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Resumo 

O curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas consiste em cinco anos de estudo, em que o 

último semestre do 5º ano está reservado ao estágio. Este pode ser realizado tanto a nível da farmácia 

comunitária como a nível hospitalar, sendo no total um período de seis meses. Comecei com o estágio 

hospitalar de três meses na Itália e em dezembro de 2019 dei o início ao estágio na Farmácia Avenida, por 

quatro meses. Fui sempre muito bem guiada durante os meus seis meses de estágio, encontrando sempre 

ótimas orientadoras e excelentes equipas de profissionais. Os dois mundos que pude vivenciar 

despertaram em mim uma vontade ainda maior de me tornar farmacêutica. Pelo que posso afirmar, que o 

estágio é uma excelente oportunidade para nos moldarmos em profissionais de saúde e pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos durante os cinco anos.   

Na primeira parte deste relatório falo sobre a Farmácia Avenida: como está organizada o espaço físico, a 

gestão da farmácia, a dispensa dos medicamentos e os serviços farmacêuticos prestados. Nesta parte, é 

possível entender o papel desempenhado pelo farmacêutico na farmácia comunitária. Na segunda parte, 

está o projeto desenvolvido na farmácia durante o estágio “Necessidades e Suplementação na Terceira 

idade”. Este projeto aborda as alterações fisiológicas no idoso, as necessidades nutricionais, 

suplementação e fitoterapia. Toda a pesquisa que aqui consta sobre este projeto, foi simplificada numa 

apresentação de PowerPoint, apresentado no lar de idosos de São Martinho de Cedofeita. 

Infelizmente não pude desenvolver mais projetos devido ao agravamento da situação da pandemia. Como 

forma de relato, falei sobre o plano de contingência da Farmácia Avenida, nomeadamente, as medidas de 

proteção adotadas, o novo horário de funcionamento, as mudanças relativas aos serviços farmacêuticos 

prestados e a adesão de vendas rateadas de medicamentos. 
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Parte 1 – O estágio curricular na Farmácia Avenida 

1. Grupo Farmácia Sá Da Bandeira  

O grupo Farmácia Sá da Bandeira (GSB) consiste, atualmente, num grupo de cinco farmácias 

distribuídas pelo Porto e arredores: Farmácia Sá da Bandeira do Porto (FSB) – a primeira do grupo, 

com mais de 75 anos de existência, e considerada a “farmácia mãe”; a Farmácia Sá da Bandeira de 

Ermesinde, a Farmácia Sá da Bandeira de Rio Tinto, a Farmácia Avenida + e Farmácia Avenida (FAV). 

Para além das cinco farmácias, o grupo possui ainda uma plataforma online de produtos cosméticos – 

a7skin.pt (Cosmetis e Skin.PT). 

Após o falecimento dos pais (antigos diretores), a direção da “farmácia mãe” foi procedida pelos filhos 

Dr. António Liberal e Dr. Luis Pedro Liberal, que impulsionaram o crescimento do grupo até atingir o 

patamar que se encontra hoje.  

A FAV abriu as portas em novembro de 2008, tendo sido segunda aquisição do grupo foi a FAV.  

 

2. Localização e Horário 

A FAV está localizada na Rua O Primeiro de Janeiro nº20, no cruzamento entre as Avenidas da Boavista 

e do Bessa, junto ao seu respetivo estádio. Conta com dois lugares de estacionamento, no entanto, por 

motivos de obras, neste momento, apenas um se encontra disponível. A farmácia é frequentada por 

utentes de todas as faixas etárias e diferentes classes económicas. Por sua vez, dada a sua localização 

privilegiada, é frequentada maioritariamente por utentes de classe média-alta e turistas, devido às 

cadeias de hotéis existentes nos arredores.  

O horário da farmácia é alargado, sendo este das 8h30 às 24h durante a semana, das 9h00 às 24h aos 

sábados e das 10h00 às 24h aos domingos e feriados. 

Relativamente ao meu horário, este mostrou-se bastante diversificado ao longo do estágio. Numa fase 

inicial, durante o primeiro mês, fiz o horário das 9h00 às 17h30 e no segundo fiz das 11h00 às 19h30. 

Quando comecei a fazer atendimentos e a desenvolver uma certa autonomia, consoante a necessidade 

do grupo, mostrei-me disposta fazer noites, fins-de-semanas e feriados, sendo o horário das 15h00 às 

23h30.  

 

3. Recursos Humanos 

A direção técnica da FAV está a encargo da Dra. Joana Cerqueira Maia, sendo a equipa constituída por 

sete farmacêuticas, incluindo a diretora técnica (DT), e quatro farmacêuticas substitutas. Existe ainda 

três técnicos, um auxiliar do armazém e dezenas de colaboradores que prestam serviços à farmácia 

(prestadores de serviços), devido ao seu horário alargado. 

Todos os colaboradores/prestadores são bastantes jovens e a farmácia é predominantemente gerida 

por mulheres.  
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A FAV dispõe do serviço de enfermagem, assegurado por uma enfermeira durante os dias úteis das 

17h30 às 20h30. Também o GSB tem o serviço de entrega ao domicílio, e, por isso, tem estafetas a 

fazer entregas diariamente.  

A direção do grupo tem a sede na FSB, onde está alocado o escritório da direção administrativa 

(contabilidade, marketing) e recursos humanos.  

 

4. Espaços da farmácia Avenida 

4.1. Estrutura Externa 

Situando-se numa esquina, a entrada para a FAV dá-se pela Rua O Primeiro De Janeiro, virando a outra 

face para o lado da Avenida da Boavista. As montras são alteradas periodicamente, consoante a 

campanha a decorrer na farmácia.  

Na face da Avenida da Boavista encontra-se a cruz verde luminosa, onde passam mensagens 

relacionadas com a farmácia. Do mesmo lado, existe também o postigo que é utilizado nas noites de 

serviço. 

 

4.2. Estrutura Interna/ Área do Atendimento 

Ao entrar na farmácia, na área de atendimento, o utente depara-se, de imediato, com os produtos em 

campanha durante o mês. Também neste local, a FAV destaca um produto cosmético, com desconto 

entre os 20% e os 30%, denominada de “Marca do Mês". No mesmo espaço estão também as sugestões 

do mês, isto é, produtos que estão em campanha a preços mais reduzidos, incluindo outros produtos 

cosméticos, produtos de veterinários, suplementos alimentares e outros. Uma vez demarcada com 

stoppers (peça de comunicação de marketing com o intuito de, literalmente, chamar atenção e “fazer 

parar a pessoa”) e material promocional, esta zona torna-se bastante apelativa e visível, bem como os 

respetivos produtos. Nota-se um trabalho bem estruturado pela equipa de marketing, promovendo a 

manutenção de uma imagem harmonizada, clara e organizada de toda área de atendimento da FAV, 

indo ao encontro dos ideais que o GSB pretende transmitir. 

A restante área de atendimento está organizada por gamas de produtos. À direita da” Marca do Mês” 

está os produtos de bebé, incluindo papas e fraldas, e de puericultura, como biberões e chupetas. A 

seguir, existe uma zona dedicada a produtos de podologia e produtos capilares, nomeadamente, 

máscaras de tratamento, produtos de coloração, produtos de limpeza e crescimento.  

Existe ainda, uma zona de produtos dedicada ao sexo masculino, incluindo cremes para homem, 

produtos de barbear, after shave e preservativos. A seguir a este expositor, encontram-se os produtos 

de higiene oral, devidamente agrupados.  

As áreas de maior exposição na farmácia são para os produtos dermocosméticos. Visto que na FAV há 

uma saída bem sustentada de produtos desta categoria, a farmácia dedica-se muito a área da 

dermocosmética, desde formações da equipa (internas e externas), como presenças constantes de 
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promotoras de diferentes marcas na farmácia. A restante cosmética encontra-se organizada por marca 

e a sua respetiva gama. Em exposição estão as marcas trabalhadas pela farmácia ocupando um grande 

espaço dentro da farmácia. 

Para o atendimento aos utentes, a FAV dispõe de quatro balcões numerados, agrupados aos pares, e 

equipados com computador, impressora, leitor de código de barras e material de apoio, como o 

agrafador e o carimbo da farmácia.  

Atrás dos balcões estão expostos vários produtos e medicamentos de venda livre, também 

denominados de OTC’s (over the counter). Atrás do balcão um, existe alguns produtos de bebé, 

seguidos de suplementos alimentares, produtos de higiene íntima, produtos homeopáticos, 

medicamentos para sintomas gripais e constipações, medicamentos para refluxo esofágico, para a azia 

e regulação do trânsito intestinal, e, por último, os produtos de veterinária. Os lineares são modificados 

com alguma regularidade, e também estão expostos packs promocionais de alguns produtos.  

 

4.3. Armazém e Zona de receção de encomendas 

O armazém é constituído por duas frentes de armários com gavetas para o stock habitual de produtos. 

Num dos armários temos organizadas as carteiras, medicamentos para uso retal, xaropes, ampolas, 

formas sólidas e psicotrópicos e/ou estupefacientes. No outro armário, temos as loções/aplicação 

cutânea, águas do mar, produtos para uso vaginal, alguns produtos cosméticos que não estão expostos 

na zona do atendimento, pomadas, produtos nasais, produtos injetáveis, produtos otológicos e produtos 

oftálmicos. Existem também algumas gavetas destinadas aos produtos bucodentários que não estão 

expostos na zona do atendimento, uma gaveta para produtos de grandes volumes (a partir dos 200ml) 

e uma gaveta para sabonetes. 

Além destas, há um conjunto de prateleiras para arrumação de papas, leites, e produtos de alimentação 

infantil; suplementos alimentares hipercalóricas/hiperproteicos e fraldas para adultos. 

Os medicamentos termolábeis estão armazenados num frigorífico, mantendo uma temperatura inferior 

a 8ºC [78]. O frigorífico está equipado com um alarme que dispara assim que for detetada uma mudança 

de temperatura. Por exemplo, quando a porta do frigorífico estiver aberta por muito tempo, o alarme 

dispara.  

Para ajudar na organização do armazém, e na tentativa de gerir o pouco espaço que existe, os produtos 

excedentes são armazenados em banheiras e colocados em cima dos armários. Num dos armários, os 

excedentes de comprimidos/cápsulas estão separados por medicamentos genéricos e medicamentos 

de marca, respeitando, respetivamente, a ordem alfabética. No outro armário também se encontram as 

banheiras com excedentes de pomadas, loções, produtos oftálmicos/otológicos, produtos nasais, etc.  

A zona da receção de encomendas está localizada no final do armazém, e está equipada com dois 

computadores, dois leitores de código de barras para cada computador, impressora com scanner e fax, 

e telefone. A receção de encomendas dá-se preferencialmente no último computador e, ao lado deste, 

existe um espaço reservado à colocação das banheiras, que chegam dos fornecedores durante o dia.  
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De modo a facilitar a arrumação dos produtos, à medida que se vai dando entrada, os produtos são 

separados por banheiras de acordo com o local onde serão arrumados. 

Ainda na zona do armazém, existe a zona reservada aos produtos pendentes. Os produtos pendentes 

são produtos individuais, provenientes de uma encomenda instantânea realizada no momento do 

atendimento, devido ao produto não ter stock disponível na farmácia, ou por estar esgotado ou por não 

fazer parte sequer do stock definido para a farmácia. Para tal, o utente decide se quer deixar o produto 

pago ou não e, após o preenchimento de um impresso próprio, este é afixado num quadro de cortiça a 

beira do computador. Este quadro está organizado por fornecedores aos quais foram feitos os pedidos, 

incluindo também o GSB. Quando o produto chega a farmácia, o utente é contactado por mensagem 

de texto (SMS) ou por chamada telefónica avisando que o produto já está disponível para ser levantado 

na FAV. Em seguida, o produto, devidamente identificado com o nome do utente, é colocado na zona 

dos “produtos pendentes”, separados por “pagos” e “não pagos”. Esta estante serve também de lugar 

para as encomendas a serem expedidas, nomeadamente documentos para escritórios e encomendas 

para serem entregues ao domicílio. Ainda na estante, existe também uma prateleira destinada ao 

material não conforme e produtos que estão próximos do término de validade. 

As banheiras dos excedentes estão em cima dos armários e, com a ajuda de um escadote, todas as 

segundas e sextas-feiras faz-se a “descida” destes medicamentos para a reposição do stock, de forma 

a colmatar as faltas de medicamentos nas gavetas para a semana e fim-de-semana.  

Durante o estágio, pude tratar de vários pedidos pendentes. Identificando os produtos no momento de 

dar entrada e a recolha do impresso para posterior contacto com o utente. No início, só podia enviar 

mensagens de texto (SMS) mas depois de alguma prática já realizava chamadas telefónicas. 

Organizava os produtos pagos e os não pagos na zona dos pendentes, e arquivando os impressos 

numa pasta própria. 

  

4.4. Gabinete de Atendimento Personalizado (GAP) 

“Os utentes têm o direito de comunicar de forma confidencial com o farmacêutico, pelo que as 

instalações da farmácia devem ter isto em conta” [1]. 

O GAP, que fica na entrada da farmácia, é o espaço onde se realizam medições de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos.  Possui uma porta, para garantir a privacidade dos utentes, contando ainda 

com uma mesa, cadeiras e uma maca.  

Para as medições a realizar, existem os equipamentos para a medição dos parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente colesterol total, triglicerídeos e glicémia capilar, bem como um tensiómetro digital e 

esfigmomanómetro aneroide para a medição da tensão arterial. Está ainda equipado com uma gaveta, 

contendo materiais para o tratamento de pequenas feridas e os restantes materiais necessários para 

realizar as medições incluindo, compressas, pensos rápidos, algodão e álcool 70. 
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4.5. Escritório/Laboratório/Copa 

A seguir ao gabinete de enfermagem, existe o espaço reservado apenas a equipa da FAV e cujo acesso 

se dá mediante a introdução de um código secreto. Neste espaço, desempenham-se várias funções, 

nomeadamente, de escritório, onde se faz a organização do receituário. Para o desempenho desta 

função, existe uma estante divisória, seccionando as diversas entidades e subsistemas de saúde, de 

forma a manter as receitas organizadas por lote, facilitar o trabalho do fecho do mês. Também aqui se 

faz a reposição dos caixas, contagem de dinheiro para o fecho do mês e armazenamento dos 

documentos referentes à gestão da FAV. 

O laboratório, como a própria palavra diz, serve para à preparação de medicamentos extemporâneos, 

como antibióticos, por exemplo, destinados aos utentes. Aqui existe também um segundo frigorífico, de 

maior porte, para os restantes medicamentos termolábeis, incluindo também o armazenamento de 

excedentes que requerem temperaturas inferiores. 

Juntamente com as funções anteriormente mencionadas, serve ainda de copa para a equipa da FAV. 

É aqui que os colaboradores realizam as suas refeições.  

 

5. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FAV é o Sifarma 2000®. O sistema permite fazer a gestão de 

encomendas, que inclui a criação de receção de encomendas, devolução de produtos e gestão de 

quebras.  

No atendimento, pode servir de suporte científico, onde existem variadas informações acerca dos 

medicamentos, permitindo também verificar a disponibilidade de um produto nos vários fornecedores. 

Ainda no atendimento, é possível criar a ficha do utente onde fica registado todo o histórico de compras 

por ele feitas na FAV. Isto revela-se muito útil, uma vez que, muitas das vezes, os utentes não se 

recordam de qual o laboratório ou o nome da medicação que pretendem. Logo, acedendo à sua ficha, 

e, consequentemente, ao seu histórico, percebemos qual a terapêutica que habitualmente faz.  

No Sifarma 2000® também é possível consultar o stock de todas as farmácias do grupo e das farmácias 

“amigas do grupo”, desta forma conseguimos dar uma resposta mais eficaz aos pedidos dos utentes. 

Num único sistema informático desenvolvido pela Glintt Healthcare Solutions, é possível gerir toda a 

farmácia num instante. 

 

6. Gestão de Encomendas 

6.1. Gestão de Stocks 

A FAV, e todo o GSB, comprometem-se com os seus utentes a ter “zero ruturas de stocks”. Este 

compromisso implica dar resposta aos pedidos dos utentes no menor tempo possível. Para garantir que 

este objetivo seja cumprido, a FAV faz as compras de forma a manter stock para três meses. O valor 
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da compra é calculado mediante o histórico de venda de um produto, tendo em consideração a sua 

quantidade de saídas, num determinado período. Ou seja: 

• Para produtos com elevada rotatividade: 

o Mínimo – stock para 10 dias de vendas 

o Máximo – stock para 30 dias de vendas  

• Para produtos com baixa rotatividade: 

o Mínimo – 0 

o Máximo – 1  

• Para produtos sem rotatividade: 

o Stocks 0/0 

Feita esta análise, consegue-se definir o stock referente a cada produto. Com isto, a FAV tenta manter 

um stock para três meses tendo em conta a disponibilidade dos produtos, o espaço que ocuparão na 

farmácia e os custos associados.  

Durante o atendimento, quando um produto é requerido e não está disponível na farmácia, faz-se o 

pedido instantâneo aos fornecedores ou às outras farmácias do grupo como forma de dar resposta a 

esta falta. Cada colaborador pode realizar esta encomenda no SI para o fornecedor definido pela FAV. 

Em caso de não estar disponível neste fornecedor, pode-se encomendar onde estiver disponível, mas 

sempre tendo em conta a ordem de prioridade dos mesmos. Após a encomenda ser feita, o colaborador 

preenche um impresso com os dados do utente, do produto encomendado e o nome do fornecedor.  O 

impresso, de seguida fica anexado no quadro de cortiça no armazém.  

Regularmente, há um colaborador responsável pela averiguação da situação dos esgotados/rateados, 

em constante comunicação com os fornecedores. O impresso preenchido é também analisado para 

possíveis ajustes de stock.  

A forma minuciosa da FAV gerir o stock tem como objetivo evitar prejuízos económicos, mas também 

garantir uma elevada satisfação dos utentes, que procuram a farmácia para os mais variados fins. Com 

isto, é possível fidelizar os utentes e manter o nível de credibilidade e confiança da farmácia.  

Durante o atendimento tive algumas falhas no balcão. Um episódio em particular foi de uma medicação 

crónica solicitada pelo utente. Após averiguar o histórico de venda do medicamento, foi possível verificar 

que este medicamento só estava a ser vendido para um utente específico. A DT conversou com o utente 

para perceber a regularidade com que faz a medicação, e, de seguida, alterou o stock deste 

medicamento. A partir deste dia passou a existir stock do medicamento, para o utente em causa. 

