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Resumo 

 
Com o presente relatório, realizado no âmbito do Estágio Curricular do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, pretende-se expor as atividades desenvolvidas e os 

conhecimentos adquiridos na Farmácia Queija Ferreira ao longo do período de estágio em 

Farmácia Comunitária e, encontra-se dividido em duas partes. Através deste estágio, tive a 

oportunidade de consolidar todo o conhecimento adquirido ao longo do curso, numa vertente 

mais prática e clínica, desenvolvendo capacidades essenciais como a comunicação 

farmacêutico-utente e a prestação de cuidados farmacêuticos. 

A primeira parte, consiste numa descrição personalizada de todas as tarefas inerentes à 

prática profissional do farmacêutico e da minha experiência enquanto estagiária, incluindo 

uma breve referência ao impacto da atual pandemia de COVID-19 na realização do estágio. 

A segunda parte, compreende os dois projetos desenvolvidos, com intenção da sua 

implementação na farmácia aquando do estágio, envolvendo os temas “Medicamentos 

Genéricos” e “Menopausa”. Ambas as temáticas, visam a importância do papel do 

farmacêutico na educação e promoção para a saúde da população. Contudo, não foi possível 

a realização prática destas intervenções, face às medidas de contingência implementadas em 

Portugal, no decorrer da pandemia.  

Apesar das várias adversidades que surgiram com a COVID-19, pude conhecer e assistir 

à verdadeira importância que o farmacêutico tem no apoio ao utente, como profissional de 

saúde de primeira linha, num ambiente sem precedentes. Para além disso, pude ganhar 

variadíssimas competências e conhecimentos que de outra forma nunca teria sido possível 

adquirir. 

Por fim, termino este estágio como uma futura profissional apta e entusiasmada por 

trabalhar numa profissão tão notável e relevante quanto a de um Farmacêutico. 
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PARTE I - Descrição das atividades desenvolvidas 

Introdução 
A Farmácia Comunitária é, muitas vezes, o primeiro local escolhido pelos portugueses quando se 

deparam com algum problema de saúde menor ou pretendem esclarecer dúvidas. Assim, devido à 

proximidade com o público, o farmacêutico comunitário tem uma posição privilegiada perante a 
comunidade, o que não se cinge apenas à dispensa de medicamentos, mas também pelo seu papel 

na gestão da terapêutica, no uso racional da medicação, na determinação de parâmetros biológicos e 

fisiológicos, na identificação de utentes em risco, na deteção precoce de diversas doenças e sintomas 

e na promoção da saúde pública e melhoria dos cuidados de saúde [1].  

Após 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, chegou o momento de colocar 

em prática todo o conhecimento teórico adquirido e de conhecer e aprender a realidade farmacêutica, 

no âmbito do Estágio Curricular. Iniciei em dezembro de 2019, um período de estágio de 3 meses na 

Farmácia Queija Ferreira (FQF). No entanto, devido à atual pandemia de COVID-19 (Coronavirus 

Disease 2019), houve uma interrupção do estágio desde o dia 9 de março a 27 de abril de 2020, pelo 

que o período de estágio se estendeu a maio de 2020. De forma a cumprir as orientações da Direção-

Geral da Saúde decorrentes da pandemia, houve ainda um condicionamento na realização prática dos 

projetos desenvolvidos. O horário habitual estabelecido foi das 9h00 - 12h30 e das 14h00 - 17h30, 

perfazendo um total de 35 horas semanais. Ao longo deste percurso tive a oportunidade de ser 

integrada na experiente equipa de trabalho do Dr. Carlos Queija Ferreira em ambiente de aprendizagem 

do dia-a-dia de uma Farmácia Comunitária.  
O objetivo deste Relatório de Estágio Profissionalizante é apresentar e descrever a organização e 

funcionamento da FQF e as atividades com que contatei entre dezembro de 2019 e maio de 2020. Na 

Tabela 1 pode ser consultado o cronograma das atividades desenvolvidas. 

 
Tabela 1 - Cronograma das atividades desempenhadas ao longo do Estágio Curricular 

Atividades dez jan fev mar abr mai 

Receção e conferência de encomendas        
Armazenamento de encomendas e produtos        
Devoluções       
Verificação de prazos de validade e stocks       
Preparação de manipulados       
Auxílio na preparação individualizada da medicação          
Determinação de parâmetros bioquímicos e pressão arterial        
Organização e conferência de receituário        
Observação de atendimentos        
Atendimento supervisionado         
Atendimento autónomo          
Tema 1: Medicamentos Genéricos        
Tema 2: Menopausa        
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Impacto da COVID-19 no Estágio Curricular 
Sem precedentes, o SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) veio 

impactar a vida de toda a população como nunca se imaginou. A sua fácil disseminação, levou a um 
ajuste de comportamentos e impôs que várias medidas de segurança fossem cumpridas, de forma a 

prevenir e mitigar os riscos associados à sua propagação. Aquando do meu regresso ao estágio 

durante a pandemia, tive a possibilidade de contatar e conhecer uma realidade muito diferente da 

esperada em farmácia comunitária. Desde o medo sentido pelas pessoas, à utilização constante de 

viseira e máscara, à desinfeção de tudo a cada atendimento e todas as outras precauções necessárias 

para a segurança de todos, tanto dos utentes como da equipa de trabalho. Nas 3 semanas que me 

restavam de estágio, estive uma semana em atendimento pelo postigo e, quando a farmácia abriu as 
portas aos utentes, as restantes duas semanas em atendimento ao balcão. O horário de trabalho foi 

também alterado, criando-se 3 turnos de forma a que não houvesse contato e possibilidade de contágio 

entre turnos. Durante esta altura, o meu horário passou a ser alternado, um dia das 14h00 - 19h30 e, 

no outro, das 19h30 - 00h00.  Face à atual pandemia de COVID-19, também a implementação dos 

projetos desenvolvidos foi condicionada, pelo que não foi possível o seu desenvolvimento prático e, por 

consequência, levou à falta de obtenção de resultados. No entanto, o feedback por parte da farmácia 

em relação aos projetos foi muito positivo, pelo que disponibilizei à FQF todo o material desenvolvido, 

de forma a que um dia, se assim o considerarem pertinente, poderem colocá-los em prática.  
Apesar de todos os inconvenientes que surgiram com a pandemia, foi possível conhecer em 

pessoa, o verdadeiro valor e importância dos profissionais de saúde e em particular, do farmacêutico. 

Viver a realidade do vírus na linha da frente de apoio ao utente, apesar de complicada em tantos 

sentidos, levou a que eu adquirisse um conjunto variado de conhecimentos e gerou em mim um gosto 

e gratidão imenso pela minha futura profissão. 

 

1. Farmácia Queija Ferreira 
1.1. História e Localização e Enquadramento do Perfil de Utentes 
A FQF é uma farmácia portuense fundada em 1980, num pequeno espaço no Largo de São Pedro, 

freguesia de Campanhã. Após 3 anos de existência, mudou de instalações com cerca do dobro da 

área, para a Rua Vasques de Mesquita na zona das Antas, onde permaneceu durante 27 anos. Através 

de estratégias de sucesso marcadas pela inovação, em 2010 transferiu-se para as atuais instalações, 

na Avenida Fernão Magalhães [2]. 

Esta farmácia possui uma localização nobre, junto à Praça de Velasquez, sendo privilegiada e um 

potenciador de maior afluência de utentes, uma vez que, possui excelentes acessos rodoviários, com 

duas paragens de metro num raio de 200 metros e paragens de autocarro à porta e, tendo variados 

serviços nas imediações como, por exemplo, o estádio do Dragão, a Loja do Cidadão, agências 
bancárias e o centro comercial Alameda Shop & Spot. Encontra-se ainda em proximidade de variadas 

Clínicas, do Hospital de São João e do Centro Hospitalar Conde Ferreira. Todos estes fatores, refletem-

se na elevada movimentação da farmácia. 
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Devido à sua localização privilegiada, a FQF é mais conhecida por utentes habituais e fidelizados 

pertencentes à classe média-alta, residentes ou trabalhadores nas imediações da farmácia. No entanto, 

é também muito comum o atendimento a utentes com maiores dificuldades económicas. De uma forma 

geral, é percetível a diferença do tipo de utente e da faixa etária consoante o momento do dia e da 

semana, ou seja, durante os dias úteis, destacam-se os utentes habituais, mais idosos e doentes 

crónicos e, durante as noites e ao fim-de-semana, é recorrente a presença de utentes mais novos e 

esporádicos. São cerca de 450 utentes por dia que procuram para além da aquisição de medicamentos, 
a prestação de um aconselhamento dermocosmético personalizado. 

Considerei o perfil de utentes bastante heterogéneo, sendo possível aprender algo com cada um 

deles, de uma forma diversificada. Principalmente com os utentes já fidelizados há muitos anos na 

FQF, notei que existe um ambiente muito familiar na relação farmacêutico-utente, o que me 

surpreendeu em relação à prática comum das farmácias do centro do Porto e me deixou mais 

confortável para realizar o atendimento autónomo. 

 
1.2. Horário de Funcionamento 
Dada a elevada afluência em determinadas horas, em maio de 2019 a FQF alargou o seu horário 

de funcionamento. Desde então, a farmácia encontra-se aberta todos os dias do ano, à exceção do dia 

de Natal, sendo que em dias úteis o horário compreende-se das 8h30 - 00h00 e aos fins-de-semana e 

feriados das 9h00 - 22h00, respeitando os limites mínimos definidos na Portaria nº 277/2012, de 12 de 

setembro [3].  

De forma a assegurar municipalmente o acesso permanente ao medicamento, a Associação 
Nacional de Farmácias (ANF) acorda com, neste caso, a Administração Regional de Saúde do Norte, 

e os municípios locais, a atribuição de escalas de turnos permanentes, sendo comunicadas à 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e às farmácias em questão 

[3]. Quando escalada para turno permanente, a FQF encontra-se aberta desde a hora normal de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, sendo o atendimento realizado pelos postigos da 

entrada.  

 
1.3. Organização do Espaço Físico 

1.3.1. Espaço Exterior 
No seu exterior, a farmácia encontra-se 
identificada por um letreiro onde dita 

“FARMÁCIA” juntamente com o logótipo da 

farmácia (Figura 1). Conforme a legislação em 

vigor, a FQF apresenta a cruz verde 

característica e obrigatória, permanecendo 

iluminada em todos os momentos. Possui ainda 

dois postigos para atendimentos noturnos, nos 

dias em que a farmácia está escalada para 
serviço permanente [3].                    Figura 1 - Exterior da FQF. 
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É também visível, todas as informações respeitantes à direção técnica, horário de funcionamento, 

serviços disponíveis e uma listagem das farmácias da cidade que se encontram em turno permanente 

e a sua respetiva localização. De forma a permitir o acesso a utentes com mobilidade reduzida, a 
entrada é composta por uma porta de vidro automática e uma rampa. 

 

1.3.2. Espaço Interior 
No seu interior, os 500 m2 caraterizam a FQF num 

espaço amplo, moderno e luminoso, com uma decoração 

em tons subtis, constituindo um ambiente agradável 

tanto para os utentes como para os colaboradores da 

equipa de trabalho, sendo ideal para a promoção da 

saúde (Figura 2). Conforme o estipulado pelo Artigo nº 
29 do Decreto de Lei nº 307/2007, a FQF possui no seu 

interior várias zonas seguras para a prática farmacêutica 

[4].   

   Figura 2 - Interior da FQF. 

O espaço de atendimento ao público, dispõe de 6 balcões com algum afastamento uns dos outros 

e, de uma máquina de serviço de senhas à entrada, refletindo-se num reduzido tempo de espera e um 

atendimento com maior privacidade. Ao longo de todo o espaço, em prateleiras laterais, lineares e 

gôndolas, encontram-se produtos de dermocosmética, higiene corporal e puericultura. Existe ainda 

uma zona com algumas cadeiras, uma televisão mostrando os números das senhas e o respetivo 

balcão e uma balança. Atrás dos balcões, de forma a proporcionar um atendimento mais ágil, 

encontram-se lineares e gavetas de fácil acesso, com Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
(MNSRM) de elevada rotação de stock.  

No backoffice, a FQF possui o escritório do Diretor Técnico (DT), um Gabinete de Boas Práticas, 

onde são determinados os parâmetros biológicos e a Pressão Arterial (PA) e administrados 

medicamentos injetáveis e vacinas; seria também neste espaço onde se iriam realizar as Consultas de 

Aconselhamento Farmacêutico sobre a Menopausa, um dos meus projetos (Tema 2). Em gavetas 

deslizantes, encontram-se os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), organizados por 

forma farmacêutica, ordem alfabética e, por prazo de validade, conforme a metodologia First In, First 

Out (FIFO), sendo dispensados primeiro os de menor validade. Existe ainda, um frigorífico onde se 
armazenam todos os medicamentos que necessitam de ser conservados entre 2-8ºC e, prateleiras 

onde se colocam os produtos encomendados e as reservas e, outras destinadas aos produtos com 

pouca rotatividade de stock na farmácia. Destaca-se ainda, o armazém onde são armazenados os 

produtos excedentários, uma ampla área de receção de encomendas constituída por vários 

computadores e impressoras, uma zona de conferência de receituário, um laboratório para preparação 

de manipulados nas condições adequadas, uma sala para a Preparação Individualizada de Medicação 

(PIM), um balneário com cacifos e casa de banho, reservado aos colaboradores, uma sala de coffee-

break e, um gabinete de podologia.  
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Durante todo o decorrer do estágio, tive acesso ilimitado a estes espaços onde pude realizar as 

diferentes atividades inerentes à função farmacêutica em cada setor, contribuindo para o conhecimento 

abrangente na área da farmácia comunitária.  

 
1.4. Recursos Humanos 
A equipa de trabalho da FQF é constituída por 13 pessoas e é liderada pelo DT e proprietário, o 

Dr. Carlos Queija Ferreira. O quadro farmacêutico é formado, para além do Dr. Carlos Queija Ferreira, 

pela Dra. Liliana Pontes (Farmacêutica-Adjunta), Dra. Eduarda Azevedo, Dra. Inês Oliveira, Dra. 

Margarida Silva, Dra. Catarina Pinto, Dra. Rita Rodrigues, Dr. Diogo Diniz, Dr. Jorge Conceição e Dr. 
Pedro Oliveira. No quadro não farmacêutico encontram-se, Filipe Dias, Odete Ferreira e Tiago Ferreira.  

A FQF conta ainda, com uma colaboradora externa responsável pelo serviço de podologia. Desta 

forma, é respeitado tanto o disposto no nº 1 como no nº 2 do artigo 23º do “Regime Jurídico das 

Farmácias de Oficina”, havendo mais do que 2 farmacêuticos, sendo que estes profissionais constituem 

a maioria dos trabalhadores [4].  

Desde o meu primeiro dia de estágio, fui muito bem recebida e integrada por toda esta jovem e 

dinâmica equipa, facilitando imenso o meu processo de adaptação e sendo decisivo na aquisição de 

novos conhecimentos. Todos se mostraram sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida que me 

surgisse, contribuindo todos os dias para a minha aprendizagem gradual. 

2. Gestão da Farmácia Queija Ferreira 

2.1. Sistema Informático 
O Sistema Informático (SI) é uma ferramenta fundamental para o funcionamento e gestão de uma 

farmácia. Na FQF, o software de gestão e atendimento instituído é o Sifarma2000®. Disponibilizado 
pela Global Intelligent Technologies (Glintt®), empresa associada à ANF, este programa é líder de 
mercado, sendo utilizado em 2477 farmácias em Portugal [5]. De entre as suas várias funcionalidades, 
salienta-se a gestão de encomendas e de stock, devoluções, conferência de receituário e faturação. 
Também a criação de uma ficha de utente onde pode ser consultado o histórico de medicação 
dispensada, bem como o acesso a uma base de dados científica sobre todos os medicamentos 
permitindo a consulta da composição quantitativa e qualitativa, indicações terapêuticas, posologia, 
possíveis interações medicamentosas, efeitos adversos e contraindicações, tornam este programa um 
excelente suporte a um bom atendimento e a uma maior qualidade nos serviços prestados. 

Este software apresenta-se de forma clara e intuitiva, tendo sido a sua familiarização uma 

ferramenta essencial no decorrer do estágio. A disponibilização de informação científica, permitu que 

alargasse os meus conhecimentos, o que me trouxe mais segurança na dispensa de medicação, 

prestando assim um melhor atendimento ao utente. Compreendi a importância crucial deste programa 

no funcionamento do dia-a-dia de uma farmácia comunitária e no auxílio ao aconselhamento 

farmacêutico. 
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2.2. Gestão de Stocks 
É fundamental que seja garantida uma boa gestão de stock de medicamentos e de outros produtos 

de saúde, de forma a suprir as necessidades dos utentes e, ao mesmo tempo, manter a 

sustentabilidade económica da farmácia, evitando por um lado, ruturas de stock e por outro, situações 

de excesso [6]. Para tal, é necessário ter em conta alguns fatores como: o perfil terapêutico dos utentes, 

a sazonalidade de cada Medicamento ou Produto de Saúde (MPS), campanhas comerciais em vigor, 

rotatividade, volume de vendas, entre outros. Neste âmbito, o SI é imprescindível, uma vez que, 

consoante a rotatividade, permite o estabelecimento de um stock mínimo e máximo e uma análise ao 

histórico de vendas. Assim, sempre que um produto atinge o stock mínimo, é automaticamente 
colocado na encomenda diária pelo SI, a qual é verificada e aprovada antes do envio aos fornecedores 

pelo responsável.  

Segundo as Boas Práticas em Farmácia Comunitária, deve haver um critério de escoamento dos 

produtos de forma a otimizar a permanência na farmácia, a rotação de stock e a eliminação de 

desperdício. Como tal, na FQF o princípio FIFO é garantido, dispensando-se primeiro os produtos com 

menor Prazo de Validade (PV) [6].  

Durante o meu período de estágio, acompanhei a validação de encomendas diárias e tive 

oportunidade de colaborar ativamente na correta gestão de stocks, como por exemplo, na organização 

de MPS com pouca rotatividade, dada a importância de não haver comprometimento do seu acesso 

aos utentes, sendo desejável garantir, pelo menos, uma unidade na farmácia. 

 
2.3. Gestão de Encomendas 

2.3.1. Encomendas 
A compra inteligente de MPS faz parte dos principais critérios de uma gestão farmacêutica 

adequada, sendo que podem ser adquiridos por distribuidores grossistas (fornecedores) ou diretamente 

aos laboratórios onde são produzidos. A vantagem desta última, são as margens de lucro obtidas 

devido às quantidades mínimas exigidas pelos laboratórios, enquanto que, os fornecedores não exigem 

quantidades mínimas, sendo fundamentais pela comodidade e rapidez na realização de encomendas 
diárias. A escolha do fornecedor é baseada, entre outras razões, na disponibilidade dos produtos, na 

rapidez de entrega, no preço, nas condições de devolução e nos descontos e bonificações, 

influenciando o desempenho da farmácia. As encomendas diretas ao laboratório/fabricante são 

reservadas a encomendas de grande volume, acordadas com os seus representantes, em caso de 

rutura de stock nos distribuidores grossistas, ou em caso de encomenda de produtos, como por 

exemplo, Dispositivos Médicos (DM). 

Na FQF, o principal fornecedor é a Alliance Healthcare®, empresa de distribuição grossista 
associada à ANF [7], com quem se estabeleceu uma relação de confiança. Caso ocorra rutura de stock, 

a COOPROFAR® e a OCP Portugal® são os fornecedores alternativos. O fato de existirem 3 

distribuidores diferentes, permite uma rápida reposição de stocks, levando a uma maior rapidez na 

entrega do produto e a uma maior oferta ao utente durante o atendimento.  

Em farmácia comunitária, é possível a realização de 4 tipos de encomendas:  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

 

Farmácia Queija Ferreira 7 

§ Encomendas diárias, realizadas 3 vezes por dia, através do SI que gere automaticamente 

uma nota de encomenda quando os produtos atingem os valores mínimos estabelecidos, a 

qual é posteriormente verificada e validada pelo farmacêutico responsável. As encomendas 

diárias manuais, são criadas pelo próprio responsável, tendo em conta as faltas não 

assinaladas pelo SI. 
§ Encomendas instantâneas, realizadas tanto pelo SI como por telefone, de forma pontual e, 

principalmente, no momento do atendimento, em produtos de baixa rotação e de maior 
necessidade para o utente. Desta forma, é possível informar o utente do dia e hora de chegada 

do produto pretendido, sendo muitas vezes decisivo na sua compra e na garantia do acesso à 

medicação.  

