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Resumo

O estágio curricular, parte integrante do plano de estudos do Mestrado Integrado
em Ciências Farmacêuticas visa a integração nas diferentes áreas de atuação do
farmacêutico, garantindo uma formação adequada ao exercício das funções.
O presente relatório descreve a experiência enquanto estagiária na Farmácia
Central e no Uppsala University Hospital.
Assim, o relatório está organizado em duas partes distintas: a parte I, que descreve
as diferentes atividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular na farmácia
comunitária (secção A) e na farmácia hospitalar (secção B) e a parte II, onde se apresentam
os temas de desenvolvimento.
Ao longo da parte I secção A, após uma breve contextualização do estágio curricular
na Farmácia Central e explicação cronológica de algumas funções desempenhadas,
descrevo de forma sucinta as atividades por mim desenvolvidas. Nomeadamente,
substituição de um descongestionante nasal, consciencialização da importância do
entendimento da dor e o Iodo e o conflito militar na Ucrânia.
A parte I seção B, similar estruturalmente à anteriormente descrita, inicia com uma
contextualização do Sistema de Saúde Sueco e do estágio curricular no Uppsala University
Hospital. Segue-se uma descrição da experiência em cinco atividades distintas,
aprendizagem dos procedimentos de uma sala limpa, passagem pela unidade de
preparação central e pela unidade de preparação de radiofármacos, visita ao hospital Visby
e observação da impressão 3D de comprimidos.
Relativamente aos dois temas de desenvolvimento, descritos na parte II, foi
realizada uma formação interna na Farmácia Central sobre agonistas dos recetores do
peptídeo-1 semelhante ao glucagon e um manuscrito referente ao estágio no Uppsala
University Hospital sobre Efeitos ambientais em salas limpas - um estudo de uma Unidade
de Manipulação Farmacêutica de um hospital sueco.
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Parte 1. Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular
SECÇÃO A – Farmácia Comunitária
1-Contextualização do estágio curricular
O estágio descrito no presente documento foi realizado na Farmácia Central (FC),
em Viana do Castelo (VC), entre 13 de dezembro de 2021 e 16 de março de 2022. Durante
o período de estágio, fui orientada pela Dra. Anabela Bartilotti de Almeida, bem como
acompanhada por todos os elementos da FC, sempre disponíveis e solícitos, caso alguma
dúvida fosse levantada.
A FC está localizada na Rua Manuel Espregueira, número 120, freguesia de
Monserrate, no concelho de VC. Nas imediações da farmácia, situa-se a Unidade Local de
Saúde do Alto Minho (ULSAM), centros de saúde e Cruz Vermelha. A localização
privilegiada, permite o acesso de uma população transeunte heterogénea, nomeadamente
turistas. No entanto, a FC é maioritariamente frequentada por utentes habituais, na sua
maioria idosos polimedicados.
A equipa da FC é constituída por quatro farmacêuticas, três técnicos auxiliares de
Farmácia e uma auxiliar de limpeza. A Diretora Técnica (DT) da FC é a Dra. Maria Manuela
Bartilotti Almeida.
O horário de atendimento ao público da FC é das 8h30 às 19h30, de segunda a
sexta-feira, sem interrupção para almoço, e das 9h às 13h ao sábado, encontrando-se
encerrada aos domingos e feriados. Em VC o serviço permanente de cada farmácia é
realizado a cada nove dias, sendo que, em dias de serviço permanente, a FC encontra-se
aberta durante 24 horas. Durante o período de inverno, a partir das 20h o serviço é
realizado através do postigo.
Relativamente ao Sistema Informático (SI), a FC utiliza o sistema desenvolvido pela
Glintt®, Sifarma®2000. Para além deste SI, em março, tive ainda a oportunidade de
contactar com o novo módulo de atendimento do Sifarma®. Executei a maioria das funções
no Sifarma®2000, uma vez que a FC está ainda a efetuar a transição para o novo sistema.
Os serviços farmacêuticos disponibilizados pela FC são medição de parâmetros
bioquímicos, medição da pressão arterial, administração de injetáveis e preparação
individualizada de medicação (PIM). É ainda possível determinar a altura, peso e índice de
massa corporal (IMC).
Dependente da FC existe também um Posto Farmacêutico Móvel (PFM), localizado
na Amorosa, freguesia de Chafé, no concelho de VC.
Com o intuito de obter melhores condições financeiras e tecnológicas e priorizar o
acompanhamento dos seus utentes, a FC está inserida na rede Alphega.
1
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2-Cronograma de atividades e sua explicação
A tabela seguinte visa descrever de forma sucinta, atividades com as quais
contactei e desenvolvi durante o estágio na FC.
Tabela 1 - Tabela cronológica das atividades desenvolvidas no período de estágio.
Atividades Realizadas

