácido salicílico, BIOPEP-15 (antimicrobiano) e Retinsphere® 

(Retinoato de Hidroxipinacolona e Glicosferas de Retinol). A tecnologia Retinsphere® permite a 

renovação celular, diminuindo rugas e manchas, regula a formação da tirosinase (para diminuir a 

produção de melanina e consequentes manchas) e evita a obstrução de poros por normalização do 

epitélio. Apesar de possuir retinóides tópicos, é de alta tolerância, não necessitando de prescrição 

médica.[64,65] 

Effaclar Duo®: Possui ácido azelaico, com efeito bacteriostático, anti-inflamatório e 

antiqueratinizante [7]. A manose e a substância procerad permitem o efeito anti-marcas.[66] 

 

b) Tratamento de Acne ligeira a moderada   

Benzac Gel® e Benzac Wash Gel®: O peróxido de benzoílo é responsável por 94% de 

eliminação bacteriana na pele, tendo uma ação altamente antimicrobiana para a P.acnes, e uma ação 

indireta  na queratinização e inflamação. A dose recomendada é de 2.5% ou 5%, sendo um produto 

que pode causar irritação na pele [67]. 

Biretix Tri-active®: Indicado para acne moderada, acne tardia na mulher adulta ou como 

alternativa a retinóides orais. Possui tecnologia Retinsphere®, bem como ácido glicólico e ácido 

salicílico, que funcionam como queratolíticos e queratoreguladores. Possui niacinamida 5% 

(seboregulador e despigmentante). [64,68] 

  

c) Tratamento da Acne moderada a grave 
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Bioderma Sébium Global®: Possui bakuchiol, substância indicada para o tratamento da acne 

inflamatória, para além de possuir ação antioxidante (galhato de propilo) e antimicrobiana. O ácido 

cítrico, o ácido salicílico e os ésteres de alfa-hidroxi-ácido (AHA) permitem uma ação queratolítica. 

Está indicada para acne polimórfica (moderada a grave), podendo ser associado a outros tratamentos 

dermatológicos.[69] 

 

d) Hidratação compensadora da pele após tratamentos dermatológicos 

Bioderma Sébium Hydra® e La Roche Posay, Effaclar H® são utilizados na hidratação 

compensadora, que é indicada para utentes que tenham realizado tratamento oral com retinóides (ex: 

isotretinoína) e que, por isso, apresentem uma pele mais ressequida. No primeiro, as propriedades de 

hidratação são fornecidas  pela glicerina, xilitol e vaselina e o restauro da pele através das ceramidas. 

Também possui efeito calmante (alantoína e enoxolona).[70,71] No segundo, innovation MP-lipids são 

responsáveis pelo restauro da epiderme e a niacinamida oferece um efeito anti-irritante na pele.[72] 

 

e) Matificantes 

Bioderma Sébium MAT Control® e Avène Cleanance MAT Emulsão® são utilizados na 

hidratação e matificação da pele, que consiste na diminuição do excesso de brilho da pele oleosa ou 

mista. No primeiro através da ação do Zinco e Vitamina B6 e seborreguladores[73] e no segundo 

através da monolaurina[74]. Não devem ser usados em pele acneica não oleosa (normal a seca) e 

podem ser aplicados diariamente na pele previamente limpa[73,74]. 

 

f) Produtos de tratamento corporal 

Biretix Ultra Spray® e Benzac Wash® são utilizados para o tratamento da acne ligeira a 

moderada no corpo (ex: costas, peito), sendo que a composição do Biretix Ultra Spray® é semelhante 

à do Biretix Duo® [67, 71]. 

 

g) Protetores Solares 

Bioderma AKN MAT®, Avène Cleanance Sunscreen® e La Roche Posay Anthelios Spray anti-

brilho®, são gamas indicadas para peles oleosas e/ou com tendência acneica. Bioderma AKN MAT® 

e Avène Cleanance Sunscreen® possuem efeitos seboreguladores, antioxidantes e matificantes; La 

Roche Posay Anthelios Spray anti-brilho® possui partículas matificantes, controlando o excesso de 

brilho (sebo, suor e humidade), sendo indicado para pele sensível e tendo propriedades 

antioxidantes. [75,76,77] 

 

4. Objetivos do projeto 

O objetivo principal do projeto foi divulgar aos utentes as medidas de atuação e tratamento da 

acne, bem como dar a conhecer os produtos de farmácia indicados para esta patologia. 

  O folheto informativo foi desenvolvido com o intuito de explicar ao utente a Acne e quais as 

medidas principais a tomar numa pele com tendência acneica.  
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5. Métodos para aconselhamento 

O folheto informativo foi dividido em, respetivamente: O que é a Acne?; Limpeza da pele; 

Tratamento e hidratação do rosto; Tratamento para o corpo; Proteção solar e Medidas de prevenção. 

Coloquei, em cada secção, algumas gamas de produtos respetivas a cada uma, não englobando em 

demasia os produtos existentes, uma vez que o formato teria de ser simples e resumido. A 

informação consistia na explicação da utilidade de cada produto e o seu modo de utilização (descritas 

no folheto informativo nos anexos 11 e 12). Apesar de ser necessário sempre um aconselhamento 

farmacêutico, existem pequenas nuances nos produtos de dermofarmácia que o próprio utente pode 

avaliar, tendo autonomia para discernir qual  o melhor produto para si. 

Este folheto informativo foi fornecido por mim e pela equipa da farmácia, aos utentes que 

necessitavam de apoio em relação à escolha de produtos para a Acne, durante o atendimento. 

Conseguimos fornecer 20 folhetos informativos. Esta divulgação foi feita entre finais de fevereiro até 

finais de março.  Muitas vezes, após realizar questões como "qual o seu tipo de pele?" ou "está a 

realizar algum tratamento tópico ou oral?", conseguia perceber as necessidades do utente, sendo que 

havia também alguns utentes com prescrição médica e uma indicação de tratamento. As amostras de 

produtos cosméticos eram fornecidas aquando do aconselhamento farmacêutico (anexo 13), quando 

o utente se mostrava interessado na sua utilização. 

 

6. Casos Práticos de Aconselhamento ao utente  

A experiência de atendimento ao balcão permitiu-me interagir com os utentes e fazer um 

aconselhamento para a patologia em questão. Surgiram-me distintas situações que me deram 

oportunidade para avaliar as necessidades do utente e realizar um aconselhamento direcionado. 

Alguns exemplos de aconselhamento são os seguintes: 

 

Caso prático nº 1: "Rapariga jovem vem à farmácia pedir aconselhamento para o tratamento da 

Acne moderada no rosto (com pápulas e pustulas), referindo que queria algo para as marcas 

provocadas pela acne". 

Após questionar se já estava a realizar algum tratamento tópico, aconselhei o Sebium Global®, 

indicado para tratamento da acne inflamatória, e o Effaclar Duo(+)® para redução das marcas. O 

primeiro seria usado todos os dias de manhã e o último à noite, após limpeza do rosto com água 

micelar. Referi também a importância do uso diário do protetor solar.  

 

Caso prático nº 2: "Mulher adulta dirigiu-se ao balcão para requisitar Ketrel® tópico (tretinoína), 

que já estava a aplicar para a acne." 