§ Encomendas por Via Verde, realizada excecionalmente, mediante receita médica válida, 

quando ocorre uma quebra de stock de um medicamento essencial para o utente. A 

encomenda é realizada a um distribuidor aderente, que satisfaz o pedido com o stock reservado 

para esta via, atribuído pelo titular de AIM (Autorização de Introdução no Mercado) [8]. Desta 
forma, o tratamento do utente é salvaguardado. 

§ Encomendas diretas ao laboratório ou fabricante, são realizadas através de uma 

negociação entre os delegados de informação farmacêutica dos respetivos laboratórios e o 

responsável de encomendas, sob as condições já mencionadas. 
Ao longo do estágio na FQF, colaborei na execução de várias encomendas diárias, para além de 

ter realizado autonomamente, inúmeras encomendas instantâneas em momentos de atendimento, 

analisando, de forma crítica, qual o fornecedor que apresentava as melhores condições de venda. Tive 

ainda a oportunidade de contatar diretamente com alguns laboratórios, como por exemplo, a UCB 

Pharma e a bene farmacêutica. Assisti ainda, a duas situações em que foi necessário ativar a Via Verde 

do medicamento. 

 
2.3.2. Receção e Conferência de encomendas 

Todos as encomendas que chegam à FQF, têm de ser devidamente rececionadas e conferidas no 
SI, de forma atualizar informaticamente o stock. Este processo é essencial para o controlo de 

existências e cumprimento das condições e valores previamente acordados com os fornecedores. As 

encomendas dão entrada na farmácia em contentores apropriados e com a identificação do fornecedor, 

sendo que no ato de entrega, um responsável necessita de assinar a confirmação de receção e deve 

comprovar o adequado estado de conservação dos produtos. Em caso de produtos de frio, estes devem 

serem acondicionados em contentores térmicos e devem ser tidos como prioridade no momento de 

receção, de forma a serem rapidamente armazenados no frigorífico. Durante a pandemia, todos os 
contentores eram desinfetados à sua entrada na farmácia e só depois, transportados para a área de 

receção de encomendas.  

De forma a iniciar-se a receção de encomendas no Sifarma2000®, deve-se verificar se os 

contentores se fazem acompanhar da fatura original e do seu duplicado. A partir da consulta da fatura 

e, através do SI na opção “Receção de Encomendas”, valida-se o número do documento e o valor total 

correspondente, que terá de ser o mesmo da soma dos valores de todos os produtos. Posto isto, inicia-
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se a leitura ótica do código de barras, produto a produto, ou caso não seja possível, introduz-se o 

Código Nacional do Produto (CNP) manualmente. Por fim, deve-se realizar a conferência da 

encomenda, confirmando várias fatores, tais como: CNP, designação do produto, dosagem, forma 

farmacêutica, quantidade pedida e enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), Preço Inscrito na 

Cartonagem (PIC) (quando aplicável), Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA), descontos e bonificações (quando aplicável), valor de taxa fixa (quando aplicável), 

PV, assim como a integridade de cada embalagem e o valor total da encomenda. É necessário ter 
especial atenção no caso dos produtos com PIC, por norma MSRM, uma vez que as suas atualizações 

não são assinaladas pelo SI, existindo na FQF um sítio apropriado para colocar todos os que sofreram 

alterações. Por outro lado, nos produtos sem PIC, por norma MNSRM, DM, e outros produtos, como 

de dermocosmética, ou seja, produtos de venda livre, é calculado o PVP no momento, respeitando 

tanto as margens previamente definidas pela farmácia para aquele produto, como as margens máximas 

definidas pela Portaria de 30 de Junho n.º 195-C/2015 [9]. Por fim, verifica-se a correspondência entre 

o valor obtido e ao inscrito na fatura e, no caso de ser igual, a encomenda fica rececionada no SI e os 

produtos prontos a serem armazenados. Todos os produtos farmacêuticos destinados à exposição ao 
público e que não possuam PVP na sua embalagem, devem ser etiquetados com o CNP e PVP 

associados. Nesta fase final de conferência, por vezes há a necessidade de contatar o fornecedor por 

alguma inconformidade nos produtos enviados, como embalagens danificadas e envio de produto 

diferente do encomendado ou no caso de ter faturado um produto que não foi enviado.  

A primeira função que desempenhei na FQF foi a receção e conferência de encomendas, o que 

me permitiu um primeiro contato com os medicamentos e o SI muito impactante. Permitiu que me 

familiarizasse com o SI, diversas substâncias ativas e nomes comerciais, o que mais tarde se revelou 

muito útil no processo de atendimento e dispensa.  

 

2.3.3. Reservas e Pedidos de encomendas 
Muitas vezes, os utentes dirigem-se à farmácia ou contatam-na por via telefónica ou e-mail para 

averiguar se dado MPS se encontra em stock ou simplesmente para agilizar o momento de dispensa. 

Deste modo, a FQF regista a reserva num documento destinado a tal, onde consta o nome e contato 

telefónico do utente, nome e quantidade do medicamento ou produto em questão, a data da reserva e 

o nome do fornecedor. Aquando a receção das reservas, o utente é contatado e, o MPS é armazenado 

numa prateleira destinado para o efeito, sendo conferidas diariamente. A reserva fica guardada até 

levantamento pelo utente, durante 5 dias (no caso do fornecedor ser a Alliance Healthcare®) ou 3 dias 
(no caso de fornecedores alternativos), subsequentes à data de chegada à farmácia. Caso a reserva 

não seja levantada, é definido se o produto passa a ser stock da farmácia ou se é devolvido ao 

fornecedor.  

Durante o meu estágio, realizei inúmeras reservas a utentes, tanto através do atendimento, como 

por chamada telefónica. Este modo de reserva ou pedido de encomenda, foi ainda mais predominante 

durante a pandemia, uma vez que, evita que os utentes se dirijam desnecessariamente em caso de 

falta de stock à farmácia.  
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2.4. Armazenamento 
Após a receção e conferência de encomendas, é necessário assegurar as condições para uma 

correta conservação dos MPS, conforme as especificações individuais e com uma identificação clara 

de cada um deles, de forma a evitar qualquer equívoco na sua dispensa [6]. Para isso, a FQF garante 

as condições necessárias de iluminação (proteção de luz direta), de temperatura (inferior a 25ºC), de 

humidade (inferior a 60%) e de ventilação.  

Como já referido anteriormente, todos os produtos de frio (por exemplo, alguns injetáveis, colírios 

e insulinas), são colocados no frigorífico, com dispositivo de alarme a uma temperatura entre 2-8ºC. 

Em gavetas deslizantes, os medicamentos são armazenados primeiramente, segundo a sua forma 
farmacêutica ou função, pelo que é possível distinguir: produtos de uso externo, ampolas bebíveis, 

antibióticos em xarope, xaropes, saquetas/pós, colírios e gotas, pomadas, cremes e géis, soluções e 

pós cutâneos, supositórios e óvulos, injetáveis, anticoncecionais, produtos incluídos no Protocolo de 

Diabetes (tiras reativas e lancetas), produtos de uso veterinário e formulações sólidas (comprimidos e 

cápsulas). Dentro de cada compartimento, os medicamentos são organizados por ordem alfabética do 

nome comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem e segundo o método FIFO, 

sendo dispostos de forma prioritária os medicamentos com PV mais curto. Na área de atendimento, 

encontram-se dispostos pelos vários expositores, prateleiras e gôndolas, os produtos de 
dermocosmética segundo a marca e gama, sendo frequentemente alvo de alterações por razões 

comerciais, campanhas em vigor ou por sazonalidade de certos produtos. Os MNSRM de dispensa 

frequente, encontram-se em gavetas atrás do balcão de atendimento, de forma a facilitar e promover o 

momento da sua dispensa por parte da equipa. Todos os produtos excedentários são arrumados no 

amplo armazém do back-office, consoante se trate de MSRM, MNSRM, Medicamentos Genéricos 

(MG), DM ou produtos de dermocosmética. Todas as matérias-primas e reagentes utilizados nos 

medicamentos manipulados, são armazenados no laboratório da FQF, em segurança e corretamente. 
Principalmente no início do estágio, o armazenamento de MPS foi uma constante. Nesta fase 

inicial, a familiarização ao modo de organização e disposição dos diferentes artigos, foi fundamental 

para criar as bases necessárias para mais tarde realizar outras tarefas, como o atendimento ao balcão. 

Ao longo de todo o estágio, pude autonomamente realizar a preparação de vários lineares e gôndolas, 

nomeadamente de MNSRM, produtos de dermocosmética, saúde oral e higiene corporal, o que me 

permitiu conhecer a maior parte dos produtos expostos e desenvolver competências mais criativas na 

sua disposição. 

 

 
2.5. Controlo de Prazos de Validade e Devoluções 
Para além do controlo efetuado aquando da receção de encomendas, é realizada uma verificação 

periódica dos PV, de forma a assegurar as condições de qualidade, segurança e eficácia necessárias. 

Assim, através do SI é impressa uma lista de controlo de PV, onde se selecionam os produtos que 

tenham prazo a expirar nos 3 meses seguintes. De seguida, procede-se à verificação manual dos PV 
e stocks, sendo esta registada no SI, atualizando os PV. Os produtos cujo o prazo se encontra a 

terminar são identificados e isolados e, no caso de não ser possível o seu escoamento pela regra FIFO, 
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são devolvidos ao fornecedor. Existem, no entanto, várias outras situações em que se pode devolver 

um produto ao fornecedor, para além do anteriormente referido PV, como é o caso de produtos 

encomendados por lapso ou não encomendados, desistência por parte do utente do produto 

encomendado, embalagem danificada e produtos de recolha obrigatória com emissão de circulares 

pelo INFARMED ou respetivo detentor da AIM.  

Mediante estas situações e de forma a efetuar uma devolução, recorre-se ao SI no separador 

“Gestão de Devoluções”, emitindo uma nota de devolução com a identificação da farmácia, do 
fornecedor, do produto e da quantidade a devolve, o motivo da devolução e o numero da fatura 

correspondente. Uma cópia da nota de devolução (triplicado) é arquivada na FQF como comprovativo 

de posterior regularização e, o original e duplicado são colocadas juntamente com o produto a devolver, 

no respetivo caixote do fornecedor. Caso a devolução seja aceite, é emitida à farmácia uma nota de 

crédito a descontar no pagamento seguinte ou o envio de novos produtos. Caso a devolução seja 

recusada, a farmácia acarreta com o prejuízo. 

Durante o estágio, participei no controlo PV e disposição de produtos segundo o princípio FIFO. 

Tive a oportunidade de gerir e realizar algumas regularizações de devoluções, no entanto e, 

principalmente durante a pandemia, devido ao encurtamento de prazos de devoluções, participei, 

nomeadamente, na separação de produtos a devolver. 

3. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos 
A dispensa de MPS é, sem dúvida, uma das atividades farmacêuticas mais importantes e de maior 

responsabilidade em Farmácia Comunitária. A cedência de medicamentos é definida como o ato 

profissional em que o farmacêutico, após a avaliação da medicação, dispensa MPS aos utentes, 

mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou aconselhamento farmacêutico, 

acompanhado de toda a informação necessária para assegurar o uso racional do medicamento e, 

promover a adesão à terapêutica por parte dos utentes [6]. 

Esta etapa do estágio foi a que mais me despertava curiosidade, tendo sido, tanto a mais 

desafiante, como a mais satisfatória. Ao longo dos meses, fui aprendendo os processos e normas de 

dispensa, bem como a responsabilidade de contatar com os utentes e qual a melhor forma de o fazer 

pelo que entendi que é por esta vertente que as farmácias se podem diferenciar, sendo a FQF um 

excelente exemplo disso com o seu atendimento eficaz e esclarecedor. 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, MSRM são aqueles que reúnam uma das 

seguintes condições: 

- Possam constituir um risco para a saúde do doente, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

- Possam constituir um risco para a saúde do doente, devido à possibilidade de sobredosagem e 

utilização diferente do fim a que se destinam;  
- Contenham substâncias com atividade e possíveis reações adversas importantes de aprofundar; 

- Destinem a administração por via parentérica. 
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Desta forma, é imperativo e obrigatório que qualquer medicamento que se enquadre numa das 

condições supracitadas, seja apenas dispensado em farmácias e, mediante a apresentação por parte 

dos utentes de receita médica válida [10]. 

 

3.1.1. Prescrição Médica, Validação e Dispensa 
Preferencialmente, a prescrição médica é feita por via eletrónica ou, na sua impossibilidade, por 

via manual [10]. Uma prescrição médica válida deve, obrigatoriamente, conter a DCI da substância 

ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Desta forma, é permitido ao 

utente, optar entre um medicamento de um certo grupo homogéneo, ou seja, de um conjunto de 

medicamentos com igual composição em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclui pelo menos um MG existente no mercado [10]. No entanto, pode incluir 

uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome do titular da AIM. Neste caso, o médico 
prescritor tem a possibilidade de inibir o direito de opção do utente e, deve indicar as justificações 

técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito com denominação comercial, tais 

como: a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; b) Reação adversa prévia e c) 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias [11]. Sem direito de opção nas exceções a) e b), o 

farmacêutico é obrigado a dispensar ao utente o medicamento que consta na receita. Contudo, na 

exceção c) o utente pode, invés ao medicamento prescrito, optar por medicamentos com PVP igual ou 

inferior [11]. As farmácias devem sempre ter 3 dos 5 medicamentos com o preço mais baixo do grupo 

homogéneo, dispensando sempre o de menor valor, salvo se for outra a opção do utente [12].  
Desde o Despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro de 2016, a desmaterialização da receita 

médica tornou-se uma realidade obrigatória do Sistema Nacional de Saúde (SNS), no entanto, 

atualmente existem 3 tipos de receitas médicas: as prescrições manuais (receita médica pré-impressa), 

as prescrições eletrónicas materializadas (em papel) e as as prescrições eletrónicas desmaterializadas 

(sem papel) [11].  

A prescrição manual deve apenas ser utilizada em casos de falência do SI, inadaptação 

fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio e com um limite máximo de 40 receitas por mês. 
Devido à maior probabilidade de ocorrência de erros com este tipo de prescrição, sendo mais difícil a 

sua interpretação, uma vez que são manuscritas, é exigida toda a atenção do farmacêutico de forma a 

validar e dispensar corretamente a receita. Para além da especificação do utente, é necessário que 

apresente a vinheta e assinatura do prescritor, a vinheta do local de prescrição (se aplicável), a entidade 

responsável pela comparticipação (se aplicável), a data de emissão (com validade de 30 dias), DCI da 

sustância ativa ou nome comercial, a dosagem e o número de unidades do medicamento. No máximo 

deve conter 4 medicamentos diferentes, sendo que, apenas é possível a prescrição de 2 unidades da 

mesma linha de prescrição, podendo prescrever-se até 4 unidades no caso de medicamentos de 
embalagem unitária [11, 13]. O fato de este tipo de prescrição não ser renovável, tendo o utente no 

máximo 30 dias para o seu total aviamento, assim como, quando prescritos Medicamentos 

Psicotrópicos e Estupefacientes (MPE), estes não poderem constar na mesma receita manual ou 

materializada onde estejam prescritos outros MPS, constituem alguns exemplos de desvantagens para 

o utente [11, 13]. No final de cada mês, as receitas manuais são enviadas à Administração Central de 
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Sistema de Saúde (ACSS), onde se procede à sua validação e posterior pagamento à farmácia do valor 

das comparticipações.  

A prescrição eletrónica materializada é muito semelhante à receita manual, apresentando a 

vantagem sobre as últimas, de facilmente se puder proceder à leitura ótica do Código Nacional para a 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPM), diminuindo eventuais erros. Este tipo de prescrição 

pode ser não renovável (no caso de medicamentos prescritos para tratamento de curta duração, com 

validade de 30 dias) ou renovável até 3 vias (no caso de medicamentos prescritos para tratamentos de 
longa duração, com validade de 6 meses). A acompanhar a prescrição, existe uma guia de tratamento 

que pode ser guardada pelo utente mas que deverá ser destacada pelo farmacêutico [11, 13].  

A prescrição eletrónica desmaterializada consiste numa receita enviada por mensagem para o 

telemóvel ou email do utente, contendo o código de acesso e dispensa e o código de opção. Caso seja 

vontade do utente, é fornecida uma guia de tratamento em papel onde constam todos os códigos de 

acesso, bem como o DCI e quantidade de medicamentos e a validade da receita (pode ser 30 dias ou 

6 meses). Ao contrário dos outros tipos de receita, esta não necessita de ficar na farmácia. Este tipo 

de prescrição apresenta múltiplas vantagens: permitir uma dispensa mais rigorosa, reduzir falsificações 
e erros, garantir uma maior portabilidade da receita aos utentes, possibilitar a prescrição de um número 

ilimitado de medicamentos distintos, assim como, não necessitar do aviamento na totalidade no mesmo 

momento, pelo que permite uma melhor gestão na compra da medicação. No entanto, este tipo de 

receitas está dependente da comunicação entre o sistema central e a farmácia, pelo que a sua falha, 

não permite a dispensa dos medicamentos ao utente, constituindo uma desvantagem [11, 13].  

Ao longo de todo o estágio, dispensei medicação através dos 3 tipos de receita, sendo que a 

prescrição eletrónica materializada foi com a qual menos lidei, talvez pelo fato de, com a pandemia a 

decorrer, houve menos deslocações físicas a centros de saúde e hospitais e mais visitas ao domicílio, 

notando-se um aumento de receitas manuais e, também pelo fato de as receitas eletrónicas 

desmaterializadas terem sido automaticamente renovadas para medicação crónica. No entanto, pude 

aprender todas os procedimentos para a sua correta dispensa e validação. Lidei com algumas falhas 

de prescrição manual, nomeadamente a falta de justificação da exceção legal e assinatura do 

prescritor, impedindo a validação da prescrição. Tentei sempre esclarecer de forma clara, quer por 

escrito quer oralmente, todas as dúvidas dos utentes, recorrendo ao SI ou a colegas da equipa de 

trabalho, de modo a prestar sempre o melhor atendimento possível aos utentes. É de referir que, o 

desconhecimento por parte dos utentes da prescrição por DCI e da existência de MG e medicamentos 

de marca para a mesma substância ativa, bem como a incerteza do seu efeito farmacológico, 

impulsionou o desenvolvimento do Tema 1: Medicamentos Genéricos.   

 

3.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
Os MPE são sujeitos a um controlo especial e mais rigoroso por parte do INFARMED. Este controlo 

deve-se ao fato de, apesar de terem benefícios terapêuticos, são facilmente passíveis de serem 

tomados incorretamente, de forma abusiva, causar dependência psíquica e/ou física e, 

consequentemente, utilização ilegal [10]. Por essa razão, apenas podem ser dispensados através de 

receita médica especial e requerem, através do SI, o preenchimento dos dados pessoais relativos ao 
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utente e ao adquirente (caso se trate de pessoas diferentes) (como o nome, data de nascimento, 

número do bilhete de identidade, cartão de cidadão ou carta de condução e morada completa), assim 

como a identificação do médico prescritor, a quantidade dispensada e a data da dispensa. Após a 

introdução informática desses dados, são emitidos 2 talões comprovativos da venda, os quais ficam 

arquivados na farmácia durante um período de 3 anos. No caso de se tratar de uma receita manual, 

deve ser arquivado uma cópia da mesma, juntamente com o comprovativo de venda emitido. No final 

de cada mês, é gerada uma listagem de saídas de MPE que posteriormente é enviada ao INFARMED. 
Durante o meu estágio, dispensei por várias vezes MPE e, com o auxílio da equipa de trabalho da 

FQF, aprendi a tratar de todas as diligências inerentes à sua dispensa. Na maioria dos casos, os 

próprios utentes, por já conhecerem o protocolo, facilitaram o atendimento, fornecendo sem surpresa 

as suas informações pessoais. 

 

3.1.3. Regimes de Comparticipação  
De forma a garantir a igualdade no acesso da população à medicação, o SNS criou regimes de 

comparticipação no preço dos medicamentos de venda ao público, conforme o Decreto-Lei n.º 48-

A/2010, de 13 de maio, culminando numa maior adesão à terapêutica [14]. Os medicamentos 

comparticipados são sempre sujeitos a receia médica, contudo, nem todos os MSRM são 

comparticipados [10]. Assim, para os beneficiários do SNS, existem 2 regimes de comparticipação: 

regime geral e regime especial. Relativamente ao regime geral, a comparticipação do Estado dá-se 

de acordo com os seguintes escalões e consoante a sua classificação farmacoterapêutica [11, 14]: 
escalão A - 90%; escalão B - 69%; escalão C - 37% e escalão D - 15%. 