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Armazenamento dos medicamentos e outros
produtos
Controlo de prazos de validade e stock
Receção e conferência de encomendas
Introdução ao sistema informático de
atendimento
Observação de atendimentos
Atendimento ao balcão com supervisão
Atendimento ao balcão autónomo
Medição de parâmetros bioquímicos e
fisiológicos
Gestão de devoluções e regularização de
notas de crédito
Observação de preparação individualizada de
medicação
Observação de conferência de receituário e
faturação
Formações assistidas
Desenvolvimento de atividades
Tema de desenvolvimento

Na fase inicial do estágio comecei por realizar tarefas que permitiam familiarizar
com os produtos farmacêuticos e com o SI, nomeadamente, receção e conferência de
encomendas, armazenamento de medicamentos e outros produtos, gestão de stocks e
controlo de prazos de validade.
A receção de encomendas foi uma tarefa que realizei praticamente todos os dias,
pela primeira vez sob supervisão de uma farmacêutica e posteriormente de forma
autónoma, solicitando ajuda quando surgiam dúvidas. Devido à existência de um PFM,
primeiramente é necessário verificar quais os contentores que pertencem a cada local e
efetuar a sua receção na localização correta, através da funcionalidade de alteração da
localização do Sifarma®2000.
2
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Desde o primeiro dia de estágio procedi ao armazenamento dos medicamentos e
outros produtos de acordo com o modelo, First-Expired, First-Out, (FEFO) colocando os
produtos com menor validade à frente. A FC organiza os medicamentos e produtos
farmacêuticos por ordem alfabética (simultaneamente do princípio ativo e do laboratório) e
da menor dosagem para a maior. Os comprimidos e cápsulas são armazenados em
separado das formas farmacêuticas semissólidas, líquidas, pós para inalação e saquetas,
assim como medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Esta atividade foi um dos
alicerces que facilitaram a procura célere dos produtos durante o atendimento ao público.
Enquanto estagiária da FC, tive a oportunidade de perceber como funciona a gestão
de stock e encomendas diárias geradas automaticamente pelo SI, com o intuito de repor o
stock definido pela farmácia. Esta atividade leva em consideração os níveis mínimos e
máximos definidos previamente para cada produto. No entanto, podem ser ajustados pelo
Farmacêutico responsável.
Mensalmente, pude emitir a listagem dos prazos de validade a expirar nos três
meses subsequentes e proceder à devolução dos produtos com validade a expirar, tendo
em consideração o seu prazo de utilização. Em simultâneo, emitia a listagem com prazo
de validade a expirar nos 6 meses seguintes e sinalizava os produtos com um elástico. Ao
realizar estes processos, também procedia à contagem física dos produtos.
Os medicamentos de uso humano dispensados ao público, podem ser classificados
em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a
receita médica (MNSRM).[1] A principal tarefa do quotidiano do farmacêutico comunitário
trata-se da cedência de MSRM, esta foi a atividade com que iniciei o atendimento ao
balcão, respondendo sempre às questões levantadas pelos utentes relativamente à
indicação de determinados medicamentos. Posteriormente, passei a realizar atendimentos
que implicavam a dispensa de MNSRM. Esta atividade levantava sempre preocupações
no sentido em que receava não conseguir avaliar a situação corretamente e corresponder
às necessidades do utente. No entanto, procedia ao atendimento de forma autónoma e
confirmava a minha hipótese para solucionar a situação com algum elemento da equipa.
Os primeiros atendimentos autónomos eram maioritariamente a dispensa de testes rápidos
de antígeno SARS-CoV-2, dada a enorme procura desde dezembro, até ao início da
segunda quinzena de janeiro.
Durante o estágio, realizei a medição de vários parâmetros, nomeadamente
colesterol total, glicemia e tensão arterial, com a intenção de avaliar o estado de saúde do
doente. Estes momentos representavam uma oportunidade para sensibilizar o utente à
adoção de um estilo de vida saudável, adesão correta à terapêutica e vigilância regular do
estado de saúde.
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A FC está encarregue da preparação da medicação de quatro lares de VC,
nomeadamente, Lar de Lanheses, Lar de S. Tiago, Lar Nossa Senhora da Piedade e HG
Residences. Sendo que para o primeiro é realizada a PIM, a qual tive oportunidade de
assistir e ajudar pontualmente.
Em anexo (Anexo 1) encontram-se listadas as formações a que assisti, sendo que
algumas decorreram durante o horário de estágio na farmácia, e outras em horário póslaboral.
3-Exemplo de atividades desenvolvidas
No decorrer destes três meses tive a oportunidade de desenvolver variadíssimas
atividades, entre as quais destacarei as seguintes:
Atividade 1: Substituição por descongestionante nasal equivalente