Ofereci-lhe o folheto informativo e amostras de Sebium Sensitive®, uma vez que a pele estaria 

mais sensibilizada após o uso de retinóides tópicos e poderia usar este produto de manhã e o Ketrel® 

de noite. Indiquei-lhe também um protetor solar para uso diário, para precaver a fotosensibilização da 

pele. 
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Caso prático nº 3: "Rapaz jovem dirigiu-se ao balcão com uma prescrição médica de adapaleno 

+ peróxido de benzoílo, bem como Sebium Gel Moussant ® para limpeza diária do rosto. Já estava a 

realizar tratamento, mas necessitava do gel de limpeza." 

Dispensei o gel de limpeza e referi a necessidade da utilização de protetor solar diário bem 

como de limpeza e hidratação. 

  

Caso prático nº4:  "Rapaz jovem foi à dermatologista, tendo-lhe sido receitado adapaleno em 

gel (Differin®) para o tratamento da acne, apresentando acne moderada." 

Perguntei-lhe se estava a realizar limpeza e hidratação da pele, bem como a aplicação de 

protetor solar. Sugeri-lhe o Sebium Global® para usar de manhã, aplicando o retinóide em gel à noite, 

e indiquei-lhe um protetor solar. 

 

7. Resultados e Discussão 

Com recurso ao folheto informativo, consegui cativar os utentes da farmácia a utilizar diferentes 

produtos de farmácia, para a acne em questão. Apesar da maior parte dos utentes apresentarem 

prescrição médica, foi possível considerar complementos ao tratamento prescrito e aconselhar o 

utente. Os utentes, na maior parte das vezes, mostraram-se receptivos ao aconselhamento e pediam 

também produtos que servissem para a manutenção diária da pele. No total foram fornecidos 20 

folhetos, na maior parte das vezes a adolescentes e jovens adultos. A equipa da farmácia achou 

pertinente o projeto, aderindo à divulgação do folheto.  
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Anexo 1: Calendário das atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

 

 Recepção de encomendas e gestão de stock. 

 Atendimento aos utentes, em acompanhamento; manutenção de stock, marketing e disposição 
de produtos nos expositores.  

 Atendimento independente aos utentes. 

 Dia do Rastreio Cardiovascular e divulgação dos serviços aos utentes. 

Nota: No calendário, as cores referem-se às atividades predominantes.  
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Anexo 2: Certificados de formação da Bioderma®. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Luísa Silva | Relatório de Estágio Profissionalizante  44 

 

Anexo 3: Certificado de formação sobre suplementos alimentares PharmaNord®. 
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Anexo 4: Certificado de formação dos produtos Perrigo Portugal®.  
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Anexo 5: Poster informativo no âmbito da divulgação dos serviços de Nutrição e Pé 
diabético.  
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Anexo 6: Flyer informativo sobre o Colesterol. 
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Anexo 7: Flyer informativo sobre a Glicemia e a Pressão Arterial.
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Anexo 8: Divulgação do RC no painel LED, colocado na montra da farmácia Castro 
Carneiro. 

Rastreio Cardiovascular 
gratuito

DATA: 9 DE ABRIL
Das 10h às 19h

Pressão Arterial

Glicemia
 Colesterol

Medição de:

Aqui pensamos na sua 
saúde!
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Anexo 9: a) Dia do RC: disposição/organização do gabinete para a medição dos parâmetros 
bioquímicos. b)   Medição dos parâmetros bioquímicos. c) Mesa decorativa para divulgação 
do rastreio. 

a) 

            

b)                                                                        c)    
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Anexo 10: Exemplar de inquérito de satisfação acerca do RC, em anonimato. 
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Anexo 11: Folheto informativo sobre prevenção e tratamento da Acne (Frente) 
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Anexo 12: Folheto informativo sobre prevenção e tratamento da Acne (Verso) 

O que é a Acne?

Limpeza

Bioderma Sébium,
Água Micelar H2O

Bioderma Sébium, 
Gel moussant

Biretix, Cleanser
Avène Cleanance,
Cleansing gel

 Regula o sebo
 Antimicrobiano, Anti-
inflamatório e Hidratante.
 Aplicar de manhã e de noite 
na pele humedecida. Deixar 
atuar 1 a 2 minutos e enxaguar.

2.Tratamento e Hidratação de Rosto

A acne é das patologias da pele mais comuns e consiste num
processo inflamatório crónico, afetando a maioria das pessoas
e, em particular, os jovens adolescentes. Os fatores principais
que desencadeiam a acne são:

 Desregulação hormonal da adolescência, com aumento de 
hormonas androgénicas; Desregulação hormonal na mulher 
(Acne tardia).

 Proliferação bacteriana na pele (Propionibacteriumacnes).

 Presença de Ácidos gordos na pele, comum na pele oleosa.

1. Limpeza de Rosto
A limpeza é fundamental no tratamento da acne, uma vez que
removendo as impurezas da pele, os produtos de tratamento
penetram melhor. Além disso, as impurezas promovem a
inflamação e o crescimento de bactérias.

Possui retinóides tópicos 
com ação queratolítica,  
anti-inflamatória e 
despigmentante.
 Ideal aplicar à noite. Se 
aplicar de manhã, usar 
Protetor solar.

 Reduz o excesso de sebo
 Indicado para pele sensível e 
com imperfeições.
 Aplicar de manhã e de noite 
na pele humedecida. Fazer
espuma com as mãos e enxaguar. 

 Limpa suavemente 
e regula a produção 
de sebo
 Aplicar na pele 
humedecida. Fazer 
espuma com as mãos 
e enxaguar o rosto.

O tratamento da acne tem como base substâncias anti-
inflamatórias e anti-microbianas, para reduzir o número de
comedões, pápulas e pústulas. A pele desidratada aumenta o
número de células mortas à superfície da pele, obstruindo os
poros e agravando a acne, e aumenta a produção de sebo. A
hidratação deve ser feita depois da limpeza do rosto.

La Roche Posay,
Effaclar Duo (+) (FPS 30)

Biretix DUO Biretix TRI-ACTIVE

Benzac GEL 50mg/g
Benzac WASH 50mg/g

Atividade anti-microbiana 
(peróxido de benzoílo) – 94% 
de eliminação.
 Benzac WASH – humedecer 
a pele afetada. Aplicar e 
deixar atuar 3 minutos. Lavar e 
Secar.

Acne ligeira a 
moderada

Acne ligeira

Desmaquilhante
Limpa em 
profundidade a 
pele oleosa
 Regula a 
produção de sebo

Indicado para Acne tardia e 
como alternativa de 
retinóides orais.
 Possui retinóides tópicos com 
ação queratolítica, anti-
inflamatória e despigmentante. 
Possui Ácido Glicólico.
Agitar antes de usar. Aplicar 1 
a 2x por dia, na pele limpa. Usar 
Protetor solar.

Hidratante e matificante
 Anti-imperfeições e 
anti-marcas
 Protege contra a 
radiação UV e poluição.

 Hidrata a pele oleosa, 
ressequida pelos 
tratamentos anti-acne.
 Aplicar de manhã e à 
noite.

Bioderma Sébium
HYDRA

La Roche Posay,
Effaclar H

Hidratante 
anti-brilho.
 Aplicar de 
manhã e à 
noite. Boa 
base de 
maquilhagem.

