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Resumo 

O estágio curricular é a etapa final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, onde 

nos é possível aplicar os conhecimentos técnico-científicos adquiridos ao longo do curso. O 

presente relatório foi o resultado de 3 meses de estágio (13 de Agosto a 13 de Novembro) 

na Farmácia Medeiros, em Vila Verde, Braga, sob orientação do Dr. António Julião Santos 

Silva.  Este relatório está dividido em duas partes: a parte I, onde descrevo as atividades 

desenvolvidas relativamente à gestão da farmácia, dispensa de medicamentos e produtos 

de saúde e aconselhamento farmacêutico e a parte II, onde se encontram detalhados 2 

projetos que desenvolvi em contexto de farmácia comunitária. O projeto I surgiu da 

necessidade da farmácia realizar um elevado número de reservas de medicamentos e 

produtos de saúde por dia. Nesse sentido, foi feito um levantamento de todas as reservas 

efetuadas durante o mês de setembro e foram estudados os produtos e os motivos que 

potenciaram tal número de reservas. O projeto II foi mais orientado para o utente, 

especificamente o utente que faz medicação anticoagulante, tendo-se avaliado o 

conhecimento do mesmo acerca da sua medicação oral anticoagulante, através de um 

questionário. Ao mesmo tempo, foi feito um folheto com o objetivo de educar o utente sobre 

as principais questões relativas à medicação oral anticoagulante. 

De um modo geral, o estágio em farmácia comunitária revelou-se uma ótima oportunidade 

de aprendizagem, tanto a nível profissional como pessoal. Tive a possibilidade de assimilar 

novos conhecimentos e tornar-me mais autónoma no que diz respeito ao aconselhamento e 

indicação farmacêutica, assim como a nível da gestão da farmácia.  
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Descrição e contextualização 

1.1 Localização e horário de funcionamento  

A farmácia Medeiros está localizada na Praça 5 de Outubro, nº 78, no centro de Vila Verde, 

no distrito de Braga, ocupando o rés-do-chão de um prédio habitacional. Com uma 

localização privilegiada, a farmácia encontra-se a poucos minutos do Hospital da 

Misericórdia de Vila Verde e do Centro de Saúde, na zona central e mais movimentada da 

vila. 

Esta farmácia foi fundada pelo Sr. Januário Medeiros em meados do século XIX. Em 1950 

foi adquirida pelo Dr. António Julião da Silva, tendo-se mantido na família até aos dias de 

hoje.  

A farmácia está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 8h30 às 00h00 e aos 

sábados das 8h30 às 20h00, em regime contínuo. De 3 em 3 dias, alternando com as 

restantes Farmácias do centro de Vila Verde, encontra-se em serviço permanente, fazendo-

se o atendimento durante 24 horas. Da mesma forma, de 3 em 3 semanas, a farmácia 

encontra-se também aberta ao domingo durante 24 horas. 

Durante o estágio fiz maioritariamente o horário das 13h-20h, tendo também feito, embora 

de forma menos regular, manhãs, noites e fins de semana (por opção). Abaixo encontra-se 

o cronograma das principais atividades realizadas durante todo o período de estágio:   

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio  

Meses de estágio 

Agosto Setembro Outubro Novembro 

Receção de encomendas 

Gestão de devoluções 

Serviços farmacêuticos 

Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

 Organização e conferência do receituário 

 Gestão de stocks e prazos de validade 
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1.2 Espaço exterior 

Tal como já referido, a farmácia Medeiros encontra-se na zona central de Vila Verde, sendo 

facilmente identificada pela existência da “cruz verde” e de fácil acesso. Na fachada 

encontra-se a inscrição do nome da farmácia. Na entrada, são visíveis as informações 

previstas pelo disposto no artigo 28º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, como a 

identificação do Diretor Técnico (DT), a sua função, o horário de funcionamento da farmácia, 

o nome da farmácia de serviço no município de Vila Verde, a sua localização e contacto, 

bem como o sinal de existência de livro de reclamações. Adicionalmente, e de acordo com o 

Decreto-Lei nº 58/2016, de 29 de agosto, está também sinalizada a obrigatoriedade de 

prestação de atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas 

idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo. 

As duas montras, uma em cada lado da porta de entrada, são remodeladas periodicamente 

com produtos de venda livre que se pretendem vender, tendo em conta a altura do ano. 

Existe ainda uma zona para o atendimento noturno, com um postigo embutido no vidro e 

grades, sendo necessário tocar à campainha para que ocorra o atendimento.  

1.3 Espaço interior 

O espaço interior está dividido em diversas áreas, tal como previsto no artigo 29º do 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto. Há uma zona de atendimento ao público, uma 

zona de receção de encomendas e armazém, um laboratório, um gabinete de prestação de 

serviços, um gabinete de direção técnica, uma zona de descanso e, ainda, instalações 

sanitárias [1].  

A zona de atendimento ao público possui um balcão com quatro postos, cada um com 

computador, impressora e leitor ótico. Imediatamente atrás do balcão de atendimento, 

podem ser encontrados expositores com produtos de higiene oral, suplementos alimentares, 

produtos dietéticos, dispositivos médicos e produtos de uso veterinário. Dependendo da 

época do ano, existem outros produtos expostos. De forma a facilitar e tornar o atendimento 

mais célere e ágil, os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) com maior 

rotação são colocados em gavetas, também atrás do balcão, nomeadamente paracetamol, 

ibuprofeno, laxantes, antiácidos, antigripais, antitússicos e descongestionantes nasais. No 

restante espaço de atendimento encontram-se expostos em lineares produtos de venda livre 

de dermofarmácia e cosmética, puericultura e ortopedia.  

A zona de receção de encomendas ou backoffice encontra-se fora do alcance dos utentes, 

tal como o armazém, e é constituída por um computador, uma impressora, uma impressora 

de etiquetas e um leitor ótico.  
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No armazém, os medicamentos estão primeiro organizados de acordo com a sua forma 

farmacêutica e depois por ordem alfabética. O armazenamento correto e organizado dos 

medicamentos na farmácia é crucial para um atendimento eficiente e para uma gestão 

correta e atualizada do stock. O armazenamento dos produtos segue também os princípios 

First In First Out (FIFO) e First Expired First Out (FEFO). Isto tem uma relevância acrescida 

na medida em que se evita a existência de produtos com prazo de validade (PV) expirado 

no stock da farmácia, uma vez que ocorre primeiro a dispensa do produto com menor prazo 

de validade. Desta forma, é possível assegurar a rotatividade dos produtos e evitar a 

necessidade de realizar devoluções de produtos com prazo de validade excedido. No 

frigorífico encontram-se todos os medicamentos que requerem baixa temperatura para a 

sua conservação, como insulinas, vacinas, alguns xaropes e colírios. A temperatura no 

interior do frigorífico está regulada entre os 2ºC e os 8ºC, sendo monitorizada 

periodicamente. Toda a área da farmácia tem também um controlo de humidade 

temperatura, que deverá estar compreendida entre os 25º-30ºC, de forma a manter o bom 

estado de conservação dos medicamentos [2]. 

O laboratório, apesar de pequeno, é o local onde se encontra todo o material de laboratório 

(pipetas, provetas, funis, balança analítica, almofarizes e pilões) e onde se procede à 

preparação de manipulados simples.  

O gabinete de prestação de serviços possui uma maca e uma mesa, e é onde ocorre a 

medição dos parâmetros físicos e bioquímicos e administração de injetáveis e vacinas, de 

forma a respeitar a privacidade dos utentes. Neste gabinete também se fazem consultas de 

podologia e ocasionais rastreios auditivos, sendo o local onde se encontra toda a bibliografia 

necessária à preparação dos manipulados.   

O gabinete de direção técnica é onde o DT procede à gestão da farmácia. Aqui fazem-se 

todas as encomendas diárias e manuais, realiza-se a faturação e se lida com todos os 

assuntos burocráticos. 

1.4 Recursos humanos 

A farmácia Medeiros dispõe de 4 farmacêuticos, o diretor técnico, Dr. António Julião Santos 

Silva, a farmacêutica adjunta, Dra. Glória Silva e duas farmacêuticas, Dra. Amélia Silva 

Lopes e Dra. Ana Cecília Silva. A farmácia conta ainda com 4 técnicos auxiliares de 

farmácia, Martinho Faria, Catarina Rodrigues, Marta Ferreira e Pedro Rodrigues. Todos eles 

trabalham cerca de 8 horas por dia, em horários rotativos e encontram-se devidamente 

identificados mediante o uso de um cartão com o nome e título profissional. 
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1.5 Perfil de utente 

Os utentes da farmácia são, na sua maioria, idosos com baixo grau de literacia. Esta 

constatação não é, de todo, surpreendente dada a proximidade da farmácia ao meio rural e 

a maior prevalência de patologias crónicas e de polimedicação associadas a este grupo 

etário. No verão, é possível observar-se uma maior diversidade de utentes uma vez que 

existe uma grande afluência de emigrantes. 

1.6 Sistema informático 

A farmácia Medeiros, tal como a maioria das farmácias em Portugal, utiliza o sistema 

Sifarma2000® da Glintt para o atendimento de utentes, realização e receção de 

encomendas, gestão de stocks, controlo de prazos de validade, marcação de preços e 

regularização de notas de crédito ou devoluções. Os seis computadores existentes na 

farmácia estão equipados com este software, que é bastante versátil e de utilização intuitiva, 

sendo uma ferramenta muito útil para acesso a informação técnico-científica atualizada 

sobre os medicamentos como posologias, indicações terapêuticas e reações adversas, o 

que facilita e otimiza a prática farmacêutica na dispensa dos medicamentos, especialmente 

para os estagiários.  

1.7 Fontes de informação 

Durante o período de estágio, tive acesso a diferentes fontes de informação, importantes à 

prática farmacêutica. Assim, pude consultar bibliografia como a Farmacopeia Portuguesa, o 

Prontuário Terapêutico e o Formulário Galénico Português. Graças a outras fontes, 

consegui ainda ampliar o meu conhecimento sobre produtos de ortopedia, puericultura e 

ostomia. Também usufrui de plataformas online como o INFOMED, o qual possui 

informação fidedigna acerca dos medicamentos, nomeadamente as suas indicações e 

posologias.  

2. Gestão farmacêutica 

2.1 Gestão de stocks 

Além de ser um local de prestação de serviços de saúde, a farmácia tem uma forte vertente 

económico-financeira. De forma a assegurar a sua viabilidade económica, a gestão de 

stocks é uma tarefa fundamental na gestão de uma farmácia. Para isso, é crucial que exista 

um bom controlo da rotação dos stocks, a qual varia de acordo com a época do ano, de 

forma a suprir as necessidades dos utentes, evitando tanto a rutura, como a aquisição 

exagerada e a acumulação de produtos até ao termo do seu PV. Para evitar tais situações, 
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com auxílio do sistema informático, definem-se os stocks mínimos e máximos na ficha do 

produto, mediante o histórico de vendas na farmácia. Assim, cada vez que o stock de um 

produto atinja o stock mínimo, o sistema efetua automaticamente uma proposta de 

encomenda desse mesmo produto, a qual aparece na proposta de encomenda diária e que 

poderá ou não ser aceite pela pessoa que realiza a encomenda. Para garantir que os stocks 

estão sempre corretos é necessário efetuarem-se controlos regulares das existências na 

farmácia. Desta forma, um produto de elevada rotatividade exige uma aquisição constante, 

sendo muitas vezes adquirido em grande volume, o que permite a aquisição de bónus e/ou 

melhores condições de compra. Por outro lado, um produto com menor rotatividade deve 

ser adquirido pontualmente, de forma a evitar o risco de expiração do PV. 

É importante ter também em consideração que a venda de produtos é muito influenciada por 

campanhas promocionais e publicitárias e receitas médicas, devendo ter-se um bom 

conhecimento do perfil dos utentes habituais e práticas de prescrição dos profissionais de 

saúde da região na qual a farmácia se encontra inserida, para que haja um bom 

desempenho na gestão do stock da farmácia. Esta gestão é também dificultada pela 

obrigatoriedade da farmácia em disponibilizar no mínimo três dos cinco genéricos mais 

baratos 3].  

Deste modo, compreende-se a necessidade de uma boa gestão de stock, por forma a ter 

medicamentos em quantidade suficiente, tendo em conta a incerteza da procura e 

garantindo sempre a satisfação da mesma.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar contagens físicas de existências e 

identificar erros e baixas no stock.  

2.2 Fornecedores 

A farmácia medeiros tem como fornecedores diários os distribuidores grossistas OCP 

Portugal, Botelho & Rodrigues e A. Sousa & C Lda. Menos frequentemente são feitas 

encomendas à Alliance Healthcare e Bramédica Lda. A aquisição de produtos pode também 

ser feita diretamente aos laboratórios, através da negociação com delegados representantes 

das marcas, que se deslocam periodicamente à farmácia. A escolha dos fornecedores tem 

normalmente por base a disponibilidade do produto e o preço de venda à farmácia (PVF). 

2.3 Realização de encomendas 

As encomendas aos distribuidores grossitas são habitualmente efetuadas através do 

programa informático Sifarma 2000® ou via telefone, sendo o DT o principal responsável 

pela sua realização. 
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Utilizando o Sifarma 2000® é possível realizar encomendas diárias e manuais. As 

encomendas diárias são geradas automaticamente pelo sistema informático, tendo em 

conta os stocks mínimo e máximo pré-definidos no Sifarma 2000®. Assim, e tal como 

referido anteriormente, quando o stock de um determinado produto atinge o stock mínimo, 

este passa a fazer automaticamente parte da encomenda diária de um determinado 

fornecedor (o principal fornecedor desses produtos, constante na ficha dos mesmos). 

Acedendo à proposta de encomenda que o sistema gera, é possível ao diretor técnico fazer 

alterações às quantidades a encomendar e também retirar ou adicionar produtos, de acordo 

com as melhores condições de compra. 

As encomendas manuais são efetuadas nos casos em que a farmácia tem necessidade de 

um dado produto, do qual não existe stock habitual. Normalmente tratam-se de produtos 

específicos de dermocosmética, ortopedia e ostomia.  

Dada a elevada procura para uma baixa oferta, os medicamentos rateados e esgotados são 

encomendados por telefone. 

Ao balcão, sempre que há procura de medicamentos que não fazem parte do stock ou estão 

em baixa, efetuam-se encomendas instantâneas através do sistema informático, sendo 

possível verificar no momento se o medicamento se encontra disponível, o PVF e a hora 

prevista de entrega do produto, de acordo com cada fornecedor. Todos estes fatores são 

determinantes na escolha do fornecedor, sendo idealmente escolhido o fornecedor que tem 

o medicamento disponível, entrega mais cedo e cobra um menor valor à farmácia.   

Para alguns medicamentos existe a possibilidade de escolha entre encomenda instantânea 

e encomenda via verde, como é o caso do Xarelto®, Spiriva® e Trajenta®. 

O mecanismo Via Verde do Medicamento (VVM) consiste numa via excecional de aquisição 

dos medicamentos abrangidos e é o resultado da parceria entre o Infarmed, associações de 

farmácias (ANF (associação nacional das farmácias) e AFP (associação de farmácias de 

Portugal), distribuidores por grosso de medicamentos e titulares de autorização de 

introdução no mercado (AIM). Este projeto visa melhorar o acesso dos cidadãos aos 

medicamentos pertencentes à lista de medicamentos cuja distribuição intra-comunitária é 

sujeita a notificação prévia ao Infarmed [4]. Para tal, é necessário que a farmácia coloque a 

encomenda via verde ao distribuidor aderente, sempre tendo como base uma receita 

médica válida. De seguida, o distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para este 

tipo de encomendas, o qual é atribuído pelo titular de autorização de AIM do medicamento 

[4].   

Mensalmente são também realizadas encomendas diretamente aos laboratórios, as quais 

são feitas pelo DT, junto dos delegados médicos dos respetivos laboratórios. Nestes casos, 

é possível negociar as condições de compra, sendo que, de uma forma geral e para se 
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poder beneficiar de bonificações e descontos específicos, estas encomendas são feitas em 

grande volume, tratando-se muitas vezes de produtos cosméticos, Medicamentos Genéricos 

(MG), MNSRM e de elevada rotatividade na farmácia.  

Em termos de descontos, estes poderão ser comerciais ou financeiros, sendo que o 

desconto comercial é feito diretamente na fatura, em determinados produtos e o financeiro é 

apenas concedido em caso de pronto pagamento ou antecipação do pagamento. 

Como estagiária, realizei diversas encomendas manuais e instantâneas, enquanto no 

atendimento de utentes. Tive também a oportunidade de realizar encomendas de produtos 

por telefone, especialmente de produtos esgotados e meias elásticas. Embora não tenha 

realizado qualquer encomenda diária, foi-me possível assistir a todo o processo estratégico 

necessário para fazer este tipo de encomendas. 

2.4 Receção de encomendas 

As encomendas são entregues diariamente em contentores ou caixas próprias identificadas 

com códigos internos e com o nome da farmácia, sendo que cada encomenda é 

acompanhada pela respetiva fatura e, muitas vezes, do duplicado. Uma vez que os produtos 

do frigorifico vêm separados dos restantes, em contentores próprios, rapidamente se 

identificam e colocam no frigorifico, anotando-se o seu PV. O processo de receção é feito 

em sistema informático, Sifarma2000®, entrando-se na área “Recepção de encomendas” e 

selecionando o número da encomenda respetiva. De seguida, coloca-se o número da guia 

ou lê-se o mesmo com o leitor ótico, o valor da encomenda e rececionam-se os produtos, 

sequencialmente, através da leitura ótica dos respetivos códigos nacionais de prescrição 

(CNP), fazendo-se a correção dos PV.  Sempre que novos produtos são rececionados, são 

criadas as respetivas fichas de produto. No final, verifica-se o número de embalagens, o 

PVF, preço de venda ao público (PVP), a margem dos produtos de venda livre, os 

descontos e bonificações. Após finalizar a receção, os stocks são automaticamente 

atualizados, as etiquetas dos produtos de venda livre são impressas, a lista de produtos 

esgotados é transferida para outro fornecedor e as reservas de produtos recebidos são 

verificadas, sendo estes produtos guardados em local apropriado, separadamente dos 

restantes. Todas as faturas são arquivadas durante dez anos, por data e número crescente 

do número de fatura.  No caso de serem rececionados psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas, uma Requisição de Substâncias vem junto com a fatura, também em 

duplicado.  O original destas requisições é arquivado durante um período de 3 anos e o 

duplicado, é assinado pelo diretor técnico, carimbado e devolvido ao fornecedor. 