Esta atividade resultou do atendimento em Janeiro de um senhor de nacionalidade
brasileira que procurava um descongestionante nasal, com o nome comercial Neosoro.
Após este pedido, a intervenção foi conduzida no sentido de perceber qual a
substância ativa do produto em questão, a finalidade e o mecanismo de ação. Neste
sentido, e após uma breve pesquisa concluí que a substância ativa do Neosoro, solução
nasal 0,5mg/ml é cloridrato de nafazolina. Esta substância com ação agonista mista do
recetor adrenérgico alfa-1 e alfa-2, provoca vasoconstrição.[2] [3]
De seguida, a pesquisa foi direcionada para perceber se esta substância é
comercializada em Portugal, não tendo sido encontrados resultados. O passo seguinte foi
procurar uma substância ativa com ação o mais semelhante possível à pedida, num
produto disponível na FC.
O aconselhamento consistiu em indicar a substância ativa fenilefrina, aplicada na
mucosa nasal com ação vasoconstritora. Este efeito resulta da ação seletiva sobre os
recetores alfa-1, sem os efeitos no Sistema Nervoso Central (SNC) dos agonistas alfa-2.
Tendo sido indicado Neo-Sinefrina 5 mg/ml, gotas nasais em solução. O utente foi também
alertado sobre os passos a seguir para uma utilização segura deste descongestionante
nasal, nomeadamente como aplicar e explicação breve sobre a rinite medicamentosa.[4]
O pedido do utente foi solucionado com base numa breve pesquisa científica,[2-4]
tendo este demonstrado satisfação com o atendimento.
Atividade 2: Consciencialização da importância do entendimento da Dor

4
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De acordo com a Associação Internacional para o estudo da Dor, esta, é definida
como: “Uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a, ou semelhante
à associada a danos reais ou potenciais dos tecidos.” [5]
As diferenças de sensibilidade à dor estão associadas a fatores como a genética,
epigenética, género e história pessoal.[6] Deste modo, a dor é única para cada indivíduo e,
portanto, pessoal.[5] No entanto, representa um papel, sendo comum a todos os indivíduos,
afetando na generalidade, em determinada altura da vida.
É importante diferenciar entre dor aguda e dor crónica, dado que, as
recomendações de gestão podem variar. A dor aguda, de curta duração, resulta de danos
ou ferimentos nos tecidos e é frequentemente auto-limitada. Representa um sinal de
alarme, permitindo que se evite ou minimize lesões, por exemplo as provocadas por uma
queimadura. Resolve-se gradualmente à medida que os tecidos lesionados cicatrizam.[7] A
dor crónica, por outro lado pode ser definida como a dor que persiste ou que se repete
durante mais de 3 meses.[8] Após a resolução da causa subjacente à dor seria de esperar
que esta terminasse. Contudo, esta pode persistir após as lesões que a originaram tenham
cicatrizado.[7]
As consequências inerentes à sensação de dor experienciada por um indivíduo são
inúmeras podendo afetar a esfera física, emocional ou social. Deste modo, a dor deve ser
solucionada o mais breve possível.[9]
A dor é um dos motivos mais comuns pelos quais os utentes procuram cuidados de
saúde, nomeadamente na farmácia comunitária, devido à conveniência e acessibilidade.
Facto que tive a oportunidade de confirmar através dos atendimentos realizados na FC.[10,
11]