 

6.2. Fornecedores 

A FAV trabalha com vários fornecedores, sendo os principais:  

o OCP Portugal – os produtos que são pedidos à OCP, são preferencialmente Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM).  
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o COOPROFAR – os pedidos feitos à COOPROFAR são os Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), produtos cosméticos e produtos de uso veterinário. 

o Empifarma (Magium Farma) 

o Alliance Healthcare   

Por ordem decrescente, assim é a prioridade na escolha dos fornecedores para realizar um pedido. 

Esta ordem de prioridade é baseada nas vantagens que cada um oferece à FAV, tanto a nível 

económico como de parcerias. 

Para os restantes produtos, a FAV ainda tem conta outros fornecedores, nomeadamente: a Ortopedia 

Portugal para produtos de ortopedia; a Ani+ e BeiraVet para os restantes produtos veterinários que não 

estejam disponíveis na COOPROFAR, e para os suplementos alimentares recorre-se ao Ervanário 

Portuense, do Bonjardim. Os pedidos feitos a estes fornecedores são feitos por via telefónica, e o 

produto está disponível no dia seguinte na FAV. Conquanto, uma vez que estes fornecedores não fazem 

entregas na FAV, existe um estafeta responsável, o Sr. Lino Ferreira, por se deslocar diariamente a 

estes fornecedores, para recolha dos produtos encomendados. Todos os pedidos feitos a estes 

fornecedores devem ser registados no Excel online, destinado a saídas e entradas de produtos do GSB. 

A farmácia tem ainda parcerias com outras farmácias, para aquisição de produtos homeopáticos. Em 

algumas situações que se justifique, o GSB faz compras diretamente aos laboratórios. 

O Sr. Lino Ferreira, além de ser responsável para levantamentos destes produtos vindos de 

fornecedores específicos, também faz o levantamento e entregas dos produtos e/ou documentos vindo 

de outras farmácias do grupo.  

Tive várias oportunidades de trabalhar no Excel online do GSB, registando a saída de documentos do 

escritório da FAV para a FSB e também registos dos pedidos feitos aos fornecedores da ervanária e 

Ani+. Todo o GSB tem acesso em tempo real ao Excel. Regista-se a origem e o destino do produto, o 

estafeta responsável por levantar, identificação do colaborador, data e hora do registo. É uma forma de 

gerir a parte da farmácia que não passa pelo sistema informático, e também permite ter um controlo do 

que se passa dentro das farmácias do grupo.  

 

6.3. Realização de Encomendas 

As encomendas chegam à FAV através dos vários fornecedores supramencionados, utilizando o 

sistema informático, Sifarma 2000®, o qual nos permite realizar vários tipos de encomendas 

nomeadamente: encomendas diárias, encomendas instantâneas, encomendas dos esgotados e 

encomendas via verde. 

Por norma a FAV recebe três encomendas diárias dos vários fornecedores: a primeira encomenda 

chega no final da manhã, outra ao fim da tarde e a última no final da noite. O sistema informático já está 

programado de forma a gerar automaticamente a lista dos produtos a encomendar. Esta lista é feita 

baseada na política do stock, onde se faz o cruzamento do stock existente e a rotatividade do produto 
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(máximo e mínimo). Existe um colaborador responsável para a validação e envio desta lista aos 

respetivos fornecedores. O fornecedor preferencial para as encomendas diárias é a OCP. 

As encomendas instantâneas referem-se a encomendas realizadas normalmente no momento do 

atendimento ao utente. Após o produto encomendado chegar à farmácia, fica reservado para o utente 

durante três dias úteis, caso não esteja pago, e por tempo indeterminado caso esteja pago. 

É também realizada diariamente uma encomenda dos esgotados/rateados, estes produtos por norma 

não estão disponíveis nos fornecedores.  

As encomendas via verde servem para os produtos que estão sempre em risco de rutura. Esta 

encomenda apenas é possível de ser realizada mediante a apresentação de uma receita médica, sendo 

possível obter até duas unidades por receita. Por exemplo, o corticosteróide propionato de fluticasona, 

vendido sob o nome comercial AVAMYS®, é utilizado na prevenção e tratamento da rinite alérgica 

sazonal e rinite perene [9]. Sendo este considerado um dos produtos críticos, tem um stock definido de 

60 unidades, e a cada dispensa deste medicamento o SI alerta-nos sobre a realização de uma 

encomenda via verde. Na mesma categoria está também o anticoagulante dabigatrano, vendido sob o 

nome comercial de PRADAXA® [10]. 

A forma da FAV gerir as encomendas dos produtos farmacêuticos faz com que a farmácia esteja 

capacitada para dar resposta aos diversos pedidos dos utentes que visitam a farmácia diariamente. O 

comprometimento da política de “zero rutura de stocks” da FAV, passou a ser um cartão de visita de 

imensos utentes, que vêm de todos os cantos da cidade para levantamento de produtos que não 

encontraram nas outras farmácias. A disponibilidade e o fácil acesso aos medicamentos, tornam a FAV 

uma farmácia de eleição na cidade do Porto. 

Após inteirar-me da política do grupo, o esforço e a dedicação da FAV para a satisfação dos seus 

utentes, fiquei realmente cativada pelo cuidado e profissionalismo. Quando iniciei os atendimentos, 

realizei várias encomendas instantâneas, esforçando-me sempre para dar resposta ao pedido do utente, 

tentando sempre superar as dificuldades. Relativamente às encomendas via verde, realizei imensas 

durante o atendimento, tendo em consideração que a ausência destes pedidos poderia comprometer a 

FAV e a sua política de “zero rutura de stocks”. 

 

6.4. Receção e Conferência de Encomendas 

Quando as encomendas chegam à FAV, a auxiliar de armazém responsável por rececionar as 

encomendas, começa por verificar se o número de volumes que consta na fatura é correspondente ao 

número de banheiras e caixas que são entregues pelo fornecedor. As faturas apresentam a identificação 

do fornecedor, o número da fatura, o número da nota de encomenda, a descrição de todos os produtos 

enviados, por Código Nacional do Produto (CNP), nome comercial ou denominação comum 

internacional (DCI), a quantidade pedida e a quantidade efetivamente enviada, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), e o Preço de Venda a Público (PVP), em embalagens cujo Preço Inserido na 

Cartonagem (PIC) venha referenciado, assim como o valor faturado com e sem IVA.  
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Após a recolha e organização das faturas que acompanham a encomenda, é feita a separação das 

banheiras pelo número de encomenda, uma vez que há encomenda que vêm em várias banheiras 

diferentes. Neste seguimento, os produtos de frio e os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

tem prioridade aos restantes, sendo imediatamente armazenados nos devidos locais.  

No menu receção de encomendas do Sifarma 2000®, é selecionado o número de encomenda referente 

à fatura, onde é introduzido o número da fatura e o seu valor total. Depois lê-se o código de barras de 

cada produto verificando o prazo de validade. Caso o stock esteja a zero ou o prazo da validade da 

nova embalagem for menor do que está registado no sistema, este deve ser alterado. Após fazer a 

leitura de todos os produtos, verifica-se se o valor do PVP está igual ao da fatura, se estiver diferente 

deve ser alterado pelo valor que está na fatura. Noutra situação em que o PVP esteja diferente e o 

produto não o tiver definido com o PIC, é necessário realizar o seu cálculo mediante o valor em que o 

produto foi vendido à farmácia, a taxa de IVA a ser aplicado (6% ou 23%) e a margem de 

comercialização da FAV. 

Para finalizar a receção, confirma-se que o valor da fatura introduzido no início é igual ao valor a liquidar 

apresentado no canto direito do sistema. Também se deve confirmar se o número de unidades de 

produtos que consta na fatura corresponde ao número de unidades no sistema. De seguida, procede-

se à confirmação da receção da encomenda e imprime-se a nota de entrada da encomenda. Esta nota 

de entrada é assinada pelo colaborador que fez a receção, datada e carimbada com o carimbo de 

controlo de qualidade. Depois, deve ser arquivada juntamente com a fatura na pasta do respetivo 

fornecedor. 

Nas situações onde não haja correspondência, emite-se uma nota de devolução ou de crédito e arquiva-

se na pasta de “não conformidade”. Após a justificação da devolução dos produtos não conformes, os 

fornecedores fazem o seu levantamento na FAV, aquando da próxima entrega. 

Relativamente aos produtos esgotados, estes aparecem devidamente identificados na fatura pela letra 

“E”, e no final da receção estes devem ser transferidos para a “encomenda dos esgotados”.  

Durante a receção das encomendas também se deve dar atenção às encomendas instantâneas que 

correspondem aos pedidos pendentes reservados aos utentes. Deve-se consultar os impressos 

anexados e separar estes produtos para, de seguida, o utente ser contactado.  

Quando todo este processo estiver terminado, procede-se a arrumação dos produtos nos seus locais 

de armazenamento. 

Durante o meu estágio, estive dois meses no armazém e pude fazer de tudo um pouco, principalmente 

a tarefa de arrumar os produtos. Consultava constantemente a plataforma da Infomed para leitura do 

folheto informativo. No final do 2º mês de estágio, tive a oportunidade de rececionar algumas 

encomendas dos vários fornecedores da FAV.  
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7. Armazenamento de Produtos 

Quando o processo de receção de encomendas estiver terminado, procede-se a arrumação dos 

produtos e é de extrema importante armazená-los corretamente nos armários de forma a não 

comprometer o atendimento.  

Os produtos que estão na zona do atendimento devem ser arrumados de acordo com o espaço onde 

ocupam, e também tendo em conta a estética dos mesmos, uma vez que estão visíveis para os utentes.  

Os produtos farmacêuticos estão organizados por ordem alfabética (primeiro pelo nome do 

medicamento e depois pelo laboratório), ordem crescente de dosagem e de forma farmacêutica. Devem 

ser respeitadas as condições ambientais de armazenamento para evitar a sua deterioração pela luz, 

humidade (<60%) ou temperatura (<25ºC) de forma a garantir a qualidade e estabilidade dos produtos. 

Os produtos termolábeis devem ser armazenados no frigorífico, de forma a manter temperaturas 

inferiores a 8ºC [78]. 

 

8. Controlo de Prazos de Validade 

“Garantia da qualidade farmacêutica, é todo o conjunto de medidas organizadas destinadas a garantir 

que os medicamentos e os medicamentos experimentais tenham a qualidade necessária para a 

utilização prevista” [3].    

Neste sentido, durante o ato da dispensa é importante respeitar o prazo de validade do medicamento 

de forma a garantir a sua qualidade e eficácia. A verificação do Prazo de Validade (PV) tem como 

principal prioridade a manutenção da segurança e o bem-estar do utente [80, 81]. O prazo definido pela 

INFARMED para a retirada dos produtos que estão a expirar é de, pelo menos, dois meses antes do 

término do PV [81].   

Na FAV, todos os meses é impressa a listagem dos produtos para controlo dos PV a expirar nos três 

meses seguintes (por exemplo, em abril é retirada a listagem que contém os produtos em que os PV 

terminam em julho). Esta listagem é gerada pelo Sifarma de forma alfabética. De seguida, a auxiliar do 

armazém confere manualmente o stock e o PV para ser validado e/ou corrigidos, se assim for 

necessário. Se o produto expirar dentro de três meses, este é identificado e separado numa prateleira 

específica para ser vendido primeiro. No caso da FAV não conseguir dar saída destes produtos, estes 

são posteriormente devolvidos ao fornecedor respetivo.  

 

9. Devolução de Produtos 

Para além da situação explicada anterior, os produtos que estão na listagem do controlo do PV não são 

os únicos suscetíveis de sofrerem devolução. Nesta categoria encontram-se também os produtos 

considerados não conformes (por exemplo, produtos com embalagens danificadas), produtos enviados 

ou encomendados por engano e produtos de recolha obrigatória por ordem da INFARMED ou pelo 

laboratório de origem. 
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A devolução é feita no Sifarma no menu “Gestão de devoluções” onde é feita a emissão da nota de 

devolução em triplicado. Esta nota deve conter as seguintes informações: identificação do produto, 

identificação da farmácia e do fornecedor, motivo da devolução, quantidade de produto a ser devolvido, 

data de devolução e a fatura correspondente. O original e o duplicado da nota de devolução são 

enviados, juntamente com o produto, ao respetivo fornecedor e o triplicado fica arquivado na FAV. 

Após este procedimento, a devolução pode ou não ser aceite pelo fornecedor. No caso de esta ser 

aceite, a regularização é feita pela emissão de uma nota de crédito à farmácia ou pela troca do produto. 

Se a devolução não for aceite, o produto é devolvido à farmácia, que acarreta com o prejuízo. 

 

10. Política de Atendimento 

O GSB define uma “política de atendimento” seguida por todas as farmácias do grupo. Neste documento 

“encontram-se definidos os valores e princípios do Grupo, como a paixão pela profissão e o rigor em 

todas as atividades desenvolvidas” [2].    

É um documento sigiloso, que se encontra no escritório da FAV. O objetivo por detrás da criação desta 

política, é garantir a uniformidade do atendimento nas cinco farmácias, preservando a qualidade de 

serviço que caracteriza o GSB. O documento descreve a postura e conduta que o colaborador deve 

adotar durante um atendimento. Desta forma, independentemente da farmácia a que um utente se dirija, 

a forma como será atendido, permanecerá igual às restantes do grupo. 

Sempre que o GSB recrutar novos colaboradores, é elaborada uma formação para a integração dos 

mesmos. Durante a formação, é-lhes dada a conhecer a história do grupo, os valores e os princípios 

pelo qual o grupo prima.  

Antes de iniciar a segunda fase do estágio, tive a oportunidade de participar na formação de integração 

de novos colaboradores. Durante a formação, que durou cerca de três dias, foi apresentada toda a 

história do grupo, percurso feito na obtenção das cinco farmácias e a paixão que move o GSB. Foi uma 

formação prática onde nos expunham casos reais, os quais deveríamos resolver, tendo como base o 

que é descrito no documento da “política do atendimento”.  

Achei a formação bastante útil, tendo-me facultado algumas ferramentas que foram essenciais no 

desenvolver do meu próprio atendimento.  

 

11. Dispensa de Medicamentos 

O farmacêutico comunitário desempenha uma variedade de atividades como profissional de saúde, 

todavia papel de maior destaque está centrado na dispensa do medicamento [11]. 

Entende-se por medicamento “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas 

ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico 

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

modificar funções fisiológicas” [3]. 
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Durante a dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica ou dos medicamentos não sujeitos a 

receita médica, o farmacêutico, através do aconselhamento, contribui para a promoção do uso 

responsável e correto do medicamento [11].  

Durante o estágio, esta foi a fase que eu mais ansiei A dispensa do medicamento requer muita 

responsabilidade e conhecimento por parte do farmacêutico. Durante os primeiros dias tive dificuldades 

em associar a sintomatologia à terapêutica, mas a maior dificuldade foi principalmente no “à vontade” 

para comunicar e articular as minhas ideias aos utentes.  

Com o passar do tempo comecei a ganhar destreza e a depositar mais confiança em mim e nas minhas 

capacidades. Na dispensa pude pôr em prática os conhecimentos científicos adquiridos durantes os 

anos da faculdade.  

Isto permitiu-me concluir que afinal sabemos mais do que julgamos e que a confiança é a chave 

fundamental para termos sucesso. 

 

11.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são os medicamentos cuja dispensa só é justificada mediante apresentação da receita 

médica, segundo a legislação farmacêutica inclui-se nesta categoria os que apresentam as seguintes 

condições [3]: 

o Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

o Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

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

o Contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

o Destinem-se a ser administrados por via parentérica.  

 

11.2. Medicamentos Genéricos 

A European Medicine Agency (EMA) define como genérico, o medicamento que “contém as mesmas 

substâncias ativas que o medicamento de referência e é utilizado nas mesmas doses e no tratamento 

das mesmas doenças que o medicamento de referência. No entanto, o seu nome, aspeto (como a cor 

ou o formato) e acondicionamento podem ser diferentes dos do medicamento de referência” [14]. 

Dez anos após a conceção da exclusividade do medicamento de referência, a lei permite que se possa 

desenvolver e comercializar um medicamento genérico (MG). Este, é desenvolvido para ser igual ao 

medicamento de referência que já tenha recebido a Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

entretanto, os dois medicamentos podem diferir nos excipientes utilizados. Os medicamentos genéricos 

são produzidos com os mesmos padrões de qualidade que os de referência, sendo ambos sujeitos a 

monitorização após a conceção da AIM [14]. 

Ao longo dos anos tem-se verificado o aumento da despesa com medicamentos, a introdução de 

medicamentos mais dispendiosos, o envelhecimento da população, o aumento da prevalência de 
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doenças crónicas e a necessidade cada vez maior dos tratamentos individualizados. Motivos estes que 

têm contribuído para o crescimento significativo dos encargos do Sistema Nacional de Saúde (SNS), 

constituindo fatores que, juntamente com a atual crise económica e financeira, estão a impulsionar a 

introdução de medicamentos mais eficazes mas simultaneamente menos dispendiosos. O mercado dos 

genéricos passa ser um excelente aliado para a redução dos encargos do SNS, na medida em que ao 

aumentar o consumo dos genéricos estamos a reduzir a despesa com medicamentos, ao apostar em 

medicamentos com a mesma qualidade e eficácia que os medicamentos de referência [14 – 16].  

O farmacêutico comunitário, como profissional de saúde e do medicamento, tem um papel 

imprescindível na promoção dos MG, uma vez que tem a obrigação de informar o utente sobre a 

existência do medicamento similar ao prescrito e que apresente o preço mais baixo.  

O Sistema de Preços de Referência, inclui medicamentos comparticipados para os quais já existem 

genéricos autorizados e em comercialização. Este sistema estabelece um valor máximo de 

comparticipação, que corresponde ao preço mais elevado do MG de um determinado Grupo 

Homogéneo (GH) (mesma substância ativa, dosagem e forma farmacêutica). Por norma, as farmácias 

devem ter no stock três medicamentos dos cinco mais baratos do grupo homogéneo. Perante a 

existência do GH o farmacêutico deve dispensar o mais barato dos três medicamentos, apesar do utente 

poder sempre optar por um medicamento mais caro, se assim preferir. Neste caso, o utente paga a 

diferença de preço do medicamento escolhido e o preço do medicamento de referência. Nas situações 

em que não existe GH, o farmacêutico deve dispensar o que vem prescrito na receita médica, que esteja 

disponível no stock e que seja o mais económico para o utente.  Em ambas a circunstâncias, deve-se 

garantir que o utente exerça o seu direito de opção [13].  

 

11.3. Medicamentos Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos com ação no sistema nervoso central, afetando 

os processos neurológicos, passíveis de alterar a perceção, as emoções e/ou os comportamentos de 

quem os consome.  