Bioderma Sébium
MAT Control

Hidrata a pele oleosa 
ressequida pelos 
tratamentos anti-acne.
Aplicar de manhã e à 
noite, com movimentos 
circulares.

Avène Cleanance
MAT

Hidratante 
para peles 
oleosas e 
sensíveis.
 Aplicar de 
manhã e à noite, 
com uma só 
passagem.

Hidratação Compensadora 

Matificante

Bioderma Sébium
GLOBAL/ GLOBAL COVER
 Tratamento de Acne 
moderada a grave.
 Uso Diário. Aplicar 1 
a 2 vezes por dia na 
pele previamente 
limpa.

 

 

 

 

 

 

 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Luísa Silva | Relatório de Estágio Profissionalizante  54 

Anexo 13: Amostras de produtos cosméticos para Acne, fornecidas aos utentes.
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Resume 

 

On behalf of Erasmus+ programme, I was able to integrate a pharmaceutical team in Ospedale 

Maggiore, at Bologna, for my professionalizing traineeship, that would become a part of my master 

degree's conclusion and the beginning of my professional practice as a pharmacist.  

In the sense of demonstrating what I have done in the hospital pharmacy, I wrote this report with 

my observations of the pharmaceutical areas and activites, as well as my own pharmaceutical 

practice and experience. It is divided in introduction to the health system in Bologna, activites 

developed in Ospedale Maggiore's internal pharmacy, that are in agreement with the various 

pharmaceutical areas or sectors, and conclusions about the traineeship. 

It was possible for me, in these 3 months, to realize the function, structure, organization and daily 

practice of Ospedale Maggiore and to interact professionaly with pharmacists, specialization 

students and other health professionals.   
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https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/agreement
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/with
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/various
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/or
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1. Introduction 

According to SocietàItaliana di FarmaciaClinica (SIFAC), the Clinical Pharmacy is a health discipline 

in which the clinical pharmacist optimizes the patient's medical therapy and promotes health, wellness and 

disease prevention through the rational use of drugs and medical devices. It also contributes to the 

generation of new knowledge that improves the patient's health and quality of life. This clinical pharmacist 

is capable of working in comunity pharmacy as well as in hospital pharmacy [1]. 

The hospital pharmacist's activities include: Acquiring of medicines and medical devices (evaluation 

of quality, efficciency and cost); storage and distribution; security of patient and control of quality; 

pharmacovigilance and medical device's vigilance; pharmaceutical production and galenic preparations; 

clinical pharmacy services; ensurance of correct clinical trials procedures; consultory for scientific 

information and research[2,3]. 

In Ospedale Maggiore, I was able to observe and realize the majority of these pharmaceutical 

activities, during the 3 months of my curricular traineeship, integrated in the Erasmus+ programme. My 

personal experience about the activities is written in italic style, throughout this report. The calendar, for 

the developed activities, is represented in the following table (Table I): 

 

Table I - Calendar of activities developed in Ospedale Maggiore's internal pharmacy 

 23th-

30th 

April 

1st-23th 

May 

24th-

31th 

May 

30th 

May 

 

3rd-12th 

June 

13th, 

14th 

June 

17th-

28th 

June 

1st, 

2nd  

July 

3rd 

July 

4rd-

25th 

July 

Traditional Galenic 

Pharmacy 

       
   

Sector of Medical and 

Diagnose Devices 

          

Farmacia di guardia; 

Distribution/Logistic 

Area 

          

Project POEM            

Parenteral Nutrition           

Antimicrobial 

resistance 

conferences 

          

Maggiore's hospital 

pharmacy 

          

Casa della Salute at 

San Vitale-San Donato 

          

 

1.1. Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 

The local health unit of Bologna is part of the regional health service of Emilia-Romagna and is 

constituted by 9 hospitals, which are located in the district of Bologna. Two of these hospitals are placed 

in the city of Bologna: Ospedale Maggiore and Ospedale Bellaria. The other seven are away from the city, 

being them: Ospedale Simiani (at Loiano), Ospedale Civile di Vergato (at Vergato), Ospedale Costa di 
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Porretta Terme (at Porreta), Ospedale di Bazzano (at Viale dei Martiri), Ospedale di San Giovanni in 

Persiceto (at San Giovanni in Persiceto), Ospedale di Bentivoglio (at Bentivoglio) and Ospedale di Budrio 

(at Budrio). 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (AUSLBO), also makes part of Area Vasta Emilia 

Centrale, that compreends health units of Bologna, Ferrara and Imola. 

In AUSLBO, the pharmaceutical department is a complex of operative units that are connected and 

divided in: Assistenza Farmaceutica Territoriale e Vigilanza; Farmacia Centralizzata in Ospedale 

Maggiore;Farmacia Clinica dei Blochi Operatori and Galenica Clinica; Programma Erogazione Diretta dei 

Farmaci (attachment 1). 

The importance of this local health unit, with a network of hospitals, is that professionals can 

comunicate easier with one another and the quality of medical assistance is improved. 

 

Hospital production departments:  

The AUSLBO has organized its hospitals in departments that have autonomy and are oriented to 

produce and offer services throughout all the unit. The production departments are the following:Surgical 

department; Emergency department; Maternal Infantile department; Medical department; Oncology 

department and Services department. 

The Surgical department is composed by surgery, maxillofacial surgery, vascular surgery, 

gastroenterology, diagnostic and interventional endoscopy, ophthalmology, otolaryngology and urology. 

The Emergency department is organized according to the hub and spoke model, with a center of 

high specialty (in this case, the Ospedale Maggiore)  where the most advanced professionals and 

technologies are located, which is the reference for the other First Aid in other hospitals. 

The Maternal Infantile department is divided in pediatric surgery, pediatrics, neonatology and 

neonatal intensive careand alsoobstetrics and gynecology. 

The Medical department includes angiology, cardiology, dermatology, endocrinology, geriatrics, 

medicine, internal medicine, rehabilitation medicine, pneumology and territorial physiology. 

In the Oncology department, there are several areas, such as: histology, pathological anatomy, 

breast surgery, thoracic surgery, thoracic endoscopy, oncology, metropolitan oncology and palliative care, 

hospital psychology, radiotherapy and breast study. 

The Services department include the following: anesthesia and intensive care area; diagnostic area 

(operating units of radiology, radiology and neuroradiology emergency interventional, nuclear Medicine); 

clinical pathology and dietology area (diabetology and clinical nutrition, diagnostic and immunometric, 

laboratorial  analysis) and transfusion area (immunohematology, transfusion medicine, blood collection). 

1.2. Structure and divison of Maggiore's Internal Pharmacy 

The hospital internal pharmacy of Ospedale Maggiore is in the underground floor of the hospital 

(floor -1). The internal pharmacy's opening schedule, is from monday to friday, between  8.00h and 18.00h 

and saturday, from  8.00h until 14.00h. 
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It is composed by several pharmacy areas, which are: Dispensing Direct Area;Traditional Galenic 

Pharmacy; Drug Sector; Parenteral Nutrition; Supply Area; Logistic and Distribution Area; Sector of 

Medical and Diagnose Devices and Pharmacovigilance (Farmacia di guardia). Pharmacists are fully 

capable of being in each one of these sectors, but usually a pharmacist has a preponderant function in a 

specific area/sector. 