O entendimento da dor beneficia aqueles que experienciam dor, no sentido em
que

compreendem

melhor

a

situação,

procuram

tratamentos

adequados

e

consequentemente a gestão da dor é eficaz e eficiente.[12]
A atuação do farmacêutico comunitário não só engloba as atividades dirigidas ao
medicamento, como assume a responsabilidade social de apoiar a comunidade servida
pela farmácia ao promover a literacia em saúde.[13]
Com base na premissa anterior e na experiência de atendimentos conduzidos na
FC, nomeadamente de um senhor que procurou aconselhamento face a uma lombalgia
com duração prolongada, uma senhora que apresentava dor num dedo e uma jovem com
dores menstruais, entre outras situações mais comuns, concluí que esta seria uma área
útil para intervir. A procura por tratamentos para determinadas situações relacionadas com
a dor era frequente, sendo que em alguns desses atendimentos os utentes solicitavam
medicamentos desadequados à sua situação. Muitos dos utentes que se deslocavam à
FC, não compreendiam a manifestação da dor nem a importância de uma gestão adequada
5
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e responsável da mesma. Estas foram as motivações pelas quais decidi realizar esta
atividade.
Como método de intervenção, optei por alertar para esta temática. Deste modo,
realizei um folheto informativo (Anexo 2) com as informações que pretendia transmitir. Esta
intervenção procura reforçar que a etiologia da dor é multifatorial e a resolução passa por
identificar a causa inerente e avaliar a intensidade da dor. Após a identificação, o passo
seguinte é solucionar a dor recorrendo a um tratamento específico para a causa.[14]
A utilização de analgésicos deve ser baseada na intensidade da dor. Esta, deverá
ser avaliada através de uma escala de intensidade da dor. Em 1986, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) apresentou a escada analgésica como suporte ao
desenvolvimento de planos de tratamento, para pacientes cancerígenos com dor. Esta
escada ainda hoje é válida, não apenas para pacientes com dor derivada de cancros, mas
também para todos os pacientes com dor aguda ou crónica que necessitem de
analgésicos.[15]
Concomitantemente,

este

folheto

informativo

menciona

estratégias

não

farmacológicas a adotar no dia-a-dia para prevenir a dor, nomeadamente uma alimentação
rica em frutas e vegetais, ingestão de água e exercício físico regular.[16-18] Estas sugestões
visam ajudar a melhorar a condição física do individuo e intervir na profilaxia.
A automedicação, utilização de MNSRM, para o alívio e tratamento de sintomas
momentâneos e sem gravidade, com o aconselhamento opcional de um profissional de
saúde é uma realidade recorrente.[19] A secção final do folheto informativo descreve as
situações mais frequentes em que os utentes recorriam à FC. Apesar de mencionar
possíveis soluções, é importante frisar que estas não substituem o aconselhamento com
um profissional de saúde, que deverá ser a primeira ação a seguir. Apenas elucidam
brevemente para os casos em que o utente dispensa o aconselhamento farmacêutico.
Foram impressos 16 folhetos informativos e colocados junto aos três balcões de
atendimento, para que fossem visíveis para os utentes.
Quando o atendimento era direcionado para a problemática da dor, a abordagem
consistia em perceber através do diálogo com o utente, o motivo relacionado com a dor
que levou à deslocação à farmácia, aconselhar conforme a situação, mencionar o folheto
informativo e oferecê-lo a título de esclarecimento extra.
Na globalidade, a adesão dos utentes a esta sensibilização foi positiva, tendo a
grande maioria demonstrado interesse voluntário em levar o folheto informativo. Dois dos
utentes habituais mencionaram que tinham achado o panfleto esclarecedor, em visita
posterior à FC.
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Atividade 3: Iodo e o conflito militar na Ucrânia