Caracterizam-se por causarem vários efeitos adversos, sendo o mais preocupante, a adição física e 

psicológica. Daí que estes medicamentos exijam um controlo adicional, no que diz respeito à sua 

dispensa e consumo. Durante a dispensa, e independentemente do tipo de prescrição, o farmacêutico 

deve registar no SI os dados do médico prescritor, dados do doente e do adquirente (nome, data de 

nascimento, morada, número e data do documento de identificação). No caso da receita manual, estes 

medicamentos devem estar prescritos de forma isolada, ou seja, a receita médica não pode conter 

outros medicamentos/produtos. 

Na FAV, a dispensa dos psicotrópicos realiza-se mediante o supervisionamento por um segundo 

colaborador. Este é responsável por confirmar os dados inseridos no SI, fazer a leitura do CNP do 

produto, de forma a garantir que a quantidade prescrita corresponde à quantidade a ser dispensada. 

Posteriormente, o Sifarma emite o comprovativo de dispensa, que deve ser assinado pelo utente, e 
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anexado a uma cópia da receita, datada, carimbada e assinada por quem dispensou e verificou. Este 

documento é guardado, por ordem de aviamento, na capa Registo dos Estupefacientes que se encontra 

no armazém, ficando arquivado na FAV por um período de três anos. Mensalmente, é enviada à 

INFARMED, uma listagem de todas as receitas aviadas na farmácia, juntamente com as cópias das 

receitas manuais [8, 13].   

 

11.4. Receita Médica 

A receita médica é um documento que indica a medicação prescrita, por um médico, direcionada a um 

utente com determinada patologia. Para a sua validação, a receita deve cumprir algumas 

obrigatoriedades, nomeadamente, identificação do utente, identificação do médico prescritor, entidade 

financeira responsável pela comparticipação, identificação do medicamento feita através da 

Denominação Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica, dosagem, apresentação, número de 

embalagens e posologia. O sistema nacional de saúde está a trabalhar no sentido de desmaterializar 

as receitas, mas ainda continuam a existir três principais formas de prescrição médica [3, 12]: 

o Prescrição eletrónica desmaterializada (receita sem papel) – a receita é enviada por mensagem 

de texto (SMS) ou email para o utente, sendo acessível e interpretada por equipamentos 

eletrónicos como telefones e/ou computadores.  

o Prescrição eletrónica materializada (receita com papel) – a prescrição é processada 

informaticamente, mas impressa em papel.  

o Prescrição manual – de acordo com a legislação, a receita manual só é permitida em situações 

excecionais nomeadamente, falência informática; inadaptação do prescritor; prescrição no 

domicílio e limite máximo de até 40 receitas por mês. Nas situações aqui mencionadas o médico 

prescritor deve assinalar com uma cruz o motivo da exceção que se encontra no canto direito 

da receita. A prescrição manual só deve ser feita para medicamentos usados em tratamentos 

de longa duração, podendo ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, no máximo de 

duas embalagens por medicamento, com um prazo de validade de 30 dias. 

As prescrições eletrónicas (materializadas e desmaterializadas), aquando de um tratamento de curta ou 

média duração, devem conter até ao máximo de duas embalagens e com um prazo de validade de 60 

dias após a sua emissão. Relativamente a tratamentos de longa duração, estas podem conter até ao 

máximo de seis embalagens e com um prazo de validade de seis meses. 

 

11.4.1. Sistemas de Comparticipação 

Segundo a legislação, existe a possibilidade da comparticipação do medicamento através de um regime 

geral e de um regime especial.  

Relativamente ao regime geral, a comparticipação concretiza-se através de um sistema de escalões, 

em que o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos. O escalão de comparticipação 

de cada medicamento está predeterminado e varia consoante a classificação farmacoterapêutica, a sua 
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utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que sofram 

de determinadas patologias. O sistema de comparticipação está organizado de modo a que os 

medicamentos utilizados para tratamento de patologias mais incapacitantes ou crónicas, tenham 

comparticipação mais elevada. Assim temos escalão A – 90%, escalão B – 69%, escalão C – 37% e 

escalão D – 15% [13, 20]. 

Para além do regime Geral de comparticipação, há situações especiais, que se justifica a criação de um 

regime Especial de Comparticipação, o qual pode ser representado pela letra R ou O. Este tipo de 

comparticipação, destina-se a utentes com patologias especiais ou pensionistas – letra R –com 

rendimento anual reduzido. Sendo assim, é acrescida a comparticipação de 5% ao escalão A e 15% 

aos escalões B, C e D.  Ainda, nos casos em que o utente opta por um dos cinco medicamentos mais 

baratos do GH em que se inserem, a comparticipação do Estado para estes pensionistas é ainda de 

95% para o conjunto de escalões. Existem ainda outros regimes de comparticipação, nomeadamente 

os medicamentos manipulados (MM) que são comparticipados em 30% do PVP. Os produtos 

destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus tem também uma comparticipação especial, sendo de 

85% para as tiras-testes e 100% nas agulhas, seringas e lancetas [13, 20]. 

Além do SNS, alguns utentes usufruem de outras entidades financeiras privadas, responsáveis pela 

comparticipação do medicamento, em simultâneo com o SNS. Na FAV, os mais comuns são o SAMS 

(Serviços de Assistência Médico-Social), SAMS-Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários), Multicare, EDP-SÃVIDA e Caixa Geral de Depósitos (CCG). Os utentes beneficiários destas 

entidades possuem um cartão identificativo com o nome e o código do cartão. Perante estas situações, 

independentemente da receita médica, é preciso adicionar manualmente o plano de complementaridade 

no SI e fazer a leitura do código do cartão. Se for uma receita manual, esta deve ser fotocopiada 

juntamente com o cartão da entidade financeira e assinada pelo utente. O original da receita é destinado 

ao SNS para ser comparticipado, e a cópia é enviada à entidade financeira que faz a 

complementaridade. Tanto o original, como a cópia da receita, após serem assinadas pelo utente, de 

seguida é datada, carimbada e assinada pelo farmacêutico. Na receita eletrónica desmaterializada, no 

final da dispensa, o SI emite um talão que é assinado pelo utente e anexado à cópia do cartão. 

Durante o atendimento, achei que a parte mais desafiante foi a das comparticipações e entidades 

financeiras. A informação de quem é beneficiário não vem na receita, logo temos de questionar o utente 

se tem o cartão da entidade. Deve-se sempre confirmar se o nome do cartão corresponde ao que vem 

na receita médica, pois já houve situações de fraudes em que usavam cartões de outras pessoas para 

aviar a receita. Na FAV são muito rigorosos neste sentido, visto que a falta de comparticipação acarreta 

despesas para a farmácia.  
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11.4.2. Aviamento da Receita Médica 

Durante o atendimento, mediante a apresentação da prescrição médica é preciso ter atenção às 

informações obrigatórias que a receita deve conter, para que, em seguida, possa ser feita a dispensa 

de forma segura.  

Por este motivo, perante uma prescrição eletrónica, o farmacêutico deve, em primeiro lugar, verificar 

o prazo de validade da mesma. Estas prescrições são mais fáceis de manusear, uma vez que, com o 

auxílio do sistema informático, seleciona-se o menu “atendimento/receitas com comparticipação”, 

efetuando, de seguida, a leitura do número da receita pelo código de barras e introduzindo o respetivo 

código de dispensa.  

No caso da prescrição materializada o número da receita deve ser introduzido manualmente. Ao aceder 

à receita, conseguimos ter acesso à DCI dos medicamentos prescritos, dosagem e número de 

embalagens prescritas. De seguida, seleciona-se o medicamento e a quantidade que o utente deseja 

levantar. Nas receitas desmaterializadas, o Sifarma 2000® permite ainda imprimir a receita com os 

medicamentos que ficaram por dispensar.  

Comparativamente, a receita manual tem um processo mais vagaroso e exigente, pois deve ser 

avaliada escrupulosamente, de modo a garantir que esta reúne as condições exigidas para ser 

dispensada e comparticipada na farmácia. Portanto, para que a receita manual seja aceite, o 

farmacêutico deve verificar se esta contém as seguintes informações: identificação do utente, número 

do utente, identificação do médico prescritor e respetiva vinheta, especialidade, identificação do local 

de prescrição ou respetiva vinheta, identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual, 

entidade financeira responsável pela comparticipação, identificação da DCI do medicamento, forma 

farmacêutica, dosagem, número de embalagens em cardinal e, por extenso, data da prescrição e 

assinatura do prescritor [12]. No caso de utentes com regime especial de comparticipação, como, por 

exemplo, os pensionistas, esta deve estar identificada pela letra R. Além das informações acimadas 

referidas, as receitas não podem conter ranhuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com 

canetas diferentes ou a lápis. Após a validação da receita, insere-se manualmente os nomes dos 

medicamentos prescritos, a dosagem e o número de embalagem. Depois deve ser introduzido a 

entidade responsável pela comparticipação [12].   

De uma forma global quando os medicamentos são prescritos pela DCI o utente tem direito de opção 

sendo, portanto, necessário questioná-lo acerca da preferência entre marca ou genérico. Nas 

prescrições eletrónicas, existe o código de opção a ser inserido após o utente fazer a sua escolha.  

A legislação defende o uso da DCI dos medicamentos, “com vista a centrar a prescrição médica na 

escolha farmacológica, e assim contribuir para uma utilização mais racional dos medicamentos” [12].  A 

utilização do nome comercial do medicamento ou do titular da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM), está justificada para os seguintes casos: 

o Medicamentos de marca sem similares; 

o Medicamentos que não disponham de medicamentos genéricos comparticipados; 



   17 
 

o Medicamentos que, por razões de propriedade industrial, apenas podem ser prescritos para 

determinadas indicações terapêuticas; 

Entretanto, continua a haver prescrições com nomes comerciais de medicamentos, sem justificações 

aparentes. Isto cria, muitas vezes, situações menos simpáticas entre o farmacêutico e o utente. Os 

utentes querem justificações pelo qual o médico se baseou para trancar a receita e, infelizmente, não é 

possível explicar, de forma convicta, o motivo, quando nem sequer os farmacêuticos estão inteirados 

da escolha do médico. 

No atendimento tive algumas dificuldades, no que diz respeito ao aviamento das receitas médicas. A 

maior barreira foi a caligrafia ilegível dos médicos, sendo muitas vezes impossível perceber o que está 

prescrito. Na FAV, por norma, pede-se sempre a um segundo colaborador para verificar a receita e 

confirmar os medicamentos. Desta maneira limita-se os erros na dispensa e as despesas que podem 

surgir pela ausência da comparticipação pela entidade financeira responsável. Por isso, sempre que 

tinha receitas manuais pedia o apoio a um colaborador para confirmar se o que introduzi no Sifarma 

2000® correspondia com o que estava prescrito. Também o colaborador dá uma vista de olhos nas 

informações que as receitas devem conter. 

Relativamente às receitas prescritas com nomes comerciais, pude presenciar algumas situações 

embaraçosas em que o utente queria optar pelo genérico por ser mais económico, mas não era possível 

porque o médico tinha prescrito o medicamento pelo nome comercial e desta forma, ficando “trancada” 

a linha da prescrição. Estas situações geram um ambiente de tensão entre o farmacêutico e utente, que 

por vezes não percebe que a culpa não é dos farmacêuticos, mas do médico que prescreve. Em 

algumas situações excecionais, o utente chegou a não levar o medicamento, mesmo sugerindo a 

realização da venda suspensa, para posterior regularização e devolução do dinheiro.  

 

11.4.3. Faturação e Processamento do Receituário 

No momento da dispensa dos medicamentos, perante uma receita manual deve ser escolhido o plano 

de comparticipação e entidade financeira que faz complementaridade. Após o aviamento de uma 

receita, onde contenha pelo menos um MSRM comparticipado, imprime-se, no verso da receita manual, 

o seu número, a entidade que faz a comparticipação, o número do lote e da série onde se enquadra. 

Cada lote é composto por 30 receitas. No final da dispensa, o utente deve assinar a receita. Se o utente 

for beneficiário de outros planos de complementaridade, faz-se a cópia da receita e a impressão do 

talão (número da receita, identificação da entidade responsável pela comparticipação, número de lote, 

número de série) no verso da receita. O cartão do utente é fotocopiado e anexado a este talão, que é 

assinado pelo utente. Atualmente este passo só pode ser realizado, caso o cliente assine o 

consentimento informado, o qual permite a recolha e utilização dos seus dados pessoais, para este tipo 

de procedimentos.  
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No caso das receitas eletrónicas só se introduz o plano de complementaridade, no final da dispensa. O 

SI emite o talão e/ou talões no caso de existência de planos de complementaridade. Os talões são 

assinados pelo utente e anexados a cópia do cartão, se aplicável.  

No fim do dia, cada farmacêutico é responsável por verificar todas as suas receitas, datar, carimbar e 

assinar. Em seguida são depositadas numa caixa de receitas, em que, posteriormente, a farmacêutica 

responsável pelo receituário, Dra. Joana Costa, verifica e corrige possíveis erros que poderão levar a 

devoluções das receitas e, consequentemente, a perdas de comparticipação. Após esta verificação, as 

receitas são arrumadas no escritório por lotes de 30, por ordem crescente, de acordo com a entidade 

de comparticipação. Para o fecho do mês, através do Sifarma 2000® imprime-se o verbete de 

identificação de cada lote, contendo as informações das 30 receitas. As receitas comparticipadas pelo 

SNS são enviadas para o Centro de conferência de faturas, e as restantes são enviadas para a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF). 

Durante o estágio, tive a oportunidade de participar em todas as etapas mencionadas acima. Fazia parte 

do meu plano de estágio, passar uma semana na conferência dos receituários, e assim pude conhecer 

as várias entidades, organizá-las por lotes e detetar alguns erros. No fim do mês de fevereiro, participei 

na Faturação do Receituário, tendo auxiliado na emissão dos documentos necessários a enviar para as 

entidades de comparticipação. Durante o processo, ainda foi possível detetar alguns erros que foram 

corrigidos a tempo. 

 

11.4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

“Os MNSRM são os medicamentos que podem ser adquiridos sem a apresentação de uma receita 

médica. Todavia, estes medicamentos têm de possuir indicações terapêuticas destinadas a situações 

de automedicação” [21]. São vulgarmente conhecidos como medicamentos de venda livre e 

normalmente não são comparticipáveis.  

Após analisar a história clínica do utente, o farmacêutico pode concluir que os sintomas e afeções não 

necessitam de consulta médica, e daí poderá dispensar um MNSRM que considera ser adequado para 

a situação. No ato do aconselhamento farmacêutico, o utente deverá ser informado sobre a medicação, 

posologia, cuidados farmacológicos e não farmacológicos a adotar. Além disto, é de extrema 

importância alertar o utente da duração de tratamento, que no caso dos MNSRM é bem limitado. Se o 

utente não melhorar ou piorar após cinco dias de tratamento, deverá consultar um profissional de saúde. 

O uso indevido dos MNSRM pode mascarar sintomas, atrasar ou dificultar diagnósticos e as suas 

respetivas soluções terapêuticas. Poderá até favorecer a ocorrência de reações adversas ou favorecer 

o aparecimento de interações medicamentosas [3].   

Durante o atendimento era habitual a presença de utentes à procura de aconselhamento farmacêutico. 

No início nem sempre era fácil encontrar a melhor solução para o utente, de tal forma que sentia 

frequentemente a necessidade de pedir ajuda. Com o passar do tempo, fui adquirindo experiência e 

confiança para fazer aconselhamentos, mas sempre confirmando, em caso de insegurança.  
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11.5. Medicamentos Manipulados 

Os MM podem ser classificados “como fórmulas Magistrais (quando são preparados segundo uma 

receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina), ou Preparados 

Oficinais (quando o medicamento é preparado segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia 

ou Formulário)” [4]. 

Os MM possibilitam a produção de medicamentos não disponíveis no mercado, medicamentos com 

associações de substância ativa, individualização das dosagens, forma farmacêutica adequada, mais 

económicos para o SNS e com qualidade garantida [19]. Estes medicamentos devem ser prescritos 

segundo uma lista que se encontra pré-definida, e o prescritor deve indicar a dosagem e quantidade ou 

outra informação adicional no campo de notas [19]. No caso de prescrição eletrónica materializada ou 

manual, estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente, em receita do tipo MM ou no caso da 

receita manual deverá conter a abreviatura f.s.a (faça segundo a arte). Para que os MM sejam 

comparticipados a 30% pelo SNS e outras entidades, devem fazer parte da lista mencionada 

anteriormente e cumprir as seguintes condições [5]:  

o Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual SA, na forma farmacêutica 

pretendida; 

o Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

o Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de 

populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria. 

Na FAV, a dispensa dos MM só é realizada mediante a apresentação da receita médica. Toda a 

produção dos manipulados do GSB é feita no Laboratório de Manipulados da FSB. O farmacêutico deve 

assegurar-se da qualidade da preparação, garantindo que as boas práticas de fabrico estejam a ser 

cumpridas na preparação de medicamentos manipulados. Durante a dispensa, o farmacêutico deverá 

garantir que são fornecidas todas as informações relevantes ao utente, nomeadamente no que 

concerne à posologia/modo de utilização, condições de conservação e prazo de validade. 

Como já é habitual acontecer, a FAV oferece aos estagiários a oportunidade de passarem pela 

experiência da produção dos MM no Laboratório de Manipulados da FSB. A minha ida à FSB estava 

prevista para a última semana do estágio, no entanto, com a declaração do estado de emergência, esta 

teve de ser cancelada. 

 

11.6. Medicamentos Homeopáticos 

A legislação define como medicamento homeopático, “medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito 

na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

membro, e que pode conter vários princípios” [3]. 
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Os utentes recorrem às farmácias na procura de homeopáticos para situações pontuais, 

nomeadamente: constipações, dor de garganta, enjoos, má disposição, tratamento de alergias e 

distúrbios do sono [22]. 

Na zona do atendimento da FAV existe um espaço reservado a estes produtos. Raramente há 

aconselhamentos sobre estes pedidos, pois os utentes chegam já a saber o que procuram. Aconteceu-

me duas situações de turistas que procuravam produtos específicos. Normalmente, consegue dar-se 

resposta com o stock que há, e quando não é possível tenta-se arranjar junto dos fornecedores, no 

entanto, das duas situações que me aconteceu, os produtos eram somente comercializados em Itália.  

 

12. Dispensa de Outros Produtos 

12.1. Dispositivos Médicos 

Entende-se por dispositivo médico, “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante 

a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o 

bom funcionamento do DM, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios.” 

Os DM estão destinados a serem utilizados nas seguintes situações [7]:  

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

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

deficiência; 

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

o Controlo da conceção;   

Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III, tendo em conta a vulnerabilidade do corpo 

humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico [6]. 