Em relação ao regime especial, este é designado pela letra “R” e destinado aos pensionistas que 

residem em Portugal com rendimentos anuais mais baixos, em que a comparticipação é acrescida de 

5% no escalão A e de 15% nos restantes escalões [14]. Certas patologias, geralmente crónicas cuja 

medicação tem custos elevados, apresentam 100% de comparticipação pelo Estado, como por 

exemplo, psoríase, lúpus, hemofilia, esclerose múltipla, entre outas. De forma a obter esta 

comparticipação, o médico prescritor deve, com especificidade, mencionar a devida portaria associada 
e a indicação da letra “O” na receita médica [11]. Os doentes diabéticos também usufruem de um 

regime especial na aquisição de produtos de controlo da patologia, ou seja, uma comparticipação de 

85% do PVP de tiras-teste e 100% em seringas, lancetas e agulhas [15]. Para além dos regimes já 

referidos, existem também subsistemas de saúde estabelecidos por entidades privadas que 

comparticipam os medicamentos e que, funcionam como um complemento à comparticipação do SNS, 

como por exemplo, o Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), os 

CTT, EDP-SAVIDA®, a Multicare®, entre outros. 

Durante o meu tempo na FQF, foram várias as situações em que pude contatar com os diferentes 

regimes de comparticipação. Isto exigiu uma atenção ainda maior durante o atendimento, uma vez que, 

por vezes os utentes caíam em esquecimento sobre os subsistemas que os beneficiam apercebendo-

se apenas após a comunicação do preço final.  
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3.1.4. Processamento de Receituário e Faturação 
É essencial que no final de cada mês se proceda à conferência de todo o receituário e posterior 

envio ao Centro de Conferência de Faturas (CCF), de forma a que a farmácia seja ressarcida pelos 

valores de comparticipação dos medicamentos já dispensados ao utente, mas também para detetar e 
corrigir erros como, PV das prescrições expiradas, erros de dispensa ou alterações de preço em vigor. 

No caso das prescrições eletrónicas desmaterializadas, o processo é facilitado sendo automaticamente 

feito pelo Sifarma2000®, comunicando os dados diretamente ao Serviço Partilhado do Ministério da 

Saúde (SPMS). Em relação às receitas manuscritas, estas são organizadas e separadas de acordo 

com a entidade de comparticipação e em lotes de 30 unidades por ordem decrescente, sendo que na 

FQF, todos os colaboradores são responsáveis pela sua verificação que caso esteja tudo correto e 

válido, devem assinalar na receita a data, assinar e carimbar. Após devidamente examinado, os lotes 

completos são separados juntamente com o Verbete de Identificação do Lote (emitido pelo SI). No 
último dia de cada mês e após o fecho de todos os lotes, é emitida a Relação de Resumo de Lotes e a 

fatura mensal final da farmácia para cada entidade. As receitas comparticipadas pelo SNS são enviadas 

por correio registado para o CCF da ACSS e as receitas com outro tipo de comparticipação são 

enviadas para a ANF, de forma a que possa ser devolvido à farmácia, o valor de todas as 

comparticipações. No caso de ocorrerem irregularidades, as receitas visadas são devolvidas com o 

respetivo motivo identificado, tendo a farmácia a possibilidade de as corrigir e realizar uma nova 

faturação ou, no caso de não ser possível, fica lesada com a comparticipação em causa. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de participar nas várias etapas deste processo, tanto na 

conferência como no fecho de receituário, tendo sido a organização de receitas por lotes das atividades 

que mais realizei. Considerei estas tarefas muito produtivas, pois familiarizei-me com todos os regimes 

de comparticipação e a sua forma de atuação. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os MNSRM são medicamentos passíveis 

de serem automedicados em situações de patologias ligeiras e transitórias, sendo dispensada a receita 

médica e possível a sua aquisição em locais para além da farmácia comunitária, uma vez que são 

utilizados há vários anos e é bem conhecido o seu perfil de segurança [10]. Existe ainda uma sub-

categoria dentro dos MNSRM, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva 

em Farmácia (MNSRM-EF), que atendendo ao seu perfil de segurança ou às suas indicações, exigem 
a intervenção do farmacêutico. Pode ser consultada a lista das DCI destes medicamentos e os seus 

protocolos de dispensa com fluxogramas de decisão técnico-científica, no site oficial do INFARMED 

[10].  

Considerando a facilidade de obtenção deste tipo de medicamentos, é função do farmacêutico 

analisar o historial clínico do utente, farmacoterapia habitual, a duração e intensidade dos seus 

sintomas e alertar para o seu uso racional. Neste aconselhamento farmacêutico, é importante transmitir 

ao utente toda a informação relevante à medicação, posologia e cuidados especiais a ter em conta, de 

forma a que o aconselhamento seja o mais correto e completo possível. Caso seja aplicável, o 
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farmacêutico deve promover medidas não farmacológicas e, em caso de dúvida, deve sugerir o 

encaminhamento do utente ao médico.  

Deparei-me com várias situações de uso incorreto de MNSRM aquando do atendimento, como 

sobredosagem ou toma injustificada. Em cada uma, adverti dos riscos inerentes à medicação e escrevi 

na própria embalagem a correta posologia a tomar. Na minha falta de conhecimento inicial das soluções 

disponíveis na FQF, o aconselhamento de MNSRM foi bastante desafiante tendo a ajuda da equipa 

sido fundamental. 

  

3.3. Medicamentos Manipulados 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado é todo 

aquele, que é preparado por um farmacêutico responsável, segundo uma fórmula magistral, prescrita 
pelo médico, ou oficinal, presente numa farmacopeia ou formulário [17]. Na sua preparação é 

necessário o preenchimento da respetiva ficha de preparação, onde se encontra descrito, as matérias-

primas e o seu lote, bem como a validade, resultados do controlo de qualidade e o cálculo do PVP 

associado. Na FQF, todos os manipulados são preparados no laboratório da farmácia, em 

conformidade com as monografias do Formulário Galénico Português ou a receita médica prescrita, 

tendo em conta as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados descritas na Portaria 

n.º 594/2004 [18]. No rótulo, colocado no recipiente do manipulado, deve constar, a identificação da 

farmácia e DT, o nome do utente e do médico prescritor, a fórmula do manipulado, as condições de 
conservação, o PV, a posologia, a via de administração e o número do lote atribuído [18].  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de auxiliar e também, de realizar por minha conta mas 

com alguma supervisão, algumas preparações de manipulados e as respetivas fichas de preparação e 

rotulagem, tais como, solução de Minoxidil a 5% (tratamento da alopécia androgenética), cápsulas de 

L-arginina (para casos de carência deste aminoácido), solução de Lugol 50 mL (solução aquosa de 

iodo a 5%; antissético) (Anexo 1A) e solução aquosa de ácido tricloroacético a 50% (ação cáustica, 

peeling químico) (Anexo 1B). A preparação de manipulados foi uma atividade diferente do normal dia-

a-dia na farmácia, onde pude relembrar e pôr em prática conceitos que aprendi ao longo da minha 

formação académica. 

 

3.4. Medicamentos de Uso Veterinário 
Os medicamentos veterinários, segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, são “um bem 

público e recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da 

saúde pública, sendo igualmente um instrumento de salvaguarda das produções animais, com impacte 

considerável na economia das explorações agro-pecuárias e das alimentares.” 

Na FQF, a expressão destes medicamentos é reduzida, sendo os mais procurados os 

antiparasitários externos e internos para animais de estimação como cães e gatos.  

Apesar da sua importância na manutenção da Saúde Pública, os medicamentos de uso veterinário 

continuam a ser uma falha na formação académica do estudante de Ciências Farmacêuticas. Por essa 

razão, senti alguma dificuldade no atendimento a utentes que procuravam aconselhamento neste 

âmbito.    
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3.5. Dispositivos Médicos 
Os DM são definidos, segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, como qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo, utilizado sozinho ou em combinação, 
para fins de diagnóstico, prevenção, controlo e tratamento de uma doença, atuando através de meios 

físicos e não através de ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [20].  

Na FQF existem variados DM, como por exemplo, pensos, compressas, seringas, testes de 

gravidez, frascos coletores de urina e meias de compressão. 

Durante os meses, pude dispensar vários DM, tais como os supracitados. Revelei alguma 

dificuldade na venda das meias de compressão, tendo pedido auxílio aos colegas de trabalho, uma vez 

que é necessário a correta medição da perna (idealmente de manhã e de acordo com as medidas de 

referência da marca). 

 

3.6. Outros Produtos Farmacêuticos 
Ainda que, a venda de medicamentos represente a maioria das vendas nas farmácias portuguesas, 

a dispensa de outros produtos farmacêuticos, como produtos de dermocosmética e suplementação 

alimentar, tem crescido ao longo dos anos. Apesar de se tratarem de produtos de venda livre, 

englobam-se nas áreas das competências técnico-científicas do farmacêutico, pelo que o público 

muitas vezes prefere o aconselhamento farmacêutico.  

Na FQF existem variadas marcas, destacam-se a nível da dermocosmética e higiene corporal, a 

Uriage®, Avéne®, Caudalie®, Lierac®, Jowae®, Bioderma® e mais recentemente a Filorga®; da higiene 

oral, Elgydium®, Bexident® e Paradontax®; da suplementação alimentar, Centrum®, Neuralex® e Acutil®; 

e da obstetrícia e puericultura, Chicco® e Mustella®. Periodicamente são organizadas campanhas 
comerciais e promoções, bem como colaborações com conselheiros das marcas e formações 

dedicadas à equipa de trabalho para atualização acerca de novos produtos, às quais tive oportunidade 

de assistir. 

Principalmente no início do estágio, dada a enorme oferta de multiplicidade de marcas e gamas 

existentes, aquando do atendimento e aconselhamento, recorria aos colegas de equipa como auxílio. 

No entanto, com o decorrer do estágio e as formações assistidas, fui desenvolvendo as minhas 

capacidades de aconselhamento, pelo que considero que é necessário tempo, experiência e formação 

contínua para este tipo de atendimentos.  

4. Prestação de Serviços e Cuidados de Saúde 
Para além da dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, as farmácias podem 

prestar serviços que tenham como objetivo a promoção da saúde e do bem-estar dos utentes [4]. A 
FQF fornece aos seus utentes, para além das consultas de podologia já anteriormente referido, 

entregas ao domicílio, medição de peso e Índice de Massa Corporal (IMC), o serviço de medição de 

parâmetros bioquímicos e biofísicos, a administração de injetáveis, serviço de PIM e recolha de 

radiografias e de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 
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4.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Pressão Arterial 
A determinação da PA de alguns parâmetros bioquímicos, como o colesterol total, triglicerídeos, 

glicemia, ácido úrico e testes de gravidez, são realizadas no gabinete de Boas Práticas da FQF (com 

casa de banho própria), assegurando a privacidade do utente e fornecendo sempre um 

aconselhamento personalizado. A farmácia está equipada com o modelo Omron® 907, um 

esfigmomanómetro digital de braço, que permite obter 3 medições consecutivas e a sua média, após 

um período de descanso, de aproximadamente, 4 minutos. Durante este tempo, o utente permanece 

sozinho na sala, eliminando-se o efeito da bata branca, contribuindo para resultados com maior 

precisão e exatidão.  
Realizei por diversas vezes determinações de PA e parâmetros bioquímicos, exceto no período 

decorrente da pandemia, em que tanto estes serviços como os de administração de injetáveis, ficaram 

suspensos. Tentei sempre de forma clara, esclarecer todas as dúvidas e prestar o melhor 

aconselhamento ao utente, reforçando sempre a importância de hábitos saudáveis e a manutenção do 

controlo adequado dos parâmetros. Também encaminhei o utente para o seu médico de família, 

sempre que considerei necessário, como averiguar a existência de uma patologia subdiagnosticada ou 

avaliar a eficácia da farmacoterapia. 

 
4.2. Administração de Medicamentos Injetáveis  
Desde a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, é possível a administração de injetáveis (exceto 

antibióticos e vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação) nas farmácias portuguesas, por 

farmacêuticos com formação complementar específica e reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos.  
Não foi possível a observação da administração de injetáveis, no entanto, verifiquei que é um 

serviço frequentemente recorrido pelos utentes, devido à sua fácil acessibilidade. 

 
4.3. Preparação Individualizada de Medicação 
Com a Portaria n.º 97/2018, de 9 de abril, passou a ser possível a implementação de PIM em 

farmácias portuguesas. A FQF, por possuir protocolos com 7 residências sénior do Porto, aderiu ao 

serviço. O equipamento semiautomático de PIM encontra-se no gabinete de PIM da FQF, onde os 

farmacêuticos responsáveis preparam a medicação, utente a utente, para dispositivos com vários 

compartimentos descartáveis, onde se expressa o dia da semana e a hora da toma, denominados pela 
farmácia de Q.Packs (Anexo 2). Este serviço, promove a correta adesão à terapêutica, previne erros 

de medicação e reduz os encargos das enfermeiras na administração dos medicamentos.  

Ao longo do meu estágio, esta foi a atividade em que mais participei. Por inúmeras vezes, pude 

efetuar a separação das necessidades de medicamentos dos utentes, auxiliar os farmacêuticos 

responsáveis durante a elaboração dos Q.Packs, na confirmação e atualização do stock dos 

medicamentos para cada paciente no SI relativo a este serviço, bem como faturar e atualizar os dados 

respetivos nos ficheiros Excel. Apercebi-me do impacto que este serviço tem na farmácia, a nível de 

consumo de medicamentos, mas também a nível do esforço laboral que exige.  
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4.4. Recolha de Radiografias e Resíduos de Medicamentos  
Objetivando a redução do impacto negativo causado pelos resíduos de medicamentos, 

embalagens vazias, foi criada a VALORMED®. É uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela 

gestão destes resíduos, de forma a se conseguir preservar a saúde pública, evitando que estes se 

encontrem acessíveis, como qualquer outro resíduo [22]. Os utentes da farmácia podem entregar ao 

balcão as suas embalagens vazias e medicamentos fora do PV ou de uso, sendo colocados no 

contentor de cartão da VALORMED®. Depois de cheio, é selado e registado no SI, para posteriormente 

ser recolhido e seguir para a estação de incineração. 

Anualmente, a FQF realiza a recolha de radiografias através da campanha de Reciclagem de 
Radiografias, impedindo que as mesmas sejam depositadas em aterros e contribuírem para a poluição 

ambiental. 

Notei que os utentes da FQF se encontram bastante recetivos e sensibilizados a estas iniciativas, 

sendo recorrente a entrega de resíduos na farmácia, muitas vezes, com utentes a dirigirem-se apenas 

para esse fim à farmácia. Pude realizar por várias vezes, a selagem dos contentores e registo 

informático dos mesmos.  

5. Formações Complementares 
A atividade farmacêutica requer uma constante atualização de conhecimentos técnico-científicos e 

desenvolvimento de competências, de forma ser prestado o melhor aconselhamento possível ao utente, 

sendo essencial a frequência de formações complementares ao longo da carreira profissional.  
Tive a oportunidade de assistir a algumas formações, as quais se encontram listadas na Tabela 2. 
Ressalvo ainda, que várias outras formações se encontravam planeadas, tendo sido canceladas face 
à atual pandemia. 
 

Tabela 2 - Formações assistidas durante o período de estágio 

Formação Organização Local 
Data e 

Duração 

VitaCê®, Niquitin®, Lactacyd® e Libenar® Perrigot® FQF 
23/01/2020 

30 - 45 min 

Candiset® e Postinor® Gedeon Richter FQF 
13/02/2020 

30 - 45 min 

“Aconselhamento Farmacêutico de Mucolíticos. 

Novas Evidências Para a Decisão” 

Grupo 

Italfarmaco  

Torreão, 

Porto 

13/02/2020 

2h30 

Produtos Rene Furterer® Rene Furterer® FQF 
17/02/2020 

30 - 45 min 

Produtos Bioderma® Bioderma® FQF 
19/02/2020 

30 - 45 min 
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PARTE II - Temas desenvolvidos 

Tema 1: MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
 

1.1. Enquadramento do tema 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento de referência “é 

um medicamento que foi autorizado com base em documentação completa, incluindo resultados de 

ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos”. Já um medicamento genérico é um “medicamento 
com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados” [10]. 

A versão genérica apenas pode começar a ser comercializada após a patente de exclusividade do 

medicamento de marca expirar. Esta patente que protege os medicamentos inovadores, pode ter a 

duração de 10 a 20 anos e é uma forma de garantir a recuperação do investimento feito na investigação 

do medicamento [23-25]. O fabricante do MG, poderá optar por diferente tamanho, forma ou cor do 

medicamento, desde que não haja comprometimento da sua segurança, eficácia ou qualidade. Na 
embalagem exterior dos medicamentos genéricos, deve constar o nome da substância ativa do 

medicamento (DCI), seguido da dosagem, da forma farmacêutica, e da sigla MG [23-25]. Com a mesma 

segurança, eficácia e qualidade, os MG são geralmente 20 ou 35% mais baratos do que os 

medicamentos de referência. A vantagem económica decorrente disto, permite uma poupança 

significativa tanto para o doente como para o SNS [23]. Ao serem uma alternativa mais em conta, é de 

salientar a relevância dos MG na adesão à terapêutica, sendo que a falta de poder económico dos 

portugueses é uma das razões mais prováveis para o abandono do esquema terapêutico, levando a 

consequências graves para o doente [26]. 
Fatores como o aumento da despesa com medicamentos, o envelhecimento da população, o 

aumento da prevalência de doenças crónicas e a incessante necessidade de tratamentos 

individualizados, associados à crise económica, têm contribuído para o crescimento significativo dos 

encargos do SNS. Ressalva-se aqui a importância de impulsionar a introdução de MG, permitindo uma 

redução dos encargos do Estado no setor da saúde e, proporcionar uma melhor gestão dos recursos 

disponíveis [27]. 

Desde o início do meu estágio, e principalmente durante o atendimento ao balcão, apercebi-me 
que a utilização de medicamentos genéricos ainda desperta muitas dúvidas à população. A 

desinformação e preconceção de ideias erróneas e mitos, leva a que muitos utentes sintam uma certa 

desconfiança e relutância em relação aos MG. Afirmações por parte dos utentes como “Não fazem a 

mesma coisa”, “Prefiro não arriscar” e “Se são mais baratos, não são tão bons”, foram catalisadoras no 

momento de escolha do tema. 

Posto isto, decidi debruçar-me sobre este tema, tanto para me educar de forma a esclarecer 

corretamente todas as dúvidas dos utentes durante a interação farmacêutico-doente, como para 

elucidar e desmistificar ideias pré-concebidas, principalmente em relação à segurança, eficácia e 
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qualidade dos MG. Quis gerar curiosidade e interesse nos utentes sobre esta temática, disponibilizando 

um panfleto informativo numa linguagem simples e clara, com as informações necessárias para 

realizarem as suas escolhas sobre a medicação, sem receios. Foi também meu intento apurar através 

de um inquérito, a perceção dos utentes da FQF sobre os MG. 

 

1.2. Avaliação da Segurança, Eficácia e Qualidade dos MG 
Antes de serem comercializados, os medicamentos, quer sejam genéricos ou de marca, têm de ser 

autorizados pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) ou, no caso de Portugal, pelo INFARMED 

[24, 25]. A AIM de MG está sujeita às mesmas disposições legais de qualquer outro medicamento [10, 

25]. A diferença reside no fato de não ser necessária a apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos, 

desde que demonstrada a bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade ou quando estes 

não forem adequados, equivalência terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica 

apropriados ou outros a solicitar pelo INFARMED, garantindo que atuam no organismo de igual forma 
que os medicamentos inovadores [23]. Necessitam também de cumprir as mesmas normas legais e de 

qualidade dos medicamentos originais, ao longo de todo o seu processo [23, 25]. 

 

1.3. Vantagens dos MG 
Os MG não têm os encargos financeiros associados à investigação e desenvolvimento do 

medicamento, o que lhes permite ter um preço inferior [23]. O aumento crescente do uso de genéricos 

contribui também para a pressão no mercado na redução do preço dos medicamentos de referência 

[27]. A simplificação do processo de obtenção de AIM, por não ser necessária a apresentação dos 

relatórios dos peritos sobre os ensaios farmacológicos, toxicológicos e clínicos e pré-clínicos, leva a 

uma maior rapidez na sua aquisição [10, 23]. Os MG apresentam maior garantia de efetividade e 

permitem um melhor conhecimento do perfil de segurança, uma vez que se tratam de medicamentos 
cujas substâncias ativas se encontram no mercado há vários anos [23]. 