2.Activites developed in the Ospedale Maggiore's Internal Pharmacy 

2.1. Distribution and Logistic Area 

The distribution of medicines, medical devices, parenteral bags, food supplements and other types 

of medical products to the hospitals of AUSLBO is garanteed by a big warehouse that's in Ospedale 

Maggiore and controled by the Internal Pharmacy (pharmacists and technicians). 

The logistic of the warehouse is done with the software EUSIS GPI®, which makes the connection 

of every product with the system ONLOG®, in warehouse, by number of product (eg: 4038592) and 

alfanumeric code of position in the warehouse (eg: R1.A.00.01).  

There are distint places in the warehouse, divided by type of work or type of products. The first local 

is where the preparation of packaging medicines for distribution is made. The medicines, here, are 

organized by code of position (already mentioned), having an alfabetic order (R1-R7 and also A-H). The 

A letter is for medicines that are near the roller and are easy to pick up, since they are the most commonly 

required medicines. The other letters are for the ones in shelves from corridors. 

There is a specific place for products that require cold temperatures, such as fridges or a cold room. 

The cold room is for packages previously ordered that need controlled temperature. The position of 

medicines in the fridge are defined by CL.A.00-CL.E.00 (in Italian: CELLA). 

The stupefacients and psicotropics are stored in Casa Forte, a room locked and well controlled 

by pharmacists, just for preservation of these types of drugs. 

The local for the stockage of medicines and other products, after arriving to warehouse, is at the 

position P (eg: P1.A.00.00). The boxes with medicines that won't be used immediately are always stored 

in the top shelves. 

 

Distribution to the hospitals of AUSLBO: 

There is a methodology followed every week, made by pharmacists, that consists in different 

alfabetic codes, that are associated with a list of products that have a specific distribution path. These 

distribution routes are organized by time and day of the week and each one of them is only made 1 or 2 

times a week. Every week, the list of products is the same, with the exception for holidays' week. These 

paths are done for different hospitals of the unit and for  ''withdrawal centers'' (in Italian: Centri di prelievo). 

These centers are a hospital or poliambulatorio's room, that exist in every medical department, and receive 

the medication of the warehouse. There are about 1000 "withdrawal centers" in AUSLBO. The 

responsability in these rooms is given to nurses, that must control every medicine that arrives and, if there 
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are medicines missing, they must call the internal pharmacy in the same day. This comunication, between 

nurses and pharmacists, is very important since the patients must receive the medication at the right time. 

In EUSIS® software, a responsible pharmacist confirms the path code for the ''withdrawal centers'', 

and this action is also validated in farmacia di guardia, to see if the drugs of the list are correct for that 

specific "withdrawal center" and to allow the warehouse the distribution of products. 

 

Inventory checking activity: 

In Ospedale Maggiore, an Inventory checking activity for all the products in the warehouse is made 

3 times per year. This is a very important task, since there is a big ammount of medical products in the 

warehouse, coming and going everyday, and it is convenient to check the quantity and expiration date of 

all products. The products that are closer to their expiration date must be counted and organized, and then 

removed from the warehouse, to be stored in another place. These are not going to be distributed to other 

hospitals and are going to be used only in specific or in emergency situations. A part of the inventory can 

be seen in attachment 2. 

 

Personal experience:We decided that I would complete the list of the products closer to the 

expiration date, that were already mentioned in June's Inventory, as it would be beneficial for both me 

and the hospital. This list was divided by months for a better organization, and it was going to be 

sent to the warehouse's technicians. In this way, it would be simpler and more effective to remove 

the products from warehouse.  

2.2.Non-sterile preparations 

2.2.1. Traditional Galenic Pharmacy 

The galenic pharmacy of Ospedale Maggiore is a very interesting area, since it is associated with 

the preparation of medicines which are personalized and specific for each patient. In this hospital, at the 

galenic pharmacy, it’s very common to produce medicinal products for pediatry, neurological diseases and 

rare diseases, like congenital anomalies.These products are done according to prescriptions of a 

physician or a medical nutricionist, that come from lots of different hospitals. The prescription can be from 

one of the hospitals integrated in the AUSLBO, as well as from the hospital PoliclinicoSant'Orsola-

Malpighi, or even from a hospital in another nearby city, for a matter of convenience and with the objective 

of giving to patients the medicine that they need. In general, many hospitals receive the galenic 

preparations made at OM every day. 

 

a. The galenic laboratory 

The galenic pharmacy is in one laboratory, which has the specific laboratory material for making the 

galenical preparations, and its work schedule is from 8.00am until 14.00pm. 

This laboratory has 2 computers which are used by workers when producing labels for the final 

products and completing the worksheets for each preparation. 
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Every time that a medicine is needed, we can search for it on the warehouse. If we are only looking 

for raw materials and excipients, there is another room near the laboratory for their storage. In this same 

room, the laboratory's material cleaning is also made (eg: washing of manual capsule filling machine). 

The work team is composed by pharmacists and operative technicians that work together (3 

pharmacists and 2 operative technicians). The pharmacists change shifts and each one of them works 2 

days a week in the laboratory. There is always one operative technician and pharmacist in the laboratory. 

There can also be hospital pharmacy specialization students working in galenic pharmacy. The pharmacist 

is the one who is responsible for the validation of the procedures and activities in the laboratory, while the 

operative technician is the one who has the technical responsabilities. In the next table (Table II) are 

specified the responsabilities of each one: 

 

Table II- Responsability and colaboration tasks for galenic laboratory's professionals 

Control of raw material Responsability Colaboration 

Verification of product and its 

documentation 
Operative technician  

Validation of product and 

analyse's certification 
Pharmacist  

Register in informative system 

and documenation's archive 
Operative technician  

Labelling of product and 

storage 
Operative technician  

Packaging Operative technician  

 

Galenic Formulation Responsability Colaboration 

Taking the prescriptions to the 

laboratory 
Operativetechnician  

Validationof medical 

prescription 
Pharmacist  

Optimization of  the planning of 

activities 
Pharmacist OperativeTechnician 

Taking the raw material to the 

laboratory 
Operative technician  

Preparation Operative technician Pharmacist 

Packaging and Labelling Operative technician Pharmacist 

Control of Quality Pharmacist  

Norm registry and maintenance 

of register 
Operative technician Pharmacist 

Transporting product's lot Operative technician  
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Distribution of the final product 

to the warehouse 
Operative technician  

 

b. Galenic pharmacy's operating mode 

Upon the receiving of a new prescription of a galenic preparation, the pharmacist or operative 

technician can start reading it and looking for the corresponding preparation sheet with the 

instructions.Theprescription can be a Therapeutic Plan (for patients that need the same medication 

regulary) or an ocasional prescription (Richiesta Formula Magistrale).  

The preparation sheets are archived but also saved in the informatic system. After the calculations 

and the confirmationof the correct procedures, based in the preparation sheet, the operator starts 

preparing.  

At the end of preparation, a worksheet in computer has to be done, that must include the following: 

every calculation made before the preparation and all the manual operations; number of preparation; 

expiration date of all raw materials used in the preparation; name of the raw materials used in the 

preparation. It also must include the control of final product, for compliance: aspect of formulation; 

packaging; labelling; uniformity in weight with official pharmacopoeia and conformity with the specific 

Pharmacopoeia monograph. The preparation is, then, accepted or rejected. 