8 

 

Se qualquer produto se apresentar em mau estado de conservação ou com PV curto (< 6 

meses), estes devem ser considerados para devolução ao fornecedor.  

Aquando da receção, os produtos são separados de acordo com a forma farmacêutica por 

forma a agilizar o processo de arrumação dos mesmos. 

A receção de encomendas foi a primeira tarefa que me foi incutida quando iniciei o estágio. 

Desta forma, fiquei rapidamente familiarizada com os produtos existentes na farmácia, o seu 

local de armazenamento e a relação substância ativa - nome comercial, o que se revelou de 

extrema importância no atendimento aos doentes. 

2.5 Marcação de preços 

O PVP dos produtos de venda livre e dos MNSRM é definido pela farmácia, ao contrário do 

dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), que já se encontra estabelecido e 

inscrito na embalagem secundária desses medicamentos. 

A formação dos preços de MSRM não genéricos resulta da comparação com os preços em 

vigor nos países de referência, como Espanha, França e Itália, para o mesmo medicamento, 

ou caso este não exista, para especialidades farmacêuticas idênticas. Da referida 

comparação surge um PVA (preço de venda nos estádios de produção ou importação) 

médio, ao qual acrescem as margens de comercialização do distribuidor grossista e 

retalhista, taxa de comercialização e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), resultando 

no PVP máximo a vigorar [5,6]. 

A formação de preços dos medicamentos genéricos resulta da comparação com um 

medicamento de referência, com igual dosagem e forma farmacêutica, devendo ser, no 

mínimo, inferior em 50% ao preço do mesmo [5]. 

Para definir o PVP dos produtos de venda livre e MNSRM, a farmácia tem em consideração 

o PVF, o IVA e a margem de lucro pretendida. Desta forma, durante a receção de 

encomendas, os produtos que não têm o preço inscrito na embalagem, mas já fazem parte 

do stock da farmácia mantêm o PVP que tem sido praticado. Aos produtos que são novos 

tem de se atribuir uma margem de lucro para se obter o PVP, tendo em conta os critérios 

acima descritos.  

2.6 Reservas 

Sempre que o utente requer um medicamento que a farmácia não possui no momento, faz-

se a reserva do produto em nome do mesmo, através do Sifarma 2000®.  A reserva é 

depois associada à encomenda do produto (normalmente instantânea), pelo que no 

momento em que a mesma é rececionada, uma lista dos produtos reservados presentes na 

encomenda aparece, imprimindo-se os respetivos talões. Estes produtos são então 
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embrulhados com o respetivo talão de reserva impresso e são armazenados por ordem 

alfabética do nome do utente. 

Durante todo o estágio, tive a tarefa diária de imprimir os talões de reserva e separar e 

embrulhar os medicamentos reservados, aquando da sua receção. 

2.7 Devoluções 

Existem diversos motivos pelos quais se deve proceder à devolução de um produto, entre 

os quais o produto não ter sido encomendado, ser o produto errado, ter um prazo de 

validade reduzido ou expirado, encontrar-se danificado, e fazer parte de uma ordem de 

recolha por parte do Infarmed ou laboratório. O controlo dos PV é de elevada importância e 

na farmácia ocorre em dois momentos: aquando da receção das encomendas e 

mensalmente, quando se emite uma lista mensal dos produtos cujo prazo de validade é 

inferior a 3 meses. Todos os produtos que se encontrem nessa situação são então 

separados dos demais e colocados num local específico para que sejam vendidos primeiro. 

No caso de se proceder à devolução de algum produto, esta é efetuada através do 

programa Sifarma 2000®, na secção “Encomendas” – “Gestão de devoluções”. Aqui gera-se 

uma nota de devolução, sendo imperativo indicar o fornecedor, nome do produto e sua 

quantidade, motivo da devolução e referência da origem do produto. No final, é emitida a 

nota de devolução, em triplicado, sendo que o triplicado fica arquivado na farmácia e o 

duplicado e original são enviados juntamente com o produto para o fornecedor. De notar 

que todas têm de estar carimbadas e assinadas pela pessoa responsável pela devolução. 

Posteriormente, o fornecedor poderá aceitar ou não a devolução do produto. Caso aceite, 

poderá ocorrer a trocar do produto ou a emissão de uma nota de crédito à farmácia. No 

caso de não ser aceite, o fornecedor envia de novo o produto a devolver à farmácia, 

explicitando o motivo da não aceitação (habitualmente por se exceder o prazo permitido 

para devolução). Se a devolução não for aceite e o produto não se encontrar em condições 

de ser vendido, então a farmácia terá de declarar quebra do produto no stock, o que se 

traduz em prejuízo para a mesma. Independentemente da devolução ser aceite ou não, 

todas têm de ser regularizadas. 

Ao longo do estágio, pude ajudar na verificação dos PV, emitir notas de devolução e 

proceder à sua regularização. A maior parte das devoluções que realizei foram de produtos 

reservados não pagos. 

2.8 Gestão de faturação e receituário 

A gestão da faturação e do receituário realiza-se no final de cada mês, sendo necessário 

enviar todo o receituário realizado durante esse mês às entidades responsáveis pela 
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comparticipação dos medicamentos, de forma que a farmácia possa receber o reembolso da 

comparticipação. 

Para isso, faz-se a conferência do receituário, devendo garantir-se que todo ele cumpre as 

normas legais. Deste modo, confere-se se o número da receita que se encontra no verso 

corresponde à mesma receita e verifica-se se o organismo aplicado é o correto, a assinatura 

do utente e farmacêutico, carimbo e data. O receituário é de seguida agrupado por ordem 

numérica em lotes de trinta, divididos por plano de comparticipação. Por fim, é feito o fecho 

do receituário e é emitido um “Verbete de Identificação do Lote”, a fatura e a “Relação de 

resumo de Lotes”.  

A fatura é emitida em triplicado sendo que o original e o duplicado são enviados para o 

Centro Nacional de Conferência de Faturas (CCF), juntamente com o receituário, e o 

triplicado é guardado na Farmácia por um período de 10 anos [7].  

O principal organismo de comparticipação é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), pelo que 

as receitas manuais comparticipadas por este organismo são enviadas por correio à 

Administração Regional de Saúde do Norte I.P. (ARSN), sendo reembolsadas as 

comparticipações pela mesma.  

Existem ainda os organismos complementares de comparticipação, nomeadamente a 

Médis, Caixa Geral de Depósitos, entre outros. Assim, quando aplicável, são selecionados 

também os regimes adicionais de comparticipação no momento de dispensa, sendo 

impresso um talão que confirma a comparticipação. Este talão contém o número de 

beneficiário do utente e os medicamentos dispensados e é assinado pelo utente, sendo 

enviado, junto com a receita, para a ANF, a qual distribui o receituário pelos diversos 

subsistemas correspondentes.   

No final, a farmácia é reembolsada com os respetivos valores das comparticipações 

efetuadas por cada uma das entidades financeiras responsáveis.  

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

A dispensação de medicamentos não se restringe à mera entrega dos mesmos ou outros 

produtos ao utente. É também da responsabilidade do farmacêutico promover as condições 

para que o doente faça um uso correto, seguro e racional do medicamento ou produto, 

devendo para isso transmitir toda a informação necessária ao utente [8]. 

3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são aqueles cuja dispensa apenas é efetuada mediante prescrição médica e que 

compreendem pelo menos uma das seguintes condições: constituam um risco para a saúde 

do doente; sejam utilizados sem vigilância ou com frequência em quantidades consideráveis 
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para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias ou preparações à 

base de substâncias, cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar; 

e se se destinam a ser administrados por via parentérica [9]. Deste modo, os MSRM estão 

subdivididos em  três  grupos,  previstos  na legislação, sendo eles:  medicamentos de 

receita renovável, que são aplicáveis em algumas doenças que requerem tratamentos 

prolongados, para os medicamentos possam ser adquiridos mais que uma vez, sem 

necessidade de uma nova receita;  medicamentos de receita médica especial, que se deve 

ao facto de possuírem, na sua constituição,  uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável, e/ou substâncias que 

possam ser utilizadas ilicitamente, pela sua capacidade de dependência; medicamentos de 

receita médica restrita, que incluem os  medicamentos  de uso exclusivo hospitalar,  e  

destinam-se ao tratamento de patologias cujo diagnóstico é  apenas  realizado em meio 

hospitalar ou que sejam  dirigidos  a  pacientes  cuja  utilização  seja  suscetível  de  causar  

efeitos  adversos  muito graves, requerendo uma vigilância médica próxima e especial [9]. 

A prescrição destes medicamentos pode ser feita de forma manual ou eletrónica, sendo 

mais comum a receita eletrónica. 

3.1.1 Receita eletrónica 

A prescrição eletrónica surgiu no sentido de simplificar a prescrição, dispensa e faturação 

dos medicamentos. De igual forma, permitiu reduzir o número de erros associados à 

dispensa e alargar o período de tempo passível de levantamento dos medicamentos pelo 

utente. Existem dois tipos de receita eletrónica: a desmaterializada ou receita sem papel e a 

materializada [3], sendo que foi através da Portaria nº224/2015 de 27 de julho, que se deu 

início ao processo de desmaterialização das receitas eletrónicas [10].   

Com o sistema Sifarma 2000® é possível ler o número da receita e digitar o código de 

acesso e o de direito de opção (quando o doente opta por um medicamento mais caro). 

Estas receitas, também denominadas “Guias de Tratamento” contêm a denominação 

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

dimensão da embalagem, o número de embalagens, a posologia e o preço mais baixo que o 

medicamento pode custar ao utente [3]. 

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

existem diversos parâmetros a ter em atenção: a identificação do utente (nome, número de 

utente e de beneficiário de subsistema), a identificação do médico prescritor (nome, vinheta, 

contacto, especialidade e assinatura), a entidade financeira responsável e, se aplicável, a 

identificação do regime especial de comparticipação, a identificação do medicamento, 
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inclusive com o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), a 

data e validade da receita [3,9,10]. 

Em alguns casos, é possível a prescrição por denominação comercial. Para tal, na receita 

deve ser feita menção do motivo pelo qual foi efetuado. São motivos para prescrição por 

nome comercial:  medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, quando há 

suspeita de intolerância, alergia ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa (reportada pelo Infarmed) ou quando o medicamento é destinado a 

assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Apenas no último caso é possível ao utente escolher um medicamento equivalente com um 

PVP inferior ao que foi prescrito. 

Nas receitas materializadas, podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, não 

ultrapassando o limite de duas embalagens por medicamento, nem o total de quatro 

embalagens. No caso de medicamentos em embalagem unitária, podem ser prescritas até 

quatro embalagens do mesmo medicamento. Estas receitas podem ser renováveis (até 3 

vias) se se destinam a tratamentos continuados, ou não renováveis, no caso de se tratar de 

um tratamento de curta duração. 

Ao contrário das receitas materializadas, as desmaterializadas permitem a prescrição de até 

6 embalagens por medicamento, as quais podem ser dispensadas por um período de 6 

meses, caso o tratamento seja continuado ou de até 2 embalagens, com o prazo de 1 mês 

para serem levantadas, sempre que se trate de um tratamento de curta duração [3,9,10]. 

3.1.2 Receitas manuais 

Uma vez que as receitas manuais podem apenas ser utilizadas excecionalmente, estas 

devem ter assinalada a razão da exceção, falência do sistema informático, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição máxima de 40 receitas por mês.   

Adicionalmente, para ser válida, a receita deve ser escrita a caneta, não conter qualquer  

rasura, caligrafia ou cores diferentes, estar devidamente assinada e com data válida, ter o 

número da receita e código de barras, a identificação do médico prescritor com a indicação 

do nome e especialidade médica, número de célula profissional e respetiva vinheta, o local 

de prescrição e código de barras (quando aplicável), o nome e número do Serviço nacional 

de saúde (SNS) do utente, referência ao regime especial de comparticipação, designação 

do  medicamento,  a  dosagem,  forma  farmacêutica,  número  de  embalagens 

(inclusivamente  por extenso), dimensão das embalagens e posologia. Adicionalmente, em 

cada receita manual podem constar no máximo quatro medicamentos distintos com limite 

máximo de 2 embalagens por medicamento e quatro embalagens no total, não sendo 

permitida mais que uma via [9,10]. 
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3.1.3 Sistemas de comparticipação 

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

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

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

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

comparticipação [9]. O regime geral prevê o pagamento, por parte do Estado, de uma 

percentagem do PVP dos medicamentos, de acordo com a sua classificação farmaco-

terapêutica: escalão A – 90% B – 69%, C – 37% e D – 15%. Para além do regime normal de 

comparticipação, os regimes especiais permitem uma maior percentagem de 

comparticipação e aplicam-se a alguns pensionistas e doentes com determinadas patologias 

como Alzheimer, doenças inflamatórias intestinais e dor oncológica. Assim, para os 

pensionistas abrangidos pelo regime especial, a comparticipação acresce 5% para os 

medicamentos do escalão A e 15% nos restantes [3,9,10]. Para os doentes com diabetes, 

existe ainda a comparticipação de 85% do PVP das tiras teste e 100% do das agulhas, 

seringas e lancetas destinadas ao autocontrolo da doença [3, 11, 13]. No caso de doentes 

ostomizados e beneficiários do SNS, a comparticipação atinge os 100% para todos os 

dispositivos médicos de apoio [3,12,13]. 

Existem ainda outras entidades com um modelo de comparticipação próprio, em que os 

seus beneficiários têm direito a uma comparticipação acrescida, para além da 

comparticipação do SNS. Para ter acesso a essa comparticipação, o utente deve apresentar 

o cartão de beneficiário desse subsistema. São exemplos a assistência na doença aos 

militares (ADMG), Serviço de Assistência Médico Social – Sindicato Bancários (SAMS), 

EDP-Savida, Médis, entre outros.   

A nível informático, estes planos de comparticipação traduzem-se em códigos numéricos: 01 

que se trata do regime de comparticipação geral, 46 trata-se do regime de comparticipação 

para migrantes, 48 o regime de comparticipação para pensionistas, entre outros. 

Enquanto no atendimento pude dispensar receitas comparticipadas por diversos 

subsistemas de saúde. 

3.1.4 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são fármacos com ação estimulante ou 

depressora do sistema nervoso central, sendo utilizados na terapêutica de patologias 

psiquiátricas, oncológicas e algesia. Dado o tipo de ação a nível do Sistema Nervoso 

Central (SNC), a toma destes medicamentos acarreta riscos, podendo os mesmos induzir 

facilmente tolerância e dependência física e psíquica no utente [14]. Por isso, e para evitar a 
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sua utilização ilícita, é fundamental que estes sejam utilizados para fins clínicos e de acordo 

com as indicações médicas, estando todo o seu circuito sujeito a um rigoroso controlo. 

Estando sujeitos a uma legislação específica, para poderem ser dispensados, estes 

medicamentos devem ser prescritos isoladamente ou a receita deve ser identificada como 

especial, no caso de ser eletrónica [3,15]. Além disso, o Sifarma 2000® requer o nome do 

médico prescritor e a identificação e morada da pessoa que adquire e da que utiliza a 

medicação, no caso de serem diferentes. No fim, junto com a fatura, é também impresso um 

documento comprovante da dispensa dos psicotrópicos, o qual é anexado a uma cópia da 

receita e arquivado na Farmácia ou é apenas arquivado o próprio documento de 

Psicotrópicos, caso a receita seja desmaterializada. Mensalmente, a farmácia envia ao 

Infarmed, por via eletrónica, uma listagem dos registos de entrada e saída destas 

substâncias. 

Enquanto estagiária, tive a oportunidade de recolher por diversas vezes a informação 

pessoal dos utentes que faziam e levantavam este tipo de medicação.  

3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM ou de venda livre são todos aqueles que podem ser vendidos sem receita 

médica e que não causem direta ou indiretamente prejuízo na saúde do utente e que se 

destinem ao tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem gravidade. Estes não são 

comparticipados pelo SNS e o seu PVP é, como mencionado anteriormente, definido pela 

farmácia.  

O utente procura regularmente a farmácia e o farmacêutico para resolver problemas 

menores de saúde dado o processo ser mais rápido e com menores encargos, evitando-se 

desta forma consultas médicas desnecessárias. Nestas situações, o utente pede um 

MNSRM específico (automedicação) ou o conselho do farmacêutico.  Em ambos os casos, é 

da responsabilidade do farmacêutico recolher toda a informação relativa aos sintomas e a 

sua duração e questionar acerca de qualquer automedicação já feita. O farmacêutico deve 

também garantir que o utente se encontra devidamente informado sobre a posologia e 

indicação do MNSRM escolhido, de forma a promover a adesão e o uso racional e seguro 

do medicamento em questão, aconselhando sempre que se o problema de saúde persistir 

deverá consultar o médico. 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-EF) são um subgrupo de MNSRM que abrange todos aqueles cuja composição 

em substâncias ativas consta na lista de DCI’s definida no Regulamento dos MNSRM-EF. 

Estes podem apenas ser dispensados em farmácia, com o devido aconselhamento 
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farmacêutico e mediante o cumprimento das instruções dos protocolos definidos pelo 

Infarmed [16].  

Ao longo do estágio, foram múltiplas as situações em que me deparei com casos de 

automedicação e de necessidade de aconselhamento farmacêutico. 

As situações de automedicação prendiam-se com pedidos de Ben-u-Ron® 500, Brufen® 

400, Vibrocil®, Voltaren emulgel®, Griponal®, entre outros. Em todos os casos procurei 

perceber qual a queixa da pessoa em questão de forma a verificar se o medicamento pedido 

era adequado ou não.  

Em termos de aconselhamento farmacêutico, era muito comum os utentes apresentarem 

queixas de dores de cabeça, tosse, nariz congestionado, obstipação e cólicas.  

3.3 Medicamentos manipulados  

Um Medicamento Manipulado (MM) é todo aquele que é preparado e dispensado sob a 

responsabilidade do farmacêutico, o qual deve cumprir as boas práticas na sua preparação. 

O MM pode ser uma fórmula Magistral, quando preparado especificamente para uma 

pessoa, a partir de uma receita médica, ou preparado oficinal quando preparado com base 

na Farmacopeia Portuguesa ou o Formulário Galénico [17]. 

A preparação de MM é feita em conformidade com a Portaria nº 594/2004, de 2 de junho. 

Para isso, para cada MM é preenchida uma ficha de preparação, com a data de preparação, 

identificação e classificação do MM, o lote, a quantidade preparada, validade, procedimento 

de preparação, o nome do utente a quem este se destina, o nome das matérias primas, as 

quantidades utilizadas e os seus lotes e o PVP.  