Os MG são autênticos impulsionadores da inovação, por estimularem as empresas de investigação 

e desenvolvimento na busca de novas terapêuticas. Constituem uma oportunidade para o acesso à 

inovação, permitindo canalizar recursos para financiar tratamentos inovadores  de  elevado  custo,  com 

um adequado controlo da despesa. Permitem o aumento do acesso dos doentes ao gerarem uma 

redução dos custos de tratamento. Por melhoria da acessibilidade, aumentam a adesão à terapêutica 

dos doentes e permitem ainda que se reduzam as desigualdades sociais no acesso aos cuidados de 

saúde [28]. 
 

1.4. Em Portugal 
Nos primeiros dez meses de 2017, os hospitais portugueses pouparam cerca de 30 milhões de 

euros, com a introdução de versões genéricas de três medicamentos (imatinib, abacavir + lamivudina 
e linezolida) para o tratamento do cancro, HIV e outras infeções [29]. No primeiro trimestre de 2018, a 

entrada do genérico da rosuvastatina no mercado comparticipado do SNS, levou a uma redução da 

despesa em 1,3 milhões de euros para o SNS e de 1,4 milhões para o utente (face ao ano anterior). 

Nesta altura, foi também a primeira vez que a quota de mercado dos MG ultrapassou os 48%. O 
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aumento de 1,2 % foi fruto tanto da introdução de MG como a rosuvastatina, assim como, do maior 

apelo ao uso de genéricos, através de campanhas de divulgação e do incentivo às farmácias de 35 

cêntimos por cada embalagem de genérico dispensada [30]. De acordo com a APOGEN em Portugal, 

a previsão de potencial poupança do uso de MG e biossimilares no SNS entre 2018 e 2020 é de 416 

milhões de euros [31]. Até à data, a quota de medicamentos genéricos no distrito do Porto é de cerca 

de 49%, sendo que, para o utente, o custo médio por embalagem de genérico é de aproximadamente 

3 euros comparativamente ao de marca, que é 5 euros [32]. 

 

1.5. Intervenção farmacêutica 
A realização prática do projeto estava prevista para implementação na semana de 9 a 13 de março. 

A gráfica já tinha sido contatada para impressão dos panfletos informativos, contudo, com o 

desenvolvimento da situação de COVID-19 e as novas medidas de segurança aconselhadas, os 

estágios foram interrompidos. Por consequência, e com muita pena minha, o projeto não foi levado a 
avante.  

 
1.5.1.  Objetivos 

• Averiguar alguns comportamentos, perceções, opiniões e o nível de informação dos utentes da 
FQF sobre a temática dos MG. 

• Elucidar a população da Farmácia sobre os MG, esclarecer dúvidas e desmistificar ideias 

erradas.  

1.5.2.  Metodologia 
• Primeiramente, a realização de um inquérito (Anexo 3) sobre a “Utilização de Medicamentos 

Genéricos” pelos utentes da FQF. 

• De seguida, disponibilização de um panfleto informativo (Anexo 4) baseado num formato de 

perguntas e respostas, durante o atendimento e pelas redes sociais da FQF e, colocando-os 

em todos os balcões de forma visível e chamativa. 

• Por fim, avaliar o impacto da informação disponibilizada: pela interação com o utente no 
momento da entrega do panfleto, perguntando “A informação é útil?” e “Sente-se mais 

esclarecido/a?”; ao apelar e mostrando recetividade em obter feedback, pessoalmente ou 

através dos contatos da Farmácia apresentados no verso do panfleto (registando todos os 

comentários e opiniões); usando as plataformas sociais da FQF para a realização de uma 

sondagem de satisfação. 

1.5.3.  Resultados 
Devido à impossibilidade da realização prática do projeto, não foram obtidos resultados. No 

entanto, vários estudos já foram conduzidos no sentido de inferir sobre as crenças da população em 

geral acerca da escolha e eficácia dos MG. Estes medicamentos estão geralmente associados a uma 

perceção de reduzida eficácia, aumento de efeitos adversos e aumento na taxa de não-adesão quando 

comparados com medicamentos de marca [33]. 
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De forma a avaliar se existem diferenças de carácter sociodemográfico, no inquérito proposto é 

questionada a idade, sexo e escolaridade do participante. Segundo alguns autores, homens e utentes 

de idade até aos 60 anos, são mais recetivos a substituir os medicamentos de marca por MG [34]. 

Níveis de escolaridade mais baixos estão geralmente associados a uma maior desconfiança nos MG 

[35]. 

Com a primeira questão do inquérito, espera-se entender qual a tendência dos utentes da FQF na 

escolha dos seus medicamentos e se possuem conhecimentos para aferir de tal (Genéricos, Marca, 
Ambos ou Não sei). De um modo geral, os utentes não têm conhecimento suficiente sobre os MG, 

preferindo confiar na opinião médica [35].  

De seguida e em função da resposta anterior, são averiguadas as razões que levam o utente a 

optar por MG ou medicamentos de marca. Em Portugal, os principais motivos indicados por utentes e 

farmacêuticos pela subutilização de MG são: a falta de prescrição médica, a falta de confiança na 

eficácia dos MG e a falta de educação nesta temática [36]. Quando as doenças são percecionadas 

como mais severas, os utentes portugueses tendem a demonstrar maior relutância em optar por MG 

[37]. Preços mais baixos estão geralmente associados a uma menor qualidade [35].  
Verificou-se em estudos prévios, que os principais fatores que levam à utilização dos MG e ao 

aumento da recetividade do utente à substituição dos medicamentos de referência por estes, são: a 

discussão com o médico sobre este tema, o aconselhamento médico ou farmacêutico e a perceção de 

poupança que estes medicamentos possibilitam. Possuir mais do que uma doença crónica, é outra 

razão para o uso de MG [36]. 

Posteriormente, é perguntado ao utente se em algum momento sentiu alguma disparidade entre 

um medicamento de referência e o seu respetivo genérico. A título de curiosidade e a fim de encontrar 

possivelmente algum padrão, é questionado o que sentiu e com que medicamento. Perceções 
negativas sobre MG podem levar a expectativas de reduzida eficácia e aumento do risco de efeitos 

secundários em comparação com o medicamento de referência, podendo conduzir a um efeito placebo  

[38]. Experiências negativas são reportadas por cerca de um terço dos doentes que faz a substituição 

para a alternativa genérica, sendo que alguns se encontram convencidos de alergias a todos os MG 

[33]. 

É também questionado ao participante que escolha tomaria na impossibilidade de obter o 

medicamento de marca, de forma a entender se poriam em risco a adesão à terapêutica ao invés de 
optar pelo MG. 

Com a última questão, pretende-se verificar se os utentes consideram importante que se informe e 

se esclareça mais sobre esta temática na Farmácia, perspetivando o impacto do aconselhamento 

farmacêutico e da distribuição dos panfletos informativos sobre os MG. 

Os panfletos informativos, obtiveram um excelente feedback por parte da equipa da Farmácia que 

salientou a importância e vantagem de toda a informação se encontrar condensada num só documento 

de forma apelativa, numa linguagem científica mas ao mesmo tempo acessível aos utentes e, 

responder a todas as questões mais frequentemente questionadas ao balcão. 
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1.6. Conclusões  
Apesar de, infelizmente, não ter sido possível pôr em prática o projeto desenvolvido, o objetivo de 

aprendizagem pessoal que retirei da sua realização foi cumprido. Sinto-me capaz de prestar um melhor 

aconselhamento sobre os MG aos utentes, baseado em fatos científicos. Ainda que não pudesse ser 

praticado por mim, fica disponível e acessível para a farmácia o panfleto informativo, de forma a que 

num futuro mais calmo, poderem ser utilizados pela equipa, se assim considerarem relevante e 

necessário. 

É importante de realçar que, mesmo debatendo e disponibilizando informação fidedigna, haverá 

sempre utentes mais céticos. É também necessário ter em conta que, para muitos utentes a mudança 
pode ser avassaladora ou assustadora e a alteração do aspeto da embalagem ou forma do 

medicamento pode gerar confusão. Cabe aos profissionais de saúde, elucidar e esclarecer os utentes 

sobre os MG, utilizando as palavras certas e libertando-os de quaisquer receios e estigmas. As opiniões 

dos profissionais de saúde, nomeadamente a do farmacêutico sendo muitas vezes o primeiro nível de 

contato com o doente, são muito valorizadas, pelo que é de enorme importância que a informação 

transmitida seja verídica, fundamentada cientificamente e comunicada de uma forma assertiva.  

 

Tema 2: MENOPAUSA 
 

2.1. Enquadramento do tema 
A menopausa representa um acontecimento fisiológico na vida de todas as mulheres, mas ao qual 

estão associados uma série de sintomas que podem interferir com as atividades do seu quotidiano e 

bem-estar. Com o aumento da esperança média de vida, atualmente as mulheres vivem mais de um 
terço da suas vidas na pós-menopausa, pelo que se torna cada vez mais pertinente investir na 

qualidade de vida nesta fase [39]. 

No decorrer do meu estágio, em conversa com algumas utentes, notei que a menopausa era um 

assunto ainda delicado de abordar para muitas mulheres. A desvalorização da sintomatologia e o 

desconforto sentido em colocar questões ao balcão subordinadas à menopausa, revelaram-me a 

importância e necessidade de uma maior abordagem a este tema. Considerando que o farmacêutico 

pode muitas vezes ser o profissional de saúde a quem a mulher recorre em primeiro lugar, é de salientar 

o seu impacto junto das mulheres no melhor entendimento desta fase, na sensibilização, na 
identificação precoce dos sintomas e no aconselhamento para alívio dos mesmos.  

Considerei relevante o desenvolvimento de uma intervenção relativamente a esta temática na FQF, 

pelo que decidi elaborar um dia de sessões de esclarecimento e aconselhamento farmacêutico sobre 

a menopausa. A intenção era proporcionar um ambiente de atendimento personalizado, mais intimista 

e confortável, no gabinete de apoio ao utente da FQF. A ação era preferencialmente destinada a 

mulheres com mais de 45 anos, que referissem no mínimo 12 meses de amenorreia e, que 

apresentassem sintomas sugestivos de climatério. No entanto, e porque todos conhecemos alguém 
que está a passar ou irá passar pela menopausa, os esposos, companheiros, filhos ou qualquer 

indivíduo com curiosidade e vontade de se educar sobre o assunto, também eram bem-vindos.  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

 

Farmácia Queija Ferreira 24 

2.2. Menopausa 
A menopausa é um processo biológico natural que faz parte do normal envelhecimento da mulher 

e corresponde à data de cessação definitiva da menstruação, devido ao esgotamento da capacidade 

folicular funcionante dos ovários [39-41]. 

A idade do surgimento da menopausa é influenciada por vários fatores ambientais, genéticos, 

culturais e antropométricos, mas geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos. A menopausa pode, no 

entanto, ocorrer antes dos 40 anos (insuficiência ovárica prematura), depois 40 mas antes dos 45 anos 

(menopausa precoce) ou após os 55 anos (menopausa tardia). A idade média na qual ocorre a 

menopausa, em Portugal, é de 48 anos [39-41]. 
A menopausa pode também ser iatrogénica (menopausa secundária), com destruição da reserva 

folicular ovárica, como consequência da remoção cirúrgica dos ovários (ooforectomia cirúrgica bilateral) 

ou da ação de quimioterapia ou radioterapia [39-41]. 

O diagnóstico clínico é realizado retrospetivamente, pelo que se considera que uma mulher entrou 

em menopausa, após 12 meses consecutivos de amenorreia, sem outra causa clínica aparente [39, 

41]. Todavia, pode proceder-se à confirmação do diagnóstico através do doseamento sérico da 

hormona folículo-estimulante (FSH) (> 40 mUI/mL) e do estradiol (< 20-30 pg/mL) [40, 42]. 

 

2.3. Climatério 
Os termos “menopausa” e “climatério” são muitas vezes equivocados e tomados erradamente como 

sinónimos [43]. O climatério retrata a fase da vida da mulher de transição do estado reprodutivo para o 

não reprodutivo, ao longo do qual se dá o declínio da função ovárica [39, 43]. A diminuição progressiva 

do capital folicular e consequente redução dos níveis de estrogénio (hipoestrogenismo), suscitam 
frequentemente, a “síndrome climatérica”. É um processo contínuo e engloba três fases, cuja 

individualização não é linear: a pré-menopausa (período de tempo decorrido entre o início do declínio 

da função ovárica e a menopausa, com alterações hormonais e princípio de sintomatologia), a 

perimenopausa (período de tempo que engloba a pré-menopausa, a menopausa e termina um ano 

após esta) e a pós-menopausa (período que se inicia com a última menstruação, geralmente, com 

exacerbação de sintomas típicos de climatério) [39-41, 44].  

 

2.4. Sintomatologia 
A grande diversidade de sinais e sintomas característicos do climatério, são resultado da carência 

estrogénica que tem repercussões a nível de vários tecidos e órgãos. A intensidade com que são 

sentidos os sintomas, é proporcional à velocidade com que se dá a deficiência estrogénica. No entanto, 

é de salientar que, todas as mulheres são diferentes, pelo que a variedade, intensidade e duração da 
sintomatologia também difere de mulher para mulher [42]. 

Numa primeira fase, destacam-se irregularidades menstruais, sintomas vasomotores, perturbações 

do sono e alterações emocionais. A médio prazo, distinguem-se alterações cutâneas, urogenitais e 

sexuais e, mais tardiamente, podem ainda surgir complicações ósseas, cardiovasculares e metabólicas 

[39, 41, 42]. 
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2.4.1. Manifestações Precoces 
Irregularidades menstruais e amenorreia: As alterações do ciclo menstrual, podem iniciar-se 4 

a 8 anos antes da menopausa, primeiro com encurtamento da periodicidade, alteração na duração e 

quantidade de fluxo. Depois, com a maior frequência de ciclos anovulatórios, há um aumento da 

duração dos ciclos e ausência de menstruação. Durante esta fase, é importante a manutenção de uma 

contraceção adequada, uma vez que apesar da fertilidade das mulheres se encontrar diminuída, há a 

possibilidade de até 25% dos ciclos serem ovulatórios [39]. 

Se ocorrer alguma hemorragia após 12 meses consecutivos de amenorreia, é considerada uma 

hemorragia pós-menopausa e requer investigação clínica [41]. 
 

Sintomas Vasomotores: Afetam cerca de 60-80% das mulheres menopáusicas, sendo 

considerados os mais frequentes. Estes sintomas são descritos como os chamados “calores”, 

“afrontamentos”, “fogachos” ou “suores noturnos” e, manifestam-se como uma onda súbita de calor 

intenso na parte superior do tronco por vasodilatação cutânea, durante 2 a 4 minutos, seguida de 

calafrios e tremores [39-41]. São muitas vezes acompanhadas por palpitações, ansiedade, aumento da 

frequência cardíaca e do fluxo sanguíneo periférico e, como têm predomínio noturno, podem interferir 

com o sono. Não são sintomas controláveis ou previsíveis, mas existem vários fatores modificáveis que 
se associam a um aumento da frequência desta sintomatologia, tais como: tabagismo, álcool, calor, 

stress, índice de massa corporal elevado, reduzida atividade física, bebidas e alimentos muito quentes 

e especiarias [39-41]. 

 

Perturbações do sono: É natural haver um deterioramento do sono com a idade e com a 

menopausa, ocorrendo uma progressiva diminuição tanto da quantidade como da qualidade do sono 

[39]. Na transição menopáusica, os dois distúrbios major relacionados com as alterações do padrão de 
sono são a insónia e a apneia de sono. Geralmente, o mais típico de acontecer é, a mulher acordar 

repetidamente com “calores” e consequentemente, ter dificuldade em voltar a adormecer e ter um sono 

reparador [41]. Os sintomas vasomotores, alterações do humor, anomalias do ritmo circadiano, assim 

como, stress, tabagismo e atividade física diminuída, podem desempenhar um papel preponderante 

nestas alterações da qualidade do sono [39-41]. 

 

Alterações cognitivas e de humor: Durante a transição menopáusica, as mulheres apresentam 

um risco acrescido para o desenvolvimento de depressão ou recaída em caso de histórico prévio, sendo 
que o estado depressivo surge em 20% dos casos [45]. Apesar de ainda não haver um consenso acerca 

dos mecanismos envolvidos, estudos sugerem que os estrogénios medeiam funções cognitivas e 

atividade neuronal e que devido às flutuações estrogénicas, ocorra também uma desregulação de 

serotonina e noradrenalina, influenciando diretamente o humor, explicando o aparecimento de sintomas 

depressivos, ansiedade, irritabilidade e diminuição da memória e concentração [45]. Adicionalmente, 

poderá ainda estar na origem da sintomatologia psicológica, a ocorrência de sintomas vasomotores e 

perturbações no padrão de sono, assim como, eventos de vida emocionais e sociais, associados a esta 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

 

Farmácia Queija Ferreira 26 

transição na vida da mulher, como por exemplo o encarar do envelhecimento e a aproximação da 

reforma [39, 46]. 

 
2.4.2. Manifestações a Médio Prazo 

Síndrome génito-urinária da menopausa (SGUM) e interferência a nível sexual: A SGUM, 

antigamente designada por atrofia vulvovaginal, caracteriza-se por um conjunto de variados sintomas 

e sinais associados ao envelhecimento sistémico e à carência de estrogénios e outras hormonas 

sexuais e, envolve os tecidos urogenitais [39]. O hipoestrogenismo, a nível vaginal, leva a um aumento 

do pH, redução da secreção e atrofia da mucosa e, a nível da bexiga, causa uma redução da 

sensibilidade do músculo detrusor [41]. Desta forma, explicam-se os sintomas frequentemente 
manifestados, que incluem: secura, irritação e prurido local; aumento da frequência urinária, noctúria, 

incontinência de urgência e/ou de esforço e infeções urinárias recorrentes; ausência ou redução de 

lubrificação durante o estímulo sexual, dor e desconforto durante e, por vezes também após, o ato 

sexual (dispareunia), problemas de excitação e perda de líbido [39, 48]. Apesar de os sintomas da 

síndrome afetarem cerca de metade das mulheres pós-menopáusicas, muitas não os associam à 

menopausa e desconhecem o tratamento disponível para o seu alívio [48].  

 
Alterações cutâneas: A redução dos níveis de estrogénio, provoca uma perda progressiva de 

colagénio tecidular que contribui para o envelhecimento da pele e maior propensão a dano. Como 

consequência, verifica-se uma diminuição da tonicidade da pele e aceleração do aparecimento de 

rugas [40, 47]. 

 
2.4.3. Manifestações Tardias 

Complicações ósseas: O natural envelhecimento e a privação estrogénica, relacionam-se com 

um aumento de incidência precoce de osteoporose e, por consequência, uma diminuição na resistência 

dos ossos e aumento do risco de fratura. Nos primeiros 3 a 5 anos após a menopausa, verifica-se uma 
intensa aceleração de perda de massa óssea, por aumento da atividade de reabsorção óssea e 

diminuição da fixação de cálcio nos ossos, sendo possível a sua deteção através de alterações dos 

marcadores de atividade óssea [39, 40, 47].  

 
Complicações cardiovasculares e metabólicas: Nas mulheres pós-menopáusicas, a principal 

causa de morbilidade e mortalidade, são as alterações a nível do sistema cardiovascular, mas também 

metabólico [47]. Os estrogénios, conferem mecanismos de proteção cardiovascular por contribuírem 
para um melhor perfil lipídico, ao reduzirem a secreção de citoquinas pró-aterogénicas e, ao modularem 

a função vascular, promovendo a vasodilatação. Perante a falta de estrogénios após a menopausa e, 

a maior prevalência de vários fatores de RCV associados ao decorrer desta fase (hipertensão arterial, 

resistência à insulina, aumento da circunferência abdominal e dislipidémias), ocorre um aumento do 

risco cardio e cerebrovascular e metabólico [39, 47, 49].  
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2.4.4. Menopause Rating Scale - Avaliação da sintomatologia  
A Menopause Rating Scale (MRS) (Anexo 5), é uma ferramenta desenvolvida e validada para 

aplicar a mulheres durante o climatério, de forma a identificar a presença e severidade da 

sintomatologia característica desta fase e, avaliar o seu impacto na qualidade de vida da mulher, bem 

como, registar as alterações sentidas durante e após o tratamento aplicado [50]. 