 

12.2. Produtos de Uso Veterinário 

Os medicamentos veterinários são todos o medicamento destinados aos animais, e são regulados pela 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), carecendo da AIM pela INFARMED.  

Os medicamentos de uso veterinário podem ser de três tipos: medicamentos sujeitos a receita médico-

veterinária, não sujeitos a receita médico-veterinária (pílulas, coleiras, antiparasitários, antibióticos para 

uso externo, etc.) e os medicamentos de venda exclusivo nas clínicas veterinárias. É habitual a 

prescrição de alguns medicamentos de uso humano aos animais, entre eles temos alguns: xaropes, 

antibióticos, analgésicos, protetores gástricos, e corticoides [23]. 
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Na FAV, há uma grande procura dos produtos de veterinária, estando expostos uma grande variedade 

destes produtos, desde produtos de higiene, antiparasitários internos e externos, produtos para 

problemas articulares, suplementos alimentares, contracetivos, entre outros.  

Não foi fácil realizar aconselhamentos relativamente a estes produtos, conhecia muito pouco ou quase 

nada sobre os produtos veterinários. Os farmacêuticos sempre me auxiliaram na procura dos produtos 

e respetivo aconselhamento. Com o decorrer do estágio, fui ganhando um pouco de conhecimento, 

tornando possível perceber os nomes e encontrá-los no expositor de forma imediata.  

 

12.3. Produtos de Saúde e Bem-Estar  

Nos produtos de saúde e bem-estar estão incluídos os produtos dermocosméticos, de higiene, 

podologia, ortopedia, etc. Neste sentido, entende-se por produto cosmético “qualquer substância ou 

mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas 

bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, 

protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais” [18]. São regulados pela 

INFARMED, de forma a garantir que todos os produtos cosméticos colocados no mercado são seguros.  

A área da dermocosmética sempre despertou em mim um certo fascínio, tendo optado por escolher 

algumas cadeiras complementares na faculdade relacionadas com a dermocosmética. Na FAV, há uma 

grande procura dos produtos de dermocosmética por utentes de todas as faixas etárias, 

independentemente do género. As situações mais comuns que levam os utentes a recorrerem à 

farmácia são para resolução de problemas de pele, que podem surgir por diversos fatores, podendo ser 

permanentes ou passageiros. As preocupações mais comuns dos utentes são: alergias cutâneas, 

calvícies e alopécia, dermatites das fraldas, dermatites seborreicas, dermatite atópica, psoríase, 

rosácea, acne, fotoenvelhecimento ou envelhecimento natural, alterações fisiológicas da pele durante 

a gravidez etc. Atualmente, com o desenvolvimento da dermocosmética é possível dar resposta aos 

diversos tipos afeções da pele por meio de aconselhamentos e informações.  

A Puericultura é uma especialidade médica da Pediatria que se foca na criança. Esta área dedica-se à 

promoção e proteção da saúde e bem-estar das crianças. Exemplo destes produtos são: as chupetas, 

biberões, tetinas, toalhitas, escova de dentes, cremes de lavagem, fraldas e outros [27]. A FAV tem 

preços competitivos relativamente as fraldas, pelo que é bastante procurada para estes produtos. Além 

destes, a FAV também vende fórmulas para lactentes, produtos pré e pós-parto, soutiens de 

amamentação, cintas, faixas e extratores de leite para as mamãs. 

 

12.4. Suplementos alimentares  

Os usos dos suplementos alimentares trazem muitas vantagens, como por exemplo, ajuda a 

complementar a alimentação suprir carências de vitaminas, na obtenção de um corpo mais saudável e 

obtenção de mais energia [28]. É muito habitual a procura dos suplementos na FAV, para diversas 
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situações, entre elas: melhor a performance desportiva, cansaço físico e mental, problemas de sono, 

reforço do sistema imunitário e regimes de emagrecimento. 

Durante a pandemia houve uma grande procura dos suplementos, principalmente para o reforço do 

sistema imunitário. O mais procurado era a Cecrisina® e Vitacê®, ou outros suplementos que tenham 

na sua composição vitamina C ou associações de plantas que ajudam a reforçar a imunidade. O 

aconselhamento farmacêutico para além dos suplementos, focava também na promoção de um estilo 

e vida saudável nomeadamente, prática de exercício físico, ingestão de líquidos, comer frutas e 

vegetais. Era também frequente os utentes queixarem-se do stress e problemas do sono que esta 

situação, em particular, tem provocado. Era o nosso dever mantê-los tranquilos e transmitir positividade. 

 

13.  Serviços Farmacêuticos 

13.1. Medição de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

A FAV oferece aos seus utentes a possibilidade de medição de alguns parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, tais como a pesagem e medição da pressão arterial (PA) que não tem nenhum custo 

associado. Os restantes parâmetros como a medição da glicémica, triglicerídeos e colesterol total 

acarretam um custo associado. Este procedimento acontece no GAP de forma a preservar os utentes, 

reservando-lhes o direito à privacidade. 

 

13.2. Serviço de Enfermagem  

Durante os dias úteis, a FAV dispõe de uma enfermeira de serviço presente na farmácia das 17h30 às 

20h30, responsável pela realização de serviços de primeiros socorros, administração de injetáveis e de 

algumas vacinas.  

 

13.3. VALORMED  

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade de gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. É uma colaboração entre a indústria farmacêutica, 

distribuidores e farmácias comunitárias que visa a preservação do ambiente e da saúde pública.  

Na FAV, há uma adesão muito grande a este serviço, sendo recorrente incentivar os utentes a trazer 

os medicamentos e embalagens para a farmácia e depositá-los no VALORMED, em vez de os deitar no 

lixo comum.  

Nos dias de hoje é de extrema importância apelar a consciencialização de todos, no que diz respeito à 

proteção e preservação da mãe natureza. Entretanto, a FAV não aceita seringas, agulhas ou material 

cortante. Quando o contentor instalado na farmácia estiver cheio, este é selado e entregue aos 

distribuidores. Estes resíduos, considerados especiais, são posteriormente reciclados e/ou incinerados 

[17].  
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13.4. Entregas ao domicílio 

O serviço de entregas ao domicílio do GSB foi criado em 2007, desde então tem alcançado 

reconhecimento por parte dos utentes pela qualidade e eficácia com que é gerido este serviço.  

A central está localizada na FSB, onde conta com dois técnicos de farmácia e um engenheiro que fazem 

a manutenção e a interação com os utentes. Os pedidos podem ser efetuados por diversas formas, tais 

como: via online através do registo no site, telefone, e-mail e fax. Após o pedido ser o feito, dependo da 

localização geográfica, envia-se para a farmácia do grupo mais próxima.  

Quando o pedido efetuado chega à FAV, através de uma impressora recebe-se a fatura, talão de 

aviamento, talão de pagamento e “BackOffice” – uma folha A4 com a identificação da farmácia, contendo 

o número da venda, dados do utente (nome, telefone, endereço etc.), nota adicional (ex. tipologia e 

origem do produto) e valor a pagar pelo utente. Com o apoio do talão de aviamento, prossegue-se a 

separação dos produtos, coloca-se os produtos no saco juntamente com a fatura e sela-se o 

“BackOffice” ao saco. Após os pedidos estarem prontos, o estafeta vem levantá-los na FAV e de seguida 

fazer as entregas aos respetivos utentes. Existem vários horários de saídas dos estafetas, pelo que a 

entrega é feita sempre de acordo com a hora do pedido e da disponibilidade dos produtos em stock. O 

talão de pagamento fica arquivado na FAV para que no final do dia se faça a contagem do valor faturado, 

o qual deve corresponder ao valor dos pedidos efetuados na central.  

Durante a semana os pedidos são gratuitos até às 16h00, depois desta hora e nos fins-de-semana o 

preço a pagar baseia-se na área geográfica. Faz-se entregas de todos os produtos nomeadamente, 

produtos cosméticos, MSRM e MNSRM. Relativamente aos MSRM, no momento do contato com o 

utente por uma das vias mencionadas, é anteriormente solicitado o número da receita e os códigos de 

acesso. Se for uma receita manual, esta é entregue aos estafetas no momento da entrega. Este serviço 

também é gerido nas redes sociais como Instagram®, WhatsApp® e Facebook®. 

Durante a pandemia, de forma a reduzir as deslocações as farmácias, foi determinado custo zero aos 

pedidos cujos medicamentos são sujeitos a receita médica. Tanto nesta situação, como na situação 

normal, é habitual oferecer a entrega aos domicílios quando há falhas no balcão ou quando o utente 

aparenta ser de grupo de risco, principalmente os idosos. 

Durante o estágio tive algumas oportunidades em auxiliar os farmacêuticos na separação dos produtos. 

Nas duas últimas semanas do estágio, devido à grande procura deste serviço, estive no armazém 

responsável pelos domicílios. Atendia chamadas dos utentes, realizava aconselhamentos, comunicava 

com os colaboradores na central da FSB e com os estafetas de modo a garantir que o serviço ocorra 

de melhor maneira possível.  

 

14. Formação continua  

A FAV aposta imenso nas formações do grupo, de forma a desenvolver e aprofundar conhecimentos. 

Durante o meu estágio, a minha orientadora inscrevia-me constantemente em formações.  
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De forma a manter-nos atualizados dos novos lançamentos e conhecer as marcas para um melhor 

aconselhamento, as formações tornaram-se cruciais. Em janeiro tive a formação sobre a política do 

GSB que teve duração de três dias, e as restantes formações foram na área da dermocosmética.  

Tive a oportunidade de participar em formações de várias marcas, entre elas: Lierac®, Phyto® (produtos 

capilares), Sesderma®, Jowaé®, Skinceuticals®, Cantambria® e Vichy®.  

Gostei muito das formações principalmente porque não conhecia as marcas, nem os produtos, e notei 

uma enorme diferença nos atendimentos, a aconselhar produtos. Estavam agendadas mais duas 

formações para o final de março, no entanto, devido à pandemia, foram canceladas.  

 

15. Caso Clínico: Dermatite Atópica/Eczema Atópico 

Utente chega a farmácia a pedir um creme hidratante para a esposa, que tinha sido diagnosticada com 

pele atópica, devido à terapia oncológica que está a realizar no momento.  

“A Dermatite Atópica é uma doença crónica não contagiosa em que a pele do rosto e/ou corpo fica 

constantemente seca e irritada, provocando comichão. Por outras palavras, é uma doença inflamatória 

- e é também uma das que se está a tornar cada vez mais predominante, afetando cerca de 10% da 

população mundial” [24]. 

Há vários fatores que podem levar ao desenvolvimento de dermatite atópica, nesta circunstância, o que 

estava em causa era o fator ambiental como substâncias irritantes, stress e/ou poluição o que 

provavelmente levou a perturbação na função da pele, penetração dos agentes irritantes e 

posteriormente o desenvolvimento de um processo inflamatório na pele da senhora.  

Fiz o aconselhamento a pensar no bem-estar do utente, pelo que aconselhei, para além do creme 

hidratante, um gel de limpeza. Indiquei a gama LIPIKAR Baume AP+M como creme hidratante e para 

uma limpeza mais suave o LIPIKAR Óleo Lavante AP+ da marca La Roche-Posay®. Estes produtos 

vão nutrir a pele ao fornecer os lípidos necessários para reconstruir a barreira cutânea, reequilibrar o 

microbioma de forma a prevenir surtos e proteger a pele contra os efeitos de secura. Assim, vão garantir 

uma ação antiprurido, antidesconforto e apaziguante imediata. É uma gama formulada para bebés, 

crianças, adultos com pele muito seca, tendência atópica ou alérgica [25, 26]. 

Vale salientar que a escolha destes produtos foi por decisão minha, e por ter reparado que tem muita 

saída na FAV, com um ótimo feedback por parte dos utentes. Mas havia outras marcas com igual 

eficácia e qualidade. Nesta venda, aproveitei para fazer uma venda cruzada, o que acaba por trazer 

benefícios a farmácia. 

 

https://www.eucerin.pt/indicacoes-da-pele/dermatite-atopica/dermatite-atopica-no-corpo
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Parte 2 – Trabalhos desenvolvidos durante o estágio  

TEMA I: Necessidades e Suplementação na Terceira Idade 

1. Enquadramento 

A maioria dos países desenvolvidos aceitou a idade cronológica de 65 anos como a definição de “idoso” 

ou pessoa idosa. O envelhecimento da população é um fenómeno global, o número de idosos está a 

crescer muito mais rápido que a população em geral devido à diminuição da fertilidade e ao aumento 

da expectativa de vida. Em 2050, haverá dois bilhões de pessoas com mais de 60 anos (acima dos 900 

milhões em 2015); 80% deles estarão a viver em países em desenvolvimento. Hoje, 125 milhões de 

pessoas têm 80 anos ou mais. Até 2050, haverá quase 120 milhões vivendo na China e 434 milhões de 

pessoas nessa faixa etária em todo o mundo [30]. 

A nível biológico, o envelhecimento resulta do impacto da acumulação de uma ampla variedade de 

danos moleculares e celulares ao longo do tempo. Isso leva a uma diminuição gradual da capacidade 

física e mental, um risco crescente de doença e, finalmente, à morte. Mas essas mudanças não são 

lineares nem consistentes e estão apenas vagamente associadas à idade de uma pessoa em anos. 

Enquanto algumas pessoas de 70 anos desfrutam de uma excelente saúde, outras com a mesma idade 

encontram-se fragilizadas e requerem cuidados significativos. Além das mudanças biológicas, o 

envelhecimento também está associado a outras transições da vida, como aposentadoria, mudança 

para moradias mais apropriadas e morte de amigos e parceiros. Ao desenvolver uma resposta da saúde 

pública ao envelhecimento, é importante não apenas considerar abordagens que melhorem as perdas 

associadas à idade avançada, mas também aquelas que possam reforçar a recuperação, a adaptação 

e o crescimento psicossocial [30, 39, 41]. 

 

2. Objetivos e Metodologias 

Escolhi este projeto porque sempre me interessei pela área da geriatria, e também por não ter tido a 

oportunidade de escolher opcionais na faculdade que me permitissem aprofundar o conhecimento nesta 

área.  Foi durante o atendimento, que percebi que a grande maioria das pessoas que visitam a farmácia 

são os idosos, e muitas das vezes estão pouco informados relativamente a suplementação, às suas 

próprias necessidades e alterações fisiológicas. Neste sentido, na tentativa de ajudá-los entender a 

naturalidade das mudanças fisiológicas que acompanham a idade, e as opções existentes no mercado, 

esforcei-me na identificação de produtos que pudessem melhorar a qualidade do sono, diminuir a 

ansiedade, melhorar a saúde física, mental e emocional desta faixa etária. 

Como forma de divulgação deste projeto, optei por dar uma formação no lar de idosos São Martinho de 

Cedofeita, convidando todos os idosos do lar, funcionários e dirigentes a assistirem à sessão.  

Utilizei o PowerPoint como ferramenta de apresentação, optando por uma linguagem simples. A 

primeira parte estava relacionada com o processo do envelhecimento, as alterações fisiológicas 

verificáveis com a idade e as crescentes necessidades nutricionais.  
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Na segunda parte da apresentação, abordei a suplementação, exemplificando produtos disponíveis no 

mercado e as suas funções no organismo.  

Na terceira parte, introduzi o tema da fitoterapia, em que apresentei algumas plantas/produtos 

fitoterápicos com propriedades benéficas para a saúde, realçando os efeitos adversos e cuidados a ter 

no uso dos mesmos.  

Os dois últimos slides mencionavam algumas dicas e sugestões para um envelhecimento saudável, 

finalizando a apresentação com a frase do Paiva Netto, dizendo: “Não acredito na velhice como 

sinónimo de derrota. Velho é aquele que desanimou, perdeu o Ideal. Sejamos sempre jovens, em 

qualquer idade.” Máxima esta, que me guiou ao longo de toda a apresentação. 

 

3. Alterações Fisiológicas no Idoso 

Existem uma variedade de fatores, nomeadamente genéticos e ambientais, que influenciam o processo 

do envelhecimento, levando ao aparecimento de inúmeras alterações a nível de todos os sistemas do 

organismo. Por ser um processo complexo, geralmente aceitam-se três grupos de alterações que se 

verificam com a idade [31 – 33]:  

o Alterações a nível dos mecanismos de homeostasia celular (temperatura corporal, sangue e 

volumes de líquidos extracelulares); 

o Diminuição da massa de órgãos;  

o Declínio e perda da reserva funcional do organismo. 

Por exemplo, a nível do sistema musculosquelético há um aumento da rigidez das cartilagens, 

tendões e ligamentos. Verifica-se uma diminuição da flexibilidade, aparecimento de sarcopenia e 

osteoporose devido a uma diminuição da massa e densidade óssea [31 – 33].  

No sistema cardiovascular a pressão arterial tende a aumentar, o débito cardíaco e a elasticidade 

arterial diminui, há uma alteração no relaxamento ventricular e, com isto, o risco de desenvolver 

aterosclerose [31 – 33]. 

O pulmão tem dificuldade em realizar as trocas gasosas, com diminuição da capacidade vital, 

diminuição da expansibilidade torácica e expirações mais lentas [31 – 33].  

A nível da função renal, observa-se uma diminuição da clearance da creatinina, diminuição do fluxo 

sanguíneo renal, diminuição da síntese e atividade da renina e diminuição da TGF [31 – 33].    

No sistema gastrointestinal as alterações mais comuns são o aumento do tempo de esvaziamento, 

diminuição na motilidade, na secreção ácida gástrica e na superfície de absorção [31 – 33].  

Devido a alterações no colagénio e na elastina, a epiderme da pele também sofre alterações com o 

avançar da idade levando a perda da elasticidade e da função barreira [31 – 33].   

Já a nível do sistema nervoso, dá-se uma diminuição na velocidade da condução nervosa, afetando a 

capacidade de raciocínio e pensamento rápido, diminuição na sensibilidade dos recetores térmicos, 

diminuição da capacidade para aprender coisas novas e falta de atenção [31 – 33]. 
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Ainda se verifica um aumento de citocinas pro-inflamatórias, diminuição de imunidade mediada por 

células e aumento de autoanticorpos a nível do sistema imunitário [31 – 33]. 

Na visão, há uma diminuição da perceção da cor, na tolerância a claridade e na adaptação ao escuro. 

Enquanto que a nível auditivo, há um défice no processamento central e perda da audição é bastante 

comum [31 – 33].   