Com o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, instalou-se um clima de
instabilidade e receio no Mundo, particularmente maior na Europa, dada a proximidade.[20]
Este conflito com consequências globais e milhares de deslocados, conduziu ao
aumento

acentuado

de

preços

nos

consequentemente outros bens essenciais.

combustíveis

fósseis,

energia,

trigo

e

[21, 22]

Crises humanitárias de insegurança alimentar, já existentes e agravadas por
perturbações na cadeia de abastecimento relacionadas com a pandemia SARS-COV-2,
estão novamente a ser exacerbadas, decorrente da ofensiva militar atual.[23]
Como agravante, as notícias de combates nas imediações de centrais nucleares
ucranianas, instalaram um clima de insegurança face à possibilidade de um acidente
nuclear, com consequências catastróficas para a saúde humana e para o ambiente.[24, 25]
Dada a corrente conjetura, a procura por uma “segurança” na eventualidade de
contacto com radiação nuclear, conduziu ao aumento da procura no início de março de
suplementos e medicamentos com iodo, na Europa e Portugal não foi exceção.[26]
O papel do farmacêutico inclui dar informação segura e verdadeira à população de
modo a esclarecer as suas dúvidas e alertar para possíveis perigos.
Considerando a situação atual e o facto de ter sido questionada por utentes que
frequentam a FC sobre a compra de comprimidos de iodo, este tema demonstrou-se
pertinente para esta farmácia. Neste sentido, decidi aprofundar esta atividade por duas
razões: a falta de conhecimento sobre a utilização de iodeto de potássio após acidentes
nucleares aliada à necessidade de informar e esclarecer os utentes. Como ferramenta de
ajuda nesta sensibilização, recorri à realização de um cartaz informativo (Anexo 3) para
expor as principais ideias a transmitir.
Esta intervenção procura esclarecer as dúvidas colocadas pelos utentes,
informar que estes produtos farmacêuticos estão indicados em casos de carências
nutricionais e estão recomendados particularmente em grupos de risco, como
mulheres grávidas ou a amamentar. [27]
Tendo em consideração que Iodeto de potássio na dosagem de 65 mg, indicado
para acidentes nucleares, não é comercializado em Portugal, esta atividade também
procura desencorajar a população a adquirir o iodeto de potássio comercializado em
Portugal. Uma vez que, é ineficaz para proteger a tiroide em caso de radioatividade e
pode levar a rutura de stock, dificultando o acesso a quem deles necessita. [28]
Simultaneamente, procura alertar que o excesso de iodeto de potássio, ou o seu uso
sem indicação, pode causar sérios riscos à saúde, através de reações graves que
podem mesmo provocar a morte.[29, 30]
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Esta ação procurou dar resposta às seguintes sete questões:
O que é o iodeto de potássio?
Para que é utilizado?
Como funciona?
Quem necessita de iodo?
Iodeto de potássio na iminência de um acidente nuclear;
Perigos da toma excessiva de iodeto de potássio;
Recomendações.
Foram impressos três cartazes e colocados junto aos três balcões de atendimento,
para que fosse percetível aos utentes.
A maior parte dos utentes observava com curiosidade, sendo que alguns
mencionavam que tinham ouvido a falar sobre o assunto nas notícias e questionavam
sobre o mesmo.
Quando o atendimento era direcionado para a obtenção de iodo, a abordagem
consistia em perceber através do diálogo com o utente, o propósito da procura. Caso a
intenção fosse utilizar na eventualidade de acidente nuclear, o cartaz era sempre
referenciado e o utente esclarecido sobre essa utilização.
Na globalidade, os comentários dos utentes foram positivos, tendo muitos deles
referido o interesse da temática.
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SECÇÃO B – Hospital Pharmacy
1-Contextualisation of the curricular internship
The traineeship described in this section was conducted in the Akademiska
Sjukhuset (AS), in Uppsala, Sweden. It lasted for the period comprehended between
September 6th and December 3rd 2021. During the time spent in the Hospital, I was
supervised by Deputy chief pharmacist (DCP), Mattias Paulsson as well as different
pharmacists from each unit, always willing to help me through the process of learning.
In order to completely understand the Swedish Health System, it´s important to