No final, o MM deve ser rotulado. O rótulo deve conter o nome da farmácia e do diretor 

técnico, o nome do utente e do produto, o número do lote, o PVP, data de preparação e PV, 

condições de conservação, modo de administração e advertências especiais à sua 

utilização [18]. 

O PVP do MM é calculado de acordo com a Portaria nº 769/2004 de 1 de julho, o qual é 

baseado no preço das matérias primas, materiais de embalagens e honorários. Estas 

parcelas são somadas e multiplicadas por 1,3, às quais acrescesse o valor do IVA à taxa em 

vigor (6%) [19]. 

De uma forma geral, os MM são comparticipados em 30% do preço respetivo [17]. 

Na farmácia Medeiros são preparados poucos MM, mas durante o estágio tive a 

oportunidade de assistir e auxiliar na preparação de alguns MM simples, de entre os quais 

um pó antitranspirante para os pés, constituído por pó talco, ácido salicílico e ácido bórico e 

um preparado de vaselina salicilada a 5%, utilizada como agente queratolítico. 
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3.4 Produtos de dermocosmética 

Um produto cosmético é todo e qualquer produto de uso externo (epiderme, sistemas piloso 

e capilar, unhas, lábios, dentes) que tem como finalidade limpar, perfumar, proteger, 

modificar, manter ou corrigir um aspeto ou odor corporal [20]. 

Na Farmácia Medeiros, a área da dermocosmética não é muito desenvolvida, mas tem 

vindo a sofrer francas melhorias. Dado o tipo de clientes habituais, é importante tornar estes 

produtos mais atrativos e visíveis de forma a promover a sua venda. Também nesse 

sentido, periodicamente realizam-se na farmácia sessões de aconselhamento de 

dermocosmética. São exemplos de marcas cosméticas presentes na farmácia a Avène®, A-

Derma®, Klorane®, LaRochePosay® e Galénic®.  

Sem dúvida, esta foi a área em que senti mais dificuldade em termos de aconselhamento. 

Não só por não estar familiarizada com a diversidade de produtos, mas também pela falta 

de bases. Por este motivo, é de grande relevância que o farmacêutico possua uma 

formação completa e abrangente nesta área, de forma a avaliar corretamente os problemas 

apresentados pelos utentes, aconselhá-los adequadamente em cada situação e permitir 

satisfazer as suas necessidades. 

3.5 Produtos de puericultura 

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

higiene, relaxamento, alimentação e sucção das crianças [21].  

Na farmácia Medeiros, os artigos de puericultura estão expostos na zona de atendimento de 

modo a facilitar o acesso e escolha das mães. Estão incluídos nestes produtos, biberões, 

fórmulas, fraldas e também produtos de higiene e dermocosmética.  

Durante o estágio foram raras as oportunidades de venda e aconselhamento destes 

produtos. Ainda assim, foi-me possível aconselhar determinados biberões a algumas recém-

mamãs. 

3.6 Suplementos alimentares 

Os suplementos são regulamentados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV).  Estes produtos destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar 

normal, constituindo fontes concentradas de determinadas substâncias nutricionais ou 

outras com efeito nutricional ou fisiológico, não servindo como prevenção, tratamento ou 

cura de doenças ou sintomas [22].  

Os suplementos são bastante procurados pelos utentes da Farmácia, quer com ou sem 

indicação médica, destacando-se o Centrum®, Absorvit®, Magnesona®, Magnesium-OK® e 

Sargenor®. Suplementos como ALASOD® e ALANERV® tendem a ser mais dispensados 
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com receita médica. Uma vez que a farmácia tem apostado na Absorvit® muitos dos 

aconselhamentos que fiz recaíram sobre esta marca, nomeadamente quando os utentes se 

queixavam de fadiga mental e física. 

3.7 Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Os produtos de alimentação especial destinam-se a satisfazer as necessidades nutricionais 

de determinadas pessoas devido à sua composição especial ou processos especiais de 

fabrico [23].  Assim, estão incluídos nesta categoria leites de transição, produtos para 

diabéticos, doentes oncológicos e intolerantes ao glúten. Na farmácia a principal marca de 

alimentação especial é a Fresubin®.  

Os produtos dietéticos presentes na farmácia reduzem-se à Drenaslim® e Depuralina®, as 

quais são mais vendidas após as consultas de nutrição efetuadas na farmácia. 

3.8 Fitoterapia 

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

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

também regulados pelo Estatuto do Medicamento. Estes contêm exclusivamente uma ou 

mais substâncias ativas derivadas de plantas, têm uma indicação específica e não 

necessitam de receita médica [9, 24].  

Na Farmácia, os produtos fitoterápicos são bastante requisitados para tratar problemas 

gastrointestinais, urinários, de ansiedade e para emagrecimento, como é o caso de 

Pursennide®, Aquilea®, Agiolax®, Bekunis®, Fitos®, Livetan®. Pude recomendar em 

diversas ocasiões Bekunis® para melhorar situações de obstipação e Aquilea Relax® e 

Valdispert® para diminuir estados de ansiedade.  

3.9 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Um medicamento veterinário é “toda a substância (…) possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. Estes produtos promovem assim a saúde animal e também a 

humana, pela diminuição do risco de transmissão de doenças zoonóticas, sendo regulados 

pela DGAV [25]. 

Dado que a maioria é de venda livre, torna-se bastante relevante a atuação e 

aconselhamento farmacêuticos, sendo um fator determinante para um bom aconselhamento 

o conhecimento do peso do animal. 
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Na farmácia os medicamentos de uso veterinário estão expostos ao público, em local 

separado dos produtos para uso humano. Os produtos mais procurados incluem os 

antiparasitários internos e externos, anticoncecionais e produtos de higiene tanto para 

animais de estimação como para animais de exploração. 

No atendimento fui apenas confrontada com requisições de antiparasitários internos e 

externos para cães e gatos. 

3.10 Dispositivos médicos 

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

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

prevenção, diagnóstico ou terapêutica, substituição ou alteração da anatomia ou processo 

fisiológico ou ainda para controlo da conceção. Além disso, devem atingir os seus fins 

através de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, distinguindo-se 

dessa forma dos medicamentos [26].   

Na farmácia Medeiros existe uma vasta gama de dispositivos médicos, entre eles as 

compressas, lancetas, material de penso, meias elásticas e produtos ortopédicos.  

Ao longo do estágio contactei por diversas vezes com utentes que requeriam pensos para 

calos e queimaduras e material ortopédico, como estabilizadores de pulso e corretores de 

coluna. Uma vez que não tinha qualquer conhecimento sobre como aconselhar produtos 

ortopédicos, procurei descobrir quais as diferentes situações que poderiam requerer cada 

produto presente na farmácia e também como proceder à sua colocação. Também me foi 

possível aconselhar uma pré-mamã na utilização de uma cinta durante a gravidez. 

 

4. Aconselhamento farmacêutico e casos clínicos 

Na farmácia Medeiros pude fazer vários aconselhamentos farmacêuticos, nas mais diversas 

situações. Identifiquei um caso em que uma utente estava a tomar um medicamento de 

marca e o respetivo genérico ao mesmo tempo. No momento procurei explicar à utente que 

os 2 medicamentos eram iguais, pelo que deveria fazer apenas um. Em termos de apelo à 

adesão da medicação tenho a destacar o caso de uma utente à qual tinha sido prescrita 

pela primeira vez a toma de aspirina para um problema de coração. Após a leitura do folheto 

informativo, a utente regressou à farmácia expondo a grande preocupação na toma do 

medicamento devido aos seus possíveis efeitos secundários. Expliquei à senhora a 

importância da adesão à terapêutica uma vez que as consequências na sua saúde 

poderiam ser piores se não tomasse a medicação. 

Casos clínicos: 
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A. Senhora com insuficiência renal, com ligeira inflamação num joelho. Pediu 

especificamente para não lhe dar comprimidos. Dispensei Picalm® spray uma vez 

que é um anti-inflamatório tópico, pelo que o risco de dano renal está bastante 

reduzido. 

B. Utente com dor abdominal forte causada por gases. Dispensei o anti-flatulento Aero-

OM® 125mg cápsulas moles, explicando ao senhor que deveria tomar a medicação 

até 3 vezes por dia. 

C. Utente com queimadura de 1º grau que requeria algo que ajudasse na cicatrização. 

Dispensei Biafine® e indiquei a sua utilização até 3 vezes por dia. 

D. Adolescente que pediu Ben-U-Ron® xarope para o irmão de 3 anos uma vez que 

este tinha um abcesso na cara. Expliquei ao utente que o Ben-U-Ron® não iria 

resolver o problema e que a criança deveria ir o mais rápido possível ao médico 

porque provavelmente iria precisar de um antibiótico. 

E. Utente que pediu alguma coisa para lhe tirar a tosse. Questionei se se tratava de 

tosse seca ou com expectoração, se já tinha tomado alguma coisa e há quanto 

tempo tinha os sintomas. Uma vez que se tratava de uma tosse seca irritativa, 

dispensei as pastilhas Bisoltussin® e expliquei a respetiva posologia e duração do 

tratamento. 

5. Formação 

As ações de formação vêm colmatar a necessidade dos farmacêuticos de se manterem 

constantemente atualizados e informados sobre essencialmente novos produtos no 

mercado e na farmácia. Desta forma, tive a possibilidade de assistir a 3 formações na 

farmácia, uma sobre um descongestionante nasal para bebés da Aboca®, outra sobre os 

suplementos vitamínicos da Absorvit® e a última sobre produtos ortopédicos da Prim®. Fora 

da farmácia, pude também assistir a uma formação de produtos da GSK® e outra de um 

novo equipamento de auto-vigilância dos valores de glicémia da Onetouch Verio®. Estas 

formações revelaram-se de grande importância uma vez que fiquei a conhecer melhor os 

produtos presentes na farmácia e a saber como e em que contexto os deveria aconselhar. 

6. Outros serviços prestados na farmácia 

Na farmácia medeiros é também possível fazer a determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos, administração de injetáveis e vacinas e também consultas de nutrição, 

podologia, audiologia e aconselhamento em dermocosmética. 
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7. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A farmácia Medeiros disponibiliza aos seus utentes, a possibilidade de medição da pressão 

arterial, glicémia, colesterol total, LDH, HDL e triglicerídeos. No final da medição é entregue 

ao utente um cartão com os valores obtidos e é feito um aconselhamento personalizado. 

Durante o estágio foram poucas as vezes em que os utentes procuraram determinar os seus 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos. 

8. Consultas de nutrição, podologia e audiologia 

Quinzenalmente, realizam-se, na Farmácia Medeiros, consultas de nutrição por uma 

nutricionista, nas quais os utentes usufruem de sugestões personalizadas ao seu estilo de 

vida e características físicas, sendo que a nutricionista tende a sugerir alguns produtos 

dietéticos presentes na farmácia como complemento às dietas alimentares.  

As consultas de podologia realizam-se também de 15 em 15 dias, verificando-se 

habitualmente que são utentes com micoses que as procuram. 

As consultas de audiologia são mais raras, feitas 1 vez por mês, nas quais se realizam 

exames auditivos gratuitos. 

De uma forma geral, as marcações destas consultas são da responsabilidade da farmácia. 

9. Valormed 

A farmácia Medeiros faz a recolha de medicamentos fora do PV e embalagens de 

medicamentos através da Valormed. A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que 

visa recolher e processar os resíduos medicamentosos domésticos de forma segura para a 

saúde humana e sustentável ao ambiente. 

Deste modo, os medicamentos são depositados em contentores próprios, os quais, quando 

completos, são selados e enviados para centros de triagem através dos distribuidores 

aderentes [27].   

Para além disso, periodicamente, em datas previamente anunciadas, a Assistência Médica 

Internacional (AMI), em colaboração com a ANF, realiza campanhas de recolha de 

radiografias em que o objetivo é obter fundos para financiar ações humanitárias através da 

separação da prata das radiografias que já não têm interesse para o doente. 

Ao longo do estágio pude presenciar a elevada adesão da população ao projeto Valormed, 

tendo enviado quase quinzenalmente um contentor Valormed para o centro de triagem.  
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Parte II – Temas desenvolvidos durante o estágio 

Tema 1. Estudo do número e tipo de reservas efetuadas na farmácia 

1. Enquadramento 

Com o sistema Sifarma 2000® é possível fazer reservas de produtos que não se encontram 

na farmácia. Existem diversos motivos para o produto reservado não se encontrar na 

farmácia no momento de venda, como o produto estar esgotado, o stock ser insuficiente (no 

caso do utente querer mais unidades do produto do que as que existem em stock), ou nulo, 

ou o produto não fazer parte do inventário usual da farmácia.  

Durante as primeiras semanas de estágio tornou-se evidente o grande número de reservas 

feitas por dia. Por esse motivo, achei útil desenvolver um projeto nesse sentido. 

2. Objetivo 

Avaliar o número de reservas feitas diariamente e elucidar acerca do motivo pelo qual cada 

reserva foi feita e o tipo de produtos que são tipicamente reservados. 

3. Métodos 

No final de cada dia do mês de setembro verifiquei a lista de reservas presente no sistema 

Sifarma 2000®. Para isso, incluí apenas as reservas feitas no próprio dia, estando elas já 

dispensadas ou por dispensar. Recolhi, com recurso ao programa Excel, toda a informação 

de cada produto reservado, incluindo a forma farmacêutica, laboratório e grupo 

farmacoterapêutico. A folha Excel foi organizada pela data em que foram feitas as reservas 

e por utente, sem qualquer informação pessoal ser utilizada.  

De forma a determinar o motivo pelo qual o produto foi reservado, foi verificada para cada 

um a informação da última compra. Assim, se o produto nunca tivesse sido adquirido ou 

fosse adquirido de forma esporádica pela farmácia, o motivo da reserva do produto era 

considerado como não fazendo parte do inventário habitual (“sem produto”); se o produto 

fosse comprado de forma regular, então o motivo seria o de stock insuficiente/sem stock do 

produto (“sem stock”). Nesta última situação verificava também se era possível fazer uma 

encomenda instantânea do produto, por forma a determinar se estaria esgotado ou não. Nos 

casos em que se fez reservas por não existir stock do produto e cuja encomenda 

instantânea não era possível, então o motivo da reserva passava a ser o facto do produto se 

encontrar esgotado.  Tem importância mencionar que medicamentos com o mesmo 

princípio ativo e diferente dosagem e/ou de diferentes laboratórios foram considerados 

medicamentos diferentes.  
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4. Resultados e Conclusão 

Durante o mês de setembro, cerca de 14 utentes por dia tiveram a necessidade de fazer a 

reserva de produtos que não se encontravam disponíveis na farmácia, num total de 378 

reservas, 698 embalagens de medicamentos e produtos de saúde e 404 medicamentos e 

produtos de saúde diferentes reservados. Em média, por dia, foram feitas reservas de 26 

embalagens de medicamentos e produtos de saúde e 17 medicamentos e produtos de 

saúde diferentes (Figura 1, Anexo A). Não é clara a tendência de reserva ao longo do mês, 

mas é possível verificar que foi no início e fim do mês de setembro que se verificou a 

ocorrência de um maior número de embalagens de medicamentos e produtos de saúde 

reservados e também maior reserva de medicamentos e produtos de saúde diferentes. De 

facto, no início do mês, dia 2, foram reservadas 60 embalagens de medicamentos e 

produtos de saúde e no dia 30, 30 medicamentos e produtos de saúde diferentes. De notar 

que também se observa que ao longo de cada semana, há, de uma forma geral, uma 

diminuição do número de reservas.  

Quanto ao tipo de medicamentos e produtos de saúde reservados, cerca de 30% deles 

correspondem a medicamentos do grupo farmacoterapêutico 2. Sistema Nervoso Central, 

18% fazem parte do grupo 3. Aparelho cardiovascular, 9% são dispositivos médicos, 6% 

pertencem ao grupo 1. Medicamentos anti-infeciosos, 6% são do grupo 5. Aparelho 

respiratório, 5% do grupo 8. Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas e 4% do grupo 4. Sangue (Figura 2, Anexo A). Os restantes medicamentos e 

produtos de saúde reservados pertencem ao grupo 6. Aparelho digestivo (4%), grupo 15. 

Medicamentos usados em afeções oculares (3%), Dermocosmética (3%), Suplementos 

alimentares (3%), grupo 13. Medicamentos usados em afeções cutâneas (2%), Produtos de 

higiene (2%), grupo 9. Aparelho locomotor (2%), grupo 14. Medicamentos usados em 

afeções otorrinolaringológicas (1%), grupo 16. Medicamentos antineoplásicos e 

imunomoduladores (1%), grupo 18. Vacinas e imunoglobulinas (1%) e, em percentagem 

inferior a 1%, correspondem as reservas de produtos do grupo 7. Aparelho genito-urinário, 

grupo 10. Medicação antialérgica, grupo 12. Corretivos da volémia e das alterações 

eletrolíticas e Produtos veterinários (Tabela 2, Anexo A). 

Relativamente ao grupo farmacoterapêutico 2. SNC, os Antiparkinsónicos representam 6% 

do total de medicamentos reservados deste grupo, os Antiepiléticos e anticonvulsivantes 

representam quase 22% deles, os Antieméticos e antivertiginosos constituem 2%, os 

Estimulantes inespecíficos do sistema nervoso central 6%, os Psicofármacos, que incluem 

os ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, antidepressores e antipsicóticos, representam 40%, 

os Medicamentos usados na enxaqueca são 1%, os Analgésicos estupefacientes são 6% e 
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os Outros medicamentos com acção no Sistema Nervoso Central representam 17% de 

todos os medicamentos reservados do grupo farmacoterapêutico 2 (Figura 3, Anexo A). Já 

para os medicamentos reservados do grupo 3. Aparelho cardiovascular, cerca de 14% deles 

pertencem ao subgrupo de medicamentos antiarrítmicos, 56% são Anti-hipertensores, 3% 

são Vasodilatadores, especificamente antianginosos, 2% são Venotrópicos e cerca de 25% 

são Antidislipidémicos (Figura 4, Anexo A).  

Mais especificamente, os antiparasitários representam 50% e os antibacterianos 33% das 

reservas de medicamentos do grupo 1. Medicamentos anti-infecciosos (Figura 5, Anexo A), 

os Anticoagulantes e antitrombóticos representam 94% das reservas de medicamentos do 

grupo 4. Sangue (Figura 6, Anexo A), os Antiasmáticos e broncodilatadores representam 

90% das reservas de medicamentos do grupo 5. Aparelho respiratório (Figura 7, Anexo A), 

os Antiácidos e anti-ulcerosos, especificamente os modificadores da secreção gástrica 

representam 62% dos medicamentos do grupo 6. Aparelho digestivo (Figura 8, Anexo A), as 

insulinas, antidiabéticos orais e glucagon representam quase 70% das reservas de 

medicamentos do grupo 8. Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas (Figura 9, Anexo A) e os medicamentos usados no tratamento do glaucoma 

representam 76% dos medicamentos do grupo 15. Medicamentos usados em afeções 

oculares (Figura 10, Anexo A).  