Ou seja, se todo o organismo está alterado, o metabolismo dos medicamentos, a nível hepático, também 

se encontra alterado. Há uma diminuição da água corporal total e da massa magra, enquanto que a 

gordura corporal aumenta, logo todo o processo de absorção, distribuição, metabolização, excreção e 

transporte (ADMET) também estarão modificadas. É preciso ter atenção à terapia medicamentosa no 

idoso porque com a ADMET alterada, a resposta que o organismo desencadeará na presença de um 

fármaco será diferente. Uma terapia ajustada será a melhor opção. O próprio citocromo P450 encontra-

se alterado, sendo este o responsável por metabolizar xenobióticos, facilitando a excreção, também 

fazendo a ativação ou desativação dos mesmos [31 – 33]. “No citocromo P450, ocorre uma diminuição 

na oxidação, o que aumenta o risco de toxicidade e possíveis interações medicamentosas para 

medicamentos que são substratos dessas enzimas” [33]. 

 

4. Necessidades Nutricionais 

As recomendações relativamente à ingestão de nutrientes, servem para definir a quantidade de destes 

necessários para prevenir uma deficiência, ou o desenvolvimento de uma doença crónica. Definir 

requisitos nutricionais, segundo a OMS, passa por definir os níveis de ingestão tanto para a deficiência 

como para o excesso, e o tipo de doenças associados a cada nutriente. Estas mesmas recomendações 

devem ser avaliadas para todas as faixas etárias [29]. 

 

3.1. Ferro 

 “O corpo humano adulto contém 3-4 g de ferro, aproximadamente 70% dos quais estão presentes na 

hemoglobina nos glóbulos vermelhos e na mioglobina nos músculos. O ferro é fundamental para o 

transporte de oxigênio pelo corpo e é um componente essencial de muitas enzimas e citocromos, onde 

desempenha um papel no transporte de eletrões, respiração e síntese hormonal. Como resultado 

dessas múltiplas funções, o ferro é importante para o desempenho físico, imunidade, desenvolvimento 

e função cognitiva, termorregulação e metabolismo da tiroide” [34]. 

“A inflamação crónica é muito comum em idosos, esta condição pode alterar o metabolismo do ferro e 

a hematopoiese o que pode levar a uma anemia” [34].  

A recomendação do ferro na dieta é de 10 mg/dia [38].  A sua absorção não é afetada pelo 

envelhecimento, ou seja, a falta de reservas de ferro no organismo, provém da sua inadequada 

alimentação, da má absorção a nível gastrointestinal, diminuição da captação de ferro pelas hemácias 

e/ou perdas excessivas.  
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3.2. Vitamina D 

A vitamina D existe sob duas formas na natureza: vitamina D2 e a vitamina D3. A vitamina D2 é obtida 

naturalmente nos cogumelos expostos ao sol, não sendo sintetizada pelo homem. Por sua vez, a D3 é 

sintetizada através da exposição solar pelo homem. Os raios Ultravioleta B induzem a formação da 

vitamina D3 (colecalciferol), a partir da conversão de um precursor presente na nossa pele, o 7-

dehidrocolesterol (pró-vitamina D) [82].  

A baixa absorção está mais acentuada em adultos com idade superior a 75 anos, associada a má 

alimentação e a reduzida exposição solar. A vitamina D é necessária para a manutenção da saúde 

óssea, uma vez que estimula a absorção do cálcio e do fósforo, e, portanto, a sua deficiência em idosos 

pode afetar a capacidade funcional e aumentar o risco de quedas e fraturas [38, 82]. 

Com isto, ajuda a prevenir a progressão da osteoartrite, esclerose múltipla, hipertensão e também ajuda 

a reduzir alguns tipos de cancro [44, 45]. 

Para reduzir estas carências, é recomendado uma dose de 10 – 20 µg de vitamina D (colecalciferol) por 

dia [38]. 

 

3.3. Cálcio 

A absorção de cálcio diminui com a idade e também com a mudança no metabolismo da vitamina D. 

Esta deficiência pode provocar uma alteração na homeostasia do cálcio, através da estimulação da 

secreção de hormona da paratiroide (PTH). A sua deficiência está relacionada com a perda da massa 

óssea, o que leva ao aparecimento de osteoporose e fraturas [35]. 

A recomendação é de 800 – 1200 mg/dia, juntamente com uma ingestão adequada de vitamina D [38]. 

 

3.4. Vitaminas do Complexo B 

3.4.1. Ácido Fólico 

O ácido fólico ou vitamina B9, está envolvido na síntese dos ácidos nucleicos, metabolismo de 

aminoácidos e divisão celular. A sua deficiência na dieta pode resultar em hiperhomocisteinémia, um 

fator de risco para doenças cardiovasculares, nomeadamente aterosclerose. Esta vitamina está 

presente em leguminosas, vegetais de folhas verdes e algumas frutas. A recomendação é de 400 µg/dia 

[36, 38]. 
  

3.4.2. Vitamina B6 

“A vitamina B6 atua como coenzima de várias vias metabólicas, incluindo a degradação da 

homocisteína, mas também atua a nível da produção de neurotransmissores” [38]. 

Verifica-se uma diminuição da absorção com o envelhecimento, os idosos passam a consumir menos 

alimentos ricos em vitamina B6 (batatas, grão de bico, salmão, entre outros), o que leva a uma situação 
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de hipovitaminose, que poderá ter consequências como a ocorrência de eventos cardiovasculares, 

convulsões, enxaquecas, dor crónica, depressão, falha cognitiva e deficiência imunológica. A dose 

recomendada é de 1,3 mg/dia [36]. 

 

3.4.3. Vitamina B12 

Conhecida também como cobalamina, além da síntese de DNA e produção de energia celular, a 

vitamina B12 também desempenha funções ao nível neurológico. A maior fonte natural desta vitamina 

está nos alimentos de origem animal, e a sua deficiência provém da inadequada ingestão destes 

alimentos. A diminuição da absorção é bastante comum nos idosos (diminuição do apetite) sendo, 

portanto, recomendada uma dose diária de 2,5 µg [41]. A suplementação da vitamina B12 também 

poderá estar associada a melhorias nos sintomas de depressão e problemas de sono [43].  

“A deficiência destas vitaminas do complexo B leva a uma diminuição da função cognitiva dos idosos, 

uma vez que está relacionada com o aumento dos níveis de homocisteína. Existe uma relação entre a 

hiperhomocisteinémia e o desenvolvimento de demências como por exemplo, Doença de Alzheimer” 

[42]. 

 

3.5. Zinco 

“O zinco desempenha funções a nível do crescimento e desenvolvimento, na síntese de DNA e 

imunidade mediada por células” [46]. 

O zinco é essencial para o normal funcionamento do sistema imunitário, com o envelhecimento há uma 

maior probabilidade de desenvolver uma deficiência neste oligoelemento sendo recomendado uma 

ingestão de 15 mg/dia [47]. 

 

3.6. Magnésio 

O envelhecimento pode alterar a biodisponibilidade mineral, nomeadamente do Magnésio. “A sua 

deficiência pode ser por falta na ingestão, depleção devido a desregulação nos fatores que o regulam 

e por doenças e tratamento comuns nos idosos que levam a sua deficiência” [48]. O défice de Magnésio 

está relacionado com o stress, pelo que a sua correta ingestão ajuda a nível do sistema nervoso e saúde 

óssea. A dose recomendada é de 225 – 280 mg/dia [38]. 

 

3.7. Vitamina E, A e C 

A ingestão de 100 – 400 mg/dia de vitamina E mostrou ser suficiente para melhorar o sistema imunitário 

dos idosos, ajudando também, a diminuir o risco de doenças cardiovasculares e de infeções por 

estimular o sistema imunitário [38]. 

A vitamina A pode ser encontrada sob duas formas: retinol (origem animal) e carotenoides (origem 

vegetal). A vitamina A desempenha a sua função principalmente a nível da visão, mas também ajuda a 
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fortalecer o sistema imunitário, regular o crescimento e divisões celulares. Outra ação da vitamina A 

está a nível da manutenção da saúde óssea, dentes e pele. É também conhecida pela sua ação 

antioxidante, desempenhada pelos carotenoides. A dose diária recomendada é de 600 – 700 µg [49]. 

A vitamina C ou ácido ascórbico, é vulgarmente conhecida pela sua ação antioxidante. Mas tem outras 

funções no organismo, nomeadamente: produção de colagénio, neurotransmissores e energia. 

Também ajuda no normal funcionamento do sistema imunitário e do sistema nervoso, sendo 

recomendada uma dose de 60 – 100 mg/dia [50]. 

As vitaminas antioxidantes (E, A e C) ajudam a eliminar as espécies reativas de oxigénio (ROS) do 

nosso organismo, as quais são responsáveis por causar stress oxidativo e danos a nível celular. Deste 

modo, a propriedade antioxidante destas vitaminas, permite a prevenção de infeções e doenças 

crónicas [51]. 

 

3.8. Crómio e Selénio 

“O selénio é essencial para a manutenção e estimulação da resposta imunitária nos idosos” [38].  

Tanto o selénio como o zinco estão envolvidos na manutenção da homeostasia metabólica em idosos, 

e o risco de deficiência tende a aumentar com a idade [52]. A níveis fisiológicos, o selénio tem função 

antioxidante [53]. 

O crómio pode ser encontrado no peixe, café, chá, levedura de cerveja, vinhos, espinafres, brócolos 

etc. [55]. A suplementação do crómio é utilizada no controlo de diabetes mellitus. Apesar de não estar 

bem esclarecido, o crómio parece aumentar os efeitos da insulina e consequentemente diminuir os 

níveis de glucose [54]. As doses recomendadas para manter um equilíbrio nutricional são de 50 µg por 

dia no que diz respeito ao crómio e de 50 – 70 µg por dia para o Selénio [38]. 

 

3.9. Gorduras polinsaturadas  

Como a própria palavra diz, as gorduras polinsaturadas são constituídas por ácidos gordos 

polinsaturados, e podem ser encontradas na forma líquida à temperatura ambiente. Podemos encontrá-

las em alimentos como: óleos vegetais, frutos oleaginosos, cereais integrais, sementes, gordura de 

peixe, óleo de fígado de peixe, hortícolas de cor verde escura, entre outros [56]. 

Entre os ácidos gordos polinsaturados, os mais estudados, pelas suas propriedades benéficas para a 

saúde, temos os ácidos gordos da série ómega 6 e ómega 3. Os ácidos gordos ómega 6 desempenham 

funções a nível do desenvolvimento cerebral e na proteção celular. Os ácidos gordos ómega 3 

contribuem para o bom desempenho cardiovascular. Vários estudos propõem mecanismos 

cardioprotetores, relacionados com a redução da resposta infamatória arterial, prevenção de arritmias, 

diminuição do colesterol e das placas de aterosclerose, diminuição da agregação plaquetária 

(responsáveis pelo aumento do risco de tromboses, embolismos, etc.) e regulação da função das células 

endoteliais, contribuindo para o relaxamento vascular e, assim, reduzindo a tensão arterial [56, 57]. 
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Apesar, destas propriedades serem popularmente conhecidas, faltam ainda evidências científicas 

suficientes que corroborem com estes mecanismos cardioprotetores [57]. 

 

5. Suplementação  

“Um regime alimentar adequado e variado pode, em circunstâncias normais, fornecer a um ser humano 

todos os nutrientes necessários ao seu bom desenvolvimento e à sua manutenção num bom estado de 

saúde nas quantidades estabelecidas e recomendadas por dados científicos geralmente aceites. Devido 

a um estilo de vida especial ou a outros motivos, os consumidores podem optar por complementar as 

quantidades ingeridas de alguns nutrientes através do consumo de suplementos alimentares” [58]. 

A Comissão Europeia definiu os suplementos alimentares como sendo “géneros alimentícios que se 

destinam a complementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinados nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou 

combinados, comercializados em forma doseada que se destinam a ser tomados em unidades medidas 

de quantidade reduzida” [58]. 

A entidade competente pela colocação dos suplementos alimentares no mercado é a DGAV (Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária). Os suplementos alimentares são constituídos na sua maioria por 

vitaminas, minerais, plantas e extratos botânicos. Ainda existe uma outra categoria designada de 

“produtos fronteiras”, que são produtos que podem estar simultaneamente classificados como 

medicamentos e suplementos alimentares, como por exemplo, a glucosamina, melatonina, valeriana, 

Ginkgo Biloba e Serenoa repens. [58, 59]. 

 

6. Fitoterapia  

Como já foi abordado, as alterações a nível da farmacocinética e farmacodinâmica e comorbilidades no 

idoso, comprometem a eficácia terapêutica das substâncias ativas. “Há uma maior prevalência de 

efeitos adversos no idoso, e as reações são maioritariamente mais graves” [60]. Por exemplo, o risco 

de hemorragia ou perfuração gastrointestinal pelo uso dos anti-inflamatórios não esteroides (AINE) é 

superior nos idosos. Alguns medicamentos como os barbitúricos, benzodiazepínicos, antidepressivos 

tricíclicos, antipsicóticos, antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) e os 

psicotrópicos estão associados a quedas e fraturas nos idosos. Deste modo, torna-se cada vez mais 

necessária a adoção de uma terapia que visa diminuir os efeitos secundários e as interações 

medicamentosas [60]. 

Dada a variedade de plantas disponíveis, com propriedades terapêuticas, faz sentido dar atenção à 

área da fitoterapia. Os medicamentos herbáticos apresentam menos efeitos adversos e 

contraindicações relativamente aos medicamentos tradicionais, o que contribui para o bem-estar do 

idoso em todas as vertentes. 

Produto fitoterápico ou medicamento à base de plantas é “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 
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preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com 

uma ou mais preparações à base de plantas” [61].  As plantas ou partes de plantas (raiz, flor, folhas, 

frutos, sementes, cascas, sucos, resinas, madeira, etc.) são submetidas à extração, fracionamento, 

purificação, concentração ou outros processos físicos ou biológicos. “Eles podem ser produzidos para 

consumo imediato ou como base para produtos à base de plantas. Os produtos à base de plantas 

podem conter excipientes ou ingredientes inertes, além dos ativos ingredientes” [62].   

 

6.1. Ginkgo Biloba  

As folhas de Ginkgo Biloba possuem uma variedade de propriedades que estão relacionados com os 

mecanismos de ação como antioxidante, neuroprotetor, vasodilatador, inibidor do fator de ativação 

plaquetária (PAF), anti-inflamatório (inibição da COX), modulador do tónus cardiovascular e como 

adjuvante na manutenção dos níveis glicose. Sendo assim, ajuda a melhorar os sintomas de demência 

mostrando ser eficaz no tratamento da doença de Alzheimer leve a moderada nos idosos. É também 

utilizado no tratamento da insuficiência cerebral, melhora a capacidade de memória e o declínio 

cognitivo associado a idade [63, 64].   

 

6.2. Ginseng  

Existem várias espécies do género Panax, sendo o mais usado e pesquisado, para efeitos medicinais, 

o Panax ginseng, também chamado de ginseng asiático ou coreano.  

Os produtos de ginseng são chamados de tónicos ou adaptogénicos, termo utilizado para definir plantas 

cujas propriedades ajudam a aumentar a resistência do organismo a várias agressões como stress, 

ansiedade e fadiga. De uma forma geral aumenta a vitalidade, incluindo a capacidade física e mental.  

Os componentes desta planta possuem outros efeitos benéficos para a saúde nomeadamente: efeitos 

anti-inflamatórios, antioxidantes, estimulantes do sistema imunitário e anticancerígenos. Também tem 

efeito no desempenho cognitivo, na melhoria da função psicológica, da função cardiovascular e 

hipoglicemiantes (melhora os níveis de glicose no sangue em jejum) [66]. 

“Tem sido demonstrado que o ginseng pode prevenir a neurodegeneração celular por redução ou 

bloqueio da morte neuronal, devido as suas propriedades antioxidantes e imunomoduladoras são 

capazes de modular processos biológicos como o stress oxidativo, excitotoxicidade, apoptose e 

algumas vias de sinalização e ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas como a doença de 

Alzheimer, Parkinson, doença de Huntington, etc.” [65].  

O ginseng, apesar de bem tolerado, pode provocar efeitos adversos como: náuseas, diarreia, euforia, 

insónia, dores de cabeça, alterações na pressão arterial e alterações na homeostasia do sangue. Pelo 

que o seu uso prolongado está contraindicado nas pessoas que sofrem de hipertensão, asma, infeções 

agudas e sangramentos nasais ou menstruação excessiva. Pode ainda interagir com alguns 

medicamentos como varfarina, antidiabéticos orais, insulina, cafeína e o antidepressivo fenelzina [66, 

67].  
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6.3. Erva-de-São João 

Erva-de-São João (ESJ), Hypericum perforatum, tem propriedades diferentes mediante o uso. Por 

exemplo, quando aplicado externamente tem ação cicatrizante, o que pode ajudar no tratamento de 

feridas e queimaduras. Quando ingerida, na forma de infusão ou chá de ervas, pode ajudar a tratar 

febres e situações nervosas [68].   

A ESJ, devido ao seu efeito no Sistema Nervoso Central (SNC), demonstrou ser eficaz no tratamento 

da depressão, ao inibir a recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina. A sua afinidade para o 

ácido gama-aminobutírico (GABA) dificulta a ligação deste aos recetores do GABAA e GABAB, e como 

consequência há uma diminuição da supressão do SNC. Além disso, também possui afinidade para 

recetores da adenosina, serotonina e benzodiazepina [68]. 

Outro mecanismo da ESJ passa por inibir a monoamina oxidase (MAO) e catecol O-metiltransferase 

(COMT), aumentando os níveis de noradrenalina. Estes mecanismos justificam a melhoria dos sintomas 

de depressão verificados em alguns pacientes. Também possui propriedade antibacteriano e anti 

retrovírico [68].   

Apesar dos efeitos benéficos para a saúde, a ESJ pode provocar algumas reações adversas como por 

exemplo: problemas gastrointestinais, reações alérgicas, alterações neuromusculares (tremor, rigidez), 

alterações no estado mental (tontura, desorientação, cansaço.), sedação e boca seca. Também pode 

provocar reações de fotossensibilidade; tal sensibilidade poderá estar relacionada com doses mais 

altas. Outro efeito adverso igualmente importante tem a ver com as interações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas, capazes de influenciar a disposição metabólica de alguns medicamentos, por 

indução de alguns substratos que fazem parte do Citocromo P450. As interações mais comuns são com 

o anticoagulante varfarina, ciclosporina, contracetivos orais, anti retrovíricos, ISRS, anticonvulsivantes, 

digoxina, família dos triptanos, entre outros. Com a indução metabólica o efeito observado será, 

portanto, uma diminuição dos níveis sanguíneos destes medicamentos [68].  

 

6.4.  Passiflora  

Os extratos da planta Passiflora – Passiflora incarnata – são tradicionalmente conhecidos pela sua 

propriedade sedativa, ansiolítica e também como auxiliares no tratamento de distúrbios do sono.  