clarify and mention the information acquired. Therefore, I will extend my contextualization
as I believe it is important to better understand this reality and the work developed there.
The Swedish health service is a decentralized system, regulated by the Health and
Medical Service Act - Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). The 21 regional councils that
constitute the country have the responsibility for financing, purchasing and providing good
quality health services. The national government is responsible for regulation and
supervision, setting the political agenda for health and medical care. Socialstyrelsen,
the National Board of Health and Welfare is a government agency under the Ministry of
Health and Social Affairs that compiles information and develops standards to safeguard
good health, social welfare and high-quality health and social care for the population.[31] The
access to health care is generally good, but there are some issues concerning access in
remote regions. The Health expenditure is mostly funded through local taxes, along with
contributions from the national government via general grants, subsidies to the regions for
outpatient medicines and specific national programmes.[32] In 2020 the government sent
directly general grants to fight the Sars-Cov-2 pandemic.[33]
Both public and private providers of healthcare are in activity, but most hospitals are
publicly owned, and the same regulations apply to either of them.[31] When regional councils
buy services from private healthcare providers, it is based on a model where the healthcare
is bankrolled by the council but executed by the private provider.[32]
Sweden has the third highest health expenditure in the European Union (EU) as a
share of gross domestic product, GDP (11.0 % in 2017 compared to the EU average of 9.8
%). In the last 20 years, the country has worked on moving services from inpatient to
outpatient settings. Outpatient care (including home care) is the largest category of health
spending in Sweden which accounted for just over one-third (34 %) of all health spending
in 2017. Inpatient care (usually provided in hospitals) accounted for 22 % of all health
spending. Expenditure on pharmaceuticals dispensed outside a hospital and medical
devices takes up a smaller proportion of health spending (12 %), due partially to high use
of generics.[32]
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Focussing on the AS, it is a large region owned hospital, one of the oldest in Sweden,
with approximately 8600 employees. It is the university hospital in the country that provides
the most care for other regions, therefore receiving more patients residing in other areas
(for every 3 patients, one resides in another region).[34]
This hospital is chaired by the Director and the Hospital administration, assisted by
the different group directors. The areas of activity at the University Hospital are:
Academic Children's Hospital
Academic Laboratory
Emergency and Internal Medicine
Ambulance Care
Anesthesia and intensive care
Imaging and Functional Medicine Centre
Blood and tumor diseases
Geriatrics
Cardiopulmonary Medicine and Clinical Physiology
Infectious diseases
Surgery
Clinical neurophysiology, neurosurgery and neurology
Women's health
Orthopedics and hand surgery
Plastic and dental surgery
Psychiatry
Rehabilitation and pain centre
Specialized medicine, skin and rheumatology
Thoracic surgery and anesthesia
Urology
Ophthalmology
Ear, nose and throat diseases
This traineeship evolved around the Pharmaceutical Services (PS) of the AS. From
1971 until February 1st 2019, the Pharmaceutical Services were provided by a company
contracted by the Uppsala County Council that conducted the work in the hospital premises.
From that date on, the hospital with its employees is responsible for administrating and
providing the Pharmaceutical Services.
This department is divided in 4 units, Pharmaceutical Preparation Unit,
Pharmaceutical Supply Unit, Clinical Pharmacy Unit and Clinical Trials Unit.
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Regarding the location, the PS are divided in different buildings. The timetables and
location of the different sectors of the PS of the AS is presented in Table 2.
Table 2 - Timetables and location of PS of Akademiska Sjukhuset
Sector