Every preparation is also registered in a registry's notebook, which has the number of preparation 

by order of preparing. This must be written by the worker who made the preparation. They also must write 

the active substance and dosage (quantity of active substance and quantity of the pharmaceutical form), 

the date of preparation and their’s signature. 

The labels are put in the final product and worksheet, and they have to include: number of 

preparation; date of preparation; names of patient and prescribing physician; destiny hospital/local; name 

of active substance and quantity; lot of raw material, excipients and pharmaceutical form and date of 

expiration or months of use (for example: water solutions have 30 days of use, alcoolic solutions have 3 

months of use and preparations only with powder can have 6 months of use). 

There are two types of galenic preparations: 

Masterly galenic preparation:It is prepared by the pharmacist based on a master's medical 

prescription (Richiesta Formula Magistrale) and intended for a specific patient.  

Officinal galenic preparation: It is prepared independently by the pharmacist, according to the 

Pharmacopoeia of a member country of the European Union and destined to be dispensed directly to the 

patients. 

c. Types of galenic products made in galenic pharmacy 

At the galenic laboratory, pharmaceutical papers are made with frequency, with the powder of the 

active substance and an excipient as well (usually rice amide).  
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Capsules for oral take are also made, in sizes "00", "0", "2" and "4", being the two most common 

sizes "2" and "4" (small), and solutions (like ciropes) or suspentions. 

All these preparations are common in hospital (instead of only marketed medicines), since most 

prescriptions are prescribed by pediatric and neonatal units, like Unità Terapia Intensive Neonatale 

(UTIN), which means the substances must be personalized and in a lower dosage. 

 

Dermatological galenic preparations: 

In terms of Officinal preparations, dermatological products are very common, such as: Cream of 

Urea 10% plus Base Cream, for moisturize patients' skin, and Emulsion of Betasone acetate and Salicylic 

acid (preparation in attachment 3). 

There are solutions prepared in batches, with the intent of being forwarded to different hospitals, for 

instance: solution of ethyl alcool and solution of trichloroacetic acid.  

 

Rigid Capsules: 

To make different types of capsules, the manual method with Manual capsule filling machine is used, 

that consists in filling 100 capsules at the same time in a homogeneous way. The materials used in the 

process of filling capsules are showed in attachments (in attachment 4 is possible to visualize capsules of 

Creatine and Levodopa/carbidopa being produced, as an example). Usually, the active substance for 

capsules is weighed in the form of raw material, but sometimes it is necessary to grind the powder of 

medicines (capsules or tablets) that have a specific dose of active substance.  

It is necessary to control the weight of the capsules,at the end of preparation. This is done by 

measuring the weight of 10 to 20 capsules, individually, to see if they are in a range between 10% more 

or less of the theoretical weight. Although they are well prepared between the 10% range, the ideal 

includes a weight between 5% more or 5% less of theoretical weight. 

To measure how much excipient is used in different capsules (size “00”, “0”, “2” or “4”), ''Prova del 

cilindro'' is used (Procedure for rigid capsules, according to the rules of good preparation). The active 

substance and excipient are weighted in a measuring cylinder, and together they have a limit of volume 

related to capsule's size/number of capsules (eg: the weight for 100 capsules, size 4, is 21 mL in 

measuring cylinder). 

Pharmaceutical Papers: 

Pharmaceutical papers are made with the powder of a marketed medicine (tablets or capsules) or 

with powder of active substance plus powder of rice amide. For the last situation, the proportion is 1:1, 

with the same quantity of both components. When a marketed medicine (for instance: Indoxen®, with 

active principle Indometicin) is used, the calculation for how much powder of medicine we need for having 

''x'' quantity of active principle in each paper must be made. 

The amount of powder necessary for totality of papers plus an excess of papers is calculated and 

weighted. Then, the powder for each paper, individually, is weighted with an analytic balance. 
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The powder that remains, after making pharmaceutical papers, is also weighted, to understand how 

much powder did we lost and if that is significant. 

Pharmaceutical papers can be seen in attachment 6. 

 

Personal experience: 

At the first day in the galenic hospital, I was able to observe one of the pharmacists making a 

Pediatric Sciroppo of Midazolam 1,5mg, that was made for pre-anesthesia, and also pharmaceutical 

papers of Hydrochlorothiazide and Spiranolactone, that were made for vascular problems of the babies in 

UTIN. In the next days, I started helping with the preparations. During all that time, since I started in galenic 

pharmacy, I was able to make many preparations for congenital anomalies and rare diseases in children, 

for instance: Papers of Indometacine 3mg and Diluted Solution of KCL 2mEq/mL for Bartter's Syndrome; 

Inorganic Phosphate Solution for congenital deficiency in phosphate; Policitric Solution for Fanconi's 

Syndrome (preparation in attachment 5) and Suspension of Captopril for Syndrome of Dandy-Walker with 

malformation. I also observed the pharmacist preparing a Suspension of Vanciclovir, for a newborn at the 

neonatal ambulatory.  

At the same time, many galenic products are going to neurological units. One of the most common 

preparations, that I also made, were capsules of 4-aminopyridine for the treatment of Multiple Sclerosis. 

When we prepare this kind of preparation in the laboratory, we usually make high amounts of capsules, 

as it is for many days (a maximum of 3 months per patient) and for more than one patient. For instance, 

me and one of the pharmacists were able to make at once 800 capsules for "Ospedale Bellaria".This 

hospital, with exception of direct distribution in OM, is the hospital that receives most of 4-aminopyridine 

for the treatment of Multiple Sclerosis, since it works with ISNB - "Instituto delle Scienze Neurologiche di 

Bologna", that makes research about neurologic diseases in patients. 

Other types of neurological preparations include, for instance: Capsules of Levodopa/Carbidopa and 

capsules of Melatonine. 

In the last days, I made more suspensions and solutions, namely suspension of Omeprazol 2mg/mL, 

suspension of Captopril 1mg/mL, and suspension of Fenitoína 10mg/mL. 

 

2.3. Sterile preparations 

2.3.1. Parenteral Nutrition 

The local designed for the preparation of Parenteral Nutrition is a sterile room next to the galenic 

laboratory and, for that matter, is controled by the pharmacist and operative technician that work in the 

last, being their responsability making parenteral bags for nutrition.These nutrition bags are usually made 

for babies (newborns in OM) and are made from around 11.30am until 13.00pm, depending on the number 

of prescriptions received and the work that has to be done at galenic pharmacy. Nutrition bags for 

newborns are only made if there is a request from the corresponding department. 
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There is a computer in galenic laboratory, that is connected to the sterile room, with the specific 

function of controlling the procedures that are made there, with two distinguish softwares: AbaMix® 

(software related with the receiving and controling of prescriptions) and SifraMix® (software that allows 

the mix of ingredients/nutrients in the machine of the steril room).  

There are different types of nutritional bags that are described in AbaMix®, being some of them 

called standard bags, for adults or for babies (they usually only have macronutrients, like glucose, lipids 

and aminoacids, and don't have micronutrients like eletrolits or vitamins). The Standard bags for babies 

are also divided by newborns' age, for example, there are standard bags specific for the first day of the 

newborn and standard bags for the next days. The non-standard types are mainly for neonatal patients 

and include the parenteral bags with drugs. It is noteworthy that adult bags are ocasionally made, 

estimating about 30 to 50 bags per year. 