Quanto ao motivo de reserva, 9% delas deve-se a medicamentos e produtos de saúde que 

se encontravam esgotados, 32% eram de medicamentos e produtos de saúde que não 

faziam parte das existências habituais da farmácia (“sem produto”) e 59% correspondem a 

medicamentos e produtos de saúde cujo stock era insuficiente/inexistente na farmácia (“sem 

stock”) (Figura 11, Anexo A). Dos produtos que normalmente não se encontram na farmácia 

(“sem produto”), 25% eram dispositivos médicos, 7% correspondiam a produtos de 

dermocosmética, 6% eram Antiepiléticos e anticonvulsivantes, 5% eram Outros 

medicamentos com ação no SNC, assim como Anti-hipertensores e Suplementos (Figura 

12, Anexo A). De notar que cerca de 70% destes dispositivos médicos correspondiam a 

produtos de ostomia, sendo que estes têm sempre de ser encomendados após o pedido por 

um utente, nunca fazendo parte do stock da farmácia. Os principais medicamentos 

reservados por falta de stock foram os Anti-hipertensores, que representam 12% do número 

total de produtos “sem stock”, os Antiepiléticos e anticonvulsivantes, que representavam 8%, 

os Antipsicóticos que correspondiam a 7%, Outros medicamentos com ação no SNC e os 

Antidislipidémicos que correspondiam cada um a 6% do número total de produtos “sem 

stock”, 5% eram Ansiolíticos, Sedativos e hipnóticos, 4% eram Antiasmáticos e 
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broncodilatadores e 3% correspondiam a Anticoagulantes, Antibacterianos e 

Antidepressores (Figura 13, Anexo A). 

Relativamente aos medicamentos genéricos, a Tolife foi o principal laboratório de que se 

fizeram reservas, com 13% do total de reservas de medicamentos genéricos, seguida da 

Alter, Mylan, Generis, Pentafarma, Ratiopharm, Tecnimede e Zentiva, as quais 

representaram 11%, 11%, 10%, 8%, 6%, 6% e 5% do total de reservas de medicamentos 

genéricos, respetivamente (Figura 14, Anexo A). Os restantes 30% encontraram-se 

repartidos pelos seguintes laboratórios: Jaba, Teva, Krka, Ciclum, Aurobindo, Labesfal, 

Stada, Aurovitas, Mepha, Pharmakern, Sandoz, Farmoz, Genedec, Rovi, Ferrer, Basi e 

Bluepharma.   

Concluindo, os principais grupos de medicamentos que se encontraram em falta durante o 

mês de setembro foram os que atuam ao nível do SNC, em especial os Psicofármacos e 

Antiepiléticos e anticonvulsivantes, e aparelho cardiovascular, em especial os Anti-

hipertensores e Antidislipidémicos, sendo o motivo para a maior parte deles precisar de ser 

reservado a falta de stock/stock insuficiente. Os produtos de dermocosmética e dispositivos 

médicos foram os produtos de saúde mais reservados por não fazerem parte do stock 

habitual da farmácia (“sem produto”). 

De uma forma geral, este projeto demonstrou à farmácia a necessidade de uma melhor 

gestão das existências, permitindo que a mesma estivesse a par da quantidade de 

medicamentos e produtos de saúde que sensivelmente são reservados por mês e de quais 

os medicamentos e produtos de saúde que são maioritariamente reservados. Desta forma, o 

DT pode focar-se nos medicamentos e produtos de saúde que mais regularmente são 

requeridos e não se encontram na farmácia. Para os utentes, a melhoria do sistema de 

gestão, ao evitar-se a falta de determinados medicamentos e produtos de saúde permite 

que haja um menor grau de insatisfação por parte dos mesmos e um aumento da 

fidelização. 

 

Tema 2. Avaliação do grau de conhecimento do utente que faz medicação 

anticoagulante sobre a sua medicação anticoagulante oral. 

1. Contextualização 

Os anticoagulantes orais (ACO) são uma das classes mais importantes de medicamentos. 

Ao interferirem com a cascata de coagulação, estes medicamentos previnem e tratam 

diversos eventos trombóticos, sendo que a sua utilização tem vindo a aumentar de forma 

significativa. Os novos anticoagulantes orais (NACO) (rivaroxabano, apixabano, edoxabano 
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e dabigatrano) têm vindo a substituir progressivamente a varfarina, cuja prescrição tem 

vindo a diminuir desde 2014. De uma forma geral, tem-se verificado um aumento da 

prescrição de rivaroxabano, apixabano e edoxabano, ao contrário do que acontece com o 

dabigatrano, o qual tem apresentado uma prescrição estável [28].  

Tal como esperado, esta classe farmacoterapêutica é mais utilizada por faixas etárias 

avançadas, sendo que os indivíduos com 85 ou mais anos representam 17,3% do total da 

utilização de anticoagulantes [28]. 

2. Indicação terapêutica 

Os anticoagulantes são usados para evitar a formação de coágulos sanguíneos em doentes 

sujeitos a grandes cirurgias ou imobilidade, substituição de válvulas cardíacas, AVC 

isquémico ou outros eventos trombóticos [29], sendo a principal linha de tratamento e 

prevenção do tromboembolismo venoso (TEV). O TEV é a maior causa de morbilidade e 

mortalidade no mundo e a terceira desordem cardiovascular mais comum [30], 

caracterizando-se por ser uma condição médica grave, com cada vez maior incidência [31]. 

O TEV inclui a trombose venosa profunda (TVP) e o embolismo pulmonar (EP), estando 

associado a um elevado risco de recorrência após um primeiro evento. De facto, após 

cessação da terapia anticoagulante, aproximadamente 10% dos doentes sofre um segundo 

evento no ano seguinte e 30% nos seguintes 10 anos [30]. Os anticoagulantes reduzem em 

80% a recorrência destes eventos, diminuindo assim o risco de EP fatal e morbilidade 

derivada de TEV recorrentes e hipertensão pulmonar [32]. 

O tratamento eficaz do TEV depende do balanço entre a prevenção de recorrência e a 

incidência de hemorragia [33], podendo ser dividido em 3 fases: aguda (primeiros 5 a 10 

dias), longo prazo (primeiros 3 meses) e extensa (mais de 3 meses). A fase aguda consiste 

na administração de anticoagulantes parentéricos de ação rápida como heparina não 

fracionada, heparina de baixo peso molecular ou de NACO como o apixabano e 

rivaroxabano. O tratamento a longo prazo e extenso é conseguido pela utilização dos NACO 

ou antagonistas da vitamina K [34], no entanto as recomendações atuais dão preferência 

aos NACO em detrimento da varfarina em doentes com TEV e também fibrilação atrial (FA) 

[35], uma vez que a varfarina é frequentemente associada a eventos hemorrágicos e ajustes 

de dose devido à sua complexa farmacodinâmica e farmacocinética [30]. Assim, a seleção 

do ACO para o tratamento e prevenção de TEV requer o conhecimento da sua eficácia, 

segurança e também farmacologia de cada agente [34]. 

 

 



26 

 

3. A cascata de coagulação 

A cascata de coagulação tem como finalidade a formação de coágulos sanguíneos e é 

formada por diversos fatores de coagulação. Os fatores de coagulação podem ser divididos 

em proteases de serina ((pro)trombina, FVII(a), FIX(a), FX(a) e FXI(a)) e respetivos 

cofatores (FT (fator tecidual), FV(a) e FVIII(a)).  

Cada fator de coagulação consiste de uma proenzima que é convertida a uma enzima ativa 

pelo fator de coagulação ativado mais acima na cascata. Está sugerido que existem duas 

cascatas diferentes que convergem na ativação do FX. Estas são denominadas de via 

intrínseca, uma vez que todos os componentes estão presentes no sangue, e via extrínseca, 

que requer um fator externo (o FT do tecido extravascular). 

A coagulação pode também ser dividida em 3 fases: iniciação, na qual são formadas 

pequenas quantidades de fatores de coagulação ativos; amplificação, em que o nível de 

fatores de coagulação ativos é aumentado e propagação, na qual os fatores de coagulação 

ligam-se às membranas altamente procoagulantes das plaquetas ativadas e os coágulos de 

fibrina são gerados. 

A fase de iniciação, ou via extrínseca, inicia-se quando a vasculatura sofre uma lesão, o que 

faz com que as células subendoteliais como células do musculo liso e fibroblastos fiquem 

expostos à corrente sanguínea. Nesta situação, estas células libertam o iniciador chave da 

cascata, o fator tecidual, que se liga ao fator VII. Ao atuar como um cofator do fator VII, o FT 

promove a sua proteólise e a ativação a fator VIIa. O complexo FT-VIIa cliva de seguida e 

de forma proteolítica uma pequena quantidade de fatores IX e X, permitindo a sua 

subsequente ativação a IXa e Xa. Isto possibilita a associação de Xa e do cofator Va, 

formando-se o complexo protrombinase nas células que expressam o FT, o qual serve para 

converter a protrombina (II) em trombina (IIa), de uma forma ineficiente. Também é possível 

que o fator Xa se dissocie destas células e forme complexos protrombinase em membranas 

de células mais distantes do local de lesão. No entanto, a presença de inibidores de 

protease no plasma limita a sua difusão, ao contrário do que acontece com o fator IXa, que 

se difunde facilmente para outras superfícies celulares para participar na fase de 

propagação. Assim, enquanto que a fase de iniciação ocorre nas superfícies produtoras de 

FT, a fase de propagação ocorre mais longe, em superfícies com plaquetas ativadas. 

 Na fase de propagação, as pequenas quantidades de trombina que se vão acumulando 

lentamente continuam a ativar as plaquetas que estão aderidas ao local de lesão. Em 

paralelo, a trombina converte o fator XI em XIa; o fator V (derivado das plaquetas, cofator de 

X) em Va, amplificando a atividade da protrombinase, e converte o fator VIII em VIIIa, o qual 
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se associa ao fator IXa na superfície das plaquetas ativadas, formando o complexo tenase, 

que catalisa a ativação do fator X a Xa. 

O fator XIa converte o IX em IXa, potenciando a formação do complexo tenase e 

consequentemente de FXa. O complexo Xa-Va produz de seguida e de forma eficiente 

quantidade suficiente de trombina para converter o fibrinogénio em fibras de fibrina de forma 

massiva na superfície das plaquetas ativadas. Graças ao fator XIIIa, ocorre a formação de 

ligações entre as fibras de fibrina, formando-se um coágulo de fibrina elástico [36]. 

4. Antagonistas da vitamina k 

Os antagonistas da vitamina K são uma classe de anticoagulantes orais que inibem a ação 

da vitamina K, sendo a varfarina o seu principal representante. 

A varfarina é uma mistura racémica de enantiómeros que têm propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas diferentes, sendo a S-varfarina 2,7 a 3,8 vezes mais 

potente que a R-varfarina [34]. Ao inibir as enzimas responsáveis pela ativação da vitamina 

K, a varfarina faz com que haja a acumulação de vitamina K inativa, oxidada [34], 

interferindo assim com a biossíntese hepática de 4 fatores de coagulação, cuja formação 

está dependente da vitamina K, a protrombina, FVII, FIX e FX [37]. Desta forma, a varfarina 

não tem efeito sobre os fatores de coagulação circulantes que foram previamente formados. 

Por isso, o efeito anticoagulante não é aparente até os fatores de coagulação dependentes 

de vitamina K ativos serem totalmente eliminados, pelo que o efeito total anticoagulante só 

ocorre 3 a 7 dias após o início da terapia ou mudança de dose [34].  

Apesar de ter sido o ACO mais utilizado antes da introdução dos NACO, a varfarina tem 

várias limitações. Por ter uma margem terapêutica estreita e grande variabilidade 

farmacocinética [31], existe também uma grande variabilidade de dosagem entre doentes, 

necessidade de ajustes de dose frequentes e de monitorização regular do efeito 

anticoagulante através do tempo de protrombina (TP), expresso pelo INR (rácio normalizado 

internacional) [31,34].  Durante a monitorização laboratorial, a via extrínseca da cascata de 

coagulação é promovida e rapidamente se mede o tempo de formação do coágulo. Uma vez 

que um dos reagentes utilizados apresenta grande variabilidade, houve necessidade de 

padronizar os resultados do teste, pelo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

desenvolveu um sistema em que cada lote comercial do reagente tem um índice de 

sensibilidade internacional (ISI), o qual descreve a sua comparação a uma referência 

padrão internacional do mesmo reagente. Assim, o ISI é usado para matematicamente 

converter o TP em INR e, dessa forma, os resultados do TP obtidos em diferentes 

laboratórios são comparáveis [34].   
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Os ajustes de dose dependem do valor de INR e são necessários para um contínuo uso 

seguro e eficaz da varfarina [29]. O INR alvo é diferente para cada doente e depende da 

indicação da terapêutica, sendo que para o tratamento de TEV, o INR alvo é 2,5 [34]. 

Além dos inconvenientes acima mencionados, a varfarina apresenta também diversas 

interações medicamentosas e alimentares [31, 35], principalmente com compostos que 

inibem ou induzem a expressão ou atividade das enzimas do citocromo P450 (CYP) que 

estão envolvidas no metabolismo da varfarina (CYP2C9 para o enantiómero S e CYPs 1A2, 

2C19, 3A4 para o enantiómero R) [29]. 

4.1 Interações com fármacos 

O uso concomitante de medicação que induz o CYP2C9 (como a rifampicina e fenobarbital) 

resulta numa maior clearance da varfarina, causando um menor efeito anticoagulante, 

menor INR e maior risco de trombose. Alguns antifúngicos como o fluconazol e miconazol e 

antibióticos como a azitromicina e ciprofloxacina, ao inibirem as isoenzimas específicas do 

CYP, aumentam os valores de INR e o risco de hemorragia. Além disso, podem diminuir a 

absorção intestinal da vitamina K pela alteração da flora intestinal, o que contribui mais para 

o risco de hemorragia [29]. 

Quando combinada com antiagregantes plaquetários como a aspirina ou o clopidogrel e/ou 

anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), a varfarina atua de forma cumulativa, o que torna 

o risco de hemorragia significativamente mais alto, dado o aumento do INR [29,34].   

Uma vez que se liga fortemente às proteínas plasmáticas, outras substâncias ou 

medicamentos que compitam pelos locais de ligação às proteínas (como ibuprofeno, 

quinidina, fenofibrato, losartan, valsartan e amlodipina) vão deslocar a varfarina, 

potenciando também a sua ação anticoagulante. Por outro lado, a absorção de varfarina é 

reduzida pela colestiramina e sucralfato, o que diminui o seu efeito terapêutico e 

consequentemente o INR, aumentando o risco de trombose [29]. 

4.2 Interações alimentares 

Em termos alimentares é importante que o utente mantenha a mesma dieta, uma vez que as 

interações com a varfarina não tem implicações clínicas quando o doente cumpre uma dieta 

estável. Embora reportados poucos casos de hemorragia mínima, os componentes da 

toranja e do sumo de toranja inibem a atividade do CYP3A4, pelo que o seu consumo deve 

ser evitado. A erva de são João, normalmente utilizada no tratamento da depressão, 

ansiedade e desordens de sono induz o CYP1A2, 2C9 e 3A4, o que resulta num aumento 

da clearance e eliminação da varfarina e redução da sua concentração plasmática e efeito 

terapêutico.  
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Outros produtos podem ser consumidos, mas em pequena quantidade, como é o caso do 

chá verde, de camomila, da soja e da manga. O chá verde apresenta baixa concentração de 

vitamina K, pelo que elevadas doses reduzem o INR. Elevadas doses de camomila causam, 

pelo contrário, um aumento do INR uma vez que a camomila inibe o metabolismo da 

varfarina. A soja, uma vez que também contém vitamina K, e a manga, que contém elevada 

concentração de retinol, um inibidor da CYP2C19, podem diminuir a atividade 

anticoagulante da varfarina, diminuindo o INR. Os vegetais de folha verde contêm 

quantidades significativas de vitamina K e o seu consumo em excesso pode resultar numa 

diminuição do INR. Por outro lado, baixo consumo pode resultar num drástico aumento do 

INR e risco de hemorragia. Por esse motivo, deve-se consumir relativamente a mesma 

quantidade destes vegetais todos os dias, de forma a não causar variações significativas no 

valor de INR [29,38]. 

4.3 Reversão 

Em casos de sobredosagem ou grande hemorragia, a vitamina K pode ser usada como 

agente específico para reverter o efeito da varfarina [34]. 

5. Novos anticoagulantes orais (NACO) 

Após um extenso uso de antagonistas da vitamina K como anticoagulantes orais na 

prevenção da formação de coágulos, surge uma nova classe de medicamentos com um 

mecanismo de ação diferente, os novos anticoagulantes orais (NACO) [39]. Como classe, os 

NACO exibem uma eficácia comparável e um risco bastante menor de hemorragia 

comparados com a varfarina [34]. Além disso, e ao contrário da varfarina, os NACO têm um 

rápido início de ação, curto tempo de semivida, menor número de interações 

medicamentosas, nenhuma restrição alimentar e uma farmacocinética mais previsível que 

permite a utilização de doses fixas. Possuem uma janela terapêutica larga e providenciam 

eficácia sem a necessidade de monitorização laboratorial do efeito anticoagulante [30,36]. 

5.1 Tipos de NACO  

Existem 2 tipos de NACO- o inibidor direto da trombina (dabigatrano) e os inibidores do fator 

Xa (rivaroxabano, apixabano e edoxabano) [34]. 

O rivaroxabano, apixabano e edoxabano são inibidores seletivos e reversíveis do fator Xa, 

diminuindo a formação de trombina e o desenvolvimento de trombos. Estes compostos não 

têm efeito direto na agregação plaquetária, mas inibem indiretamente a agregação 

plaquetária induzida pela trombina. De notar que o apixabano inibe o fator Xa livre e não 

livre [40]. 
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O dabigatrano é uma molécula polar e hidrofílica, pelo que não é absorvida via oral. Por 

esse motivo, a forma comercial está formulada como um pro-fármaco lipofílico, o etexilato 

de dabigratano, de forma a promover a absorção gastrointestinal antes de ser metabolizado 

a forma ativa. O dabigatrano é um potente inibidor direto, competitivo e reversível da 

trombina livre e ligada à fibrina. Desta forma, o dabigratano previne a formação de trombos 

e a agregação plaquetária induzida pela trombina [34]. 