Opening hours

Location

Pharmaceutical Preparation Unit

CBE:
Weekdays: 8.00 - 16.30
Saturday, Sunday, public
holidays: 8.00 - 15.00
RBE:
weekdays 7.00 - 16.00

Entrance 100, 2 tr

Pharmaceutical Supply Unit

weekdays: 08:00 - 16:30

entrance C7

Clinical Pharmacy Unit

weekdays: 08:00 - 16:30

Entrance 226 and entrance
13, 2 tr

Clinical Trials Unit

weekdays: 08:00 - 16:30

entrance C7

The human resources of the PS are composed of a multidisciplinary team of
professionals in the following distribution:
11 pharmacists and 4 clean room technicians working in the Pharmaceutical
preparation unit;
9 pharmacists, 5 pharmacy technicians and 7 assistants in the Pharmaceutical
supply unit;
30 clinical pharmacists;
3 pharmacists in the clinical trials unit and 1 technician;
6 pharmacists with management, research and development assignments.
2- Schedule of activities and brief explanation
The following table aims to describe briefly, activities with which I was in contact
during my internship at the AS.
Table 3 - Chronological table of the activities developed during the internship period.
Activities Conducted

September

October

November

December

Lectures
Swedish Medical Products Agency´s visit
Introduction to the computer system used by
the PS
Learning Cleanroom Procedure
Pharmaceutical preparation unit - CBE
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Pharmaceutical preparation unit - RBE
Clinical trials unit
Pharmaceutical supply unit
Visit to Visby Hospital
3D-printing of solid lipid tablets
Development of Project

In the early stage of the internship I had the opportunity to listen to lectures regarding
Parenteral nutrition; Miscibility, compatibility and durability of additives to infusion fluids and
ambulatory systems; Dialysis and dialysis fluid and Patient-Centred Drug Delivery on a
Pediatric perspective.
Moreover, also in the month of September, the Läkemedelsverket, Swedish Medical
Products Agency (SMPA) visited the PS of the AS. The SMPA is the national authority
responsible for ensuring that only safe and effective medicines are used. Currently,
Lakemedelsverket´s headquarters are located in Uppsala in the vicinity of the hospital. This
close proximity allowed me to observed the different units operated by the SMPA. This
authority conducted several visits to the radiopharmacy unit. The aim of the visits was to
evaluate the implementation of a new procedure with High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) as a quality control mechanism in order to be GMP certified, in
the binding of lutetium, to peptides that target tumours. I had the opportunity to observe
some of the visits, since I was accompanying the DCP, Mattias Paulsson.
The PS use the MetaVision Suite, COSMIC and Cytodose system, to ensure the
efficient management of information, indispensable to the critical nature of the activities
conducted. These systems were briefly introduced to me by my supervisor and it´s specifics
can be consulted in annex (annex 4).
During the months from September through November, I was able to spend time in
the different units of the PS.
The first unit I observed was the Pharmaceutical preparation unit. According to the
products prepared the Pharmaceutical Preparation Unit can be divided in Central
Preparation Unit (CBE) and Radiopharmaceutical Preparation Unit (RBE).
The preparation of some extemporaneous medicines is performed by Apoteket AB,
a state-owned pharmaceutical retailer in Sweden[35] and Apotek Produktion & Laboratorier
(APL), manufacture of extemporaneous medicines and stock preparations.[36]
Due to language barriers, it was not possible to spend time in the Clinical Pharmacy
unit during the traineeship period.
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3- Example of developed activities
Given the sensibility of the work conducted I was only able to accompany and
observe the activities carried out by the pharmacists, whom I was following. Throughout the
traineeship, I had the opportunity to observe many activities, among them, the five
described below.
Activity 1: Learning Cleanroom Procedure