2.4. Sector of Medical and Diagnostic Devices 

In this sector, pharmacists are responsible for the use of new medical devices, accidents related 

with medical devices in the hospital and medical devices used for diagnosis and in vitro. 

 

New medical and diagnose devices: 

A physician of AUSLBO can request the use of a new medical device to pharmacists, which will be 

tested in a specific patient (for example, in surgery). This request is called ''Request of usage of Medical 

Devices Sampling''and is only made upon new medical devices, and not on one that is already registered 

in software EUSIS® and in Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). The NSIS belongs to Ministerio 

della Salute, so when a medical device is registered here, it has a specific code (progressive code), that 

indicates the medical device has a certificate of control and can be on the market for usage.  

This pharmacist must confirm if every document necessary for the validity of the medical device has 

the same information and are correct. The documents include the following: request of sampling of medical 

device (MD) (attachment 7); MD's technical sheet (attachment 8); EC certificate and declaration of 

conformity. 

It is necessary to confirm the following: name of the prescribing doctor; MD's comercial name; 

national progressive code; Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), if necessary; 

description of medical device and destiny of use.  

This request can only be made for one or a small amount of samples of the same medical device, 

to be used in a test, and these samples are free. 

If the MD had already been tested and it had had a positive result, the same doctor can ask formally 

to the pharmacist the allowance of MD usage, with Relazioni di esito (attachment 9). In the platform 

Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali (SISEPS), the pharmacist proceeds to fill a 

document of investigation about the medical device, that is heavily based on scientific literature as part of 

its characterization. At last, a group of doctor/pharmacists, and in some occasions , a clinical engineer, 

talk about the product and see if there aren't negative aspects that denies its usage (conclusions about 
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the investigation and product's economical value). It is then accepted and introduced on plataform 

EUSIS. This reunion is done 1 time per month. 

The hospital nurses can also require to pharmacists of medical device's department to experiment 

a medical device in patients (from different brands or laboratories), to observe which one has the best 

quality and, also, the best price. The decision is made in a nurses committee. For that, the pharmacists at 

OM must see the lot of every product that they are going to send to nursery and organize them correctly. 

 

Personal experience: 

In this sector, I could confirm the data in NSIS of some new medical devices, to help with the MD's 

validation. Also, I made a bibliographic research about a specific medical device that was requested, to 

have information of it for the conclusions of investigation.  

With a request from hospital nursery, I checked all the medical devices required, that would be sent to 

departments for experimentation. 

 

Medical and diagnose devices's Vigilance:  

There is one pharmacist responsible for the accidents or defects of medical devices in AUSLBO, 

usually teaming up with an engineer that has knowledge about eletronical medical devices. The 

pharmacist must fill "Rapporto di incidente o di mancato incidente da parte di operatori sanitari al Ministerio 

della Salute", that consists in important information about the accident and about the medical device,and 

that is going to be sent to Ministerio della Salute, for evaluation/investigation. This report is filled by 

whoever was present in the situation, namely doctors, nurses or other health operatives, and by the 

pharmacist responsible for the vigilance as well. 

If the problem was noted before the use of a specific medical device, a complaint is made to the 

producer or distributor of that medical device with: ''Segnalazione di reclamo al fabbricante o mandatario 

o distributore da parte degli operatori sanitari".This report is similiar to the previous one but is not as 

serious. 

The pharmacist must aknowledge how many complaints have been done about the same medical 

device, since one complaint has little evidence of the medical device's defect. 

 

2.5  Pharmacovigilance Area 

2.5.1. Farmacia di guardia 

a. Validation of  medical prescriptions 

At farmacia di guardia every medical prescription of each hospital in AUSLBO is received, from every 

medical department (eg: gastroenterology), that are also divided in operative units. All these recipies are 

analysed by pharmacists to see if the prescription is correct, which means that the medicine, the 

medicine's posology and its destination are well prescribed. If the prescription is well done, pharmacists 

can allow the drug's distribution from the Maggiore's warehouse to the hospitals,requiring it with software 

EUSISGPI®.In software EUSISGESTIONE RICHIESTE®, pharmacists receivemedical 
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prescription/therapeutical plan from the nursery departmentandvalidate medicines, by code. Pharmacists 

use an informatics database (CODIFA®) to see drugs'general information and to have an overview of 

them, for a medical prescription's evaluation. The pharmacist signs the prescription and writes the 

following: date, quantity of medicine allowed, medicine's EUSIS® code for warehouse and commercial 

denomination. If the recipe is not correct, the pharmacist calls the prescribing physician, to see if they can 

put, for example, other dosage into the prescription. One of the most common problems occurring with 

prescriptions is that the distribution of medicines is not done in the right time. 

There are 2 types of pharmacists in farmacia di guardia: the first one is the pharmacist that works 

with the urgent prescriptions and has to call doctors more frequently; the other one is the pharmacist that 

works in the office, with non-urgent prescriptions or with the management of stock and delivery in the 

warehouse.  

 

Richiesta mottivata personalizzata (RMP): 

There are specific prescriptions that require extra awareness by the pharmacists, namely with 

anticoagulants or antibiotics. Anticoagulants prescriptions for new ones like apixaban (Eliquis®), 

dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®) andedoxaban (Lixiana®), are only prescribed by certain 

physicians (eg: cardiologists, gastroenterologists and also internists) and they are eletronic prescriptions 

related to medicines that have a high cost to Sistema Sanitario Nazionale (SSN). For this reason, they are 

only prescribed for specific patients (instead of generic anticoagulants like Varfarin), with specific 

therapeutical indications, and always with the attention to possible side effects that this medication can 

demonstrate (eg: serious internal bleeding, that hasn't any effective antidote in the market yet 

[2]).Therapeutical indications are also something that pharmacovigilance pharmacists can analyse in 

medical prescriptions. 

In case of some specific antibiotics, these can only be prescribed by the infectiology department, 

since infectologists can make a counseling about the specifc treatment of the patient, which also helps 

pharmacovigilance. There is a specific antibiotic prescription (Modello di Richiesta motivata personalizzata 

per antibiotici), that infectologists prescribe, and pharmacists must analyze the type of therapy, suspect 

microorganisms, local of infection, other medicine already taken and concomitant drugs. This prescription 

has to come with a clinical laboratory analyze, about the suspect microorganism and specific infection, 

that is made at PoliclinicoSant'Orsola-Malpighi.The analyze usually comes with an antibiogram that 

pharmacists need to interpret correctly, for forming an opinion and talk with physicians, when some 

problem occurs. Antibiotics that need RMP are different, from hospital to hospital, and that is corelated 

with the type of antibiotic resistance that occurs in a certain region. In OM, some examples of antibiotics 

that need RMP are linezolid, meropenem and daptomicin. 
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b. Delivery of off-label medicines 

Off-label medicines occur when a medicine is used for a therapeutical indication other than that 

approved by a regulatory authority, or in a different dosage, frequency, method of administration, or used 

in a group of patients for which it has not been authorised [3]. 

There is a pharmacist of farmacia di guardia in office that can see the medical prescriptions for off-

label medicines, in different locals of the city of Bologna (eg: maggiore's hospital; bellaria's hospital; points 

of direct dispensing act), and if they can be dispensed, depending on warehouse's stock for that 

prescription and after analyze of medical prescription. 