Atualmente, o dabigatrano, rivaroxabano e apixabano estão aprovados para a FA não 

valvular, para a prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) e embolismo sistémico e 

para o tratamento e profilaxia do TEV.  O Edoxabano está apenas aprovado para o 

tratamento da FA não valvular e TEV. Doses baixas de rivaroxabano foram recentemente 

aprovadas para a redução do risco de eventos cardíacos em doentes com doença coronária 

crónica ou arterial periférica [35]. Embora o tratamento inicial tende a ser de 3 meses, o 

tratamento extenso com baixas doses de rivaroxabano ou apixabano é também eficaz na 

prevenção de um segundo evento em utentes com um elevado risco de TEV [32]. 

A dose standard de dabigatrano para doentes com FA e TEV é de 150mg BID, no entanto 

doentes com elevado risco de hemorragia requerem uma redução de dose para 110mg BID.  

Para doentes com TEV, o rivaroxabano é administrado a uma dose de 15 mg BID nas 

primeiras 3 semanas de tratamento. Doentes com FA e TEV que já estão em tratamento há 

mais de 3 semanas requerem 20 mg diárias. A dose de 10mg é recomendada na 

tromboprofilaxia após grandes cirurgias ortopédicas. 

O apixabano é administrado duas vezes por dia 10mg em doentes com TEV agudo e 

reduzido para 5mg BID após os 7 primeiros dias de tratamento. A redução para 2,5mg BID é 

apropriada na prevenção secundária de TEV em alguns doentes cujo evento primário foi há 

mais de 6 meses. A dose standard para doentes com FA é de 5mg BID. Doentes com FA e 

dois ou mais destes critérios (idade ≥ 80 ano, peso≤ 60 kg, creatinina serológica≥ 1.5 

mg/dL) necessitam de uma redução de dose para 2,5mg BID.  

A dose standard de edoxabano em doentes com FA ou TEV é de 60mg. A dose de 30mg é 

usada em doentes com TEV e peso superior a 60kg e em doentes com TEV ou FA com uma 

clearance de creatinina (CrCl) de 15–50 mL/minuto [41]. 

Em termos de comparação entre o diferentes NACO, o apixabano e o rivaroxabano foram 

associados a um menor e maior risco de hemorragia, respetivamente. Entre o dabigatrano e 

o edoxabano, este apresenta maior rico de hemorragia que o anterior [33]. 
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5.3 Interações 

Os NACO não apresentam qualquer restrição alimentar, mas fármacos que 

significativamente alteram a atividade da glicoproteína P ou do CYP3A4 podem influenciar o 

efeito anticoagulante dos NACO [32]. 

 No caso do dabigatrano, que é um substrato da glicoproteína P (gpP), a sua administração 

juntamente com fortes inibidores desta proteína, como o cetoconazol e verapamilo, ou 

indutores, como a rifampicina, erva de s. joão, carbamazepina e fenitoína, deve ser evitada. 

Por outro lado, a concentração plasmática de rivaroxabano e apixabano diminui com a 

coadministração de fortes indutores do CYP3A4, como a fenitoína, carbamazepina, 

fenobarbital e a erva de s. joão) [29]. Ao afetar a sua excreção intestinal, os inibidores da 

gpP também interferem com a concentração plasmática de rivaroxabano, aumentando-a 

[41].  

A concentração de edoxabano aumenta com a co-administração de alguns antibióticos 

como a eritromicina, azitromicina e claritromicina e antifúngicos como o cetoconazol e 

itraconazol, sendo que o seu metabolismo é também amplamente afetado por inibidores e 

indutores da gpP [29]. 

Tal como com a varfarina, a medicação que afeta a agregação plaquetária, AINEs e outros 

anticoagulantes têm uma interação farmacodinâmica sinérgica [29]. 

5.2 Reversão 

Recentemente foram aprovados agentes específicos de reversão para o dabigatrano e os 

inibidores do fator Xa. Até os antídotos específicos estarem disponíveis, as estratégias de 

reversão para os NACO eram limitadas a agentes não específicos como plasma, 

concentrados do complexo protrombina ativado, agentes anti fibrinolíticos, desmopressina e 

carvão ativado para remoção dos NACO do trato gastrointestinal. 

O Idarucizumab é um inibidor não competitivo, que consiste de um fragmento de anticorpo 

monoclonal de rato humanizado contra o dabigatran, sendo estruturalmente similar à 

trombina e, por isso, altamente específico. O anticorpo liga-se à forma livre e também ao 

dabigatran ligado à trombina com uma afinidade 350 vezes superior à afinidade do 

dabigatran à trombina. Ao ser administrado, o anticorpo forma um complexo irreversível com 

o dabigatran, neutralizando o seu efeito, sendo que atinge o pico de concentração ao fim de 

5 minutos de infusão. Pode ser usado em emergências causadas pelo efeito anticoagulante 

do composto e também em cirurgias de emergência, onde a descontinuação do NACO não 

é possível.  
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O Andexanet alfa é uma forma inativa recombinante do fator Xa endógeno, derivada das 

células ováricas de hámsteres chineses, que se liga aos inibidores do fator Xa com elevada 

afinidade. Desta forma, promove a atividade do fator Xa endógeno que não se encontra 

inibido e diminui a anticoagulação. Dadas as modificações estruturais, este composto não 

tem capacidade de formar o complexo protrombinase e ativar a protrombina. O composto 

pode ligar-se aos inibidores diretos do fator Xa (edoxabano, apixabano e rivaroxabano) e 

também aos indiretos (heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada). Este 

antídoto também tem a capacidade de se ligar ao tissue factor pathway inhibitor (TFPI), um 

inibidor endógeno do fator Xa, reduzindo assim a sua atividade. O tempo de início de ação é 

de 2-5 minutos, sendo o seu efeito dose dependente [35]. 

6. Educação do doente 

Quando usados em erro, os anticoagulantes têm um elevado risco de causar danos 

significativos. Muitos dos efeitos adversos associados à anticoagulação resultam de erros 

de medicação, pelo que a educação acessível e fidedigna é recomendada a estes utentes. 

De facto, doentes que receberam educação sobre a varfarina pelo farmacêutico atingiram 

de forma significativa um melhor controlo sobre o INR, o que reduziu o número de efeitos 

adversos associados a à medicação. Além disso, estes serviços de informação 

demonstraram reduzir o número de hospitalizações, com um elevado impacto financeiro no 

SNS. Uma das informações que é crucial passar ao doente é que os anticoagulantes não 

devem ser descontinuados por iniciativa própria e deve ser evitada a omissão de uma dose 

uma vez que tal pode causar o declínio da proteção anticoagulante (no caso dos novos 

anticoagulantes orais o declínio é bastante rápido dado o seu curto tempo de semivida, 

entre 12 e 24h após a última dose) [42]. Desta forma, a necessidade de uma adesão 

temporal rigorosa por partes destes utentes deve também ser-lhes incutida, para garantir 

uma cobertura terapêutica apropriada [43]. Ainda assim, os utentes devem ser informados 

de que no caso de esquecimento, devem tomar a medicação o mais rápido possível no 

mesmo dia e 6 horas antes da toma da segunda dose no caso do dabigatrano [42]. 

Apesar de os novos anticoagulantes orais terem um efeito muito previsível, doses fixas e 

não requererem monitorização de rotina, os doentes devem também ser educados sobre a 

necessidade de monitorização das funções renal e hepática, as interações medicamentosas 

e o risco de trombose/hemorragia (no caso de falha terapêutica/sobredosagem) [42]. 

7. Objetivo 

O objetivo deste projeto foi o de avaliar o grau de conhecimento dos utentes acerca da sua 

medicação oral anticoagulante e a sua adesão à mesma. Ao mesmo tempo, pretendeu-se 
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elucidar e providenciar o máximo de informação possível acerca deste tipo de medicação 

aos utentes, assim como consciencializar os utentes da importância da adesão a esta 

terapêutica. 

8. Métodos 

Uma vez que o conhecimento do doente acerca da sua medicação pode afetar o resultado 

terapêutico, tem-se verificado um grande esforço na comunidade científica em estabelecer 

uma relação entre ambos. Por forma a avaliar o conhecimento do doente, várias tentativas 

têm sido feitas para desenvolver testes válidos. Até hoje, apenas 2 foram validados: o 

anticoagulant knowledge assessment (AKA) de Briggs AL, et al e o oral anticoagulant 

knowledge test (OAK) de Zeolla MM, et al. No entanto, ambos os testes foram 

desenvolvidos para determinar o conhecimento do utente em relação à varfarina, não sendo 

aplicáveis aos NACO [44]. Por isso, de forma a avaliar o conhecimento do utente sobre a 

medicação oral anticoagulante adaptei 2 questionários, um de Obamiro KO, et al [44] e outro 

de Metaxas C, et al [43], uma vez que ambos podem ser utilizados para antagonistas da 

vitamina K e NACO. Assim, formei um questionário composto por 13 perguntas e onde 

também se recolhe informação sobre o género e idade do utente que faz este tipo de 

medicação (Anexo B). O questionário feito é bastante simples e rápido, possuindo na sua 

maioria, questões de resposta “sim”, “não” ou “não sei”, sendo as restantes questões de 

escolha múltipla. Tive o cuidado de o fazer desta forma para que se pudesse evitar a 

acumulação de utentes na farmácia dado que a mesma é pequena e tem bastante afluência 

e também para maximizar o número de utentes dispostos a participar no projeto. De notar 

que apenas foram incluídos os utentes que aviavam a própria medicação oral 

anticoagulante e não conhecidos ou familiares que aviavam a receita em nome do próprio.  

Estando o questionário devidamente preenchido, era fornecido ao utente um folheto (Anexo 

C), onde constavam os diferentes assuntos abordados nas perguntas do questionário, 

explicados de forma detalhada. Em todas as situações, a pessoa responsável pelo 

atendimento ajudava o utente a responder às perguntas e elucidava qualquer dúvida que o 

utente tivesse. Em todas as perguntas respondidas de forma errada ou cujo doente não 

sabia, era também dada uma explicação adicional oral. 

A recolha de informação foi feita durante o mês de outubro. 

9. Resultados e discussão 

No total foram realizados 28 questionários, 18 a mulheres e 10 a homens. Os utentes 

apresentavam um intervalo de idades entre os 45 e os 88 anos, sendo que a idade média 

dos participantes era de 72 anos e 70% deles tinha uma idade igual ou superior a 70 anos. 
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De seguida apresenta-se a análise dos dados recolhidos, organizada de acordo com o 

questionário: 

1. Qual o nome do anticoagulante que toma? 

Em relação aos anticoagulantes orais, o apixabano foi o ACO mais utilizado, nomeadamente 

por 36% dos utentes. Pelo contrário, apenas 3% fazia tratamento com dabigatrano, sendo 

este o ACO menos utilizado. A varfarina foi prescrita a 25% dos utentes que participaram no 

questionário, prescrição essa semelhante à do rivaroxabano e superior à do edoxabano 

(Figura 17, Anexo D).  

1.1 Caso seja varfarina, sabe o que significa a sigla INR? 

71% dos utentes a fazer varfarina respondeu não saber o significado da sigla. Os restantes 

29% sabiam que se tratava do teste de monitorização regular do sangue (Figura 18, Anexo 

D). 

2. Porque razão toma a medicação anticoagulante? 

Os principais motivos pelos quais os utentes fazem terapia anticoagulante são a presença 

de coágulos no coração e FA, com 18% dos utentes a sofrer de cada uma das condições. 

14% dos utentes apresentavam válvulas cardíacas artificiais, 14% tinha sofrido um AVC e 

14% coágulos nas pernas/pulmões. 11% tinha sofrido um ataque cardíaco e 11% tinha 

insuficiência cardíaca. Para 7% dos participantes, nenhuma das opções presentes no 

questionário era adequada, sendo que a razão de um dos participantes pela qual lhe foi 

prescrito o anticoagulante foi uma trombose da veia porta e o outro não sabia o porquê de 

tomar esta medicação. De notar que 4% dos utentes sofria simultaneamente de FA e 

coágulos nas pernas/pulmões e 7% sofria de FA e possuía válvulas cardíacas artificiais 

(Figura 19, Anexo D).  

3. Sabe como funciona este medicamento no seu corpo? 

50% dos utentes responderam que sim, sabiam que o medicamento tornava o sangue mais 

fino e 50% não (Figura 20, Anexo D). 

4. Quantas vezes por dia deve tomar a medicação anticoagulante?  

89% dos utentes respondeu de acordo com as guidelines atuais, sendo que, de uma forma 

geral e independentemente da dose, a varfarina e o edoxabano devem ser tomados 1x dia e 

o dabigatrano e o apixabano devem ser tomados 2x por dia. O rivaroxabano é o único que 

apresenta alguma variabilidade, de acordo com a fase de tratamento e dose utilizada, 

podendo ser tomado 1 ou 2x por dia. Cerca de 11% dos utentes referiu uma posologia 

atípica, com um doente a tomar dabigatrano 1x por dia e 2 utentes a fazer apixabano 1x por 

dia também. Dado não ser comum, estes utentes foram informados de que deveriam 

confirmar com o médico a posologia desta medicação. No entanto, um dos utentes que 



35 

 

tomava apixabano admitiu que, de facto, deveria tomar 2 comprimidos por dia, mas tomava 

apenas 1 dada a grande quantidade de medicação que tinha de fazer por dia. Este utente 

em particular foi aconselhado a seguir a posologia imposta pelo médico e alertada das 

possíveis consequências que a falta de adesão implicaria. 

5. Por quanto tempo tem de tomar este medicamento? 

Dos 28 doentes, 14% desconheciam por quanto tempo teriam de fazer a terapia 

anticoagulante, sendo que os restantes 86% sabiam que teriam de a fazer até ao fim das 

suas vidas. 

6. O que faz se se esquecer de tomar a última dose de medicação anticoagulante? 

Em caso de esquecimento, 61% dos utentes optam por fazer a dose normal da próxima vez 

e 32% tomam a medicação assim que se apercebem. 7% dos utentes referiram que nunca 

se esqueciam de tomar o medicamento e nenhum deles tomava a medicação a dobrar 

(Figura 21, Anexo D). 

7. Conhece os efeitos secundários mais frequentes desta medicação? Se sim, por favor dê 

um exemplo. 

89% desconheciam quais os efeitos secundários da terapêutica e apenas 11% responderam 

sim, com um exemplo correto, hemorragia (Figura 22, Anexo D). O efeito secundário geral 

para qualquer anticoagulante é a hemorragia, sendo que o sangramento das gengivas, 

nariz, num tecido ou cavidade do corpo são os mais frequentes [45-49]. Para o 

rivaroxabano, apixano e edoxabano é de igual forma frequente o aparecimento de sangue 

na urina [45-47]. Como consequência das hemorragias, é também comum o 

desenvolvimento de anemia [45-49].  

8. Sabe a que sinais deve estar atento durante a toma da medicação anticoagulante? Se 

sim, por favor dê um exemplo. 

79% não sabiam a que sinais deveriam estar atentos e 21% mencionaram corretamente o 

aparecimento de nódoas negras (Figura 23, Anexo D). Dado o tipo de efeitos secundários, o 

aparecimento de nódoas negras, hematomas e sensação de cansaço e fraqueza são 

comuns. No entanto, a perda de sangue excessiva ou prolongada e sensação anormal de 

fraqueza ou cansaço são motivo para consultar de imediato um médico [46-50]. 

9. Sabe qual o analgésico mais seguro para tomar, enquanto a fazer terapia anticoagulante? 

61% dos participantes mencionaram o paracetamol, 7% o ibuprofeno e 32% não sabiam 

(Figura 24, Anexo D).  O paracetamol é, de uma forma geral, o analgésico e antipirético de 

eleição para os utentes em terapia anticoagulante [29]. Os utentes que escolheram o 

ibuprofeno como analgésico mais seguro foram informados de que este é um medicamento 

que pode potenciar o efeito da terapia anticoagulante, pelo que deve ser evitado ou utilizado 
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com precaução. Embora a maior parte dos utentes tenha escolhido o paracetamol como 

analgésico mais seguro, é também possível que tenha sido apenas escolhido porque este é 

um dos principais medicamentos utilizados para a dor, muito utilizado em contexto de 

indicação farmacêutica e auto-medicação. 

10. É apropriado parar a medicação anticoagulante assim que se sente melhor? 

93% dos utentes respondeu não, sendo que a maior parte deles referiu ainda que só 

poderiam parar quando o médico lhes desse ordem para isso. 7% dos utentes 

desconheciam se deviam parar ou não e nenhum mencionou parar por iniciativa própria 

(Figura 25, Anexo D). 

11. Deve ter algum cuidado alimentar ou outro enquanto toma a medicação anticoagulante? 

Se sim, por favor dê um exemplo. 

64% dos utentes, incluindo 43% a tomar varfarina, responderam não ter qualquer tipo de 

cuidado. 14% mencionaram que deviam ter cuidado a comer legumes, incluindo um 

indivíduo que estava a fazer rivaroxabano. 21% desconheciam se deviam ou não ter algum 

tipo de cuidado (Figura 26, Anexo D). Todos os utentes, especialmente os que estavam a 

tomar varfarina, foram elucidados quanto à necessidade de evitar atividades perigosas e 

desportos de contacto físico e utilização de escovas de dentes suaves dado o risco de 

hemorragia gengival. Em termos alimentares, aos utentes que tomavam varfarina foi-lhes 

dito que não são todos os legumes com que devem ter cuidado, mas sim os de folha verde, 

enfatizando-se a necessidade de que deviam manter uma dieta estável relativamente a 

estes alimentos. O utente que tomava rivaroxabano foi informado de que não precisava de 

ter qualquer restrição/cuidado alimentar. Uma possível explicação para a sua resposta 

poderá ser o facto de ter iniciado terapia com varfarina e esta ter sido trocada pelo 

rivaroxabano. 

12. A que profissionais de saúde deve informar que se encontra a fazer esta terapia 

anticoagulante? 

86% responderam que deveriam informar todos os profissionais de saúde mencionados; 1 

selecionou apenas o cirurgião; 1 selecionou todos exceto enfermeira; 1 escolheu todos 

exceto o dentista e 1 mencionou que apenas o médico de família deveria saber do seu 

tratamento (Figura 27, Anexo D). 

Em média, cada utente desconhecia os assuntos abordados de 4 do número total de 

questões, sendo visível a geral falta de informação do doente, nomeadamente em relação a 

efeitos secundários, sinais e cuidados a ter. Tal como dito anteriormente, tentou-se, dentro 

do possível, esclarecer todos os utentes acerca das questões às quais não sabiam 

responder, tinham dúvidas ou responderam incorretamente. Em relação à adesão, verificou-
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se que para muitos utentes o esquecimento da medicação era uma situação bastante 

comum e pouco preocupante na sua perspetiva, sendo que um dos utentes passou mesmo 

a reduzir a dose da medicação por iniciativa própria. Mais uma vez, a importância da adesão 

foi transmitida especialmente a estes utentes. 