A MRS apresenta 11 questões referentes à sintomatologia do climatério, que se organizam 

fundamentalmente em 3 grandes grupos de sintomas, nomeadamente, sintomas somato-vegetativos, 

sintomas psicológicos e sintomas urogenitais. Estas questões, são de fácil compreensão para a utente, 

para as quais deve classificar a severidade dos seus sintomas numa escala de zero (ausência de 
sintoma) a quatro (muito severo) pontos [51, 52].  

A classificação dos sintomas, que resulta do somatório de cada questão, vai desde 0 

(assintomática) a 44 (sintomas muito severos). É ainda possível, obter-se um somatório dividido em 3 

subescalas consoante os 3 grupos de sintomas: somato-vegetativos (questões 1, 2, 3 e 11), 

psicológicos (questões 4, 5, 6 e 7) e urogenitais (questões 8, 9 e 10). Desta forma, é possível determinar 

e percecionar, qual o conjunto de sintomas que contribui em maior peso para o impacto na qualidade 

de vida da mulher, bem como, orientar o aconselhamento farmacêutico consoante as necessidades 

específicas de cada mulher [50-52].  

 

2.5. Tratamento 
Com objetivo de controlar e aliviar a sintomatologia supracitada poderão ser adotadas várias 

ferramentas terapêuticas, nomeadamente a terapia não farmacológica e a farmacológica, sendo que 

esta última se divide em terapia farmacológica hormonal e não hormonal.  
2.5.1. Terapia Não Farmacológica 

Numa perspetiva preventiva, a terapia não farmacológica assenta em medidas gerais que tendem 

a ajudar a mulher a adaptar-se às mudanças fisiológicas do corpo, minimizando os riscos dessa 

carência hormonal e, melhorando os índices de qualidade de vida das mulheres. Idealmente, deve ser 

recomendada a todas as mulheres, independentemente da fase da menopausa em que se encontram 

[42]. Engloba recomendações no estilo de vida, manutenção de exercício físico, estimulação neuro 

cognitiva e higiene do sono.  

Para estabelecer um bem-estar físico e psicológico, bem como para contrariar as consequências 

inerentes às alterações bioquímicas da menopausa, é fundamental a educação para um estilo de vida 
saudável e equilibrado. Para além da promoção de ingestão de água adequada, recomenda-se uma 

dieta pobre em lípidos e rica em vegetais, fruta, cereais integrais, fibras, alimentos ricos em cálcio (1,5 

g/dia), vitamina D, magnésio, fósforo e ácidos gordos ω-3. Deve ser incentivada a cessação tabágica 

e a diminuição da ingestão de bebidas alcoólicas [39, 42].  

A prática de exercício físico regular (no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana) é extremamente 

aconselhável, por ajudar no controlo metabólico, no alívio de sintomas de depressão e ansiedade, 

aumentar a qualidade do sono, melhorar a capacidade cardiovascular e diminuir a perda de massa 

óssea [39].  
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Queixas de incontinência urinária são também frequentes, sendo que nestes casos, se deve 

aconselhar a realização de exercícios de Kegel, de forma a fortalecer a musculatura do pavimento 

pélvico, bem como recomendar o esvaziamento frequente da bexiga [53]. 

Recomenda-se a estimulação neuro cognitiva através do recurso a atividades e jogos de memória 

e raciocínio, preservando uma boa higiene do sono. Devem ser cumpridas 8 horas de sono interrupto, 

mantendo, de preferência, um horário consistente e regular, com cessão do uso de equipamentos 

eletrónicos e exercício físico antes de adormecer [39].   
No entanto, estas medidas de caráter geral são frequentemente insuficientes, pelo que, a 

alternativa são as terapêuticas farmacológicas [39, 42]. 

 

2.5.2. Terapia Farmacológica 
§ Hormonal 

Perante o estabelecimento da relação causa-efeito entre o declínio da produção das hormonas 

sexuais femininas e, do aparecimento de sintomas do climatério, existe, em alguns casos, a 

necessidade do recurso à Terapêutica Hormonal de Substituição (THS). Esta tem como objetivo o 

estabelecimento do equilíbrio, recuperação do bem-estar da mulher, bem como evitar as 

consequências das alterações decorrentes do hipoestrogenismo. A THS pode aplicar-se na forma de 

estrogénios ou progestagénios (não indicado em caso de histerectomia) e, por via de administração 

local (óvulos, anéis ou cremes) ou sistémica (comprimidos orais, pensos transdérmicos, géis ou 
implantes) [42, 44]. Esta terapêutica, tem-se revelado a mais eficaz para o tratamento dos sintomas 

vasomotores e da atrofia urogenital, contribuindo com eficácia reconhecida, na melhoria das 

perturbações urinárias e psicológicas, na prevenção da osteoporose e do cancro do cólon da mulher 

pós-menopáusica. Está associada à diminuição da mortalidade global feminina e à melhoria da sua 

qualidade de vida. Porém, suscita também algumas preocupações, havendo estudos que comprovam 

que, quando associada a outros fatores, potencia o risco em relação ao tromboembolismo venoso, à 

doença cardiovascular e ao carcinoma da mama, pelo que muitas mulheres prefiram não recorrer a 

terapia hormonal [42, 44, 53].  
Destacam-se como algumas contraindicações absolutas ao uso de THS: presença de hemorragia 

genital não esclarecida, tumores hormonodependentes, doença hepática aguda e tromboembolismo 

agudo. Como contraindicações relativas, listam-se algumas como: antecedentes pessoais de miomas, 

endometriose, história de enxaquecas, trombofilia e doença cardiovascular [42, 44]. 
Assim sendo, a recomendação da THS deve ter em atenção as características individuais da 

mulher pós-menopáusica, considerando sempre o risco-benefício associado. O farmacêutico possui e 

assume a função de informar acerca das vantagens e desvantagens desta terapêutica e, deve 

recomendar uma avaliação e um parecer médico. 

 
§ Não Hormonal 

Suplementação 
Os fitoestrogénios são considerados uma alternativa à utilização da THS, quando esta se revela 

contraindicada. Estes compostos, derivados de plantas, apresentam na sua estrutura um anel fenólico 
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e um peso molecular semelhante ao estradiol. Estas características possibilitam-lhes a capacidade de 

se ligarem a recetores de estrogénio, exercendo uma ação agonista ou antagonista sobre os mesmos 

[55].  Das 4 classes distintas destes compostos, destacam-se as isoflavonas, a classe mais estudada 

até ao momento, presentes em elevadas concentrações na soja e derivados e, no trevo vermelho [39].  

Há evidência de que as isoflavonas apresentam, maior atividade e afinidade para os recetores 

estrogénicos [55], com capacidade de redução da sintomatologia vasomotora e da osteoporose 

presentes no climatério, uma vez que, estão envolvidas na manutenção da mineralização óssea [39, 
54]. As isoflavonas, integram a constituição da maior parte dos suplementos disponíveis nas farmácias 

comunitárias dirigidos ao alívio da sintomatologia climatérica, nomeadamente a genisteína, a daidzeína 

e a gliciteína. Contudo, existindo ainda algumas limitações nos estudos, é necessária mais investigação 

nesta área [39, 54].   

Existe ainda, nas farmácias, um vasto leque de outros suplementos destinados a ajudar no alívio 

de sintomatologia associada a esta fase da vida da mulher. São de salientar, os suplementos à base 

ácidos gordos ómega-3 de cadeia longa (DHA + EPA), que podem ser recomendados para reduzir o 

RCV e, os ricos em cálcio e vitamina D, importantes na prevenção de osteoporose [42, 44]. Para o 
alívio de estados de ansiedade e depressivos, podem ser aconselhados suplementos à base de 

valeriana e também, suplementos ricos em melatonina, valeriana e passiflora para o alívio das 

perturbações do padrão de sono [39]. Existe ainda uma grande variedade de suplementos com intuito 

de reduzir a fadiga física e psicológica e outros, à base de colagénio, para atrasar o envelhecimento 

da pele.  

 
Saúde íntima e sexual 

Como anteriormente referido, após a menopausa, ocorrem alterações ao nível da flora e da mucosa 

vaginal, nomeadamente, um aumento do pH, elevando o risco de desenvolvimento de infeções [39, 

53]. Existem vários suplementos disponíveis para a prevenção de infeções do trato urinário inferior, à 

base de D-manose e arando vermelho, por exemplo [56]. 

Também decorrente das alterações da mucosa e défice de estrogénios, surge a secura e prurido 

vaginal, levando frequentemente a queixas como dispareunia e desconforto aquando o ato sexual [39, 

53]. Nestes casos, pode ser aconselhado o uso de um hidratante à base de água ou um lubrificante, 
para alivio mais prolongado da sintomatologia e maior conforto durante o momento íntimo, 

respetivamente [53]. Outro sintoma frequentemente presente em mulheres pós-menopáusicas é, a 

diminuição da líbido, para o qual o farmacêutico pode aconselhar um dos suplementos presentes no 

mercado, com o objetivo de aumentar a estimulação e vitalidade sexual, garantindo sempre a sua 

compatibilidade com o perfil farmacológico da utente [53].  

Não obstante, é relevante salientar e alertar para a manutenção de uma contraceção adequada 

durante esta fase de transição da vida da mulher, uma vez que, apesar de fertilidade se encontrar 

diminuída, ainda existe a possibilidade de ocorrerem ciclos ovulatórios [39]. 
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2.6. Intervenção farmacêutica 
Para esta intervenção, optei por desenvolver consultas individualizadas e personalizadas de 

aconselhamento farmacêutico à menopausa. Com o apoio da Gedeon Richter, foi possível obter 

material de informação destinado às utentes. Tomei a iniciativa de preparar um pequeno folheto sobre 

exercícios de Kegel, para melhor entendimento da sua realização quando aconselhados e, uma lista 

de exemplos de suplementos alimentares, MNSRM e outros produtos de saúde, designados para o 

alívio da sintomatologia da menopausa, de forma orientar um melhor aconselhamento durante as 

consultas, bem como facilitar o atendimento ao balcão a todos os membros da equipa da FQF. 

A ideia inicial seria realizar o projeto no decorrer da semana após o Dia Internacional da Mulher, 
de 9 a 13 de março. Com o alerta da possível chegada a Portugal do coronavírus SARS-CoV-2 e, com 

novas medidas de segurança impostas, a decisão foi limitar as sessões de aconselhamento a apenas 

um dia, optando-se por dia 13 de março. No entanto, com a rápida evolução e disseminação do vírus 

tanto a nível nacional como mundial e, as apertadas medidas de contingência aplicadas, tornou-se 

impraticável a realização do projeto. 

 

2.6.1.  Objetivos 
• Enfatizar o Dia Internacional da Mulher, promovendo na semana decorrente deste, a atividade 

durante um dia.  

• Promover a valorização desta fase na vida da mulher e sensibilizar a população, ajudando na 

identificação precoce da sintomatologia. 

• Desmistificar ideias erradas e esclarecer dúvidas relativas à menopausa. 

• Proporcionar um ambiente mais íntimo e confortável aos utentes, de forma a não sentirem 
constrangimentos em colocar questões ou falar da sintomatologia. 

• Auxiliar maridos, companheiros, filhos, etc. num melhor entendimento deste evento fisiológico 

da mulher. 

• Identificar e avaliar a sintomatologia sugestiva de climatério de uma amostra de utentes 
femininas da FQF através da MRS. 

• Prestar aconselhamento farmacológico e não farmacológico mais apropriado. 

• Avaliar as necessidades da mulher, envolvendo-a ativamente na gestão da sua saúde. 

• No caso de utentes medicadas para a menopausa, promover a toma correta e adesão à 
medicação, assim como detetar e resolver eventuais problemas relacionados com os 

medicamentos. 

2.6.2.  Metodologia 
• Em primeira instância, a divulgação da iniciativa com uma semana de antecedência durante o 

atendimento e, através do cartaz realizado por mim (Anexo 6), expondo-o nas instalações da 

FQF e publicitando-o através das redes sociais oficiais da farmácia.  

• Para uma melhor organização do dia, seria anotado o nome, o contato telefónico e a hora mais 

conveniente para o utente, de forma a que na véspera os interessados pudessem ser 
contatados e relembrados.  
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• O momento da consulta seria dividido em duas fases: numa primeira fase preenchiam-se os 

dados pessoais das utentes, assim como a MRS, à medida que se questionava acerca dos 

sintomas sugestivos de climatério; na segunda fase, analisavam-se os resultados obtidos da 

escala e, de acordo com estes, prestava-se aconselhamento farmacêutico, com auxílio da lista 

realizada de exemplos de suplementos alimentares, MNSRM e outros produtos de saúde 

(Anexo 7). Para além disso, seria ainda fornecido às utentes o material de informação cedido 
pela Gedeon Richter (Anexo 8) e, o folheto sobre a realização de exercícios de Kegel (Anexo 
9), de forma a ser uma explicação mais visual e percetível. No caso de não se tratar de uma 

utente com mais de 45 anos, com pelo menos 12 meses de amenorreia e com sintomas, não 

seria preenchida a MRS, apenas disponibilizada informação e esclarecidas todas as dúvidas 

referentes ao tema. 

 

2.6.3. Resultados 
Na impossibilidade de realizar a atividade, devido à pandemia de COVID-19 decorrente, não foram 

obtidos resultados. 

 

2.7. Conclusões 
Com imenso lamento meu, não foi possível tornar esta atividade numa realidade prática. Contudo, 

as competências que adquiri com o desenvolvimento do tema da menopausa, tornaram-me numa futura 

profissional muito mais apta e assertiva, para prestar o melhor aconselhamento possível a todas as 

mulheres a passar por esta fase.  

É relevante salientar, o papel do farmacêutico na educação sobre a menopausa e na sua gestão, 
de forma a auxiliar e facilitar a passagem da mulher por este momento e, potencialmente melhorar e 

prevenir sintomas, complicações e doenças. Considerando que, grande parte das mulheres 

menopáusicas não procura ajuda, tanto por desconforto, como por vergonha ou desvalorização de 

sintomas, cabe ao farmacêutico, muitas vezes sendo o primeiro e único contato, aliado ao 

conhecimento e empatia, sensibilizar para esta fase natural do ciclo de vida de todas as mulheres. 
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Considerações finais 
O estágio na FQF, permitiu-me solidificar e colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos 

ao longo da minha formação, enquanto estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 
e, acima de tudo, aprender a adaptá-los à realidade, nas mais diversas situações. Termino esta etapa, 

com o sentimento de ter cumprido as funções de estagiária com empenho e dedicação, bem como os 

objetivos a que me propus a atingir pessoalmente. Este período, foi determinado pelo surgimento de 

novos desafios, permitindo uma aprendizagem constante no meu dia-a-dia e por uma aquisição de 

competências em autonomia, responsabilidade e capacidades interpessoais. No entanto, foi também 

um período marcado por uma incerteza sem precedentes, dado o panorama atual de pandemia, que 

influenciou negativamente o meu estágio em vários sentidos, mas que o influenciou positivamente em 
tantos outros também. Aprendi o verdadeiro valor e impacto que o farmacêutico comunitário tem na 

sociedade e que, apesar de todas as adversidades, a luz da farmácia nunca se apaga, tendo a FQF 

sido exemplo disso. Nunca antes, foi mais importante reconhecer o trabalho de profissionais de saúde, 

nomeadamente do farmacêutico, que diariamente se encontram na linha da frente de ajuda à 

população, na prestação de cuidados de saúde diferenciadores, na preservação da Saúde Pública, na 

adesão à terapêutica e promoção do uso racional do medicamento, aliado a uma forte componente 

humana e social, essencial para garantir a confiança do utente.  

Destaco ainda, a importância de uma equipa de trabalho qualificada e motivada para o sucesso de 
uma farmácia. O espírito de entreajuda e o bom ambiente de trabalho que predomina na FQF, 

providencia ao utente um serviço de qualidade e excelência e, revelou-se essencial para a minha 

aprendizagem. 

A constante evolução na ciência, na tecnologia, bem como na sociedade, fazem do farmacêutico 

um aprendiz para toda a vida, mas levo com certeza, de que este estágio foi crucial e a base 

fundamental para a minha vida profissional futura. 

É o fim de uma etapa da minha vida, mas o início de outra e, termino esta experiência marcante 

esperançosa para os novos desafios que me esperam. 
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Anexos 

Anexo 1 - Preparação de Manipulados: A) Solução de Lugol (solução aquosa de iodo a 
5%);  B) Solução aquosa de ácido tricloroacético a 50%. 

 
A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              B) 
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Anexo 2 - Exemplo de Q.Pack preparado. 
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Anexo 3 - Inquérito sobre a utilização de medicamentos genéricos. 

 

 
 

 

Por Sara Vaz Silva 
Estágio Curricular | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 
UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Inquérito universitário de cariz anónimo 
 
 

Idade: __________ Sexo: __________ Escolaridade: __________ 
 
1. Costuma optar por medicamentos genéricos ou de marca? 
o Genéricos 
o Marca 
o Ambos 
o Não sei (“É o que está na receita“) 

 
 
2. No caso de optar por medicamentos genéricos, quais são as razões? 
o Preço 
o São iguais aos medicamentos de marca 
o Aconselhamento médico (“Foi o que o médico receitou”) 
o Aconselhamento farmacêutico 
o Outra: ________________________________________________ 

 
 
3. No caso de optar por medicamentos de marca, quais são as razões? 
o Não confio nos medicamentos genéricos  
o Têm mais eficácia que os medicamentos genéricos (“Não fazem bem a mesma coisa”) 
o Aconselhamento médico (“Foi o que o médico receitou”) 
o Outra: ________________________________________________ 

 
 
4. Alguma vez sentiu diferença ao tomar um medicamento de marca e o respetivo 

genérico? 
o Sim 

- O que sentiu?__________________________________________ 
- Qual foi o medicamento?_________________________________ 

o Não 
 
 

5. No caso de o medicamento de marca se encontrar esgotado, que escolha tomaria? 
o Optar pelo medicamento genérico correspondente 
o Ir a outra farmácia para obter o medicamento de marca 
o Esperar pelo medicamento de marca, desde que isso não implique falhar a toma do 

medicamento 
o Esperar pelo medicamento de marca, mesmo que isso implique falhar a toma do 

medicamento  
 

 
6. Na sua opinião, é importante que na sua Farmácia haja mais disponibilização de 

informação e esclarecimentos sobre os medicamentos genéricos? 
o Sim 
o Não 

 
MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO. 
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Anexo 4 - Panfleto “Medicamentos Genéricos: As respostas às suas perguntas”. 
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Anexo 5 - Menopause Rating Scale: Avaliação da sintomatologia. 

 

 

 
 
 

Menopause Rating Scale (MRS) - Avaliação da sintomatologia 
 

 
 
Nome: ____________________________________________________________   Idade: __________________ 
 
 
Data aproximada da última menstruação: ___ /_______ 
 
 
Toma medicamentos/suplementos para o tratamento/alívio de sintomas da menopausa?____________________ 
     Quais? ____________________________________________________ 
 
Classifique os seguintes sintomas de acordo com a severidade com que os sente, atualmente: 

 
Há quanto tempo começaram os sintomas anteriormente descritos?________________ 

 
 
 

TOTAL (soma de todas as questões): ________________ 
 

 Sintomas somato-vegetativos (questões 1,2,3 e 11): ________________ 
 Sintomas psicológicos (questões 4,5,6 e 7): ________________ 

Sintomas urogenitais (questões 8,9 e 10): ________________ 

SINTOMAS NENHUM 
(0) 

POUCO 
SEVERO 

(1) 

MODE-
RADO 

(2) 
SEVERO 

(3) 

MUITO 
SEVERO 

(4) 

1 - Suores, calores ou falta de ar      

2 - Desconforto no peito (ritmo cardíaco irregular, 
pressão no peito) 

     

3 - Problemas de sono (dificuldade em adormecer, 
dificuldade em dormir toda a noite e despertar cedo)  

     

4 - Estado de ânimo depressivo (sente-se deprimida, 
triste ou com flutuações de humor) 

     

5 - Irritabilidade (sente-se nervosa, tensa ou agressiva)      

6 - Ansiedade (sente-se impaciente ou em pânico)      

7 - Esgotamento físico e mental (diminuição do 
desempenho, falta de concentração, falta de memória) 

     

8 - Problemas sexuais (problemas na atividade sexual, 
satisfação sexual ou falta de desejo) 

     

9 - Problemas de bexiga (dificuldade em urinar, 
incontinência, aumento da vontade de urinar) 

     

10 - Secura vaginal (sensação de secura ou ardor, 
dificuldades durante a relação sexual) 

     

11 - Problemas musculares e articulares (dores 
reumáticas e nas articulações) 
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Anexo 6 - Cartaz de divulgação da atividade “Menopausa: Aconselhamento Farmacêutico”. 
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Anexo 7 - Aconselhamento farmacêutico: Exemplos de suplementos alimentares, MNSRM e 
outros produtos de saúde, para alívio da sintomatologia menopáusica. 