The organization for using off-label medicines depends on the local Azienda, and there is a comitee 

for general opinion to this matter that includes Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Ferrara and 

Azienda USL di Imola, the center region of Bologna(Area Vasta Emilia Centrale). 

 

2.5.2. Project POEM at Ospedale Bentivoglio 

The POEM project is a project in AUSLBO, made in different hospitals, that consists in inquiring the 

patients about possible adverse effects caused by oncological medication, as well as to ask the general 

and necessary information about the patient himself, namely: Name and date of birth; oncological disease 

and types of interventions made; therapy's starting period; nomination of oncological medicines; patient's 

recovery or if he/she went in first aid(attachment 10). This is an extensive project, with interviews being 

made for many months and at different hospitals of AUSLBO and consists in collecting information for 

pharmacovigilance statistics. 

 

Personal experience: 

In the field of pharmacovigilance, I had the opportunity to observe and participate in this 

pharmacovigilance project, at "Ospedale Bentivoglio", in the oncological department. One of my hospital 

colleagues, that  made part of the project team, was responsible for making interviews to oncologic 

patients in chemiotheraphy. In this sense, I was able to observe interviews as well as perform some of 

them, in the days I went there.  

The most common adverse effects mentioned in the interviews were nausea, asthenia, cold in all 

body (especially in extremities), xerostomy and gastrointestinal problems. There was also mention to lack 

of sensibility in hands and photosensibility, rash, anemia, metallic flavor and confusion. This can be 

associated with the drugs used, since many patients were taking drugs like cisplatin [6], docetaxel [7], 

irinotecan [8], 5-fluorouracil [9]and trastuzumab [10].  

 

2.6  Direct Dispensing Area 

2.6.1. Direct Dispensing Act 

The direct dispensing area (in Italian: Erogazione Diretta), is a pharmacy area where medicines are 

distributed to the patients, usually with no cost associated for them, since is the State of the country that 

pays for those medicines. The medicines that have a cost to the patient are distributed in comunity 
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pharmacies, that are private. For understanding this in a better way, it is necessary to acknowledge the 

meaning of types of reimbursement for medicines, included in Italy's legislation [11].There are 3 general 

types of medicines, divided by classes (Table III): 

 

Table III - Different classification for medicines in Italy, in a way of distinguish the types of reimbursement 

by the Sistema Sanitario Nazionale (SSN).   

 Type of medicine Reimbursement* Medical Prescription 

Class A 
Drugs for chronical diseases; 

"Essencial drugs" 

 

Totality by Sistema 

Sanitario Nazionale(SSN) 

 

Yes 

Class H 

 

Exclusive hospital drugs (only 

used in hospital or distributed in 

hospital's pharmacy) 

 

Totality by Sistema 

Sanitario Nazionale (SSN) 
Yes 

 

Class C 

 

Other drugs or drugs for minor 

diseases, usually distributed in 

comunity pharmacies 

 

No reimbursement 

(Totality of cost for the 

patients) 

 

Yes or No 

 

* There are some medicines with Nota AIFA, created by AgenziaItaliana del Farmaco (AIFA), that limits 

the price of reimbursement for some therapeutical indications, to monitorize the correct use of medicines. 

 

Organization of Direct Dispensing of AUSLBO: 

In Direct Dispensing, drugs can be from Class A and Class H (or even Class C), since there are 

different locals for this kind of direct distribution. The locals can be: the hospital pharmacy of each hospital 

or Poliambulatorio and Casa della Salute, oriented for the direct dispensing of Class A drugs (chronical 

diseases drugs or "essential drugs"). The hospital medicines can also be divided in DD (medicines you 

can only take in hospital) and DPC (medicines you can take in hospital the first time, and then in comunity 

pharmacies). 

The direct dispensing of AUSLBO is divided in locals by regions: City of Bologna; South Area of 

Bologna and North Area of Bologna.  

At the city of Bologna, there are different locals for direct dispensing, that are also divided by, in this 

case, the neighborhoods of the city, which are: Borgo-Panigale-Reno; Navile; San Donato-San Vitale; 

Porto-Saragozza; Savena; Santo Stefano. In these, there are many Poliambulatorio and Casa della 

Salute, that are meant to diagnose, treat and follow chronical patients of that specific neighborhood. In 

resume, the direct dispensing areas for the city of Bologna are: Poliambulatorio Borgo Paniale; Casa della 
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Salute in Navile; Casa della Salute in San Vitale-San Donato; Poliambulatorio Mazzacorati; 

Poliambulatorio Saragozza; Maggiore's hospital pharmacy and Bellaria's hospital pharmacy. 

Usually, the hospital pharmacy delivers the medicines for urgent and acute diseases (but also 

chronical diseases) unlike Casa della Salute, whom delivers medicines only for chronical diseases.  

 

a. Maggiore Hospital's Pharmacy 

In hospital's pharmacy the medicines are given to the population in general, namely to patients that 

are on discharge of the hospital. This area is an exception to the others, and it is located at floor 1, since 

it is dedicated to the public. This local has a room for public attendance (where patients bring medical 

prescriptions and receive the medicines), a office for working with EUSIS® system and another room for 

the storage and packaging of medicines that are commonly delivered in direct dispensing act. 

Dispensing act for dialisis patients: 

In direct dispensing act of Maggiore's pharmacy, there is a specific dispensing proccedure of drugs 

for dialisis patients. The patients are divided in two groups: Autonomous group (patients that can go to the 

hospital pharmacy and receive the treatment) and non-autonomous group (bedridden patients at hospital 

or at home). To know in which group each patient is included, pharmacists must do a collection of 

information, every 10 days, of dialisis patients. The pharmacist have to confirm how many medicines all 

the patients need, for 2 months, and make a list of them. The total quantity of medicines is going to be 

requested to warehouse, with the code of each medicine of system EUSIS®, and then delivered to the 

patients (in direct dispensing act or medical department). 

 

Dispensing act to medical departments in OM: 

The medicines requested from warehouse, to patients in the hospital, are packaged  in hospital 

pharmacy and delivered directly in each medical department. It is always necessary to have a signature 

and stamp from the pharmacy and to put the name of the patient in the package. The departaments are 

commonly rheumatology, obstetrics, gynecology and also nefrology. 

In rheumatology department, there are a lot of medicines given to patients that are biosimilars of 

some reference medicine (eg: antibodies), which means that its production in laboratory may have some 

differences from the reference medicine and, therefore, need addicional monitorization. This type of 

medicine has a triangle symbol to distinguish from the others[12]. These molecules have to be well controled 

in dispensing act, since the prescribing doctor can change the medicine to a biosimilar, if the previous was 

not effective. Usually, it is safer to always give the same medicine to the patient, but if there's a need to 

change the medicine, this has to be verified carefully by pharmacists. 

Dispensing act of galenic products in OM: 

Galenic products made in OM are sent, many times, in direct dispensing act, for people with 

chronical diseases or neurological problems (for instance: Multiple Sclerosis).The sigla related to the 

products sent to direct dispensing act, in Ospedale Maggiore, is FCM - Farmacia Centralizzata Maggiore. 
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b. Casa della Salute at San Vitale-San Donato 

In this type of direct dispensing, there is more than a dispensing act of Class A drugs for the chronical 

patients, with no cost associated for them. At this place, several medical appointments are being made 

for people who live in that neighborhood and these must be scheduled in advance. There are general 

medicine physicians, physicians of endocrinology (that commonly treat diabetes), ophthalmologists, 

cardiologists and other specialists. 