Apesar de se ter dispensado um superior número de anticoagulantes orais durante o mês de 

outubro, o baixo número de questionários feitos constitui a principal limitação deste projeto, 

o que faz com que os resultados obtidos não tenham muito significado para a avaliação do 

grau de conhecimento da população em geral que faz medicação anticoagulante. Esta 

discrepância deve-se ao facto de que muitas vezes a pessoa que vinha levantar a 

medicação anticoagulante não era a pessoa que a fazia. Dado o baixo número de 

questionários e grande variabilidade de prescrição para a mesma patologia, não foi também 

possível verificar qualquer tendência de prescrição. 

Este projeto promoveu, assim, a utilização segura, correta e eficaz da medicação oral 

anticoagulante pelos utentes, tendo dotado os mesmos de informação atualizada e 

fidedigna. Para a farmácia, o projeto foi uma excelente oportunidade de reconhecimento de 

que grande parte dos utentes não se encontra esclarecido quanto à medicação oral 

anticoagulante que faz, sendo da sua responsabilidade colmatar estes lapsos de informação 

que ocorrem entre o médico prescritor e o utente. 

Conclusão 

Ao longo do período de estágio pude validar e experienciar o valor que o farmacêutico tem 

na comunidade e a confiança que os utentes têm nele. O farmacêutico é, de facto, o 

profissional de saúde a que muitos utentes recorrem, sendo o último elo entre o utente e o 

medicamento e por isso tem uma importante responsabilidade para a promoção do uso 

racional e responsável do medicamento. Tive a oportunidade de aprender com uma equipa 

que considero extremamente competente, o que fez do estágio uma experiência muito 

gratificante e enriquecedora, onde pude colocar em prática o conhecimento que adquiri ao 

longo do curso e todo aquele que me foi transmitido pela equipa e ações de formação. Os 

projetos foram uma etapa do estágio bastante desafiante, onde consegui desenvolver e 

ampliar o meu conhecimento, especialmente com o projeto II, auxiliar a gestão da farmácia, 

com o projeto I e melhorar a compreensão da comunidade em relação a um dos mais 

importantes grupos farmacoterapêuticos de medicamentos. 
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Anexos 

Anexo A – Gráficos e tabela representativos dos resultados obtidos no projeto 1 - Estudo do 

número e tipo de reservas efetuadas na farmácia  
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Figura 2. Principais grupos farmacoterapêuticos/produtos de saúde reservados                                     
durante o mês de setembro 
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Tabela 2 – Outros grupos farmacoterapêuticos e produtos de saúde reservados 

Grupo farmacoterapêutico/Produtos de 

saúde 

Número de embalagens 

Grupo 6. Aparelho digestivo 26 

Grupo 7. Aparelho genitourinário 3 

Grupo 9. Aparelho locomotor 11 

Grupo 10. Medicação antialérgica 3 

Grupo 12. Corretivos da volémia e das 

alterações eletrolíticas 

1 

Grupo 13. Medicamentos usados em 

afeções cutâneas 

15  

Grupo 14. Medicamentos usados em 

afeções otorrinolaringológicas 

9 

Grupo 15. Medicamentos usados em 

afeções oculares 

21 

Grupo 16. Medicamentos antineoplásicos e 

imunomoduladores 

4 

Grupo 18. Vacinas e imunoglobulinas 4 

Suplementos alimentares 18 

Dermocosmética 21 

Produtos de higiene 12 

Produtos veterinários 2 
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Figura 11. Motivo das reservas feitas durante o mês de setembro, sendo 
que “Sem stock” significa que a farmácia não possuía qualquer 
quantidade ou possuía uma quantidade insuficiente do 
medicamento/produto de saúde reservado e “Sem produto” indica que a 
farmácia não possui habitualmente o medicamento/produto de saúde 
reservado 
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Questionário anticoagulantes orais 

 

Género 

 Feminino                                             Idade____________                                                                                   

 Masculino 

1. Qual o nome do anticoagulante que toma? 

 Varfarina (Varfine®) 

 Apixabano (Eliquis®) 

 Edoxabano (Lixiana®) 

 Dabigatrano (Pradaxa®) 

 Rivaroxabano (Xarelto®) 

1.1 Caso seja varfarina, sabe o que significa a sigla INR? 

 Sim 

 Não 

2. Porque razão toma a medicação anticoagulante? 

 Fibrilação atrial 

 Válvula cardíaca artificial 

 Ataque cardíaco 

 Coágulos sanguíneos no coração 

 Insuficiência cardíaca 

 Prevenção de AVC  

 Coágulos sanguíneos nas pernas ou pulmões 

 Outro __________________ 

3. Sabe como funciona este medicamento no seu corpo? 

 Sim 

 Não 

4. Quantas vezes por dia deve tomar a medicação anticoagulante? _______________ 

5. Por quanto tempo tem de tomar este medicamento? ________________________ 

6. O que faz se se esquecer de tomar a última dose de medicação anticoagulante? 

 Tomo o dobro da dose da próxima vez 

 Tomo a dose normal da próxima vez 

 Tomo a dose normal assim que me apercebo 

7. Conhece os efeitos secundários mais frequentes desta medicação? Se sim, por favor dê um 

exemplo. 

 Sim _____________________________ 

Anexo B – Questionário utilizado no projeto 2 - Avaliação do grau de conhecimento do 

utente que faz medicação anticoagulante sobre a sua medicação anticoagulante oral. 
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 Não 

8. Sabe a que sinais deve estar atento durante a toma da medicação anticoagulante? Se sim, por 

favor dê um exemplo. 

 Sim _____________________________ 

 Não 

9. Sabe qual o analgésico mais seguro para tomar, enquanto a fazer terapia anticoagulante? 

 Sim, Paracetamol 

 Sim, Ibuprofeno 

 Sim, Diclofenac 

 Não 

10. É apropriado parar a medicação anticoagulante assim que se sente melhor? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

11. Deve ter algum cuidado alimentar ou outro enquanto toma a medicação anticoagulante? Se 

sim, por favor dê um exemplo. 

 Sim _________________ 

 Não 

 Não sei 

12. A que profissionais de saúde deve informar que se encontra a fazer esta terapia 

anticoagulante? 

 Cirurgião 

 Dentista 

 Enfermeira 

 Farmacêutico 

 Todos 

 Nenhum 

Obrigada pela sua participação! 
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Anexo C – Folheto cedido aos utentes que participaram no projeto 2 - Avaliação do grau de 

conhecimento do utente que faz medicação anticoagulante sobre a sua medicação 

anticoagulante oral. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Folheto entregue aos utentes que faziam medicação oral 
anticoagulante (verso) 

Figura 15. Folheto entregue aos utentes que faziam medicação oral 
anticoagulante (frente) 
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Anexo D – Gráficos representativos dos resultados obtidos do projeto 2- Avaliação do grau 

de conhecimento do utente que faz medicação anticoagulante sobre a sua medicação 

anticoagulante oral. 
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                   Resposta à questão 2 do questionário feito aos utentes 

 

 

 

 

 

 

                  Resposta à questão 3 do questionário feito aos utentes 
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             Resposta à questão 6 do questionário feito aos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Resposta à questão 7 do questionário feito aos utentes 
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Figura 22. Resposta dos utentes à questão 7 do questionário – 
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                     Resposta à questão 8 do questionário feito aos utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Resposta à questão 9 do questionário feito aos utentes 
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                Resposta à questão 10 do questionário feito aos utentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Resposta à questão 11 do questionário feito aos utentes  
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                     Resposta à questão 12 do questionário feito aos utentes  
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Abstract 

 

The hospital pharmacist should be an expert on medicines, used as a resource for 

medicine information and specialized in medication therapy management. For 12 weeks 

I was able to shadow different clinical pharmacists in UHG, Ireland.  

In this hospital, I was allowed to visit different wards every day, analysing drugs, lab 

results and patients’ notes. With all information I could risk score patients and even doing 

some medication reconciliation. Other than that, I was also provided with a few tools 

pharmacists use to make their jobs easier, which turned out to be a great way to increase 

my base knowledge. 

After this incredible experience, I can honestly say I leave with such a broader knowledge 

and with a very different idea of what clinical pharmacy is. 
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1. Introduction 

The hospital pharmacist should be an expert on medicines, used as a resource for medicine 

information and specialized in medication therapy management, who advises on prescription, 

administering and monitoring. Not only that, but the hospital pharmacist should also act as a 

supply manager who ensures that medicines are available throughout the hospital through 

procurement, storage and distribution, inventory control and quality.  

The pharmacy in UHG (University Hospital Galway) is divided by 2 areas, the main dispensary 

area and the Production and Aseptic area (PASU), having each area one responsible in 

charge. In the main dispensary work pharmacists (with clinical, managing and administrative 

functions), pharmacy technicians, auxiliary technicians and porters. After a request, the 

medication and the labels are checked by a pharmacist. Then, the medication is packed and 

transported to the wards by the porters. All medicines are kept in appropriate shelves and 

fridges and there is also a specific isolated place for controlled drugs. All procedures related 

to controlled drugs should establish a readily retrievable trail of accountability for each 

individual drug unit and the records should document ordering, receiving, dispensing, 

administration and wastage. In the wards, medicines are kept in secure rooms and 

administered by the nurses according to the prescriber’s instructions. In each ward, the 

pharmacy should undertake periodic inspections of the medication storage area to ensure 

appropriate levels of stored medications, to monitor expiration dates and to remove 

unnecessary stock.  

Tasks and wards are assigned at 8h30 in the morning. In each ward, the pharmacist uses a 

weekly risk management sheet (RMS) (Appendix 1) to determine which patients are new. In 

order of priority, new patients should be viewed first, then patients transferred from another 

ward and then, according to their H scores, the other patients that were already in the ward.  

The H score is a number that ranges from 1 to 5, according to the patient’s risk based on 

prescribed drugs and comorbidities, being H1 the lowest and H5 the highest risk. H1 patients 

are seen once a week, whereas H2 patients are seen twice a week, and so on. H scores are 

always written on the drug charts (Appendix 2), (after analysing the drug chart) with the date 

of assessment and signature of the pharmacist. 

New patients should be interviewed so that information like allergy status, medical conditions 

and current medicines can be collected. If necessary, clinical notes and laboratory results are 

checked and medication history reconciliation is done. Pharmacists analyse the indication, 

doses and interactions for every drug a patient is taking and whether their doses are 

appropriate or not. For that, pharmacists have at their disposal a set of tools to make their 

work easier, efficient and adequate. Medinfo® can be used to search for guidelines and 

access the British National Formulary (BNF) for adults and children. With Medinfo®, 
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pharmacists can check if and what drugs and drugs’ doses are appropriate for patients with 

renal impairment on the renal drug handbook online and the guidelines on enteral feeding and 

crushing, for patients with feeding tubes and swallowing difficulties. With this guideline is 

possible to know whether a pill can or not be crushed and mixed with water or if there’s a liquid 

available of the same drug. UpToDate® medicines interactions checker is another very useful 

resource, that enables the search for interactions between all medicines a patient is taking, 

GAPP® app for antimicrobials doses and guidelines check, among others. All evaluations and 

recommendations of pharmacists are registered on drug charts and sometimes on patients’ 

notes so that other health care professionals may be informed and, if necessary, act 

accordingly. When drug charts have massive mistakes like more than 1g of paracetamol per 

day or life-threatening interactions, the pharmacists also use the PHARMABOT® app. 

For every new patient, the pharmacist should do a medicines reconciliation (MedRec). In fact, 

the majority of adult patients admitted to acute hospital care in Ireland need to have their 

medication reconciled [1].  

MedRec is nothing more than cross-checking newly prescribed medicines with the medication 

that the patient was on before the hospital admission, obtaining this way a complete and 

accurate list of each patient's current home medications, including name, dosage, frequency 

and route. So, this process is a tool for the prevention of medication misuse and consequent 

patients’ harm at points of transfer of care [1]. It allows the early detection of duplicated drugs, 

drug interactions, discontinuation of long-term medications and other medicine-related 

problems and should always be documented in the patient's drug chart.  

The most valuable MedRec source is the patient. However, some patients are not fully aware 

of what they are taking, as they can have dementia or come from a nursing home. In those 

cases, the pharmacist has to check with carers, relatives or even their own meds to make 

medical history as complete as possible. If that’s not an option, the pharmacist can also 

contact the patient’s pharmacy, check General Practitioner (GP) records and/or recent 

hospital records. Not only prescribed medicines should be checked but over-the-counter 

(OTC) products, injections, patches, creams or herbal medicines should always be assessed. 

Interestingly, admission and discharge medication lists in institutions, medication lists in 

physician offices and in community pharmacies may all contain different information. It’s the 

pharmacist job to identify and bring any discrepancies to the attention of the prescriber and, if 

appropriate, making changes to the orders [2]. Discrepancies may include omitted 

medications, out-of-date dosages, and non-active medications, among other inaccuracies.  

Therefore, when interviewing the patient, a pre-established set of questions should be asked 

to verify if other types of medicines are being taken and, if so, if they can influence or interact 

in any way with the medicines prescribed. 
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I had the possibility to work in almost every ward in the hospital and my rota is presented in 

Appendix 3. I had the responsibility to identify high risk patients, patients who needed a 

MedRec and do some MedRecs. 

2. The wards 

Although most wards were named after saints, the most recent part of the hospital is 

constituted by wards with names of rivers. The following are the wards where I spent the 

majority of my time and the ones I enjoyed the most working in. 

 Emergency: A&E (Accidents and Emergencies) and ESU (Emergency Short stay Unit) 

 Neurology and stroke: St. Anne’s 

 Surgery: St. Piu´s and St. Nichola’s 

 Orthopaedic: St. Finbarr’s 

 Infection: Shannon 

 Buffer: Enda’s 

 Renal: Teresa’s 

 Oncology: Corrib and Claddagh 

2.1 A&E 

A&E is the emergency department, where outpatients are admitted. Here, patients can spend 

usually between a few minutes and 2 days. The role of the pharmacist in this ward is of an 

extreme importance, once the pharmacist is able to avoid possible medication errors before 

the patient is admitted to the wards. Here I learnt for the first time about Sjogren’s Syndrome 

and its therapeutics. The Sjogren’s Syndrome is a chronic autoimmune rheumatic disease 

characterized by lymphocytic infiltration of exocrine glands and other organs, in association 

with the production of various autoantibodies in the blood [3]. At the present time, no cure 

exists, but is possible to manage its symptoms. Mycophenolic acid (MPA) (CellCept®) is an 

immunosuppressant drug that acts as a selective inhibitor of inosine monophosphate 

dehydrogenase, inhibiting one of the pathways of nucleotide synthesis [4]. This 

antiproliferative effect of MPA mainly affects activated T and B lymphocytes [4], which can 

partially relieve the symptoms of the disease.  

2.2 ESU 

This unit is constituted by 12 beds and here patients are admitted for emergency surgeries. 

Patients who were admitted to this ward were generally mild cases. Here I started risk scoring 

patients and I was able to understand the different regimens used to treat gastritis, like 

intravenous amoxicillin and clarithromycin. It was somewhat common to see patients coming 

in with infections like appendicitis, diverticulitis or tonsillitis, which were generally treated with 
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co-amoxiclav, and also cellulitis, usually treated with flucloxacillin.  Many patients were on 

steroids and because of that, a proton pump inhibitor (PPI), like pantoprazole, was also 

prescribed. One interesting thing about PPIs is that high doses should be monitored closely, 

once there is a higher risk of infection by Clostridium difficile. One of the most common 

mistakes I saw in this ward was enoxaparin (Clexane®) being prophylactically prescribed in a 

wrong dose. Every patient admitted in the hospital is put on prophylactic anticoagulants, 

usually enoxaparin or tinzaparin. To determine the right anticoagulant dose, weight and renal 

function should be considered. In most mistakes identified, the anticoagulant dose wasn’t 

appropriate because either the patient had renal impairment, and so needed a lower dose, or 

had a higher weight than the usual, and so needed a higher dose. 

2.3 St. Anne’s 

St. Anne's ward is for neurology and stroke patients. There are 2 types of stroke, the ischaemic 

(most common) and the haemorrhagic stroke. There are also the transient ischemic attacks 

(Tia's), which are considered pre-warnings for a stroke, where there’s a temporary blockage 

of the blood flow to the brain.  

In order to understand what type of stroke a patient suffered, a brain CT (computed 

tomography) scan is performed to the patient. This is a crucial step so that the right medication 

is given, according to the stroke type. For instance, the acute management of an ischaemic 

stroke involves the administration of 300mg aspirin or clopidogrel (when aspirin is 

contraindicated) and 40 mg of simvastatin if total cholesterol is higher than 3.5mM. None of 

these drugs can be given to a patient that had a haemorrhagic stroke. VTE (venous 

thromboembolism) prophylaxis is also required for patients with ischaemic stroke, which is 

usually done with pneumatic stockings. All medication and prophylaxis is used to prevent 

another stroke from happening since the risk of having a second one is high. It was very 

common to find patients on reducing blood pressure medicines, 2 antiplatelet (Double 

Antiplatelet Therapy – DAPT) or besides being on antiplatelet medicines (inhibit thrombocyte 

activation and/ or avoid aggregation [5]) like aspirin or clopidogrel, were also on anticoagulant 

medicines (inhibit the formation of clots) such as warfarin, heparin or enoxaparin.  

Although having different mechanisms of action, both antiplatelets and anticoagulants need 

strict monitoring. Subtherapeutic levels can increase the risk of thromboembolic complications 

while supratherapeutic levels can increase the risk of bleeding complications [5, 6]. 

In the ward there’s the “Acute stroke, thrombolysis and thrombectomy integrated care 

pathway”, which is a sort of guideline for doctors to know if a ischaemic stroke patient is a 

suitable candidate for thrombolysis (administration of an thrombolytic agent, recombinant 

tissue plasminogen activator- Alteplase®) or thrombectomy (physical removal of the clot), how 
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to recognize and manage adverse effects related to thrombolysis, how to manage 

thrombolysis blood pressure, among others.  

Some patients in this ward were in end of life care. Although it is controversial and there isn’t 

a strong scientific basis, subcutaneous administration of medication is a common practice in 

palliative care to manage pain and other distressing symptoms when other routes are 

inappropriate or ineffective. Therefore, these power driven devices deliver continuous 

subcutaneous infusions (CSCIs) at a controlled rate to provide symptom control and ensure 

comfort for palliative patients [7].  