 
 

Por Sara Vaz Silva 
Estágio Curricular | MICF 

 
 

MENOPAUSA: Suplementos alimentares, MNSRM e outros produtos de saúde 

Sintomatologia a aliviar Exemplos de substâncias ativas e a 
sua ação Exemplos de marcas comerciais e CNP 

Geral 
Vasomotora 

 
Isoflavonas: Atividade estrogénica 

 
Extratos purificados de pólen: Atividade 

mediada por efeitos serotinérgicos 
 

Estrofito® Forte (7340935) 

Fisiogen® (7365965) 

Estrosil®  (7392662) 

Femal® (7378026) 

ClimaCare® (6077586) 

Ansiedade 
Irritabilidade 

Humor deprimido 

Valeriana: Ação ansiolítica e 
antidepressiva 

Valdispert® (3886884) 

Livetan®  (5730981) 

Perturbações do sono   
Insónia 

Melatonina: Induz sonolência e reduz o 
tempo até adormecer 

Valeriana: Ação ansiolítica e 
tranquilizante 

Passiflora: Ação ansiolítica e sedativa 

Valdispert® Noite Rapid (6323048) 

StilNoite®  (7011320) 

Meladispert®  (7067827) 

Sono Rapid®  (6035014) 

Secura e prurido vaginal  
Dispareunia 

Água, Glicerol, Silicone:  
Hidratação e lubrificação da vulva e 

vagina 

Ginix® Plus (6560896) 

Gynofit®  (6138305) 

Woman ISDIN® (6039164; 7772459) 

ClimaCare® Gel (6325506) 

Vagisan® (6403139) 

Ainara® (7755504) 

Líbido diminuída 

Maca, Ginkgo biloba, Pimenta preta, 
Tribulus terrestris,Turnera afrodisíaco: 

Aumenta circulação e relaxamento 
perineal; Promove desejo sexual 

Libifeme® Meno 50+ (7395913) 

Turnon® For Women  (7378257) 

Libicare® (6227066) 

Affair® (7385468) 

Infeções do trato urinário 

D-manose, Arando vermelho:  
Inibe a aderência da E.coli à parede da 
bexiga, dificultando o desenvolvimento 

de infeções 

Cistiless® (6030205) 

Cysticlean® (6421495) 

Envelhecimento da pele 
Rugas 

Colagénio:  
Aumenta firmeza e resistência da pele, 

evitando dano e retardando 
envelhecimento 

Colagénius Beauty® (7486209) 

Sesderma Hylanses® (6076307) 

Expert Colagénio® (7399808) 
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Anexo 8 - Material de informação cedido pela Gedeon Richter sobre a menopausa. 

 

Por Sara Vaz Silva 
Estágio Curricular | MICF 

 
 

Dificuldades cognitivas 
Risco cardiovascular 

Ácidos Gordos  ω-3: 
Contribuem para o normal 
funcionamento cerebral e 

cardiovascular 
 

Magnésio: 
Contribui para a normal função 

psicológica, funcionamento do sistema 
nervoso e muscular e para a redução 

do cansaço e fadiga 

Acutil® (7380980) 

Primus® (6396689) 

Cerebrum® Gold 50+ (7378158) 

Maxnésio® Cardio (7386227) 

BioActivo® Cardio  (7350488) 

Osteoporose 

Cálcio: Confere rigidez óssea 
 

Vitamina D: Melhora metabolismo 
ósseo e absorção de cálcio 

Osteocare®  (7356188) 

Dagravit® D-Calcium (9937136) 

Biolectra® Calcium (7347179) 

Bioactivo® Vitamina D (7764217) 
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RECOMENDAÇÕES:
A menopausa é, na maior parte dos casos, um acontecimento natural, mas as suas consequências

 

podem causar algumas perturbações e doenças.

EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR

• 150 minutos por semana de exercício de moderada
intensidade

• 2 sessões/semana de exercício de resistência

PERDA DE PESO DE APENAS 5 A 10% MELHORA
SÍNDROME DE RESISTÊNCIA À INSULINA

DIETA SAUDÁVEL

• Várias doses diárias de vegetais e frutas, cereais peixe
2x/semana

• Ingestão baixa de gorduras (azeite está recomendado)
• Consumo de sal limitado
• Álcool não deve exceder um/meio copo por dia

TABACO DEVE SER EVITADO

SOCIALIZAÇÃO E PROCURAR ESTAR ATIVA FÍSICA E MENTALMENTE.

Assuma hábitos e atitudes mais adequadas

 

Existem muitas opções de tratamento para as perturbações da menopausa. 

Existem novas opções de tratamento.

Não parta de ideias pré-concebidas, procure mais informação,
 procure o melhor para si.

TRATAMENTOS

 

Esclareça as suas dúvidas com o seu médico, farmacêutico,
ou no site www.amenopausa.pt.

> Sintomas vasomotores (afrontamentos e suores noturnos)
> Alterações cognitivas e do humor
> Perturbações do sono
> �ĝĹÚųŅĵå�čæĹĜƋŅěƚųĜĹ´ųĜ±�Ú±�ĵåĹŅŞ±ƚŸ±xeƋųŅĀ±�ƴƚĬƴŅƴ±čĜĹ±Ĭ
> Interferência no padrão sexual

> Alterações cardiovasculares e metabólicas
> Consequências osteoarticulares/osteoporose 

PRINCIPAIS SINTOMAS DA MENOPAUSA

Sinto�Ë} vasomotore} (afrontamentos e suores noturnos)

Tem mais de 5 episódios diários? Procure o seu médico.

Alte�s�õe} cognitiva} u�4{ humor

 

Dificuldades na concentração, memória e fluência verbal ocorrem com mais frequência na 
menopausa. Os estados de ansiedade e depressão tendem, igualmente, a ocorrer mais
facilmente ou a agravarem-se.

Estes aspetos podem assumir maior impacto pelo facto de ocorrerem frequentemente eventos
sociais e emocionais durante a menopausa, tais como: dificuldades relacionais do casal, filhos...

Pert��Ìs�¡�}�4{�son{
O sono deteriora-se com a idade. São mais frequentes as dificuldades em iniciar e manter o 
sono, e a sensação de que o sono não é tão reparador como era anteriormente. Desperta-se 
mais cedo e acorda-se frequentemente durante a noite. A insónia é mais frequentemente 
referida pela mulher na pós-menopausa em comparação com as mulheres pré-menopáusicas.
 

Se notou que a sua qualidade de sono piorou com a menopausa, refira-o ao seu médico ou farmacêutico. 

São os sintomas mais perturbadores e que mais interferem na qualidade de vida da mulher.
Começam na fase de transição para a menopausa e podem manter-se por largos anos. 
Afetam mais de 75% das mulheres na pós-menopausa, sendo muito marcados em cerca 
de 30% dos casos.

Caracterizam-se por uma sensação súbita de calor na parte superior do tronco, pescoço e
face, com a duração de 2 a 4 minutos, associada frequentemente a transpioração intensa e, 
por vezes, a palpitações, seguida de calafrios, tremores e sensação de ansiedade.
Surgem normalmente à noite, mas podem ocorrer em qualquer circunstância, sendo frequente-
mente desencadeados por situações inesperadas do dia a dia e/ou de stress. A frequência 
e duração destes sintomas é variável, no entanto, podem surgir até 20 vezes por dia, manten-
do-se em média durante 7 a 10 anos, sendo que cerca de 10% das mulheres podem 
apresentar os sintomas por mais de 12 anos.
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Anexo 9 - Folheto sobre a realização de “Exercícios Kegel: Fortalecimento do pavimento 
pélvico e controlo de incontinência urinária”. 
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 Summary 
I’ve always longed for an opportunity to expand my experiences abroad and getting out of my 

comfort zone. The Erasmus+ Programme has always been appealing to me, particularly because I 

believe that the path of professional and personal growth goes through diversifying my knowledge, 

facing new challenges and different realities. Therefore, when the opportunity to come to a remarkable 

hospital such as the University Hospital of Galway appeared, I took it in a blink of an eye.   

During my 12 weeks of hospital pharmacy internship in Ireland, I saw a completely different role that 

a pharmacist can have. I was able to learn all about clinical pharmacy and see the inner works of a 

health care system that’s in many ways different from Portugal. Throughout this time, I visited several 
wards of the hospital, risk scored patients, analyzed prescribed medication and laboratory results, 

checked for medication errors, did patients medicines reconciliation and learned all about drug 

interactions.  

Overall, I was not only able to consolidate my knowledge and develop my skills, but also learn how 

to be a better healthcare provider and boost my employment prospects. 

The following report describes the activities I did during my internship at the University Hospital of 

Galway as well as other information I established relevant for my growth as a pharmacist.  
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CHAPTER I 
 

Introduction 
With the end of the course near in sight, questions about my professional future began to naturally 

emerge. In which branch of pharmacy do I want to work in? What kind of healthcare professional do I 

want to be? Having the possibility to try out another area, in addition to the community pharmacy, I 

decided that doing an internship in hospital pharmacy would be in my best interests. Thus, the hospital 

pharmacy internship allied to the Erasmus+ Programme was the perfect opportunity to expand my 

horizons and knowledge, while challenging myself in a different country, culture and language (and 

accent). Therefore, from the 17th of september to the 7th of december, I decided to undertake a three 

month internship in the pharmacy department of the University Hospital of Galway (UHG) in Ireland. It 

proved itself to be the most rewarding experience of my life, growing so much as a future healthcare 
professional, but also as a person.  

In terms of work practices, the reality I got to see and live was considerably different than what it is 

in Portugal. In Ireland, as well as in the UK, the role of a hospital pharmacist is mainly based on a clinical 

role. Clinical pharmacy is the “health science discipline in which pharmacists provide patient care that 

optimizes medication therapy and promotes health, wellness, and disease prevention” [1]. Some tasks 

of a clinical pharmacist include: checking medication histories, completing medicine reconciliation 

(MedRec), analyzing doses and frequency of administration, identifying errors, omissions and possible 
drug interactions, amongst others. The work environment is a well-balanced and coordinated effort 

between pharmacists, doctors, nurses and other healthcare professionals, in order to provide a better 

quality healthcare service to the patient. Being an expert in the therapeutic use of medication as well as 

mechanisms and effects of drugs, the pharmacist has an important role during the patient’s admission 

and stay in the hospital being involved in direct interaction with, and observation of, the patient [1]. 

Besides the importance during the patients’ stay, the clinical pharmacist has a fundamental role when it 

comes to the discharge prescription, in order to detect medication errors so that the patient doesn’t leave 

the hospital with a non-appropriate prescription and subsequently have a possible negative impact on 
the patients’ health [2]. 

While in Galway, having seen and known the true impact that a clinical pharmacist can have in the 

well-being of the patients and community, made me feel grateful to be a part of it for 12 weeks and 

showed me how truly far behind we are in Portugal, in regards of clinical hospital pharmacy.  

In addition to the clinical pharmacy activity, throughout my internship I also had the opportunity to 

be in the dispensary, learn how to send medicines to wards and recycle the ones that weren’t used, 

attend meetings about improving hospital services, among plenty other different activities.  

According to my interests and wishes, Mr. Peter Kidd allowed me to choose which wards and 
pharmacy services I would like to gain exposure to and adapted my internship plan considering the 

workload and clinical needs of this busy hospital. 

With all this being said, the report hereunder presented has the intention of explaining the 

functioning of the UHG and sharing my experience of growth as a pharmacist.  
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1. University Hospital of Galway 

 
1.1.  The Hospital 
Starting as a county infirmary for the poor, the UHG was first opened on the 2nd of march 1842 [3]. 

After major constructions and new added buildings, in 1924 the Galway Central Hospital (as known back 

then) was completed [4]. These days, the UHG has 4 buildings divided in a total of 33 wards with over 

700 beds and is a Model 4 hospital providing 24/7 acute surgery, acute medicine and critical care It 

belongs to the Saolta University Health Care Group who comprises 7 University Hospitals, making it the 
main Health Service Executive (HSE) hospitals in Western Ireland.  

The UHG plays a leadership role in acute service delivery, providing regional services for a wide 

range of specialities and is also a designated supra regional centre for cancer and cardiac services 

serving a catchment area in the region of one million people [3]. It’s also recognised as one of the major 

academic teaching hospitals for Higher Medical Training in all specialities being closely aligned with the 

National University of Ireland Galway (NUIG).  

 
1.2.  The Pharmacy 
The UHG pharmacy department is responsible for the procurement, control and distribution of all 

medications used throughout the hospital. Open from Monday to Friday, the pharmacy works hard to 

provide drugs safely, efficiently and economically in order to meet the needs of the patients. Meaning 

that there is no pharmacy service available on the weekends. The staff include pharmacists, pharmacy 

technicians, auxiliary technicians and porters. The department is divided mainly in to two areas: the 
dispensary and office, and the Production and Aseptic Unit (PASU).  

The dispensary is located on the ground floor to facilitate drug distribution to all wards, as well as 

to permit drug delivery to the pharmacy from external suppliers. The dispensary is only responsible to 

distribute medicines to the wards, where they may be stored and used for inpatients, considering that 

there are no outpatients services. The space is divided in to: the general dispensary area, the “specials” 

room and the cold storage area. In the general area there is a place for the correct separation of the 

medication into bags with labels of the different wards, a smaller section destined for the medication 

recycling and a shoot tube that receives containers with new orders. The specials room is an isolated 
place, destined for all controlled substances (e.g. morphine, methadone) on which a counting of stock 

must be performed every time any is dispensed and where extemporaneous preparations (not cancer 

related) can be prepared. There is also a small window with a bell for sporadic medication requests and 

a “query book” where medicine-related queries are written down by the staff and answered by the 

pharmacist assigned to the ward. On each ward is a “green book” where the order for the day is written 

down and it’s later brought to the dispensary. More than 1,200 daily orders are written in those books 

and the technicians get everything ready before the 11:00 a.m. nurses drug route. Organized in 

alphabetical order, by pharmaceutical formulation and even by therapeutic class, most of the medication 
to be dispensed to inpatients is kept in the dispensary. With the help of the management software used, 

Helix Health, it is possible for the user to retrieve the location of any given medication and the number 
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of units in stock at that time. The dispensing involves the collection of the medication from the stock by 

the pharmacy technicians, the labelling of the containers and the final check done by a clinical 

pharmacist, confirming the name of the drug, expiry date and number of tablets. After being dispensed, 

the medication is packed in the labelled bags and transported to the wards by the porters.  

The major difference I found between the UHG dispensing system and Portugal hospitals, is that 

medicines are sent to the wards as full packets and not as unidose. Also, at the UHG if the packet is not 

entirely used, it returns to the dispensary in order to be administered to another patient later.  

The PASU is in another part of the hospital, located right above the outpatients’ ward and has the 

responsibility to prepare, provide and dispense all chemotherapy and immunotherapy medicines not 

only for the inpatients at Corrib and Claddagh, but also for the outpatients’ service, the Haematology 

Oncology Day Ward (HODW). PASU works 5 days a week, starting at 7:30 am. with the production and 

delivery of the treatments. In order to keep up with all the preparations for the day, the staff, mostly 

pharmacy technicians, often prepares the less expensive medication (e.g. Folfox) scheduled for the day 

for some outpatients, before the final confirmation by the doctor. Due to weight loss (deviation from 10% 

requires the doses to be adjusted accordingly), off values in the blood counts like low neutrophils, 
infectious disease, etc., doses might be changed or treatments postponed. Regardless, preparing some 

of the treatments beforehand is the only way possible to prepare every single treatment for the day. The 

PASU comprises an office space, a storing room, two preparation rooms and two different isolators. As 

a very controlled unit, asepsis is fundamental, therefore the two isolated production rooms are equipped 

with laminar flow cabinets and HEPA filters in order to avoid debris from contaminating the medicines 

that are being manufactured. Also, strict measures must be complied such as microbiologic control, full-

body gowning and disinfection of everything going in the preparation rooms and isolating chambers. 

The storage of the medicines is furthermore a concern in PASU since most of the cancer treatments are 
unstable and quickly lose effect if not properly stored (some only last 45 minutes at room temperature), 

thus pharmacists are always watchful of the expiring dates and time period left at room temperature 

while being administered. The pharmacists also arrange all the documentation needed throughout the 

manufacturing process, double check all volumes and doses prepared, as well as sign the final technical 

release of the product.  

Having seen PASU before going to the Oncology and Haematology wards, helped me understand 

the whole process about the latter part regarding the preparation of chemotherapy and 

immunosuppression medication and how it involves such a complex checkpoint system considering that 

it’s a high risk medication. It was also interesting to see how this department works similarly to the 

Portuguese system. 

 

2. Clinical Pharmacy 
At UHG, ward management is one of the pharmacist’s main responsibility, which consists on 

evaluating and controlling the medication therapy of inpatients. On the admission, discharge and 

specially during the patient’s stay at the hospital, pharmacists should review the adequacy of indication 

of the medicines, frequency of administration, dosage, eventual drug interactions, adverse reactions, 

perform MedRec, among others. In order to achieve the best possible therapeutic outcome for the 
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patient, the pharmacists work closely alongside every healthcare provider such as nurses, physicians 

and healthcare assistants, but also the patient himself and the patient’s family. Thereby, every morning 

at 8.30 a.m. there’s a brief team meeting to allocate all the tasks of the day and assign the wards to 

each pharmacist, being written down on the white board in the dispensary.  

 

2.1.  Resources / Tools available at UHG  
To assist and facilitate pharmacists with their work, there are quite a few resources they can use, 

such as: 
- Medinfo®: available through the hospital’s intranet, provides handbooks and guidelines for different 

situations. For example, the British National Formulary (BNF), the IV administration guide actually 

developed by the pharmacy department and very useful for nurses as well, or the Renal Drug Handbook 

with relevant information regarding dose adjustments when on renal replacement therapy. 
- UpToDate®: truly helpful as a drug interaction checker (Appendix 1). 

- GAPP app®: antimicrobial prescribing policy/guidelines with an integrated dose calculator for drugs 

like Vancomycin, depending on weight, height, age and serum creatinine levels (Appendix 2). 

- Evolve®: platform to access patient’s lab results. 

 

2.1.  Risk Assessment / Scoring system: H score 
The pharmacists at UHG use a 4 level scale called H score to assign a specific risk level to the 

patient. The H scoring of a patient although neither standardized nor exact, being somewhat subjective 

to each pharmacist, helps to prioritize which patients are in more need to be seen first.  Based on the 

prescribed medications, co morbidities, lab results, possible interactions and along with many other 

factors (Appendix 3), an H score is assigned to the patient. The H score can be 1, 2, 3 or 5 , translating 

to how many times per week a patient has to be seen. Thus, a patient scored with a H3 or H5 is 
considered a high risk patient and has to be seen, respectively, 3 or 5 times during that particular week 

on the ward. To be considered a H5, the patient has to be on unfractionated heparin (UFH), hence the 

necessity to review him/her every day. On the other hand, a H1 is considered a low risk patient and 

therefore, only has to be seen once a week. A H2 is a medium risk patient and has to be seen at least 

twice a week, usually on Tuesdays and Thursdays. 

After attributing the risk score to the patient, the pharmacist in charge should record the assigned 

level to the Drug Chart (Appendix 4) and to the Risk Management Sheet (if applicable) (Appendix 5) 

and follow up the patient based on their score. 
I’ve spent much time during my internship developing my skills to correctly risk assess patients, on 

various wards, which helped me improve my clinical judgment and understand the true value of such a 

time saving effective system. It also aided me to comprehend how fast the risk level can change 

throughout the patient’s stay at the hospital, hence the importance on continuously checking up them. 

 
2.2.  Risk Management Sheet 
After every morning meeting, the pharmacists head to their assigned ward and begin by checking 

the white board with all the admitted patients and their distribution within the beds, and write it on the 
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Risk Management Sheet (RMS) (Appendix 5). On this ward sheet, is respectively listed the patient’s 

name, their bed number, H Score and which day of the week they were last seen by a pharmacist. 