O chá pode ser consumido uma vez por dia, durante a noite, para evitar a sedação durante o dia [69]. 

Foi realizado um estudo clínico randomizado, a comparar a eficácia do extrato de Passiflora com o 

Oxazepam no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, tendo ambos demonstrados serem 

eficazes. O Oxazepam apesar de ter início de ação mais rápido, acarreta maiores efeitos adversos como 

sedação e sonolência, o que compromete o desempenho no trabalho dos indivíduos administrados com 

este benzodiazepínico. Por outro lado, o extrato de Passiflora não desencadeou efeitos adversos o que 
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leva a crer que as suas propriedades ansiolíticas não induzem sedação e relaxamento muscular, sendo, 

portanto, potencialmente mais vantajoso o seu uso do que o Oxazepam [70]. 

 

6.5. Valeriana  

A parte da valeriana, Valeriana Officinalis, com interesse farmacológico é a raiz. Tem ação depressora 

do SNS sendo, portanto, utilizada para o tratamento de distúrbios de sono. É uma boa alternativa para 

o tratamento da insónia, pois, além de ser barata não apresenta efeitos adversos conhecidos [71, 73].  

“A insónia é uma das queixas mais comuns entre os adultos. Inúmeras pesquisas realizadas relatam 

que aproximadamente 30% – 40% dos adultos tem problemas para iniciar ou manter o sono e 10% – 

15% dizem ter problemas graves de sono. Mas a prevalência de problemas graves e problemas crónicos 

do sono aumentam para 25% nos idosos” [71]. 

Alguns constituintes da planta (por exemplo, os valepotriatos, homobaldrinal, ácidos valerénico e 

valeranona.) apresentaram propriedades espasmolíticas, vasodilatadoras, hipotensivas e 

broncodilatadoras [72]. 

. De um modo geral, a valeriana é amplamente utilizada para induzir o sono e melhorar a qualidade do 

sono, para a ansiedade, agitação nervosa e irritabilidade. “A valeriana pode interferir com a ação de 

outros fármacos depressores do SNC (barbitúricos e benzodiazepinas), pelo que não se recomenda o 

seu uso concomitante com outros sedativos o que pode levar a um efeito aditivo resultando num excesso 

de sedação” [73].  

 

6.6. Melissa  

A folha de erva-cidreira, Melissa Officinalis, contém substâncias que podem contribuir para efeitos 

carminativos, ansiolíticos, calmantes, sedativos/hipnóticos e moduladores de humor, e também para a 

redução da ansiedade. Também demonstrou ser eficaz no tratamento da doença de Alzheimer leve a 

moderada, com efeito benéfico na agitação que os pacientes desta doença sofrem.  

“O extrato de Melissa tem atividade no recetor de acetilcolina com propriedades de ligação nicotínica e 

muscarínica” [74]. 

 

7. Conclusão 

Os suplementos e os medicamentos à base de plantas não vieram substituir uma alimentação saudável, 

nem a medicina convencional, mas sim servir de complementaridade.  

Os produtos fitoterápicos, por serem uma terapia natural, estão cada vez mais a ganhar espaço na 

nossa sociedade pelos diversos motivos mencionados anteriormente, mas principalmente pelo seu 

baixo custo, menor risco de dependência e de desenvolver reações adversas. 
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Entretanto, não podemos confiar totalmente na inocuidade destes produtos, pois, apesar de serem 

naturais, não foram submetidos a ensaios clínicos e toxicológicos, de tal forma que não se conhecem 

todos os efeitos adversos que podem causar.  

Além disso, a falta de conhecimento e despreocupação por parte dos utentes ao tomar o que é “natural”, 

pode potenciar efeitos secundários, pela sua toma desinformada. É, por isso, fundamental consultar o 

médico ou farmacêutico aquando da ingestão de medicamentos e produtos fitoterápicos, pois os riscos 

de interações podem ser graves ou mesmo fatais. 

 

TEMA 2: COVID-19 - Plano de Contingência na Farmácia Avenida 

1. Enquadramento 

“Em dezembro de 2019 foi detetado um conjunto de casos de pneumonia na China, causados por um 

vírus desconhecido. Este vírus, inicialmente conhecido como novo coronavírus (2019-nCoV), foi 

designado, taxonomicamente, como SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), 

sendo que a doença associada é conhecida como COVID-19 (Co- corona; VI – vírus; D – doença)” [75]. 

Ainda existem poucos dados epidemiológicos relativamente ao tempo de incubação e transmissão. O 

que se sabe até então é que há duas formas de transmissão: direta e indireta. A transmissão direta, 

pessoa a pessoa, pode acontecer através das secreções respiratórias eliminadas por quem está 

infetado. A transmissão acontece em contactos próximos, normalmente até 1,8m. A transmissão indireta 

pode acontecer através de “fómites” (superfícies, materiais, etc.) que estejam com o vírus alojado. 

Acredita-se que o vírus possa sobreviver nestas superfícies por algumas horas e/ou dias, se não forem 

desinfetadas. 

O tempo de incubação parece ser de 2 – 14 dias, e os sintomas mais frequentemente apresentados 

são: febre, tosse, dores musculares, cefaleias, fraqueza generalizada e dificuldade respiratória [75]. 

Desde o primeiro caso detetado, o número de casos tem aumentado drasticamente em todo o mundo. 

De 31 de dezembro de 2019 até o dia 31 de maio de 2020 já foram registados 6 038 135 casos e 368 

944 mortes por COVID-19 [77]. 

O impacto da pandemia tem sido diferente de país para país, e a resposta do governo ao combate do 

mesmo tem sido crucial para o seu controlo. Os países na Europa com maiores números de casos são 

a: Rússia, Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. A Itália, por exemplo, esteve por algum tempo como 

o principal foco de transmissão na europa, tendo registado até então 33 340 mortos. O Brasil atualmente 

é um dos países que está a ser mais afetado pelo COVID-19, sendo o 4º país com maior número de 

mortes (28 834 mortos) neste momento [77]. Portugal, até então, está com um total de 32 500 casos e 

1410 óbitos. Apesar do norte do país registar os maiores números de casos, contudo, nos últimos dias, 

Lisboa tem tido um aumento significativo de novos casos [76]. Na imagem que se segue (figura 1), estão 

descritas as etapas que marcaram a evolução do COVID-19, desde Wuhan até Portugal.  
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Figura 1. Representação cronológica de eventos relativos ao Covid-19 [75] 

“As farmácias, pela sua acessibilidade e ampla distribuição geográfica, constituem a primeira linha de 

contacto com a população, não só no dia a dia, mas também numa situação de surto ou epidemia. Por 

este motivo e, também, por serem reconhecidamente espaços de saúde, estão particularmente 

expostas a questões sobre o COVID-19 assumindo, simultaneamente, uma elevada responsabilidade 

perante a sociedade, em geral, e os seus utentes, em particular” [75]. 

Nos dias que se procederam, a FAV começou a adotar as medidas de prevenção, tendo implementado 

oficialmente o plano de contingência para as farmácias, desenvolvido pela ANF, no dia 16 de março de 

2020 

2. Plano de Contingência  

O plano de contingência consiste num conjunto de medidas de prevenção, adotadas por uma 

instituição/organização, que visa diminuir os riscos associados a algum evento que afete o normal 

funcionamento da instituição/organização [83].  A implementação de um plano de contingência é da 

responsabilidade da farmácia, que deve analisar as consequências dos vários cenários possíveis em 

contexto de pandemia. A implementação das medidas necessárias, bem como a definição das 

responsabilidades de cada elemento da equipa da farmácia, devem ser ajustadas aos diferentes 

contextos” [75].  

 

3. Horário de Funcionamento 

Com a equipa dividida, a FAV começou a trabalhar por turnos e ambas as equipas estavam asseguradas 

pela DT e farmacêuticas substitutas. A farmácia passou a estar aberta de segunda a sábado, das 8h30 

às 14h00 e das 15h00 às 21h00, com descanso de todos os colaboradores aos domingos.  
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Assim, uma equipa fazia, por exemplo, das 8h30 às 14h00 (segunda-feira a sábado) e na semana 

seguinte fazia o turno da tarde, das 15h00 às 21h00 (segunda-feira a sábado) fechando a farmácia aos 

domingos. 

A FAV fechava, todos os dias, das 14h00 às 15h00 para a limpeza e desinfeção da farmácia, e troca de 

turnos. A equipa que fazia turnos da tarde também fazia a limpeza e desinfeção da farmácia depois das 

21h00. Deste modo, a equipa nunca se cruzava e garantia-se que a farmácia estava sempre desinfetada 

após o fim de cada turno.  

Na possibilidade de um dos colaboradores da equipa vir a estar contaminado, apenas um dos turnos 

estaria comprometido.  Desta forma, o risco da FAV fechar as portas, no caso de contágio de um 

colaborador, tornar-se-ia bastante menor 

 

4. Medidas de Proteção 

Com a declaração do estado de emergência, dado o elevado risco de contágio do COVID-19, a FAV 

sentiu a necessidade de adotar, de forma imediata, as medidas de proteção recomendadas. Foi enviada 

uma circular interna com orientações para colaboradores, que continha uma compilação das 

informações técnico-científicas mais relevantes sobre o COVID-19 e as primeiras medidas 

implementadas. Esta foi impressa e afixada na zona de armazém, com leitura e assinatura obrigatória 

por cada colaborador. As primeiras medidas de prevenção mencionadas na circular foram as seguintes 

[79]: 

o Lavar frequentemente as mãos. No mínimo a cada 30 minutos, todos os colaboradores, 

especialmente os do atendimento, deverão lavar as mãos, seguindo as orientações dadas no 

anexo “lavagem de mãos”. 

o Quando a lavagem adequada das mãos não for possível, deve recorrer-se ao uso de 

desinfetantes e antisséticos eficazes contra o COVID-19. 

o Lavagem da bata: a bata deverá ser lavada, no mínimo, 1 vez por semana. 

o Higienização das superfícies. 

o Adotar regras de etiqueta respiratória. 

o Desaconselhado o cumprimento de mão ou de beijo aos utentes ou colegas.  

Na casa de banho, à frente do lavatório, foi anexada uma imagem que exemplifica a correta higienização 

das mãos. Foram afixados, na farmácia, cartazes da DGS a alertar os utentes sobre a sintomatologia e 

a explicar em que situações se deve ligar ao SNS24; cartazes com informação sobre como proceder 

perante um caso suspeito e as medidas de segurança que devem ser adotadas por todos que visitam 

a farmácia.  

Outras medidas de proteção adotadas pela FAV, incluem [75]: 

o A suspensão do procedimento de tirar cópias aos cartões das entidades com 

complementaridade (SAMS, SAVIDA, etc.) e as respetivas assinaturas dos utentes. 
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o A disponibilização de uma solução antissética de base alcoólica em locais estratégicos, 

nomeadamente os balcões de atendimento, armazém e escritório. 

o A implementação, a 20 de março, do uso de máscaras de proteção durante todos os 

atendimentos e por todos os colaboradores. As máscaras foram disponibilizadas pela FAV, e 

todas as informações de como usar, tirar e descartar a máscara foram transmitidas a equipa.  

o A divisão da equipa, trabalhando por turnos de manhãs e tardes, consecutivamente. 

o A implementação de procedimentos de limpeza e desinfeção do local de atendimento (balcões, 

teclados, ratos, maçanetas, terminais de multibanco, etc.). 

o A instalação de uma barreira física de acrílico em todos os balcões. 

o A limitação do número de pessoas dentro da farmácia, o qual passou a ser controlado por um 

segurança diariamente, a garantir que apenas 3 pessoas entrassem de cada vez.  

 

5. Serviços Prestados pela FAV 

De modo a diminuir o contato próximo com os utentes, a FAV achou por bem suspender o serviço de 

enfermagem por tempo indeterminado. A medição dos testes bioquímicos e da tensão arterial também 

foram cancelados, de modo a proteger os utentes e os colaboradores. 

Relativamente ao VALORMED, apesar dos riscos associados em receber embalagens vindas de fora, 

este serviço continuou a operar-se durante a pandemia. Adotavam-se os cuidados habituais, de forma 

ainda mais responsável, nomeadamente: garantir que apenas uma pessoa toca na embalagem, evitar 

pousá-la noutras superfícies e, de seguida, lavar e desinfetar imediatamente as mãos. 

 

6. Troca e/ou Devoluções  

Por norma, a FAV aceita trocas e/ou devoluções de produtos sem nenhuma burocracia excecional, mas 

perante a situação da pandemia foi necessário implementar medidas restritivas, de modo a diminuir os 

riscos de contágio. De uma forma geral, a FAV deixou de realizar as trocas e/ou devoluções; esta 

informação constava na fatura entregue ao utente no momento da venda. No entanto, havia exceções 

para produtos que tenham sido vendidos nas seguintes condições: 

o Fora de validade; 

o Por engano de colaborador (troca do produto na receita); 

o Produtos que tenham originado reações adversas suscetíveis de notificação ou alergias; 

o Produtos não conformes (embalagem danificada, produto alterado, etc.) 

Nestas circunstâncias específicas, após a devolução do produto, este ficava de quarentena por 48h e 

só depois é que retornaria ao stock. 
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7. Venda de Medicamentos Rateados 

“O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas que os doentes 

apresentam e tem como objetivo proporcionar alívio e maior conforto aos doentes. À data, considerando 

o conhecimento científico atual e as recomendações da OMS, encontram-se em investigação, algumas 

estratégias terapêuticas apontadas como potenciais candidatos terapêuticos” [84]. 

Em muitos países, os médicos estão a utilizar medicamentos que não foram aprovados para esta 

doença, para tratar os doentes com COVID-19. O uso de medicamentos para indicações ainda não 

aprovadas por uma autoridade reguladora nacional de medicamentos, é considerado um uso off-label.  

Esta utilização é eticamente aceite, quando não existe tratamento disponível, nem vacina. Por acarretar 

alguns riscos, esta decisão deve ser avaliada pelo médico e as autoridades reguladoras [85]. 

7.1. Paracetamol/ Ibuprofeno 

Com a declaração do estado de emergência houve uma corrida desenfreada das pessoas às farmácias. 

De modo a prevenir a rutura do stock destes medicamentos e garantir uma correta distribuição por todos 

os utentes, a FAV passou a racionar a dispensa de todas as formas de apresentação do paracetamol e 

ibuprofeno. Foram implementadas de imediato as seguintes medidas: 

o Todas as formas de apresentação do paracetamol e ibuprofeno sujeitas a receita médica 

passam a ser dispensadas apenas com a apresentação da mesma; 

o As formas não são sujeitas a receita médica, limitam-se à dispensa de uma unidade por pessoa. 

Durante a fase da mitigação do vírus e com os números de casos a aumentar, por forma a evitar o 

encaminhamento de utentes para o médico, por causa de uma receita médica, a FAV alterou a norma 

relativamente a dispensa do paracetamol e ibuprofeno. Passou a ser feita a dispensa de todas as 

apresentações de paracetamol e ibuprofeno sujeitas a receita médica, sem apresentação da mesma. 

Porém, com limitação de uma embalagem por utente de modo a garantir uma correta distribuição destes 

medicamentos aos utentes. 

 

7.2. Hidroxicloroquina/ Azitromicina 

Aquando do uso off-label de um medicamento, a ONU alerta que “devem ser evitados os stocks 

desnecessários e a criação de escassez de medicamentos aprovados, necessários para o tratamento 

de outras doenças” [85]. 

Existem já ensaios clínicos a decorrer, para a investigação do uso da hidroxicloroquina e azitromicina 

no tratamento do COVID-19. No entanto, os resultados obtidos ainda são muito limitados e 

inconclusivos, não tendo havido efeitos benéficos demonstrados para o tratamento da doença [86]. 

A hidroxicloroquina (também conhecida como sulfato de hidroxicloroquina), vendida sob o nome 

comercial de PLAQUINOL®, está autorizada para o tratamento da malária, doenças autoimunes (lúpus 

eritematoso, artrite reumatóide, etc.) e uso off-label no tratamento de infertilidade.   
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Um dos efeitos adversos graves da hidroxicloroquina é o risco que está associado a problemas no ritmo 

cardíaco, podendo ser exacerbados aquando do uso concomitante de medicamentos com atividade 

adversa semelhante, como por exemplo, a azitromicina. Recentemente, estudos relataram que a as 

altas doses de hidroxicloroquina, bem como as suas associações com azitromicina, podem causar 

efeitos adversos graves ou mesmos fatais. Para além do seu efeito colateral a nível cardíaco, pode 

também causar hipoglicemia, convulsões e toxicidade hepática e renal [86]. 

Assim, a dispensa do PLAQUINOL® só é permitida mediante a apresentação da receita médica válida. 

Aquando da apresentação da receita médica, independentemente do número de embalagens prescritas, 

só é possível a dispensa, no máximo, de duas embalagens por receita médica. Além desta medida, de 

forma a garantir que este medicamento chega aos utentes certos: utentes com lúpus eritematoso, artrite 

reumatóide e tratamento de fertilidade. A DT foi verificar o histórico de vendas deste medicamento nos 

últimos seis meses, criando assim uma lista de utentes que fazem esta medicação, de uma forma 

habitual, e que possam vir a precisar deste medicamento para as situações em cima mencionadas. 

Relativamente à azitromicina de qualquer laboratório e forma farmacêutica (comprimidos ou suspensão 

oral), a dispensa só é permitida com apresentação da receita médica.  

“O uso indevido e sem indicação médica de antibióticos poderá contribuir para o aumento das 

resistências aos antibióticos com efeito negativo para a saúde pública” [84]. 

Portanto, a FAV tornou expressamente proibida a venda destes dois medicamentos sem receita médica. 

Como farmacêuticos, é crucial a adaptação de medidas que visam assegurar a saúde publica e o direito 

do acesso aos medicamentos. Assim, a dispensa rateada adotada pela FAV, surgiu no sentido de 

garantir uma utilização racional e uma distribuição equilibrada dos medicamentos.   

 

8. Conclusão 

Com o desenrolar da pandemia, o meu segundo projeto acabou por ser interrompido bem como o meu 

plano de estágio. Tive a opção de interromper o estágio a 2 semanas de concluir, no entanto, com a 

aprovação da DT preferi ficar na farmácia e concluir o estágio. A minha segurança foi sempre garantida, 

como dos demais colaboradores da FAV.  

O farmacêutico, como profissional de saúde, tem um papel fundamental no combate desta e de qualquer 

pandemia. Somos o primeiro contato com os utentes no sistema de saúde, e somos nós a quem eles 

recorrem para melhor se informarem.  