 

2.4 St. Piu’s 

St. Pius is the ward responsible for the treatment and care of patients who are going through 

genitourinary surgery. In this ward, benign prostatic hyperplasia (BPH) was very usual. BPH 

is a condition where hyperplastic nodules in the prostate cumulatively compress the urethra, 

causing mechanical obstruction to urinary outflow and bladder detrusor muscle irritability as a 

result of increased resistance. BPH occurs commonly in older men and results in lower urinary 

tract symptoms (LUTS), like urgency, nocturia and weak stream.  

The most common treatment options include alpha blockers, like Alfuzosin, Doxazosin, 

Tamsulosin and Silodosin, which relieve LUTS by reducing smooth muscle tone in the prostate 

and bladder neck; 5-Alpha reductase inhibitors (5-ARI), such as Finasteride and Dutasteride, 

which block the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT) by inhibiting 5-alpha 

reductase. For men with LUTS and enlarged prostates (typically defined as >30 g), 5-ARI use 

has been demonstrated to significantly improve symptoms, improve urinary flow rate, reduce 

prostate size and reduce the risk of requiring BPH-related surgery.  

 Treatment of LUTS related to BPH with a combination of the above described medications is 

common in practice. In fact, there are already some of this drugs combination on the market, 

like Combodart® (dutasteride and tamsulosin). As this is a surgical ward, surgical 

interventions are only considered for patients who have failed medical management or have 

other complications [8]. 

Although not as regular, some patients were in this ward due to a condition called overactive 

bladder (OAB). OAB can develop in men or women and also causes LUTS, usually urgency, 

incontinence, polyuria and nocturia. To help with these symptoms, doctors prescribed drugs 

like solifenacin (an antimuscarinic) and mirabegron (a B3 adrenergic receptor agonist, which 

relaxes the bladder, enabling urine accumulation). 

In this ward, some medicines were being used for off-label indications like kidney stones. 

Kidney stones are mineral deposits that are found free or attached to the renal papillae. They 

contain crystalline and organic components and are formed when the urine becomes 
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supersaturated with a certain mineral. Treatment of the pain associated with kidney stones 

(renal colic) is based on the use of NSAIDs (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs) as a first 

choice in the absence of contraindications and, in case of failure in relieving pain, opioids. 

Tamsulosin was the drug of choice for the effective expulsive therapy, believed to be due to 

the drug’s ability to dilate the distal ureter and increase the probability of spontaneous stone 

passage [9]. 

I was also able to detect an error in the gentamicin dosage of one patient with pyelonephritis, 

where the dose was twice the indicated on GAPP app, as the patient had underlying renal 

impairment.   

 

2.5 St. Nichola’s 

St. Nichola’s is a surgical vascular ward. Since this ward deals with patients with perivascular 

diseases, who have been or are going through some sort of vascular procedure, the main 

aspects to take in consideration are the perioperative management of anticoagulants and 

infection. The use of any anticoagulant is associated with an increased risk of bleeding. Not 

only the management of bleeding in individuals taking Direct Oral Anticoagulants (DOAC) is 

challenging, but also the management of anticoagulation in patients undergoing surgical 

procedures. The challenge comes from the fact that interrupting anticoagulation for a 

procedure increases the risk of thromboembolism and, at the same time, surgery and other 

invasive procedures have associated bleeding risks that are increased by anticoagulants. 

Therefore, for every patient, a balance between minimizing the risk of thromboembolism and 

preventing excessive bleeding must be reached. Thus, when surgery is required, bridging 

anticoagulation is usually done. Bridging anticoagulation is very useful in pre and post op 

scenarios and involves the administration of a short-acting anticoagulant, typically a low 

molecular weight (LMW) heparin or unfractionated heparin, instead of the regular 

anticoagulant. Nevertheless, the risk of these patients is very high (H5) and they should be 

constantly monitored for low platelet counts. Unlike warfarin, the newer direct oral 

anticoagulants like, apixaban, have shorter half-lives, making them easier to discontinue, but 

there is still concerns when it comes to treatment of bleeding and management of patients 

who require an urgent surgery or invasive procedure. Additionally, antibiotic prophylaxis is 

also necessary for these patients since they are at a higher risk of developing an infection. 

In this ward, I had the opportunity to watch the ward pharmacist take action regarding 

antibiotics being given to a patient without any indication or need. 
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2.6 Finbarr’s 

Finbarr’s is the orthopaedic ward. Here come all patients with bone injuries and patients to 

have bone replacement/reconstruction surgery. Given that, hip dislocations, shoulder 

luxations and acetabular reconstructions were very common. 

Given the nature of this ward, pain management is the major concern and so, the medicines 

administered were mainly pain killers such as ibuprofen, paracetamol and opioid analgesics 

like tapentadol (Palexia®), morphine and oxycodone. Opioids are only used for mild to severe 

pain. It was usual to see Palexia® SR (sustained release) as a regular medicine, administered 

every day and Palexia® IR (immediate release) as a PRN (pro re nata) medicine, given as 

needed. Morphine and oxycodone were also mainly PRN medicines, only given when the 

patient was still in pain. Tapentadol is usually preferred, in comparison with other opioids, once 

it has less constipating and nauseating effects. On the other hand, the semi synthetic opioid 

oxycodone is twice as strong as morphine, but is more constipating and addictive. 

Due to their constipating effect, laxatives should be charted in the regular medicines section 

and started at the same time as the opioids, one osmotic and one stimulant, usually lactulose 

and senna. As opioids can also cause nausea and itch, in the PRN section were always 

charted anti-emetics like ondansetron and anti-histamines like cyclizine. Dealing with opioids, 

it is important that regular reviews are made to avoid addiction and tolerance.   

Sometimes, gabapentin or pregabalin were also administered to reduce hyperalgesia. 

As surgical interventions are common, before surgeries with high risk of infection, patients 

received prophylactic antibiotics. Perioperative antimicrobial prophylaxis plays an important 

role in reducing surgical site infections (SSIs), which are infections occurring after surgery in 

the part of the body where the surgery took place. This prophylaxis is efficient in surgical 

procedures associated with a high rate of infection and in certain clean procedures where the 

onset of an infection could lead to severe consequences such as prosthetic implants.  

Nevertheless, the choice of an appropriate prophylactic antimicrobial agent should be based 

primarily on efficacy and safety. Broad spectrum antibiotics should be avoided due to the risk 

of promoting bacterial resistance. Cephalosporins were the most commonly used, specifically, 

cefazolin or cefuroxime, which were mainly used in hip or knee arthroplasty and other 

orthopaedic procedures [10]. 

 

2.7 Shannon 

Shannon is the infection ward. As the patients coming to this ward have active infections, all 

25 patients’ rooms are individual, 2 of them with negative pressure. On the door of every room 

there’s a sign with instructions about the protection needed before entering the room (gloves, 

mask, apron, …). Cases of cellulitis, diabetic related infections and infections caused by 
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resistant bacteria were among the most common. I also came across patients with pneumonia 

and tuberculosis, but not as common. 

Here I learnt about a true trough, regarding vancomycin.  Vancomycin is a tricyclic 

glycopeptide antibiotic produced by Streptococcus orientalis, being the drug of choice for 

MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) infections [11]. Vancomycin’s blood 

levels should be monitored every 3 days of treatment. To know that, blood should be taken up 

to 1h prior administration and target levels generally should be between 10 to 15mg/L. A true 

trough means that the vancomycin’s blood level can be trusted once the blood was collected 

within the right time range. To make sure the dose prescribed is correct, the pharmacist can 

use the GAPP app, that calculates the standard vancomycin dose, based on height, weight, 

age and serum creatinine levels of the patient. 

An interesting medication interaction case, where the pharmacist had to intervene was with a 

man with a hypoxic brain injury. Due to his condition, the man wasn’t able to communicate, 

feed for himself or to take any oral medications as there was a high risk of aspiration. To avoid 

any seizures, he was taking phenytoin through the feeding tube. What the pharmacist called 

to doctors’ attention is that phenytoin interacts with food and should be given 2 hours apart. 

However, even with 2 hours difference, there is still risk of interaction. Because of it, the 

pharmacist advised the doctors to consider phenytoin IV (Intravenous) instead of oral.  

  

2.8 St. Enda’s 

Enda’s is the medical buffer ward, where patients’ overflow from other wards come. Here it 

was possible to find a wide variety of cases, just like in A & E, once it is a ward that has no 

specific specialty. 

It was common to see patients with small bowel disease or with a stoma on Saint Marks 

solution. This syndrome can lead to dehydration, weight loss, malabsorption of fluids and 

electrolyte imbalance [12]. Given that, to increase fluid uptake and improve absorption, St. 

Marks solution was administered as it is a glucose-electrolyte mix which is constituted by 

glucose, salt, 90mmol/L of sodium and no potassium. The glucose present in the intestinal 

mucosa promotes the passive absorption of both salt and water via a solvent drag mechanism 

[13] and to maximise the water and sodium absorption, at least 90mmol/L of sodium are 

necessary [14].  

With some patients with parkinson’s disease, I also learnt that they should avoid drugs like 

haloperidol, metoclopramide and prochloroperazine, once they have extrapyramidal side 

effects and may exacerbate the disease. Parkinson’s disease is an extrapyramidal motor 

disorder characterized by dopaminergic neuronal degeneration in the substantia nigra, 
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particularly D2 dopamine receptors. Because of it, all second-generation antipsychotics 

should be avoided since they have an antagonistic effect on brain D2 receptors.  

 

2.9 St. Teresa’s 

St. Teresa's ward is specialized in the treatment of patients with renal or endocrinal disorders. 

Since the renal function is the major focus in this ward, eGFR, creatinine and urea levels 

should always be accessed. Here, the renal drug handbook is very handy to check whether 

drugs and its doses are suitable for the renal impaired patients.  

Patients with acute and chronic kidney disease were somewhat common and so were patients 

on dialysis, since it is one of the treatments for chronic kidney disease (CKD). Anaemia is a 

common complication in patients with CKD, once the production of erythropoietin is diminished 

(90% of the total erythropoietin is produced by the kidneys). Given that, patients who were 

receiving dialysis, were usually on iron and darbepoetin, which is erythropoietin, used to 

stimulate erythropoiesis.   

Activated vitamin D also needed to be administered in these patients because they can’t make 

it functional. In order to have activity, vitamin D has to be hydroxylated in the kidneys. 

However, patients with damaged kidneys are not able to add the hydroxyl group to the 

molecule and so one-alpha (1-alpha-hydroxy-cholecalciferol) is given once it is already 

hydroxylated, which means it does not need this renal activation step. 

Due to the renal disease, phosphates are not excreted with the urine, so their levels in the 

blood rise, which in turn makes the calcium levels decrease. Given that, calcium levels in renal 

impaired patients are low because of high blood phosphates levels and low vitamin D 

produced, which affects the intestinal absorption of calcium. With low calcium serum levels, 

PTH (Parathyroid Hormone) is secreted in order to rise calcium levels in the blood, through 

bone degradation stimulation. To avoid the secretion of PTH, phosphorous binders like 

calcium acetate, lanthanum carbonate or sevelamer hydrochloride are used to decrease 

phosphates levels in the blood and consequently, stop the synthesis of PTH and bone loss, 

which could lead to osteoporosis.   

Patients should also receive vitamins B, C and folic acid. During dialysis, hydrophilic vitamins 

and folic acid are lost and, therefore, must be replaced. High blood pressure is a common 

consequence in patients with renal impairment/failure, therefore anti-hypertensives should be 

used and usually are calcium antagonists as amlodipine, or α-blockers like doxazosin [8]. 

Tazocin is used as an antimicrobial to prevent bacteria from growing in the dialysis line, which 

can lead to serious infections. To prevent clots from forming in the dialysis line, tinzaparin is 

often used. 
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Some renal transplant patients were also in this ward, usually on CellCept® and Prograf® 

(Tacrolimus) to avoid organ rejection. One of these patients was also on warfarin for 

pulmonary embolism. Warfarin is not only used to prevent pulmonary embolism and others 

VTE, but also strokes in high risk patients with atrial fibrillation and clots in patients with valve 

replacements. 

Dealing with warfarin, it’s important that the patient is fully aware of what warfarin is, why is it 

used for, the risk of bleeding and the importance of reporting that is on a warfarin regimen at 

all times, as well as any bruises. It should be also addressed the importance of a consistent 

diet without drastic changes. For instance, foods that contain vitamin K shouldn’t be consumed 

in large proportions, once vitamin K contributes to blood clotting. Interactions that warfarin 

might have (even with grapefruit juice) and monitoring requirements should be explained as 

well. 

For warfarin, the International Normalised Ratio (INR) is the parameter monitored. Patients 

with the conditions written above need a thinner blood and so, a higher INR should be targeted. 

An effective therapeutic INR range for people taking warfarin is generally between 2.0 and 3.0 

(1.1 for healthy individuals). 

The drug chart has a section dedicated to warfarin alone, where the target INR, INR 

measurements and warfarin doses are written, as well as some guidelines doctors can use for 

initial therapy management and adjustments needed in case of deviation INR from range.   

  

2.10 Cancer wards 

Corrib and Claddagh are the hospital’s cancer wards. Corrib is responsible for all solid cancer 

patients whereas Claddagh is specialized in haematology cancer patients.  Each ward has 25 

individual rooms.  

The pharmacist plays an extremely important role in these wards. Here I could review all 

chemotherapy medicines I learnt in Porto and became familiar with several treatment 

regimens, medicines used to treat its adverse effects and also prophylactic drugs. 

As the time in these wards was scarce, my main sources of information were the guidelines 

the ward pharmacist and doctors rely on and follow for cancer treatments, once there’s where 

the established regimens are written. I learnt a lot from HSE National Cancer Control 

Programme (NCCP) and National Comprehensive Cancer Network (NCCN) in regards of 

regimens, antiemetic therapies and prophylactic drugs guidelines. In order to understand 

better the pathophysiology of each cancer and the mechanism of action of every cytotoxic 

drug used in each regimen, I searched on cancer.gov and uptodate.com. 

The Tumour Lysis Syndrome (TLS) is a life threatening emergency, where the lysis of cancer 

cells due to chemotherapy occurs and results in the release of all intracellular content. TLS is 
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more likely to occur in the first cycle of anticancer therapy. Given that, the early recognition of 

at risk patients is crucial in order to initiate the prophylaxis prior and during the first cycle of 

chemotherapy and avoid TLS. There are some tumours that have a higher risk for TLS, like 

Acute Lymphocytic Leukaemia (ALL) and Burkitts’s lymphoma. To prevent TLS, hydration and 

rasburicase and/or allopurinol should be given. 

According to the tumour type, risk of infection and neutrophil count, other prophylactic agents 

should be used in patients receiving chemotherapy, generally anti-virals, usually valaciclovir 

and co-trimoxazole, pentamidine or dapsone as prophylaxis for Pneumocystis jirovecii 

pneumonia (PJP). 

Some antineoplastic agents have also a higher emetic risk than other, like cisplatin and 

dacarbazine. Therefore, chemotherapy regimens including high, moderate or low emetic risk 

drugs, become regimens with high, moderate or low emetic potential. According to the emetic 

potential and the chemotherapy day, there are different anti-emetic regimens (whether the 

patient is able to take the medicines orally or not). For example, on the first day of a high 

emetic chemotherapy, the anti-emetic regimens is aprepitant, ondansetron and 

dexamethasone. When the emetic potential is minimal, there is no routine prophylaxis of anti-

emetics.   

As most regimens include steroids, the ward pharmacist has to be particularly watchful with 

steroid induced diabetes and osteoporosis. 

Before any chemotherapy cycle, the patients’ blood tests are analysed, especially the renal 

function, haemoglobin, white cells and platelet counts. If any of these parameters is off, 

stopping treatment is considered. For example, if the platelets are low, the risk of bleeding is 

too high with IV/IM chemotherapy injections, so the treatment has to be cancelled. However, 

if the white blood cells, specifically neutrophils, are low and the cancer is the cause, then the 

treatment is still given.  In the chemotherapy sheets (Appendix 4), doses of each 

chemotherapy drug are calculated based on the Body Surface Area (BSA), except for drugs 

whose dose is already established and the sheet is sent to PASU so the treatment is made.   

2.10.1 Claddagh 

In Claddagh I mainly H scored multiple myeloma patients. Because of it, I spent a lot of time 

searching and learning about the disease and respective regimens in NCCP. There are 

various regimens for the treatment of multiple myeloma. The most commonly used was R-

CHOP, a regimen constituted by rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and 

prednisolone. Reading this regimen’s guidelines I could understand better these patients’ drug 

charts. I got to know that because of the rituximab injection, these patients had to take prior 

the injection, paracetamol, chlorphenamine and hydrocortisone (premedications). And 

because of both prednisolone and hydrocortisone, which are steroids, they also needed to be 
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on a PPI. Another common regimen was the combination of the immunosuppressant drug 

lenalidomide with dexamethasone.  Because of the lenalidomide, patients were also taking 

aspirin, once lenalidomide increases the risk of clots.  

ALL is a relatively rare condition, but there were 3 young patients with it in the ward during the 

time I was there. For these patients the hospital does not have set protocols like the ones 

written above, so they follow published clinical trials, particularly UKALL (United Kingdom 

National Randomized Trial for Children and Young Adults with Acute Lymphoblastic 

Leukaemia and Lymphoma). 

2.10.2 Corrib 

In this ward I learnt about haemorrhagic cystitis, a common adverse reaction of ifosfamide, a 

drug used in combination with doxorubicin for the treatment of soft tissue sarcoma. Mesna is 

used together with these drugs to protect against the haemorrhagic cystitis. The most common 

type of cancer in corrib was the colorectal, generally treated with the regimen FOLFOX 

(Oxaliplatin, Folinic acid and Fluorouracil). 

A common mistake in this ward was the prescription of paracetamol. Patients on 

chemotherapy should not take paracetamol because of neutropenic sepsis. Neutropenic 

sepsis is a common complication among patients on chemotherapy because the 

immunosuppressant drugs used lower WBC, which in turn enables the development of 

infections. As fever is one of the first signs of infection, if the patient is on paracetamol, which 

is an antipyretic, then the infection will continue to develop without the patient realising it, since 

there will be no fever. Therefore, chemotherapy patients have to constantly monitor their 

temperatures during the treatment and avoid paracetamol.    

3. Production and Aseptic Unit  

The production and aseptic unit is responsible for the production of all conventional 

chemotherapy medicines and some immunotherapy medicines, either for inpatients, admitted 

to Corrib or Claddagh wards, or outpatients, in the day ward.   