Normally, the new inpatients on the RMS are seen first, then and accordingly to their previous H Score, 

the pharmacists follow up on the remaining patients on the ward. These RMS, allow a continuous flow 

of information between the pharmacists, regardless of who is in charge of scanning the ward that day, 

making it much easier and efficient to handover wards and guarantee that the new patients are checked 

upon. 

 
2.3.  Medication History/Reconciliation 
Every patient admitted to the hospital considered a H2 or above should be interviewed and have 

their MedRec done. This consists of a series of systematic questions conducted by the pharmacist, in 

order to ensure that no important information regarding the patient is dismissed. All the questions are 

stated on the drug chart so that the process of the interview can be reproduced similarly every time and 
avoid flaws. Firstly, the pharmacist asks the patient for any known allergies and adverse reactions to 

certain drugs (Appendix 6) , medical conditions and current therapeutic scheme (therapeutic indication, 

dosage and frequency of administration). Then, is asked if they take any over-the-counter medications 

or products, injections, herbal medicines/recreational drugs or hormonal therapy, are or were on 

chemotherapy, use transdermal patches or inhalers, have dermatological issues or problems regarding 

the EENT (eyes, ears, nose, throat) and if there’s been any change to their current health situation in 

the past 3 months (Appendix 7).  

This one-on-one interview is an opportunity for a direct and close approach and should be used to 
counsel and empower the patients with knowledge on their clinical condition and clarify doubts and 

questions about their medication, improving medication compliance, reducing medication waste, errors 

and omissions and thereby, increasing therapeutic efficacy. Generally, the patient is the most reliable 

source but to confirm and analyze all the information, or in the cases the patient or their family/care taker 

isn’t able to provide their medication record, the pharmacist might read the patient’s notes, letters from 

the General Practitioner (GP) and call their local community pharmacy.  

Having seen for multiple times how available and competent the local pharmacies were on every 

call made, astonished me once again by how well and efficient the collaboration between all healthcare 

providers works in Ireland.  

In addition to this, the pharmacist cross-checks every newly prescribed medicines with the patient’s 

pre-admission medication, looks for any drug interaction, adverse reaction, over or underdose and 

checks laboratory parameters to discard any renal or hepatic impairment in case there’s need for a dose 

adjustment and attributes a H Score to the patient. If the pharmacist finds something wrong or considers 

anything relevant for the patient’s safety, they write in green ink in the drug chart so that the medical 

team reviews, monitors or switches medications. This method, allows the UHG patients to be given the 
best care and attention by offering a tailored and safer therapeutic regimen. 

This is where I saw the true impact of a ward pharmacist and how important and life saving their job 

is, considering how often mistakes would be found on the drug charts. I had the opportunity to do some 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar 
 

University Hospital of Galway  6 
 

MedRec myself and I found it to be a very enriching experience, improving my communication skills and 

clinical judgment. 

 
2.4.  Drug Chart 
The Drug Chart is the main resource used on a daily basis by the healthcare staff. It has a total of 

28 pages and contains all the information regarding the patient’s therapeutic scheme, it’s also personal 
to each patient and nontransferable (Appendix 8).  

On the first page is stated the more individual information about the patient like their name, board 

number, gender and Date Of Birth (DOB). There’s also a space for the patient’s height, weight and renal 

function, that should always be filled and updated with the most recent data, in case there’s need for 

any dosage adjustment. Right under this, is the allergy/drugs to avoid section that allows the staff to 

know what they need to avoid with that patient, food restrictions, use of certain medicines or even with 

hospital material like latex. On the bottom of the page, is a small table where pharmacists write the 
reasons for a follow up and the alarming factors surrounding the patient’s situation. Also, and as said 

before, there’s the “Clinical Pharmacist Log” where ward pharmacists sign after they reviewed the 

patient, which helps them to know when was the last time the patient was seen, their current risk score 

and the last ward he/she was in.  

Followed by page 2 with the Medication History section, where the MedRec is completed and allows 

the pharmacists to know what source of information was used, as well as any other relevant medicine 

related information and contacts (community pharmacy, relative, care taker). Next, and on a separate 

section from the rest of the medication, are the antibiotics which is very helpful considering that, 
generally, they are only supposed to be used for a small amount of time making it easier to keep track 

of the days of usage. There’s also a page dedicated for two special antimicrobials, Gentamicin and 

Vancomycin, where all the information regarding their use, dose, frequency, levels and prescriber is 

stated (Appendix 9). This is where the GAPP app® comes in hand, besides covering all the guidelines 

about dosing, administration and guidelines, it helps interpret the drug levels and the dose calculator 

based on the patient’s gender, height, weight, age and serum creatinine, calculates the better adjusted 

dose to each case.  

If Warfarin has been prescribed, the “Warfarin” page should also be carefully checked. Here is stated 
the reason of usage, date and dosage given, the target International Normalized Ratio (INR), the 

planned duration of treatment and if it was pre-admission (Appendix 10). The INR is a standardized 

international value that measures the prothrombin time and therefore how long it takes for the blood to 

clot and therefore, appropriately used for warfarin monitoring [5].  

The most used section are the “VTE prophylaxis and regular medicines” pages, where the majority 

of information is, such as the generic name of the medication, dosage, frequency of administration, 

route, dates and times when the drug was given and if it’s a new prescription. This is where doctors 
prescribe the necessary drugs, nursing staff sign as they administer the medicines and pharmacists 

review them, check if they are given at the right time and write important notes useful for the medical 

team (Appendix 11). The “PRN” pages are where all the medicines only occasionally required are listed, 

such as paracetamol, opioids and other painkillers, laxatives and sleep-inducing drugs (Appendix 12). 
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It’s still important to check for drug interactions or other possible wrong situations, as for example a 

double charted paracetamol, with highest dose on the regular medicines pages and then again in PRN 

section, exceeding the daily max dose of 4g [6]. 

Finally, the last pages of the Drug Chart contain useful information within the hospital guidelines 

about anticoagulation therapy (Appendix 13). 

I’ve spent a lot of my time in Galway getting familiarized with these drug charts and learning how to 

use them in the most effective way, in order to avoid dismissing anything important. Given their 

handwritten nature, the major issue I faced was sometimes not being able to correctly read them.    

  

2.5.  Troubleshooting 
In order to optimize the baseline clinical practice but also due to the lack of pharmacists available 

to screen and cover all the wards (being that around 320 patients are not regularly seen by a 
pharmacist), the troubleshooting model was developed. It’s a clinical service available to patients of the 

hospital that identifies the highest risk patients first. Generally, the alert on a high risk drug, and therefore 

usually high risk patient, comes from the dispensary or Accidents and Emergency (A&E). After screening 

the drug charts, the H score is assigned, the patient is identified and if then considered high risk, put on 

the high risk list, also known as the Troubleshooting (TS) sheet, for follow up. Additionally, the 

pharmacist assigned as the troubleshooter for the day, also aids with any unexpected situation or query 

that might appear, regarding medications or ward management. The weekly TS sheet (Appendix 14) is 

a fundamental tool, containing all the important information about each patient as is, the board number, 
the patient’s name, the ward and room number, the days the patient was already/ must be seen, the 

current H score and the main reasons as of why he/she is on the list. This sheet is then passed on 

between the troubleshooting pharmacists ensuring the uninterrupted flow of information. Thus, with the 

focus on quality improvement, the TS sheet has been and will continuously be object of many 

adjustments and updates. 

This task was a constant learning experience for me during the internship and one I did the most, 

whether it was by pre-scanning the patients to, in a way, ease the troubleshooter’s day, challenging me 

to develop my own pharmaceutical skills and judgment, or by accompanying the troubleshooter 

throughout their round and being able to see and learn all about interesting medication cases. Also, 

being a somewhat new model, me and my fellow intern had the assignment of continuously improving 

the TS sheet, having made several different versions, in order for it to be up to everyone’s standards, 

guaranteeing that every pharmacist doing this task would be satisfied with it.   

 

3. The Wards 
During my time at the UHG, I had the opportunity to work in the following areas: 

§ Critical Care: A&E, ESU and CCU; 

§ Infectious Diseases: Shannon; 

§ Medical: St. Anne’s, St. Anthony’s, St.Teresa’s. AMU/SSW; 
§ Neonatal: NNU; 

§ Oncology and Haematology: Claddagh and Corrib; 
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§ Surgical: St Gerard’s, St. Michael’s, St. Nicholas’, St. Pius’. 

3.1.  Critical Care 
3.1.1. Accidents and Emergency - A&E 

This was a ward I didn’t spent that much time in, nonetheless, the time I did showed me how a 

pharmacist must have a truly wide range of knowledge, considering that this ward is always a mystery 

on what to expect, providing assistance to patients with a vast amount of different illnesses, reasons for 

hospitalization and type of medications. It’s a very hectic ward with a lot of patients, but the job of the 

pharmacist here is crucial. By having a first contact with the patient, the pharmacist can help avoid any 

medicine related problem.  
In this ward I was mostly the pharmacist’s shadow, learning by listening, but I was also able to risk 

assess some patients by my own. Being in such a busy environment, made me be prepared to act and 

think fast regardless of what’s going on around me.    

 

3.1.2. Emergency Surgical Unit - ESU 
The ESU is one of the smallest wards at UHG, with only 12 beds. Even though it’s still an emergency 

department, it’s a much calmer environment than A&E. It hosts a variety of different patients, admitted 

for emergency surgery (e.g. appendectomy), generally being mild cases in ambulatory, having some 

that aren’t on any pre-admission medication to others that are polypharmacy medicated.   

 It offered me a good learning experience, by allowing me to learn particularly more about 

prophylactic antibiotics and prophylactic anticoagulants and their dosing, being that the most common 

mistakes were misdoses due to overlooked renal function and weight of the patient. In this unit, they 
have the nurse’s "handover sheet " where all the information related to the patient’s medical history and 

reason for admission is stated, allowing me to cross the patient’s medication with their reason of 

hospitalization, giving me a better notion about their therapeutic scheme and risk assessing them even 

before opening their drug charts.  

Most of the patients on this ward tend to be discharged quickly or moved shortly after the procedure 

to a different ward, making it a non-priority ward to be covered. Therefore, and although I was only a 

few times on this ward, my task there allowed the other pharmacists to have more time to focus on 

higher priority wards.   
One example of a case I was able to correctly do the drug verification on, was a 20 year old girl who 

had been given Benzylpenicillin IV 1,2g 3 times a day, when accordingly to the guidelines and GAPP 

app®, it should’ve been 1,2g every 4 hours. After communicating this problem to the pharmacist, we 

spoke to the medical team and the situation was resolved.  

 

3.1.3. Coronary Care Unit - CCU 
The few times I went to CCU, I was always accompanying the pharmacist in charge. It’s a unit with 

6 beds for patients who have cardiac conditions and need continuously heart monitoring and treatment. 

Being a unit only for coronary care, severe heart failure, myocardial infarctions, angina and deep vein 

thrombosis are the most common conditions and thereby, not diversifying much in terms of medication. 

The main medicines used in this ward are: antiplatelets, to prevent clot formation (e.g. Clopidogrel); 
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anticoagulants, to thin the blood (e.g. Apixaban); β-blockers, to decrease blood pressure (e.g. 

Bisoprolol); Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitors, to relax the heart and lower the blood 

pressure (e.g. Ramipril) and statins, to lower and control Low Density Lipoprotein (LDL) (e.g. 

Atorvastatin).  

Besides getting familiarized with these important heart conditions and medicines, I learnt a lot about 

the risk assessment regarding the dual antiplatelet therapy (DAPT) as the risk of having a clot, in several 

of the cases, would overcome the risk of bleeding. DAPT has to be closely monitored and the duration 
of the therapy is not certain, considering that on one hand the patient benefits from the prevention of a 

possible myocardial infarction (for example), but on the other hand, the risk of major haemorrhage is 

significantly increased. So it’s an extremely deliberated matter that depends on the patient [7].  

This acquired knowledge, was also very useful on other wards, such as the medical wards. 

 
3.2.  Infectious Diseases 

3.2.1. Shannon 
This ward’s focus is on infectious diseases, caused by organisms such as bacteria, virus, fungi or 

parasites, that might be harmless but under certain conditions and due to their ability to spread, can be 

a serious health threat. Therefore, the ward is equipped with 23 single rooms and 2 negative pressure 

rooms (generally used for tuberculosis patients, since it’s an air spreading illness) and the staff is 

prepared to handle every case with extra caution. Other common infectious diseases on this ward are 

the ones caused by Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (CPE) and Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA). Since there’s a great concern on antibiotic resistance in Ireland, in the 
particular case of CPE infected patients, when discharged are given a sheet with important information 

about CPE, in order to perhaps lower the spreading rate and educating the patients on their situation 

[8].  Another essential task in this ward, is to check the lab culture results to guarantee the patient is 

been giving the right treatment. The constant communication between pharmacists, microbiology and 

infectious diseases medical teams is key ensure that the patient has been recently reviewed and has 

been prescribed with the right antibiotic to fight the infection. 

During my internship, I spent a lot of my time on this ward having the GAPP app®  been, once again, 

a big help. I was able to learn a great deal on different antimicrobials and their dose and frequency, as 

well as more specific treatments for resistant bacteria and the adjustments and alterations needed when 

there was an allergy to a certain antibiotic (e.g. penicillin). This knowledge proved itself to be very useful 

later on the Microbiology Rounds.  

 
3.3.  Medical 

3.3.1. St. Anne’s 
The ward of St. Anne focuses mostly on elderly patients with neurologic disorders and stroke 

episodes. Generally, they are long term stays having had any type of stroke, whether it was ischemic, 

transient ischemic (resulting in a temporary blockage of blood flow to the brain, and might be a sign of 

a pre-stroke) or haemorragic. It’s of great importance to assess through a CT (Computed Tomography)-

Scan what kind of stroke the patient had in order for the medical team to prescribe the correct medication 
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therapy, since different type of strokes require different treatments. For example, an ischemic stroke 

resulting from an artery blockage entails the use of clot dissolving medication such as, anticoagulants 

(e.g. Warfarin) or antiplatelets (e.g. Acetylsalicylic acid - Aspirin) reducing platelet aggregation, but if 

this same medication would be used in a haemorragic stroke, the patient’s condition would rapidly 

worsen, only increasing the hemorrhage. Overall, and in a more stable state of the patient, the most 

common medication to see on this ward, would be to prevent patient’s from having a second stroke, 

since the risk of recurrence after the first stroke is extremely high [9], or any cardiac issue, as both can 
be related [10]. Hence, on most patient’s drug chart, would be medicines like anticoagulants, 

antiplatelets, LDL lowering drugs and antihypertensives.  

In a general perspective, I learnt a lot about anticoagulants, specially the implications of Warfarin 

treatments and their high interaction profile, and stroke prophylaxis therapy. Besides coming in hand on 

other wards, this knowledge is certainly going to prove itself to be very useful in Portugal since strokes 

are one of the leading causes of death there. 

 

3.3.2. St. Anthony’s 
This ward is destined for patients with respiratory tract conditions such as Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD), asthma, pneumonia, pulmonary fibrosis, among others. The pharmacist’s 

job here, besides reviewing the medication is also to counsel and educate patients on how to use 

medical devices like inhalers and nebulizers and give useful non pharmacological tips as rinsing the 

mouth with water, in case of inhalers with steroids in order to avoid a possible fungal infection. Being 
steroids very typical in this ward, the pharmacist needs to be watchful about possible side effects related 

to them and ensure, in case of long term therapy, that the patient is been giving calcium and vitamin D 

supplements to prevent osteoporosis [11].  

I scanned and risk scored patients in this ward multiple times during my stay at UHG. It allowed me 

to get a better understanding in respiratory pathologies, antibiotics used in respiratory infections and  

the importance of steroid control. The patient’s counselling was also a useful experience, being able to 

use this knowledge later on in the community pharmacy internship back in Portugal. 

 
3.3.3. St. Teresa’s  

The focus of this ward is the treatment of patients with any sort of endocrinal or renal problems. 

More than on any other ward, accessing and analyzing laboratory results such as Estimated Glomerular 

Filtration Rate (eGFR), creatinine, potassium and urea levels, is of extreme importance. Every medicine 

should be revised considering their pharmacokinetics, since drugs that are metabolized and/or 

eliminated by the kidneys can cause further harm and damage. It’s quite usual to see patients on dialysis 

here and thereby, have a very low eGFR. Besides that, this patients are often on trigger medications, 

indicating whether they are or aren’t on dialysis, like Erythropoietin Stimulating Agents (ESA), as patients 
with Chronic Kidney Disease (CKD) may develop anaemia due to their decrease of erythropoietin 

production; alongside with ESA, is also given iron supplementation to improve the production of red 

blood cells; One-Alpha vitamin D, as the natural metabolization process of vitamin D into the active form 

is done by the kidneys, this already activated form controls the balance of calcium bone incorporation, 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar 
 

University Hospital of Galway  11 
 

preventing bone illnesses; vitamin B, C and folic acid should also be given, as during dialysis these are 

lost and, therefore, must be replaced [12]. Generally, the antimicrobial Tazocin, is also used in order to 

prevent bacteria from growing in the dialysis line, which can lead to serious infections. Furthermore, due 

to kidney impairment, other medications are often seen, such as anti-hypertensives, diuretics, blood 

thinners and phosphate binders. In this type of cases, phosphates aren’t well excreted and consequently 

increase their levels in the blood, hence the administration of phosphate binders to correct this faulty 

excretion and decrease their intestinal absorption [13].  
Working in such a specific ward made me realize the many details a pharmacist must be attentive 

about when reviewing a kidney impairment patient. Besides learning about various medicines that aren’t 

as common in other wards, it enabled me to know all about kidney problems, their function markers, 

dosing adjustments and alternative medications, according to it.   

 
3.3.4. Acute Medical Unite/Short Stay Ward - AMU/SSW 

This wards work together, as the admission phase happens at AMU and if considered to stay for 

more than one day, the patient goes to SSW where he/she stays until getting transferred, accordingly, 

to the specialized ward whenever a bed is available. This is where the addition of a pharmacist is of very 

relevant matter by doing patient’s medication histories, in order to avoid errors and/or omissions in the 
prescribed medication and preventing it from being wrongfully given even before the patient is sent to 

another ward. I will explain this further down in the report, in the AMU Clerking Project.  

 

3.4.  Neonatal 
3.4.1. Neonatal Unit - NNU 

For one day, I was able to work in this specialized neonates care unit. It’s divided into 3 different 

rooms: premature, high dependency and isolation (for babies with infections). Being so much more 

susceptible to various health issues, these babies need to be carefully reviewed. Nutrients and 

antibiotics are the most common type of prescriptions seen here. The pharmacist in charge, must ensure 
that the dosages are correctly adjusted for the baby’s weight, age and gestation time, so as to guarantee 

it’s effective and safeness. Caffeine citrate (prodrug for theophylline), vitamin D (cholecalciferol) and 

vitamin K are typical in this ward. Caffeine citrate is given since it helps the baby’s breathing. 

Cholecalciferol is, actually mandatory in Ireland, to be administered to newborns since the amount of 

sunlight is low and producing vitamin D can be hard. Vitamin K is also required and given to prevent 

haemorrhages in babies.  

While in this ward, I was given a reference guide to quickly check indications and dosages of the 

medicines, being very useful to easily learn about these specific therapeutic regimens. It made me feel 

more capable and not as intimidated by the babies’ fragility.   

 
3.5.  Oncology and Haematology  
There are 2 cancer wards at UHG, Claddagh and Corrib, located in the more recent building of the 

hospital and hosting up to 25 patients each. The pharmacist has a very important role in these wards, 

starting their day by reviewing all the chemotherapies scheduled for that day, which should be revised 
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before 11.30 a.m. so that they can be confirmed in time to be sent to PASU for its preparation. They 

should ensure the adequacy of the chosen treatment by confirming established regimens proposed by 

guidelines of HSE National Cancer Control Protocols (NCCP) or National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN), and checking previous prescriptions, dosages, weight, Body Surface Area (BSA) and 

laboratory results. If NCCP and NCCN fail to provide a regimen for the patient’s needs, the medical 

team and pharmacist turn to the UK or Canadian regimens and guidelines. After completing this task, 

the pharmacist scans the ward and checks the drug charts, as they would do on any other ward.  
Most of the patients also take medicines to decrease the adverse effects of the cancer treatments. 