Estivemos em constante atualização acerca do COVID-19, de tal modo que as informações transmitidas 

aos utentes fossem sempre verídicas e fundamentadas com base científica. Desta forma, o nosso 

aconselhamento, passa por explicar a sintomatologia do vírus, os cuidados a ter, o incentivo para 

ficarem em casa e o distanciamento social quando o anterior não é possível, a lavagem e desinfeção 

das mãos, o uso apropriado das máscaras e o dever de cada um como agente de saúde pública nesta 

luta.  
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Nós somos uns dos principais intervenientes responsáveis por educar os utentes, antes de se tornarem 

mais um caso confirmado. O nosso dever vai ainda mais além, no que toca à saúde mental dos utentes 

durante a pandemia. Limitamos imensas idas desnecessárias aos hospitais, informamos e acalmamos 

psicologicamente os utentes que visitam a farmácia.  

Ter decidido continuar o estágio no ápice da pandemia, foi emocionalmente e fisicamente exaustivo, 

mas, acima de tudo, contribuiu para o meu crescimento como profissional de saúde e como ser humano.  
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1. Introduction 

From September to December of 2019 my internship took place in an autonomous province in the 

northernmost Italy, called Alto Adige. During the First World War this region was part of the Austria-

Hungarian and became part of Italy at the end of the war. This small history allow us to understand their 

peculiar way of living, identifying themselves as Italian and German being and a bilingual speakers. The 

province has a total population of 530.000 inhabitants.  

The reform, which took place in 2007 made possible the establishment of a single health agency ‘Azienda 

Sanitaria’ (AS), the province of Alto Adige is divided into four ‘Comprensori Sanitari’ that together 

correspond to the public former health care of the province. The ‘Azienda Sanitaria Dell ‘Alto Adige’ with 

its four comprensori: Merano, Bolzano, Bressanone and Brunico are all united for the same purpose: 

achieve a good and efficient levels in healthcare [2]. 

The budget of the province is currently around five billion euros per year based on taxes collected in Alto 

Adige, of this tax revenue the 9/10 remain on the provincial territory, while the remaining 1/10 is 

transferred to the national central administration in Rome. So, this makes the province completely 

autonomous with higher expenditure for the health service than the rest of Italy. It has specific rules and 

their own health system, Azienda Sanitario dell ‘Alto Adige, financially supported by the province and not 

by the state unlike other Italian regions [3]. 

 

2. Ospedale Franz Tappeiner and the Pharmaceutical Service 

The hospital which hosted me during this experience is the Ospedale Franz Tappeiner also known for 

Krankenhaus Franz Tappeiner in German. It is in the city of Merano, the second largest city in the 

province, and it is the main hospital of the comprensorio di Merano. It is a small hospital with two buildings 

an old part and new one, it has approximately 450 beds that has been decreasing over the past years in 

order to reduce the expenditure. The ‘Servizio Farmaceutico’ is in the new building in the zero-floor 

constituted with six pharmacists, four working full-time and two as part-time [1, 2, 6]. They work as a 

team but each one of them oversee an activity The hospital pharmacy director is Dr. Barbara Battistini 

that was also my mentor during my internship, she is in charge for the distribution of the psychotropic 

and stupefacient drugs and for all the other issues related to the administration of the hospital pharmacy. 

Dr. Doris Vinatzer, the substitute of the pharmacy director, oversees the pharmacovigilance and the 

vigilance of medical devices. Dr. Florian Vigl oversees the galenic production, the Dr. Renate Planer and 

Dr. Marina Zizevskikh work as a part-time in the directly distribution, and the Dr. Sara Tedesco that has 

arrived recently help with the galenic production and sometimes with the directly distribution. Almost all 

of them has the specialization in the hospital pharmacy, the specialization process is quite different 

related to Portugal where the Ordem dos Farmacêuticos has the college of specialization. In Italy in order 

to get the specialization, after the master’s degree in pharmaceutical sciences, you apply for the 
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specialization in the university for four years. In this Province they apply mostly for the University of 

Padova, and the course of specialization is divided between the theory and training but with greatest 

incidence in the training part. Also, the pharmaceutical team of the hospital count with the hand of a 

nurse, Klaus Wohlgemuth, specialized in aromatherapy and who prepares the nonsterile galenic 

products. The SF dispense medicines, medical devices and diagnostic kits to the hospitals of Merano 

and Silandro, health centers, directly distribution to the outpatients, home care and to 30 retirement 

homes with 1000 patients. 

The hospital has two laboratories for galenic productions: nonsterile galenic laboratory, located in the 

zero floor and sterile galenic laboratory in the first floor where the oncological day hospital unit is. In the 

both galenic laboratories the activities made by the nurse in the nonsterile galenic laboratory and the 

activities related to the preparation of cytostatic made by the laboratory technicians are always under 

the supervision of a pharmacist. Also, in the zero floor there is the warehouse that supply the medicines 

to the directly distribution for the outpatients and in the minus two floor is located the big warehouse that 

supply the whole hospital with all the medical devices, drugs and infusion in big volumes. Despite the 

different floor locations, for the informatics view there is only one warehouse which is organized and 

maintained by workers called magazziniere. The warehouses are equipped with alarm and temperature 

control. The title of pharmacist technician does not exist in Italy, therefore, every time that I mention 

technician, I am not referring to the pharmacist technician but to laboratory technician. 

 

3. Criteria classifications by the Agenzia Italiana Del Farmaco (AIFA) 

AIFA is the public national authority that regulates the medicine activity in Italy. It operates with 

autonomy, transparency and cost-effectiveness under the direction of the Ministry of Health and the 

supervision of the Ministry of Health and the Ministry of Economy. Its main aim is to ensure the access 

to the medicines and their safe and appropriate use. It also ensures the national unity of the 

pharmaceutical system in agreement with the Regions/Provinces of Italy; the assurance of innovation, 

efficiency and simplification of registration procedures. It has a strengthen relations with agencies in 

other countries, the European Medicines Agency (EMA) and other international corporations.  

In order to understand how the hospital pharmacy works, it is important to understand how the drugs are 

classified by AIFA over the reimbursement. So, a prescription might have one of those following: 

o Fascia A – are essential drugs and also for chronic and disabling diseases, usually their costs 

are covered by the National Health Service (SSN), which in this case by the Provincial Health 

Service (SSP) ‘Servizio Sanitario Provinciale’, however in some cases the ticket are payed by 

the citizen; 

o Fascia C – the prices of those drugs are fully covered by the patient. 

o Fascia H – are drugs that are only used in the hospital and covered by the SSN/SSP. 

o Farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA – it is supported by a computer system that makes 

possible the access to treatment in a uniform way throughout the national territory, and 
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monitoring the whole regulatory and scientific part of the medicine in accordance with the 

reimbursement rules defined by AIFA. Those drugs are only prescribed by specialist doctors and 

before their pharmacy dispense the prescription is subjected to an expenditure control by AIFA 

through the computer system, the aim is to guarantee the appropriate prescription and the 

agreement to the reimbursement by SSN/SSP. Per example, anticancer drugs, orphan drugs, 

and other type of drugs limited to certain cases or pathologies [8]. 

o Farmaci soggetti a Note AIFA – the Notes AIFA are the regulatory tool that defines the 

therapeutic and prophylactic use for which a certain drug can be reimbursed by the SSN/SSP.  

Through the Notes, AIFA identifies among all the indications for which the drug is authorized, 

those for which the SSN/SSP can recognize its use and reimburse the expenditure. In this way 

the therapeutic choices are oriented towards better efficacy, safety and proper use of medicines. 

Currently there are 34 Notes AIFA and the prescriber must write the respective note along with 

the prescription to guarantee that the patient respects the medical condition mentioned in the 

note for the drug prescribed. If the doctor prescribes a drug for the wrong medical condition, he 

pays the price of the drug himself as an act of damage to the health service.  

o Piano Terapeutico (PNT) – it is a selection of therapeutic medicines approved based on 

scientific evidence available (in terms of effectiveness, risk profile and economic sustainability). 

It is an essential tool to guarantee an appropriate prescription based on the reimbursement rules. 

The PNT helps to lower the hospital admissions and the appointments with the doctor specialist, 

once the specialist sees the patient, does the prescription and the Piano Terapeutico for six 

months or one year. That means the patient can be able to take the medicines during that 

amount of time prescribed by any regular doctor. 

 

4. Organization and management of pharmaceutical services 

4.1. Economic Resource Management 

The health care system in Italy is a regionally based national health service known as Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN). Since 2000, all forms of participation by patients receiving medical treatment have 

been abolished, so there are no tickets and medicines are either totally free of charge or completely 

payed, like for the drugs of Fascia C [14]. 

The ticket represents the way, by law, the patient contributes or “participate” to the cost of the health 

services they receive. It is a regional regulation which makes it different from each part of the country. 

For the purchase of drugs of Fascia A, the patients pay a ticket of two euros per package. There is 

exception made to the patients with rare disease, children, elderly, invalids and pregnancy. The patients 

with chronic disease pay one euro per each prescription which contain a maximum of six packages 

related to the chronic condition. This prescription guarantees six months of therapy because in Italy the 

size of the drug’s packages is usually for one month of treatment.  
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4.2. Biosimilar Drugs 

Those are drugs which has similar quality, efficacy and safety to biological reference drugs and not 

subject to patent coverage. A biosimilar is approved by EMA when it has been demonstrated through a 

“comparability exercise” whereas such natural variability and differences with the reference drug do not 

affect its safety and efficacy, any differences between the biological drug and its biosimilar must not be 

clinically relevant [10].  

Based on this definition, AIFA says that biosimilar are interchangeable with the corresponding reference 

drug (switch), for patients who will undergo the therapy for the first time and for those already in therapy. 

The biosimilar drugs are an additional therapeutic option compared to its reference drug and allows the 

treatment of a greater number of patients by ensuring better health with equal resources. They can be 

from Fascia H (only used in the hospital) like infusion monoclonal antibodies (rituximab, trastuzumab, 

bevacizumab etc.) or Fascia A like Glargine insulin and the anticoagulant Enoxaparin (Low Molecule 

Weight Heparin). Its availability creates competition with the reference drugs and is therefore an 

important factor. They are a cheaper therapeutic option for the SSN/SSP, producing important 

implications on the possibility of treatment and access to therapies with a high economic impact. Per 

example: in 2017 the reference drug of Adalimumab, sold under the brand name HUMIRA®, costed the 

hospital around 424€ per package and then with the introduction of the biosimilar in the market in the 

beginning of 2019, its price was around 260€ per package. But the choice of prescribing or not a 

biosimilar it is up to the doctor. 

 

5. Distribution system 

The Art. 8 legge 405/2001 has introduced the ‘direct distribution’ as an alternative way of distributing 

medical products compared with the conventional distribution. This distribution method provides the 

purchase of high-consumption medicines by the public and their dispensing is made in two different ways 

[13]. 

- By the public health facilities to patients for the first cycle of therapy, in discharge from 

hospitalization, or following specialist outpatient visits or to patients who need regular monitoring. 

This system of dispensation does not have an exclusive effect of containing expenditure, but, 

above all, has the aim of clinical safety of the patient and the guarantee of the therapeutic 

continuity and the right use of medicinal products; 

- On the behalf of the AS the hospitals purchase the medicines and deliver to the wholesaler in the 

province, based on a specific agreement those medicines are given to the community pharmacies. 

Those pharmacies receive a fee from the ‘Azienda Sanitaria’ (around six euros per prescription) 

for the services provided. This agreement allows who are suffering from chronic illnesses and who 

therefore require continued pharmaceutical assistance to obtain medical supplies from community 

pharmacies, the conventional distribution. Without mentioning how this policy address the 
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economy of the community pharmacies: helping them to increase their income in order to avoid 

bankruptcy and reducing the possibility of pharmacy closures.  

The hospital has an intern pharmacy for the direct distribution that delivers medicines, medical devices, 

parenteral nutrition and vaccines anti-influenza. The service is provided to the: discharge patients, home 

care patients, retirement homes, patients with cystic fibrosis and rare diseases (epidermolysis bullosa, 

mucopolysaccharidoses, etc.), local health centers that are part of comprensorio di Merano (Silandro, 

Val Venosta, etc.) and for the hospitals units. Its knowing that hospitals can purchase medicines cheaper 

than the extern pharmacies so this a great way to give a good health care in a smart economic way. 

They have three software that support the distribution: 

o Gallery® – is a commercial data base software with all the pharmaceutical products that are 

available in the SSN/SSP, it gives you a quick and easy access to any medicine, with complete 

and very update information related to them (Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system, posology, contraindications, 

interactions, pharmacokinetics etc.) 

o GPI® – is the magazzino software that helps the management of stock, it controls the input and 

output of all the pharmaceutical products inside the hospital; it can also be used to make orders 

and bills payments. 

o Eusis magazzino® – is a part of the GPI system that supports the directly distribution, used for 

the scanning of the prescription and the barcode of the drugs. After scanning the prescription, 

the computer system opens the list of drugs prescribed in red color, while scanning the barcode 

they become green which means that it matches with what the doctor prescribed. In case of 

adding a different drug or one that was not prescribed at all, the system will ask whether you 

want to keep forward adding those drugs or not. Also, it tells you if the prescription has been 

already used once. The informatics system works great as regards the support for an easy 

access of information related to the drugs (gallery) and the help in limit the errors while 

dispensing drugs. 

o Eusis richieste® – where the orders from the hospital units are made. 

 

5.1. Directly distribution to the outpatients: 

The directly distribution is mostly to the patients that come by themselves to purchase the medicines, 

called outpatients. The patients who just got their hospital discharge usually their first round of medication 

is free of charge, therefore the medicines dispensed in the shop belong to the Fascia A or Fascia H. It is 

almost the same procedure as the community pharmacy, with a little bit more of control when it comes 

to medicines controlled by AIFA, ‘Farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA’, as SATIVEX®, which is also 

classified as narcotic and psychotropic agent. As example of SATIVEX®, the prescription can only 

contain one package of the drug per time, the doctor shall attach the respective note along with the name 

of the drug in the prescription and the dispensing must be validated by AIFA each time. In this case the 
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dispensing is also registered in the stupefacient book. Also, when the patients come to the hospital for a 

doctor’s appointment and if they are very ill where they are unable to leave the units, their prescription 

are sent by the pneumatic mail to the pharmacy. Then the dispensing process is done, following for the 

packaging and the activation of the transport system of the hospital. Automatically the nurses can see 

that the medicines are ready, they come personally to the pharmacy and take them.  

The role of the pharmacist here is to prepare the package and make sure to deliver them to the right 

nurse/unit where the patient is. 

 

5.2. Distribution to the hospital units: 

The ‘Azienda Sanitaria dell' Alto Adige’ has a ‘Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale’ which is a 

list containing all the medicines available in the warehouses and dispensed in the pharmaceutical 

services to the seven hospitals of the province. All the orders made by the hospital units from the 

pharmaceutical service are electronically and based in the list of the ‘Prontuario Terapeutico’ (PT). 

However, each unit has a smaller list containing only the drugs necessary for the healthcare they provide. 

 The orders from the units arrives electronically, the dispensing is done and then processed by a group 

of people responsible for the delivering of the drugs and medical device in the hospital. It is taken to the 

units by a transporter. Sometimes doctors prescribe drugs that are not in the PT which means they are 

not in the warehouse of the hospital pharmacy. Those orders are different than the usual ones that comes 

from the units and they cannot be done electronically. The pharmacist alongside with the doctor discuss 

the situation and decide whether the drug can be substituted with an equivalent or not. If the final decision 

is not in favor for the substitution of the drug, the pharmacist decide to buy the drug from the wholesaler 

or from the pharmacy industries.  

 

5.3. Distribution to the health centers: 

The distribution to the local health centers that are part of the ‘comprensorio di Merano’ works in the 

following steps: the prescription arrives by email to the pharmacist, the package is prepared and the 

village/city name is written outside the package to make the organization easier and to avoid mistakes. 

The pharmacist takes the packages to the warehouse, in the end of the day there is a driver that take 

them and delivers to those villages/cities. The driver goes every day which provide access to the 

medicines in the real time. 

 

5.4. Distribution to the home cares: 

The home cares, called in Italian ‘Assistenza Domiciliare Integrata’ (ADI), has a quite different dispensing 

process because the prescription has not barcode to be scanned. The order must be introduced manually 

and then packed. The list of pharmaceutical products for the home cares are very extensive and it might 

include Fascia C drugs like benzodiazepines, laxatives, mucolytic and Over the counter (OTC) drugs if 
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prescribed by the doctor. Sometimes the medicines are delivered to the patients when it is for the local 

centers of the Comprensorio or can be personally taken in the pharmacy.  

During my experience in the directly distribution I had the possibility to do everything I have mentioned 

above: the distribution to the outpatients with fibrosis cystic and rare diseases, to the home cares, to the 

units, to the local health centers, the dispensing of medical devices, parenteral nutrition and the anti-

influenza vaccines. I have spent nearly most part of the internship in the directly distribution which helped 

me develop and improve many professional competencies that I needed to become a pharmacist. 

 

6. Medical Devices 

Medical devices are required for prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of diseases [15]. In 

the Ospedale di Merano their dispensation takes place in the pharmacy of directly distribution like others 

pharmaceutical products. The patient itself or the responsible arrives at the pharmacy and give the 

respective name, the boxes containing the medical devices are prepared in advance and organized in 

the warehouse (in the same floor as the directly distribution pharmacy) with the initial names of the 

patients to ensure the safeguarding of their privacy. After that, the person in charge of taking the medical 

devices shall sign the paper confirming that it has been delivered. 

The purchasing of medical devices requires a control in order to respect the European Union (EU) rules 

for public purchase, to decide what and why of buying a product. The pharmacist does the requirements 

criteria for the medical devices and based on those criteria the quality will be assessed and scored for 

further purchasing. When the industry sends the products samples to be assessed the pharmacist should 

not be in the committee of the quality control, only the users can be part of that. The pharmacist role is 

to oversee the preparation of the requirements criteria as the professional who knows and understands 

about the legislation.  

Therefor the products with the high score and best prices are the ones that will be purchased, in case of 

purchasing the expensive one it shall be justified. All this procedure of preparing the requirements 

criteria, assessment and score must be made with description based on the EU rules for public purchase.  

During the internship I had the opportunity to be present in an assessment and score session with my 

mentor, the pharmacy hospital director, nurses and doctor. As I said earlier, the pharmacist should not 

be present in this session, but the nurses requested the presence of the Dr. Barbara to help them with 

this issue. The industry has sent few samples of medical devices to be assessed, Dr. Barbara first read 

out loud the requirement criteria for the product, and then the nurses unpacked the boxes one by one 

and each one in its own time. On a careful observation of the product while touching and testing the 

mode of use, the nurses scored them. There were a few situations when the medical devices sent by 

the industry did not respect the requirements criteria and it was all register and justified what exactly was 

requested and what was sent.   
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7. Generic Drugs 

EMA defines generic drugs as ‘’a medicine that is developed to be the same as a medicine that has 

already been authorized. Its authorization is based on efficacy and safety data from studies on the 

authorized medicine. A company can only market a generic medicine once the 10-year exclusivity period 

for the original medicine has expired’’ [9]. 