PASU is placed in a different area of the hospital and is constituted by the office, the 

storeroom, the preparation and checking room (prep room), the clean room and the isolator 

room. This last has laminar flow chambers for the preparation of the anticancer drugs, which 

assure aseptic conditions and minimize the operator exposure since this type of drugs can 

cause health risks after extensive exposures. Air filters are also a requirement and air levels 

are assigned according to the level of asepsis required in each room. The isolator room is a 

class A room, which means the grade of asepsis required is the highest, then the hatch is a 

class B, the clean room a class C and the preparation room a class D room, requiring the 

lowest grade of asepsis.  
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Pharmacists and technicians work together in this department. The pharmacists job consists 

of screening and checking all medicines prepared in this unit (dose, volume, ...), making sure 

all preparations have no visible particles. Pharmacists also need to check previous 

prescriptions, weight, BSA and laboratory results.  Cytotoxic drugs cause a decrease in white 

blood cells and so, the time between cycles is very important so that white blood cells count 

may increase and stabilize to proceed to the next round of chemotherapy. To make sure the 

counts are acceptable, before starting any chemotherapy cycle patients’ blood is analysed 

and according to the results, they may or may not begin treatment. Regarding the weight, any 

deviation above requires the doses to be adjusted accordingly.  

Technicians are responsible for making the chemotherapy medicines. These workers work 

under high standards of quality, following the good manufacturing practice guidelines. Prep 

and clean rooms each have three technicians working. In the preproom one technician is 

responsible to prepare everything that needs to go into the clean room, the second cleans 

every tray that is going into the clean room, and the third receives the final product from the 

clean room, that came from the isolator room, and screens for drug, dose, volume, batch and 

patient before giving it to the pharmacist. In the clean room, two technicians work in the isolator 

and the third supervises all operations.  

The medicines produced in PASU have a maximum of six days before expire. However, 

reconstituted power preparations have a lower expiration date. 

In this department medication’s cost is another big concern, this because cytotoxic drugs are 

highly expensive and, therefore, must be prepared consciously.  

4. Psychiatry 

The Adult Acute Mental Health Unit (AAMHU) is situated in a building that’s separated from 

the general hospital. It is constituted by 4 wards, 50 beds total, where the Oak ward or high 

observation ward is where the most concerning, most unwell and new patients are placed. 

Patients on high antipsychotic dosages are also in this ward. The Holly ward is where the 

eldest patients are and presumably where there are more medicines prescribed and a higher 

possibility of interactions happening. 

Depending on the level of mental health, some patients are allowed to spend time in a new 

area of the building, where they can cook, create art, relax and exercise.  

It’s important to state that most patients are not in this department voluntarily, which means 

there’s strict security. The decision of keeping patients in the psychiatry against their will is 

made by 2 doctors, one of which cannot be from the UHG. 

Unlike the hospital, in the psychiatry, the H score only goes from 1 to 3, being H3 every patient 

on clozapine or any other recent antipsychotic drug.  
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Clozapine is a second-generation antipsychotic [15], with an established clinical superiority in 

TRS (treatment of resistant schizophrenia) [15, 16]. In fact, clozapine is the most effective 

antipsychotic medication for the treatment of refractory schizophrenia in comparison with other 

antipsychotic drugs in clozapine-respondents [17]. It also has few or no extrapyramidal 

symptoms, which occur with other antipsychotics [16]. However, despite its superior efficacy, 

it has several life-threatening side effects [18]. Patients taking clozapine are at higher risk of 

infections due to clozapine's cytotoxic effect on neutrophils, which can precipitate neutropenia 

and agranulocytosis, reducing cellular immunity and increasing the risk of infection and sepsis; 

clozapine induced sialorrhoea, sedation, oesophageal hypomotility and impairment of 

swallowing, which may also predispose patients to respiratory infections, as well as worsen 

their prognosis; induced reduced gastric motility, which may increase the likelihood of 

gastrointestinal infection. Given these risk factors it is unsurprising that antibiotic prescription 

rates are higher in clozapine users compared with users of other antipsychotics [17]. 

Clozapine-induced agranulocytosis/granulocytopenia (CIAG) is an uncommon condition but is 

the reason why clozapine is a third line treatment. Its pathogenesis, despite multiple 

experiments, is not fully elucidated. The current theory suggests the nitrenium ion as the most 

important factor of CIAG, since clozapine has a high potential to undergo biochemical 

activation to nitrenium ion by CYP3A4, CYP2D6 and myeloperoxidase system in leukocytes.  

The mechanism of CIAG is dose independent and may represent two possible phenotypes: 

clozapine-induced neutropenia (CIN) [absolute neutrophil count (ANC)≤1500/ml] and 

clozapine-induced agranulocytosis (CIA) (ANC≤500/ml). The cumulative risk of these blood 

dyscrasias is 3 and 0.8%, respectively and the risk of CIAG decreases along with the duration 

of the treatment. The highest risk occurs between 4 and 20 weeks, with 50–75% of cases 

occurring within 18 weeks.  

Because this condition can be life-threatening it is essential to monitor clozapine users. The 

regime of haematological monitoring in clozapine treated patients varies between different 

countries. For instance, in the United Kingdom and Ireland, both white blood count (WBC) and 

ANC monitoring frequency are weekly for 18 weeks, biweekly in weeks 19–52, and then 

monthly thereafter [15]. Specially created for clozapine monitoring and dispensing, the 

psychiatry department has the “clozapine clinic”. Here, clozapine is only dispensed with a 

prescription (Appendix 5) and after the result of blood monitoring is known. Therefore, 

immediate discontinuation of clozapine is mandatory if either the WBC count is less than 

3000/mm3 or the ANC is less than 1500/mm3 at any time during clozapine treatment [5].   

5. Microbiology rounds 

Antibiotic resistance has turned into a global public health issue. Although it occurs naturally, 

misuse and overuse of antibiotics in humans and animals are accelerating the process. 
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Hospitalized patients are frequently treated with broad-spectrum antimicrobials and this leads 

to an increase in the presence. The extensive use of antibiotics in food-producing animals 

contributes to an increase in drug-resistant animal bacteria that can be transmitted to humans 

[19]. 

In Ireland there is nowadays a great concern with 4 resistant bacteria: 

 MRSA – Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus; 

 ESBL- Extended Spectrum Beta Lactamase producing Enterobacteriaceae; 

 CPE – Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae; 

 VRE – Vancomycin Resistant Enterococci; 

MRSA strains are characterized by an altered penicillin-binding protein which causes a 

reduced affinity for methicillin. Nowadays it’s known its resistance to all penicillins, 

cephalosporins, and carbapenems, making the β-lactam armamentarium clinically ineffective 

[20].  

Increasing resistance of Gram-negative bacteria to β-lactam antibiotics currently also 

represents one of the main concerns worldwide. The primary mechanism of resistance is the 

production of β-lactamase enzymes, which have the ability to hydrolyse β-lactams. Even so, 

over the last three decades, members of the order Enterobacterales started producing 

enzymes capable of hydrolysing also the expanded-spectrum cephalosporins - ESBLs  [1][21]. 

Carbapenems are broad spectrum β-lactam antibiotics and are considered last-resort 

antibiotics for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative 

bacteria. As the prevalence of infections caused by ESBL producing Enterobacteriaceae is 

increasing, the medical community has been forced to use carbapenem as a first-line empirical 

treatment, which led to a more serious problem: the emergence of CPE. Carbapenem-

resistant Enterobacteriaceae (CRE) are among the top tier of the WHO list of antibiotic-

resistant “priority pathogens” that pose the greatest threat to human health. Currently, 

antibiotic options for the treatment of CRE are very limited, with polymyxins, tigecycline, 

fosfomycin, and aminoglycosides as the mainstays of therapy [22].  

Enterococci are intrinsically resistant to many antimicrobials groups. Nowadays, VRE are the 

cause of one-third of all health care associated infections in the United States and one fifth in 

some European countries. Treatment of VRE is particularly challenging and includes linezolid, 

daptomycin, tigecycline and lipoglycopeptides [19]. 

Because of this increasing bacteria resistance problem, there is currently in Ireland and UHG 

a list with all limited access antibiotics, which includes the “red light antibiotics” like 

meropenem, daptomycin, levofloxacin, linezolid, ceftaroline and tigecycline. Briefly, to be 

given, these antibiotics require a pre authorisation by Microbiology or Infectious Diseases 
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team, which can be checked in a phone, the “Red Light Phone” or on an excel sheet, where 

all pre authorized patients are listed. In the pharmacy, there’s one pharmacist, the 

microbiology pharmacist, which has the responsibility to make sure only those patients receive 

the respective antibiotic and that the indication, treatment duration and dose is adequate and 

according to the hospital’s guidelines (GAPP app).  

Creatinine clearance (CrCl) is always determined to calculate adequate doses of antibiotics, 

especially when patients are over 75 years old, underweight, obese, renal impaired and every 

time a narrow therapeutic window antibiotic is considered for treatment, like vancomycin or 

gentamycin. 

During the time I spent with the microbiology pharmacist, I also learnt that UHG has a national 

early warning score chart, which is a guide used to quickly determine the degree of illness of 

a patient, based on his vital signs (respiratory rate, blood pressure, oxygen saturation, heart 

rate and temperature). If the score is too high, and the patient is suffering from pyrexia, 

tachycardia, low blood pressure, it is common to consider sepsis. In this situation, blood and 

urine are taken, and oxygen fluids and antibiotics are given, with tazocin being the 

antimicrobial of choice because of its broad spectrum activity. 

6. Methadone Maintenance Therapy  

During my internship, I got to know the Methadone Maintenance Therapy (MMT) programs. 

These are indicated for patients who are dependent on opioids or have a history of opioid 

dependence. The opioid dependent patient takes a daily dose of methadone as a liquid or pill, 

which reduces their withdrawal symptoms and cravings for opioids. For this reason, 

methadone has been included on the World Health Organization's List of Essential Medicines, 

highlighting its importance as a treatment for heroin dependence. There has been a great deal 

of research on MMT. Findings include that MMT significantly reduces drug injecting, reducing 

HIV transmission; significantly reduces the death rate associated with opioid dependence and 

reduces criminal activity by opioid users [23].  

The prescription and supply of methadone is regulated by the Misuse of Drugs Regulations, 

1998. In cases where methadone is being used for the treatment of opioid dependence, the 

patient must have a drug treatment card and be registered on the Central Treatment List 

(CTL), which is a database of all patients receiving MMT, which monitors treatment delivery 

and provides reports on trends in treatment over time.    

When a patient is in MMT and for some reason is admitted to the hospital, the hospital 

becomes responsible for proving their daily dose of methadone during their stay and for letting 

their pharmacy and GP know.  

Although beneficial, this program can significantly impact a hospital’s ability to manage 

controlled drugs. Because of the dilute nature of the products used in MMT for oral 



 

17 
 

administration and its daily treatment regimens, large physical volumes of products can be 

required.  

7. Clinical trials 

This department consists of one office and one regulated temperature dispensary. In this unit, 

pharmacists must be trained for every clinical trial that’s ongoing in order to provide a quality 

service.   

Clinical trials are always under tight regulations and is crucial to maintain trials double or triple 

blind. This way, the patient and the pharmacist have no knowledge whether the drug 

dispensed is the actual drug in study or placebo and so, there is a lower risk of compromising 

the research. To maintain the confidentiality, no other hospital staff is allowed in this 

department without supervision.  

In UHG, the most common clinical trials are for testing new chemotherapy drugs and 

regimens, however there is a wide variety of trials like trials for gestational diabetes and celiac 

disease.  

8. Meetings and learning sessions 

During this internship, every Friday there was the opportunity to learn in the learning lunch 

sessions. In this day, at lunchtime, there were lectures that pharmacists and other health 

professionals could assist in the hospital, as well as a free lunch for everyone interested. The 

subject of these lectures isn’t specific, the lectures can be literally about anything, diseases, 

drug classes, drug charts, but they can also be about other relevant topics.  

On Wednesdays, I also had the opportunity to attend some meetings with my tutor, some 

about his project regarding the creation of a new cancer prescribing system, the National 

Cancer Information System (NCIS), and others were about improvement projects in the 

hospital. I also attended one quality improvement session, where several wards were 

developing projects in order to improve the quality of the services in the hospital. 

In these meetings, I was confronted with new methodologies, like the fishbone diagram, the 

A3 and 4N diagrams and they helped me understand how services are provided, how they 

flow in the hospital and what things can be improved.   

Thanks to my tutor, I was able to complete the first level of FISH (Foundations of Improvement 

Science in Healthcare), where I learnt about valuable concepts, extremely handy for my 

projects.  
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9. Projects 

9.1 Safety cross 

The presence of potentially inappropriate medications (PIMs) and prescribing omissions 

(PPOs) is a highly prevalent problem in hospitals. PIMs and PPOs are associated with adverse 

drug events which are in turn associated with greater levels of morbidity and mortality, 

particularly among multi-morbid older people [24]. 

This project was initiated in sequence of a previous clerking project, where it was proven that 

aligning clinical pharmacist services with the admission process enables a right first time 

admission prescribing by fewer mistakes being made during the patient stay once most or 

even all potential mistakes are avoided in the beginning of their stay. Not only that but it also 

facilitates the ward pharmacists’ job allowing them to spend more time with high risk patients. 

Therefore, the safety cross project started in order to further understand the quality of the 

clerking process in the admission of outpatients in the hospital. Doctors are always responsible 

for this task, but in AMU (Acute Medical Unit) pharmacists can also do it, writing in the drug 

chart all regular meds a patient is on, after doing a proper and accurate MedRec. As already 

said, the process to discover all drugs a patient is on at the moment of admission can be tricky 

and complicated, and is very common for ward pharmacists to find drug charts incomplete 

(with drugs missing) or incorrect (with drugs a patient does not take anymore or wrong doses). 

Given that, the project was started in AMU, from where I could compare drug charts written 

by a pharmacist with the ones written by doctors. As AMU is an admission ward, patients in 

AMU usually are transferred to other wards, according to their conditions. So, my task was to 

each day print a list of all patients admitted in AMU and follow them to whatever ward they 

were transferred to. Then, in each ward I would look for any omission drugs or errors that the 

ward pharmacist could have identified to the initial clerking process. In order to differentiate 

clerking charts from the regular ones and to quickly identify them, the AMU started using green 

charts instead of the regular purple ones. After 1 month of collecting data I was able to develop 

a system to interpret it. As this was a very preliminary and short study, my results are rather 

meaningless, and because of it the study will be taken over and continued by others. 

9.2 Recycling 

The pharmacy should undertake periodic inspections of medication storage areas in all wards 

to ensure appropriate levels of stored medications, to monitor expiration dates and to remove 

unnecessary stock. In the pharmacy, there’s one technician responsible for all these tasks. 

When drugs return to the dispensary and they can still be used, is up to the technicians to put 

them back in stock, saving the hospital money. By doing that for 20min, I saved around 2000€.   
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9.3 Value Stream Mapping  

To have a real perception of the time an outpatient spends and wastes in the hospital when 

coming to a consult in AMU, another project was implemented.  

For that, and with the cooperation of nurses and doctors, to every outpatient was given a 

template sheet (Appendix 6), that they should carry until leaving the hospital and ask to every 

health provider they were seen by to fill it in. In this sheet, the first person that contacted with 

the patient, usually an administrator would ask the patient what time he arrived to the hospital 

and write that time in the “arrival time” box. Then, the administrator and every other staff 

member that saw the patient next, would write in the sheet their names, what they did, what 

time they started and finished and where the patient was supposed to go next. This way, it 

was possible to exactly know how long the patient waited between every consult (“wasted 

time”) and the amount of time he was with hospital staff (“time of interest for the patient”). My 

role in this project was to make sure every hospital member knew exactly how to fill the sheet 

and that they didn’t forget to do it. Is important to state that after triage, if a patient was 

considered non-ambulatory, he would be excluded from the study. Therefore, the project only 

includes ambulatory patients. The next day, after analysing all sheets from ambulatory 

patients, I mapped every patient path (Appendix 7) and presented the results in one of the 

lunch sessions. I verified that on average, a patient wastes around 6h, to be attended for 

around 2h30min. 

9.4 IV to oral 

This project was developed by the microbiology pharmacist, but I was responsible for it the 

days she was off. The goal was to promote the change from IV antibiotics to oral antibiotics, 

once IV antibiotics are quite expensive. Not all infections need parenteral antimicrobial agents. 

Even infections, whose initial treatment required IV antibiotics, may be suitable for oral 

antibiotics switching after 24 or 48h. Obviously, such change has to obey certain criteria: Is 

the patient clinically improving ? Is he apyrexial for more than 24h ? Can he tolerate oral 

medication ? Is there any suitable oral alternative for that iv antibiotic ? If the answer to all 

these questions is yes and there’s no reason to avoid or delay the switch, then change to oral 

therapy should be considered. To remind doctors about this issue, I assisted the microbiology 

pharmacist putting paper reminders in the drug charts of every patient that was on an IV 

antibiotic treatment, saying to review the treatment after 48h of therapy. In their notes, I also 

sticked a paper with all the questions above, so that doctors could check if a patient was 

suitable or not for switching.  

9.5 Other projects 
During this time, I was also encouraged to help update the current “Algorithm for Supply of 

Red Light Antibiotics in UHG” (appendix 8) and to develop a standard schedule and some 
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contents so that other Erasmus students can easily understand how the pharmacy works. I 

also created a PowerPoint presentation with a simplified “Safety Cross Project” process for 

the next person in charge of it (Appendix 9).  

10. Conclusion 

After this incredible experience, I can honestly say I leave with such a broader knowledge and 

with a very different idea of what clinical pharmacy is. I learnt a lot in such a short period of 

time and I had the opportunity to use what I had already learnt in Porto and develop it in a 

more practical and clinical context. Something I really appreciated was the fact that the 

pharmacists wouldn’t just tell me the answer when I had doubts, but provided me the tools so 

that I could search and learn for myself, which was much more rewarding. The reality in this 

hospital and in Ireland is very different from Portugal. Unlike Portugal, in Ireland, pharmacists 

have a much closer contact with patients and are truly recognized by their competence, 

knowledge and skills by other health care professionals. 
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12. Appendix 

Appendix 1 – Weekly Risk Management Sheet 
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Appendix 2- Drug Chart 
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Appendix 3- Rota 
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Appendix 4 – Chemotherapy sheet 
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Appendix 5 – Clozapine prescription 
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Appendix 6 – Template sheet for mapping project 

 

 

 

 



 

29 
 

Appendix 7 – Patients’ mapping 
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Appendix 8 – Algorithm for red light antibiotics 
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Appendix 9 - “Safety Cross Project” process  
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