This place is divided in different medical offices, where patients can have regular appointments, and 

a room for direct dispensing of medicines, that is the responsability of one pharmacist.  

In this room, the patients can talk with the pharmacist and get pharmaceutical advice, and also show 

the medicines that they have at home, for the pharmacist to know what they need in quantity and quality. 

It is always required the physician's prescription, that is in the form of a Therapeutical Plan, to give 

the medicines and, if some drug is different in the new therapeutical plan, the pharmacist must change 

the list of patient's drugs in data base. The treatment is usually for 60 days, so the next appointment for 

taking the medicines is also 60 days after. If some medicines have less tablets/capsules (eg: 56), there is 

the possibility to make the appointment after 56 days. 

The pharmacist is responsible for the stock management of medicines and its organization in 

quantity and quality (for each patient). The calculation of quantity of each medicine is essential for the 

good management of this dispensing act. 

 

Personal experience: 

The day I went to "Casa della Salute", I helped the pharmacist in counting the medicines for the 

patients that would come for receiving them. At the same time, I could see the prescriptions, as a 

therapeutical plan, and validate the drugs prescribed. The pharmacist must be fast and organized, since 

there are many patients, and must also have attention to all prescriptions.   

 

2.8 Other activities 

2.8.1.Conferences about antimicrobial resistance and Antimicrobial Stweardship 

Antimicrobial resistence in Italy has being increasing substancialy since year 2000, for many 

bacterias, namely the ones that are carbapenem resistant, such as Enterobacteriacae (specially Klebsiella 

pneumoniae) and Acinetobacter baummani, and it is now one of the european countries with higher 

antimicrobial resistance, above than European Union average[13,14]. The carbapenem resistance and 

carbapenemase production of Enterobacteriacae is reported as an endemic situation in Italy [13]. 

For this reason, hospitals and health units of Italy have the objective of diminish antimicrobial 

resistance and patients mortality, by following correctly the guidelines for detection of antimicrobial 

resistance in laboratories and, also, in pharmacovigilance, by monitorizing patients with methods such as 

antibiograms. Although there is an important strength here, the abusive prescription, thus leading to an 
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abusive usage of antibiotics, and the lack of commitment from  health units to erase this problem, is still a 

big disadvantage for the situation.[13] 

 

Personal experience: 

In these two meetings about antimicrobial resistance, pharmacists, infectiologists and also a 

microbiologist, talked about the situation in AUSLBO and the problems in overcoming antimicrobial 

resistance. It was refered the importance of Antimicrobial Stewardship, that "includes not only limiting 

inappropriate use but also optimizing antimicrobial selection, dosing, route and duration of therapy, to 

maximize clinical cure or prevention of infection while limiting the unintended consequences, such as the 

emergence of resistance, adverse drug events, and cost" [15] . 

It was refered that too many antibiotics had been prescribed without a definitive diagnose and that 

clinical situations can change depending on the patient, due to many factors (age; sex condition; 

patologies; etc), which leads to differences of contexts and the need to improve empirical therapy with 

more antibiotic guidelines. 

The pharmacovigilance is very important here, since pharmacists can review the medical 

prescriptions and all the information it is given: information about the patient, specific condition and other 

pathologies, interpretation of antibiograms, dosage of antibiotics and treatment duration. In OM, this is 

done by "farmacia di guardia", as previously refered. 

In AUSLBO there are common meetings and learning activities to understand better Antimicrobial 

stewardship, especially for trainees of specialization in hospital pharmacy and pharmacovigilance 

pharmacists, to improve awareness and knowledge of health professionals. 

 

3. Conclusions 

In these last 3 months, I was able to realize the meaning of being a hospital pharmacist and to 

develop technical skills and improve my knowledge, in different areas of Maggiore’s hospital internal 

pharmacy. It is very true that a pharmacist must control every aspect about the drugs or medicines that 

are going to be administrated by patients, which means that having an organized, methodic and critical 

thinking, about what is being prescribed and sent to the patients, is a very important behavior of a 

pharmacist in his/her profession.  

A pharmacist is not only responsible for controlling, but also for having an active role in 

understanding and researching new medicines, as well as medical devices and other health related 

products, and to determine what should be done in a specific situation. All of this is done by associating 

other health professionals, which must work together for a better result to the patient, the hospital and 

society in general. 
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Attachments 

Attachment 1: Organigram for all departments in AUSLBO and pharmaceutical department of 

AUSLBO. 
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Attachment 2: Part of June's Inventory(with all the products present in the warehouse) 
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Attachment 3: a) Preparation sheet of Betametasone 0.1% + Salycilic Acid 10%, Skin 

Emulsion; b) Weight of Salycilic Acid; c)Emulsion mixture 

 

a)      

 

 

b)                                                                                       c) 
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Attachment 4: a) Preparation of capsules (size 4) of Creatina, with Manual Capsule Filling 

Machine (MCFM) b) Preparation of capsules (size 4) of Levodopa/Carbidopa, with MCFM.  

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Attachment 5: Mixture of Policitric Solution, forFanconi's Syndrome, and transfer todark glass 

jars. 
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Attachment 6: a) Pharmaceutical papers of Cortisone Acetate 2,5mg b) Pharmaceutical 

papers of Captopril 5mg + Rice amide  

a) 

 

 

b) 
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Attachment 7: Request for the usage of Medical Devices' Samples.  
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Attachment 8: Example of a medical device's tecnical sheet. 
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Attachment 9: Outcome report of a medical device test (Relazione di esito), for the physician to 

fill. 

           
           
           

           
           

           
           

        RELAZIONE DI ESITO Mod 02P107AUSLBO 

Prova campionigratuiti DM marcati CE al difuoridiun contesto sperimentale Allegato 2  
 

AllaSegreteriaScientificadellaCommissioneAziendaleDispositivi Medici (CADM)1 
  

DISPOSITIVO USATO IN CAMPIONATURA GRATUITA 
 

Descrizionedel DM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Codice CND: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Codice Repertorio Nazionale DM (CR): …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Codicedel DM (identificativo catalogo): ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Motivazione d’uso per cuièstatarichiestacampionatura: ………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ESITO DELLA PROVA CAMPIONI 
 

Data diinizio e periodoutilizzocampioni: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Numero dipazientitrattati ……………………………………………….……………………………………………………… 
 

Risultatiattesi: 
 

- Miglioramentoqualitàprestazione 
 

SI 
 

NO 

 

Specificare …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Miglioramento/semplificazionedel processo terapeutico/diagnostico SI NO 
 

Specificare ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Altro Specificare………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I risultatiattesi sono statiottenuti: SI NO 
 

Motivazioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Giudiziocomplessivosull’esitodeltrattamento: favorevole 
 
non favorevole 

 

Data: …………………………………… 

 

 

Firma delRichiedente:……………………………………………………… 
 
 
 

Data emissione o ultimarevisione MODULO 20 febbraio 2015 N. Rev.1 Pagina 1 di 1 
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Attachment 10: Oral onco-hematologic drugs: Sheet of suspected adverse reactions
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