A different statement shall be made for the medical products “branded” for which the corresponding 

generic exist in the market. A generic or equivalent drug is a product with the same composition, 

pharmaceutical form, route of administration, the method of release and therapeutic indications in 

comparison with the “branded” drug. If the patient asks for the “branded” instead of generic, he will have 

to pay the difference between the price of the product requested and the reimbursement price of the 

generic. There is a List of Transparency by AIFA, which is updated monthly, containing the maximum 

price of generic drugs. The difference payed by the patient that I have mentioned above is between the 

“branded” price and the price stipulated by AIFA in the List of Transparency.  

But there is also an exception for some antiepileptic drugs (levetiracetam, duloxetine etc.) and for 

Tacrolimus an immunosuppression drug used to lower the risk of organ rejection after a transplant. If the 

doctor prescribes one of those drugs there is not differenced to be payed if the patient had been in the 

treatment for some time, but if it is prescribed for the first shall be used generic. 

This situation only applies for the community pharmacies where the pharmacist can decide to dispense 

it or not. In the directly distribution in the hospital pharmacy they have the same packages of drugs as in 

the community pharmacies, not bulk-packages, but they only have one brand of each drug in the 

warehouse and usually the cheapest one. The dispensing is based on what was prescribed by the doctor, 

they do not deal with the money because the ticket is paid in advance at the ticket office. So, it is not up 

to the patient to decide.  

 

8. Controlled Medicines  

8.1. Narcotic and psychotropic  

There is a huge discipline and control over the narcotic and psychotropic medicines, the regulation and 

supervision of any activity related to their production, distribution or purchase for any purpose must be 

justified. They are classified in a chart from A to E, based on the pharmacology, toxicology and risk of 

dependence related to a pharmaceutical form containing the active substance. Therefore, the legal 

procedure of dispensing might be different from each chart [16]. 

As required by law, those drugs are stored in a locked room where only the pharmacists have access to 

it. The prescription is very specific, and it shall be submitted in triplicate: one for the hospital unit that 

received the medicines, and the other two are kept in the warehouse. In the hospital the delivering takes 

place on Tuesdays and Fridays, the nurses or doctors come to the department of pharmaceutical service 

to take the medicines, they should sign the original document and write their matriculation number to 
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confirm the reception. Afterwards, the pharmacist must do the check-out registration of the drugs 

dispensed in the registry book of psychotropic drugs and sign it as well. The stock must be regularly 

verified with this class of drugs and it is up to the pharmacist to do this work. Besides controlling the 

stock, the pharmacist does the units control as well. The pharmacist checks the narcotic and other drugs 

which is in the stocks in the hospital units, and also the storage condition (temperature, expiration date, 

etc.). 

I had the opportunity to do this verification twice, to count each drug inside the stock and confirm with 

the quantity registered in the psychotropic book. The numbers registered in the book should be evenly 

with the drugs inside the stock. To conclude the control process, the pharmacist who did the verification 

should sign a list containing also previous control, as an intern I could not sign that list, so my mentor did 

it.  

 

8.2. Blood Derivatives 

Blood derivatives are medicinal products produced from human blood or plasma from voluntary 

donations. One example of the blood derivative is the albumin, a plasma protein produced by liver cells, 

which plays a role as a coagulation factor and human immunoglobulin. Its prescription is controlled in 

order to reduce the risks associated with their misuse [17]. 

Therefore, the dispensing of albumin requires a personalized request containing the information of the 

patient (name, birth date, weight, hospital unit, albuminuria and proteinuria values), following of the 

misuse and the therapeutic indication of albumin. In the end of the request the pharmacist shall right the 

batch number given and sign it. The hospital has the blood-plan: where the blood is collected in the 

hospital of the AS and given to the industries. Therefore, they receive blood derivatives like albumin, 

Intravenous Immunoglobulin (IVIG) or coagulation factors made from local donors which allows a 

considerable reduction in the expenditure and in the risk associated.    

 

8.3. Antibiotics 

The antibiotic resistance occurs naturally over time, usually through genetic changes. However, the 

misuse and overuse of antibiotics in humans and animals has given rise to an increase in the bacteria 

resistance to antibiotics. The phenomenon of antibiotic-resistance it is now a public health problem 

emerging and spreading globally, as it causes an increase in the mortality, lengthier stays in hospital and 

therefor, high health care cost [18, 19]. 

The aim to control the dispensing of the new antibiotics in the hospital, is to restrict their use only for 

specific cases. It also requires a personalized request to guarantee that their prescription is done by 

doctors, that they are taken for as long as necessary and at doses prescribed exclusively for the 

treatment of infections caused by bacteria [18, 19]. 

‘‘For that reason, WHO in 2017 introduced the Access, Watch, Reserve (‘‘AWaRe’’) classification of 

antibiotics in its Essential Medicines List. The classification is a tool for antibiotic stewardship at local, 
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national and global levels with the aim of reducing antimicrobial resistance’’ [19]. In the group of reserve 

antibiotics, intended for the hospital use, like: ceftolozane-tazobactam, sold by the brand name 

ZERBAXA®, and ceftazidime-avibactam, by the brand name ZAVICEFTA®, both a third generation of 

cephalosporin and also Linezolid etc. Those antibiotics have activity against a wide range of infections 

while also showing lower resistance potential, this class should be reserved for treatment of confirmed 

or suspected infections due to multi-drug-resistant organisms [18, 19]. 

 

9. Pharmacovigilance 

‘‘Pharmacovigilance is the science and activities relating to the detection, assessment, understanding 

and prevention of adverse effects or any other medicine-related problem’’ [22]. 

In the province of Bolzano, they have one main responsible for the pharmacovigilance of the whole 

province and four regionals, one for each comprensorio. In the hospital of Merano the responsible is Dr. 

Doris Vinatzer. The complaint about an adverse drug reaction or an absence of pharmacodynamical 

effect can be done by any citizen or a health care professional. The process can be written in an e-mail 

or fax; or filled directly in an online site vigifarmaco.it and send to the regional responsible pharmacist. 

When the pharmacist receive the complaint she must validate the information found; confirm if the 

suspected drug is available in the market and transcript the adverse effects described in the email or 

application to the terminology MEdDRA, which is a ‘‘rich and highly specific standardized medical 

terminology to facilitate sharing of regulatory information internationally for medical products used by 

humans’’ [24]. Then the pharmacist in order to register the complaint needs all the following information: 

identified patient; the intake of a drug with an active substance; an adverse effect or absence of it and 

the contact of a citizen or health care professional to reach out for. That information allows to relate the 

drug to the respective adverse effect, only then to be introduced in the national pharmacovigilance data 

base. 

After the conclusion whether exist a possible association between the adverse event and the suspected 

drug, AIFA may proceed with the suspension or revocation of the AIC already given, detention of the 

products or only modification of the illustrative sheet. The regional center of pharmacovigilance collects, 

manage and analyses the complaint following for a review and assessment by the national 

pharmacovigilance center. All reports of suspected adverse effects collected in the National 

Pharmacovigilance data base are send to Eudravigilance (European Union Drug Regulating Authorities 

Pharmacovigilance), a data base from EMA with all information about medical products accessible to 

the public.  

From Eudravigilance all reports are then transmitted also to the world data base of WHO, therefore 

shortly after the alert has been issued it becomes available to all international pharmacovigilance 

regulatory authorities [20 – 25]. 

I did not have any closer experience from this field but from the conversation I had with Dra. Doris 

Vinatzer, in the role of the pharmacist responsible of the pharmacovigilance and Medical Devices 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/pharmacovigilance
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vigilance of Comprensorio di Merano, I could be able to understand the pharmacovigilance procedure 

and what is her job as a pharmacist.  

 

10. Galenic Production 

10.1. Cytostatic drugs 

In the Comprensorio di Merano all the sterile injectable drugs (anticancer drugs, monoclonal antibodies, 

analgesic drugs etc.) are produced inside a sterile isolator (ISOCYTE 1) where the grade A (local zone 

for high risk operations) for aseptic environment is guaranteed for the manufacture of sterile medicinal. 

Also, the laboratory has a laminar air flow, grade B, for aseptic preparation and filling but despite its 

flexibility to work, it is only used in case of emergency when the isolator is not working. Entry into the 

grade A area by operators should be minimized, its various components and tools can be transferred 

easily inside and outside of the isolator and it is done without breaking of the containment. After the 

patient’s cancer treatment is established by the physician, all the health professionals involved in this 

procedure: the pharmacist, physician and laboratory technicians must cooperate actively to ensure the 

efficiency and safety of the drugs from the prescription to its deliver to the hospital units and patients. 

For the labor activities organization, they use the software Cato® that manages the preparations 

protocols of the treatment (patient; drug volume; drug batch number etc.) and also allows the dialogue 

between the physician, pharmacist, technicians and nurse. The pharmacist responsible for the galenic 

preparation or other substitute validate the order and then the technicians prepare it. The prescriptions 

arrive four days before the treatment day, giving time to organize everything and sterilize the products. 

Per year is estimated a production of 11000 of sterile drugs. 

 

10.2. Robotic Chemotherapy Drug Compounding System 

I had the pleasure to witness the compounding of cytostatic drugs made by the robot ‘APOTECAchemo’ 

in the main hospital of Bolzano which has 900 beds. With APOTECAchemo, the patient’s cancer 

treatment is guided out as follows: the oncologist prescribes, the pharmacist monitors, the laboratory 

technician performs the instructions of the robot and the drug is returned to the nurses to be administered 

to the patient. In the oncology pharmacy of the hospital of Bolzano the compounding is made at the same 

day of prescription, the physician and pharmacist both have access to the software system where the 

prescription is done. Once the robot automatically receives orders and before it begins to process them 

the pharmacist must validated them first. The patient receives a chemotherapy preparation for which 

quality is assured, the two professionals work together in harmony based in their field: the doctor 

analyses the pharmacology for the treatment and the pharmacist guarantee the quality and safety from 

the calculation, dilution, and preparation to the final product packaging [26]. 

I witnessed the compounding of one of the taxine alkaloid, PACLITAXEL® 6mg/ml (Accord), a 

semisynthetic derivative from Taxus baccata used in the treatment of breast cancer and ovary carcinoma 



 
 

12 
 

etc.; the semisynthetic derivative of podophyllotoxin, ETOPOSIDE® 200mg/10ml (TEVA) and 

GEMCITABINE®. I was very amazed with the high advanced technology of the APOTECA robot in its 

many dimensions such as patient and operator safety, automated record keeping, cost reduction, risk 

management and pharmacist efficiency. 

 

10.3. Parenteral Nutrition 

‘’Parenteral nutrition (PN) or Total Parental Nutrition (TPN) is intravenous administration of nutrition, 

which may include protein, carbohydrate, fat, minerals and electrolytes, vitamins and other trace 

elements for patients who cannot eat or absorb enough food through tube feeding formula or by mouth 

to maintain good nutrition status’’ [27]. 

Nutrition support is a medical treatment used in patient who cannot meet their nutritional requirement by 

enteral intake and who are able to receive therapy outside an acute care setting. So, TPN is performed 

to the patients with prolonged gastrointestinal tract failure that prevents the absorption of adequate 

nutrients to sustain life. There are a wide variety of TPN bags on the market that can be classified 

according to different volume of preparation, different energy input, different composition and therefore 

different routes of administration. The so-called standard bags can meet most of the therapeutic needs, 

however, for some patients with special nutritional needs it is necessary to set up a personalized TPN 

bags for this purpose (especially newborns and preterm birth) [27].   

This activity is completely assigned to the hospital pharmaceutical service and in the hospital of Bolzano 

there is a unit specially dedicated to this activity. The core nutrition support team (NST) consists of a 

physician, nurse, dietician and pharmacist to optimize the effectiveness, quality and safety of the 

treatment. In the hospital of Bolzano, the prescription of artificial nutrition therapies is specific 

competence of doctors of the Dietary and Nutritional Service, except for some exceptions. The role of 

the pharmacist involves the prescription validation, the quality and safety of the preparation while the 

laboratory technicians prepare the artificial nutrition bags, under its supervision.  

 

10.4. Nonsterile Galenic 

The nonsterile galenic products are made by a nurse, Klaus, under the supervision of the responsible 

pharmacist. According to the Good Manufacturing Practices (GMP) of medicines it is required from the 

pharmacy to have a structural, equipment, human, organizational resources and an efficient 

management [28]. Also, the Italian pharmacy legislation mention the identification of the responsibility, 

the quality of raw materials, control of the documents of the work done, maintenance and calibration of 

the equipment. There are a variety of medicines produced in the laboratory of nonsterile galenic per 

example: aromatherapy products, the Cannabidiol drops (CBD) for the treatment of Dravet Syndrome, a 

rare disease, pediatric doses of capsules with different active substance, baclofen, cortisone 

suppositories, galactagogue herbal tea that promotes lactation, sugars for the intolerance test, 

gentamycin cream etc. etc. 
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For the experience I had in there, I can personally say that the laboratory is very well equipped, and it 

respects the GMP. I have spent quite of time in the laboratory, I had the chance to prepare the 

aromatherapy products and capsules of hydrocortisone. For the capsules preparation that I made myself 

the steps that I followed in order to have the final product are those ones: the prescription arrived by fax 

(sometimes by the patients itself) then I prepared the capsules in the semi-automatic capsule filling 

machine. After that I introduced all the information of the preparation in the software system for the 

document of work and the system do the calculation of the quality control of the uniformity of mass. When 

the system confirmed that the capsules respects the uniformity of mass the system allowed me to 

proceed to the ‘marketing’ stamp. To conclude the procedure, I printed the document of work, I signed 

and gave it also to the pharmacist to sign in the role of the supervisor.  

 

11. Complementary and Alternative Medicine 

‘’Complementary medicine or alternative medicines refer to a broad set of health care practices that are 

not part of that country’s own tradition or conventional medicine and are not fully integrated into the 

dominant health-care system. They are used interchangeably with traditional medicine in some 

countries.’’ [29] 

 

11.1. Aromatherapy 

An example of the complementary therapy is the using of the aromatherapy, a part of phytotherapy which 

‘’is the use of essential oils from plants (flowers, herbs, or trees) as a complementary health approach. 

The essential oils (Lavanda angustifolia, Mentha piperita, Rosmarinus officinalis, Zingiber officinalis, 

Coriandrum sativum etc.) are most often used by inhaling them or by applying a diluted form to the skin.’’ 

[29, 30] 

The essential oils can be mixed with an emulsifier (fatty oils, honey, salt, sugar etc.) to be absorbed 

through the skin or when the ingredients from the essential oils can be inhaled through the environment 

air. It is used for a variety of applications including pain relief, reduction of muscle tension, mood 

enhancement, and breath and sleep improvement [29, 30]. 

The nurse who prepares the aromatherapy products and the pharmacist responsible for the preparation 

work together to ensure the quality control of the products and the ensure psychological and physical 

well-being of the patients. 

 

12. Nuclear Medicine 

12.1. Radiopharmacy 

I also had the opportunity to be in a radiopharmacy unit located in the main hospital of Bolzano, where 

nuclear medicine is provided to the patients for diagnostic imaging tests and thyrotoxicosis therapy. The 

Italian Pharmacopoeia (XII ed.) defines as a radiopharmaceutical product a medicinal product which, 
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when ready for use, contains one or more radionuclides (radioactive isotopes) incorporated for medical 

purposes. It is important to know that a radiopharmaceutical drug has no pharmacological activity [31]. 

 In the nuclear medicine field, the pharmacist should be able to: provide adequate technical-scientific 

support in the selection and purchase of radiopharmaceuticals (generator and kits); be responsible for 

the quality of the radiopharmaceuticals preparations and the implementation of the quality control system 

(radiochemical purity, chemical purity, radionuclide purity, microbiology purity); to ensure the 

pharmacovigilance and define possible interferences between drugs and radiopharmaceuticals. The 

radiopharmacy has an irreplaceable contribution not only for the therapeutic uses, but also for the 

diagnosis of brain tumors, heart attack and neoplasia etc. [31]. 

 

13. Conclusion 

After these three intensive and beautiful months, please allow me, to express the delight and gratitude 

regarding my internship in the northernmost Italy. The decision to leave Portugal seeking for an entirely 

different experience, it was certainly a very wise choice. The hospital as I mentioned before it is a small 

one, but with many diversities in the pharmaceutical sector which allowed me to broaden horizons. The 

particularities of the services performed and provided to the patients helped me to open my mind to the 

many professional abilities of pharmacists. This made me even more certain of the decision to have 

entered in the Faculty of Pharmacy of the University of Porto in order to get a master’s degree and 

become a pharmacist. It has been a fantastic, unique and enriching experiences which made me develop 

professional competencies and deepen my knowledge. The time I spent in the directly distribution 

enabled me to establish contact with other health care professionals (doctors and nurses) and the 

patients attendance were crucial in the development of communication capacities, ability to analysis, 

critical sense, curiosity and posture adequacy as a health care professional. In a short period of time I 

have accomplished confidence and autonomy, both with the patient’s attendance, the short conversation 

with nurses and a few times that had to make calls to the doctors in order to clarify a prescription. I would 

say that it was not always easy, sometimes the language was a barrier when a patient was only German 

speaking. Also, I cannot fail to mention the personal growth as a human being. In the directly distribution 

due to the complexity and sensitivity of certain treatments, the patients are kind of specials, what makes 

each drug to have a face. I have learned that knowledge alone does not make you a good professional, 

but with empathy and kindness you might become a good one. I had the opportunity to go beyond the 

expectation of any internship, the possibility to learn about the hospital pharmacy administration. The 

evaluation and comparison of expenses between different years, the many reasons behind the constant 

increases in pharmaceutical expenditure and how to contain or reduce it when it is possible. Furthermore, 

what was not possible to experience in Merano I got the chance to go to Bolzano 30km away, with my 

mentor to see different realities and fields. Which also allowed me to communicate and establish 

connection with colleagues from different hospitals who works with the same goal: to ensure the quality 

in the health services provided to the society. I learned everything that was possible to learn in this 
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hospital and because of it, is the amount of knowledge gained and deepened, the grown (both 

professionally and personally) and the capacities developed.  

All of this was possible because I found an excellent team of professionals empowered and qualified to 

play the role of a pharmacist in the health care system. The impact of everyone during these three 

months made me what I am today and gave me the certainty that I will become a good pharmacist, as 

well. But it could not be any different because I learned from the best ones.  
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