There are specific anti-emetic regimens depending on the emetogenic potential of each treatment 

(Appendix 15). Prophylaxis of post-chemotherapy infections, like the one caused by Pneumocystis 

jirovecii pneumonia (PJP) [14], due to immunosuppression, antimicrobials, antifungals and antivirals are 

also commonly used, such as Co-Trimoxazole (Septrin®) and Valaciclovir. Some oncology patients, also 

develop a condition called Tumor Lysis Syndrome (TLS), which is a life threatening emergency created 

by a chemical imbalance due to the release of intracellular content of cancerous cells and is more likely 

to occur in the first cycle of chemotherapy [15]. In these cases, hydration is key and Rasburicase and/or 
Allopurinol can be given to help with the excretion of excessive uric acid.  

It’s also important to point out that, before any chemotherapy cycle and regardless of being an 

inpatient or outpatient, everyone has to have their blood test done and check parameters as renal 

function, white blood cells, red blood cells and platelets count. No treatment would be given, unless 

these parameters would be as per guidelines (e.g. A low platelet count might mean a high risk of 

bleeding while being administered IV chemotherapy).  

Although I only went to these wards more to the end of my internship, they were a big educational  

experience because of its complexity. I was able to learn so much about different types of cancer, 

regimens and their emetogenic potential, as well as common oncology related conditions. I could also 

see the crucial role that the pharmacists play in the confirmation of the treatments, and how important 

their opinion and interaction with physicians and nurses is.  

 
3.5.1. Claddagh 

Claddagh is the ward that specializes in haematology patients, having spent more of my time on 

this ward than Corrib. Here, I searched through NCCP and NCCN for loads of information in specific 

regimens guidelines, antiemetic therapy guidelines and special precautions of some regimens, in order 

to learn as much as possible. One of the regimens often seen was Methotrexate (MTX) (Appendix 16), 
a chemotherapy agent and immunosuppressant, which can be extremely toxic as it is able to surpass 

the blood-brain barrier and is very poorly excreted. Preceding each cycle of treatment, measurement of 

some parameters as full blood count, liver function (since MTX is metabolized in the liver), urea and 

electrolytes, urine pH and creatinine (as MTX interferes with renal function), must be done. Patients on 

a high dose of MTX must be followed carefully since it has various different side effects. So as to counter 

this and decrease the negative effects like myelosuppression, folinic acid must be given to patient the 

day after MTX administration. Because of its renal elimination, generally there’s also concomitantly an 
increase in the potassium elimination, thus hydration fluids must have potassium chloride. It’s also a 
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requirement to check for drug interactions, as MTX is a highly interactive medicine. For example, 

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID) (may increase the risk of toxic effects), Proton Pump 

Inhibitor (PPI) and Levetiracetam (might delay elimination of plasma MTX), preferably need to be 

interrupted or switched. According to NCCP, MTX is considered a “moderate emetogenic” and thereby 

should be prescribed with Palonosertron and Dexamethasone.  

In this ward I also learned that a chemotherapy patient shouldn’t take Paracetamol, specially not 

regularly, since it might hide the high temperature of a neutropenic sepsis (dangerously common due 
the immunosuppression associated with these treatments).  

While on this ward, I learned so much about medicines that I wasn’t that acquainted with. I had to 

do plenty of research work in order to keep up with the clinical pharmacist’s round. I also had the 

opportunity to do some verifications of treatments, while getting to know which drugs were body surface 

dependent and calculating the right dosage through the Du Bois method. It allowed me to be more 

knowledgeable about this area and sparked a particular interest in me.  

 

3.5.2. Corrib 
Corrib focuses in “solid” tumors (e.g. lung cancer, sarcomas, colorectal) in contrast with cancers as 

leukemia, myeloma and lymphomas treated in Claddagh. The pharmacist’s routine is very similar as it 

is in Claddagh, despite of the regimens being different. Some of the patients, waiting on chemotherapy 

or immunotherapy, and depending on their condition, are admitted to this ward in order to resolve an 

infection or any other disorder (i.e. low platelet count), before starting the supposed treatment.  
Overall, I got to see the need and importance of a good cooperation between the multi-disciplinary 

team to appropriately find the treatment that better suits the patient’s needs.  

 
3.6.  Surgical 

3.6.1. St. Gerard’s 
Even though not having spent much time in this ward, having mainly only risk scored patients, I was 

able to recognize the importance of the pharmacist here, as Gerard’s hosts patients with complex health 

sates and medication schemes, that have been under critical surgery, been in the High Dependence 

Unit (HDU) or Intensive Care Unit (ICU), and need to be postoperatively admitted for a longer stay for a 

full recovery. 

Being that in ICU and HDU the prescriptions are electronically done, the patients arrive at this ward 

with the need to have their prescribed medication written down in the drug charts. Quite often what 

happens is, when transcribing the prescriptions, some errors or omissions occur, hence the importance 

of the pharmacist in this ward.  

 
3.6.2. St. Michael’s 

This ward specializes in eye (functioning as an eye clinic), ear, nose and throat related conditions. 

The patients’ length of stay in this ward is generally short, having a high bed rotation. Overall, most of 

the patients are on low risk medication, as eye drops and chloramphenicol ointments being some of the 

more common ones charted.  
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On this ward, I mostly risk scored patients and checked the drug charts for drug interactions or 

errors. Due to the short period of stay characteristic of this ward, it was an important task to do, saving 

time for the pharmacist in charge to review the prescriptions before the patient is discharged and correct 

the possible mistakes.  

 
3.6.3. St. Nicholas’ 

St. Nicholas’ is a surgical and vascular ward, that takes care of patients undergoing a procedure or 

recovering after having one done. Therefore, the main things to take in consideration in this ward are 

the risk of bleeding and infection, as well as pain management. Having surgery can make it quite 
challenging to manage anticoagulation therapy, as the abruptly interruption of this medication has an 

associated thromboembolic risk to it, but their concomitant use while having an operation also greatly 

increases the risk of haemorrhage. Hence, balancing both risks is a necessity and the general approach, 

depending on the kind of procedure, therapy and patient profile, is to held the long-acting anticoagulant 

agent that the patient is on and bridging it with a short-acting anticoagulation agent, UFH or Low 

Molecular Weight Heparin (LMWH) [16]. However, these are high risk patients (H5) that should be 

continuously monitored for a decline in platelet count and paradoxical thrombosis, which is indicative of 

heparin-induced thrombocytopaenia [16].  
Some patients might present complications of peripheral vascular diseases as critical limb ischemia, 

venous ulcers, among others, making it also very common to see in the drug charts medicines like 

Pentoxifylline (Trental®) and Naftidrofuryl Oxalate (Praxilene®).  

For pain management, opioid analgesics are the most commonly used due to their effectiveness, 

as drugs like Tapentadol  (Palexia®) and Oxycodone hydrochloride (Oxynorm®) are often charted. Stool 

softeners (Movicol®) and laxatives (Senna®) are frequently used to counter the opioid constipation side-

effect. Lastly, antibiotic prophylaxis is also necessary considering the patient’s high risk of developing 
an infection, being the most common antibiotics Amoxicillin, Piperacillin/Tazobactam and Clindamycin.  

As in other wards, here I risk scored patients, did medication history reconciliations and carefully 

reviewed laboratory parameters, as, particularly platelet count, play an important role in adjustment of 

dosages.    

 
3.6.4. St. Pius’ 

In this ward, the main focus is the care of patients undergoing genitourinary surgery, thus the regular 

assessment of renal function is an important parameter to take in consideration. One of the most 

common conditions in this ward, among the elderly men, is Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) which 
is the abnormal enlargement of the prostate that can lead to the blockage of the urethra and 

subsequently, cause urinary difficulties. The treatment for this condition depends, among others, on the 

size of the prostate, age and overall health state. To facilitate urination, α-blockers as Silodosin, 

Tamsulosin and Alfuzosin are given in order to relax bladder and prostate muscles. Some α-blockers 

as Tamsulosin, are also used off-label in cases of kidney stones, since its relaxation properties eases 

the process of elimination of the stones. In cases of very enlarged prostate (>40 cc), 5-α-reductase 

inhibitors like Finasteride and Dutasteride, are used to help reduce its size.  
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I felt very comfortable in this ward having spent quite some time here, talking to patients, doing 

medicines reconciliation and risk assessment.  

 
4. The Projects 

4.1. Antimicrobial Stewardship  
In 2001, the World Health Organization published the “WHO Global Strategy for Containment of 

Antimicrobial Resistance” identifying antimicrobial resistance as a global problem and the need for 

urgent action. This problem has been growing due to antimicrobials misuse, impacting the cost of health 

care worldwide. Ineffective therapy due to antimicrobial resistance is associated with increased human 
suffering, high hospital expenses and urging pharmaceutical industries more drug research and 

development to tackle this situation [17]. 

As part as the new joined initiative between the Irish Health Department and the Department of 

Agriculture, Food and the Marine, a public health contingency program regarding antimicrobial 

resistance was developed [18]. 

Regarding this matter, I was able to attend 2 lectures, “Improving antimicrobial use in GUH”, given 

to nurses and  “Antimicrobial Stewardship in GUH”, for the medical interns. 
 

4.1.1. Microbiology Rounds 
At UHG, multiple efforts have been done in the attempt of becoming part of the antimicrobial 

resistance solution. One of the initiative’s consists in following close by the use of antibiotics within the 

hospital. Every week a pharmacist does the so called “Microbiology Rounds”, where new patients 
undergoing antibiotic therapy are reviewed and evaluated in a joined approach with the infectious 

diseases team. By promoting the correct and rational use of antimicrobials, there is hope in increasing 

therapy efficacy by allowing a possible decrease in resistance development, while also educating future 

generations. While on the rounds the pharmacist does a thorough check of the prescription reason, sees 

if the posology is per guidelines, considers alternative therapies and checks for the necessity of 

continuing the treatment. 

 The “Red Light” antibiotics table (Appendix 17), was developed to facilitate the pharmacist’s rounds 
and consists of a list where all the high risk resistance antibiotics are compiled. Their usage requires the 

microbiology or infectious diseases department approval and continuous monitoring.  

I found this initiative very helpful and rewarding by knowing antibiotic resistance is a growing 

problem that can potentially affect millions of people worldwide, thus having a big impact in the health 

management of generations to come [19]. 

 
4.1.2. IV to PO Switch 

As previously mentioned, there are several initiatives being developed within the hospital regarding 

antimicrobials resistance. One of the Senior Pharmacists at UGH, Dr. Rebecca Breslin was in charge 

of managing and overseeing the multiple projects developed in this matter.  
The latest initiative implemented in the hospital was promoting the switch of IV medication to PO 

(per os) administration, since the majority of patients with a severe infection who are adequately 
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absorbing oral medication and initially require IV therapy, can safely be switched to oral therapy within 

48h [20]. The project began with rounds inside specific wards, such as St. Teresa’s and St. Gerard’s, 

being the first chosen wards to enlighten physicians for this possibility, by using prompts in the drug 

charts (Appendix 18).  

In order to promote the IV switch, the patient has to obey specific criteria as:   

§ Oral tolerance; 

§ Gastrointestinal tolerance; 
§ Absence of temperature spikes; 

§ Clinical signs of improvement; 

§ Laboratory results such as white and red blood cells count, amongst other relevant data. 

Since it was a recently implemented project, me and my fellow intern were asked to develop an 

excel table (Appendix 20) and accompany Dr. Rebecca in this rounds. During our internship, we were 

responsible to fill the necessary information about each patient on IV medication and then, if needed, 

discuss with the medical team the medication regimen, in order for them to switch it. I truly appreciated 

this experience, I felt very involved in this project and saw the great value and potential that it has.  

 

4.1.3. Awareness Day 
On the 18th of november, the European Antibiotic Awareness Day, I had the opportunity to help Dr. 

Rebecca organizing a small booth at the UHG entrance (Appendix 21). The goal was to bring 

awareness to the antibiotic resistance issue, but also educate the community by giving out pamphlets 
with important information on how to treat certain infections, like urinary tract infections, before recurring 

to antibiotics, and also creating fun games to catch people’s attention and giving away a few presents 

to the people who would answer more correctly to some questions.  

Considering the growing problem that antimicrobial resistance is, I was honored to be able to be a 

part of such an important day. I was actually very happily surprised on how many people were interested 

in this subject, pointing out the importance that initiatives like this have. 

 

4.2.  Medication Recycling  
The recycling of some of the ward medication, was a relevant project I had the opportunity to 

participate during my internship.  

In a special allocated area, the non-stock medication of each ward is returned to the dispensary, 

where a quality check is performed assuring the blister is intact and the drug is not damaged. If those 
criteria apply, the drugs are put back in the system again. While uploading this information the system 

calculates the cost of the recycled medication and a final report with all the information has compiled 

the total money saved in each recycling cycle. 

Not only does this project allow huge savings for the hospital, increasing its financial health, but also 

reduces medication waste. By recycling the medicines instead of disposing them, environmental 

pollution is also reduced. 

Even though I only had the chance to do this a few times, on the first try and in only one hour, me 

and my colleague managed to save up to 4000 euros together (Appendix 22). This experience provided 
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me with a real insight on hospital management procedures by making it possible to observe the real 

cost impact of this kind of initiatives.  

 

4.3.  PharmaBot® 
PharmaBot®, is an encrypted software available to smartphones, used to register and organize 

errors detected on drug charts by capturing a picture of them and adding a description with all the 

information regarding the errors whether it’s the wrong dose, frequency, prescription or an interaction 

left unnoticed. It’s also a convenient and efficient learning tool about the most prevalent medication 

errors in a very organized and visual way. 

This software facilitates the work performed by the clinical pharmacists at UHG, by providing a 

broader perspective about the total number of errors and the subsequent analysis, allows a better view 

of the most common clinical practice mistakes. This tool revealed itself as a very powerful instrument, 
used to improve the communication process between the different clinical practitioners and efficiently 

enhanced the care provided in the hospital while simultaneously avoiding future medications errors. 

During my internship I had the opportunity to work closely with this software. Since it was very recent 

tool used in the hospital, during my stay we were able to develop key words and codes, in order to 

facilitate the storage and interpretation of the contained data. Not only did this work provide me with an 

overall picture of the most common clinical practice mistakes, it also allowed me further insights of the 

cross functional work performed in the hospital. It is a work in progress since it requires constant revision 

and improvements, being the last sketch of coding that we worked on called PharmaBot® free text coding 

system for AMU/SSW Pilot (Appendix 23). 

 

4.4.  AMU Clerking Project 
The “Clerking Project” was developed to evaluate if the presence of pharmacists in the admission 

process was beneficial and enhanced the care provided by the hospital services. Although this project 

was developed prior to our arrival at the UHG, it provided valuable information regarding the important 

role a pharmacist can perform, optimizing hospital resources and therefore, continuously improving 

crucial stages in hospital care like the admission process, MedRec and patients’ medical history. This 

method consisted in introducing a pharmacist directly to the admission process of patients, instead of 

just reviewing patients admitted by physicians.  

Every last 30 minutes before ending my work day, I counted all the omissions and incorrect 

medications (regarding pre-admission) of patients in AMU, analyzing the difference between patients 
admitted by the pharmacist and by doctors. 

This was a very relevant project to be a part of, showing the true importance of a pharmacist when 

admitting a patient, helping the patients to have access to better treatment and less problems upon 

hospitalization. 

 
4.5.  Wednesday Lunch Meetings 
Every other Wednesday, various people from different areas would come together and have lunch, 

while discussing issues that they’re facing related to their area, so as to accomplish improvements. From 
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presenting arising problems, brainstorming solutions to sharing opinions, these meetings were a great 

learning point during my stay at UHG.  

I was also introduced to a feedback tool called 4N’s, a method specifically designed for improvement 

in the healthcare. The 4N’s capture positive and negative feelings about the past, present and future, 

allowing a honest environment between peers.  

These meetings allowed me to have a more proliferative learning experience, as how to set up goals 

for projects, present new ideas, think of solutions, get to know more about business and people 

management within a hospital, and above all, learn about systematic improvements in healthcare 

services. I also felt as they were a good opportunity to bring colleagues closer together. 
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Conclusions and Reflections 
After 12 incredible weeks, I leave Galway with a true feeling of accomplishment and gratefulness of 

having taken this opportunity. This internship was without a doubt, one of the most rewarding and 

fulfilling experiences I had on such a professional, but also personal level, filled with great adventures, 

challenges and new acquired knowledge in such a short period of time.  

It was a privilege to see how big of an impact a pharmacist can have in a hospital environment,  

through a strong teamwork approach, always willing to provide the best patient-centered health service, 

contributing to better coordination of care and patients’ well-being. Being it such a different reality than 

it is in Portugal, regarding hospital pharmacy, left me hoping for the Portuguese pharmacists to be able 
to have a more active role, intervene as direct health agents and perform medication decision-making 

functions as part of the patient’s health care team.  

I must also point out, the extraordinary pharmacy team at UHG and all the support they’ve given me 

throughout this journey, providing me with the best proliferative learning experience and helping me 

become a greater pharmacist, to whom I’ll be forever thankful.  

At last, I finish this chapter of my life, with a much broader vision of the activity of a pharmacist and, 

with all the wide range of skills I developed, I can assuredly say I’m now a better prepared future 

healthcare provider. 
 I’m curious and hopeful on what’s to come next in my career as a pharmacist, but having had this 

incredible experience, I’m certainly leaving hospital pharmacy as an open option.  
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Appendix 
Appendix 1: UpToDate®. 

 

 
 

 

 

 

Appendix 2: GAPP app®. 
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Appendix 3: H scoring Criteria - Relevant Patient/Drug factors. 
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Appendix 4: Clinical Pharmacist Log. 
 

 

 

 

 

 

Appendix 5: Risk Management Sheet - Ward Handover Sheet. 
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Appendix 6: Allergy / Other drugs to avoid section. 

 

 

 

 

 

Appendix 7: Medication History/Reconciliation section. 
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Appendix 8: Drug Chart. 
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Appendix 9: Gentamicin & Vancomycin section. 
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Appendix 10: Warfarin section. 
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Appendix 11: VTE Prophylaxis  
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Appendix 12: As required (PRN) section. 
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Appendix 13: GUH Guidance for Therapeutic Anticoagulation section. 
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Appendix 14: Troubleshooting Sheet example. 

 

 

 

Appendix 15: Nausea & Vomiting - Strategies for prevention based on Emetogenic Potential. 

 

 

F M Tu

Board # Patient: Ward Room M Tu W Th Fr ? NOTES NNU

MANNION, Oisin ANT LW07 Vanc + M.S. ESU

MAUGHAN, Mary SHAN 20 Tresiba; Renal; ANT

TYRRELL, Rita SHAN 14 Edoxaban; eGFR=14 BERN

1499306 KEOGH, Breda SHAN 4 H3 Vanc + DOAC CATH

0039903 HESSION, Martin SHAN 9 H3 Abiraterone + Prednis, CSCI ANG

0046153 MCCOMARCK, Mary SHAN 11 H3 C.diff (Laxatives + PPI) CCU

0397446 MANNION, Patrick SHAN 21 H3 HAART MON

0360601 MANGAN, Margaret SHAN 25 H3 Vanc Level ; Low K+ SHAN

0005999 GARVEY, Adrian FINB 29 H3 New Meds Only MAR

FLAHERTY, Colmon FINB 18,1 eGFR; Start Apix; Novomix 30 FINB

MCKIEMONS, B FINB 18,3 Dapto PIUS

0554403 WALLACE, Peter PIUS 202 H3 Dialysis ANN 3

0658557 MURPHY, John PIUS 210,3 H3 Cybord - due 29/11 DOM

0712009 QUINN, Vicki DOM 452 H3 Dexa; Palbo Fulvestrant MIC

0054693 RAFFERTY, Kathleen DOM 455 H3 Renal Transplant; Taz lowered to BD; eGFR=15; K+

1023096 DONNELLAN, Patrick DOM 462,2 H3 Check INR, Plt, MAOi; Eltrombopag - 

SMALL, Daniel DOM 459,1 Need weight + height

FORDE, Teresa DOM 453,2 Check if changes made

MCGINLEY, Margaret MIC 413 Low Plts; LMWH Therap --> Prophylaxis

Board # Patient: Ward Room F M Tu W Th ? NOTES

Week: ______ to ______ / _______/ 2019 WARDS

0

1

4

2
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Appendix 16: Intravenous High Dose Methotrexate Checklist. 
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Appendix 17: Reserve Antimicrobials & Red Light List. 

 

 

 

Appendix 18: IV/PO Switch prompts. 
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Appendix 20: IV/PO Switch Data Collection Sheet. 

 

 

Appendix 21: European Antibiotic Resistance Awareness stand-. 
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Appendix 22: Medication Recycling savings. 

 

 
Appendix 23: PharmaBot® free text coding system for AMU/SSW pilot. 
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