To ensure the sterility of the preparations handled in cleanrooms and minimize
contamination risks, certain conditions and procedures need to be followed.[37] These
procedures were explained to me by the pharmacists of the specifics units and adopted
every time I entered the cleanroom.
The gradually preparation process through different layered rooms (antechambers),
started outside by changing clothes and shoes for appropriate gowns as well as putting on
a safety hat and removing all kinds of accessories and jewellery. Then, I enter the first room,
leave the lab coat and change shoes. The decontamination and gowning stages take place
in the next antechamber, where I disinfect my hands, change shoes again and put on
disposable, sterile scrubs and gloves, another safety hat, a face mask and then I`m
prepared to come in the cleanroom.
In addition, before the start of compounding the workspace and everything that
enters the working space either on the robot or the cabinet need to be disinfected with
ethanol.
Moreover, the cleanroom design takes in consideration pressure gradients and other
particularities to ensure precisely controlled environmental conditions.[38]

Activity 2: Central Preparation Unit (CBE)

This unit is responsible for cytotoxics and other aseptic preparations, performed in
a clean room class B. The physical space of this unit is composed of different cleanrooms,
some with negative pressure laminar air flow cabinets (Microbiological Safety Cabinets
Class II) destined for manual preparation and one for robot preparation, which houses the
Blandinator - KIRO oncology.
Blandinator - KIRO oncology, a Robotic Compounding System for sterile
preparations of hazardous drugs, it´s a fully automated process carried on by two robotic
arms performing distinct tasks simultaneously. This robot weighs and photographs all
medicines, at all stages of production making the products safer for the patient and the
traceability process easier. It also reduces the risk of exposure to cytostatic drugs and
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repetitive manual work for the pharmacist. Furthermore, it’s equipped with High Efficiency
Particulate Air (HEPA) filter and negative pressure in recirculation chamber, and it has a
procedure for Self-cleaning allowing the decontamination of hazardous chemicals. The left
arm is responsible for dosing, filling, emptying and disposing of the syringes as well as
withdraw the excess of component from the bags that will be used by the patient and the
injection of the other components in the same bag. The right arm conducts the
reconstitution, disposable of empty vials and storage of vials not completely used.[39]
During the time I spent in CBE I witnessed and helped prepare the trays with the
products for the manual and robotic preparation of the following cytotoxic agents presented
in Table 4.
Table 4 - Cytotoxic agents prepared
Name
Elastomeric pump
(homepump)

Composition

Shelf life

Preparation
Manually

5-Fluorouracil in NaCl

168h

Kyprolis in Glucose

24h

Infusion Bag

Oxaliplatin in Glucose

72h

Infusion Bag

Doxorubicin in NaCl

72h

Infusion Bag

Etoposid in NaCl

72h

Infusion Bag

Docetaxel in NaCl

72h

Infusion Bag

Cytarabin in NaCl

72h

Infusion Bag

Blandinator

When the production process is completed the products are bagged in plastic zipper
bags, putted on a basket and sent outside the cleanroom via a pass through hatch made of
stainless steel door frames and tempered safety glass viewing windows. Afterwards, they
undergo a validation process by the pharmacist to check if the container size is correct, the
diluent used is the proper one, the concentration is the intended and if the error is between
the range defined. For robot preparations the error is ± 5%.
Activity 3: Radiopharmaceutical Preparation Unit (RBE)

This unit is responsible for handling radiopharmaceuticals (pharmaceutical products
that include a radionuclide in their composition) performed in a cabinet with the equivalent
cleanroom class A.
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In nuclear medicine both diagnostics and therapy are performed with radioactive
drugs. Examinations include both oncological and non-oncological oriented diagnostics,
such as examinations of the brain, heart, kidneys, lungs, gastrointestinal tract, inflammatory
processes, thyroid and skeletal system. In addition, therapy of oncological diseases with
radioactive drugs is performed.
During the traineeship I was able to familiarize with the different steps concerning
these radiopharmaceuticals and the daily tasks conducted in this unit, described next.
The unit is divided in cleanrooms for the preparation of therapeutic treatment
radiopharmaceuticals for human diseases and diagnosis radiopharmaceuticals.
Radiopharmaceuticals are delivered to this unit in a ready-to-use form like Lutetium
(product Lutathera) or they are formulated in their final form in the Radiopharmacy,
depending upon the half-life (T1/2) of the radionuclide contained. Preparations containing
a radionuclide with a half-life over six hours are supplied by external entities, otherwise the
ones with a half-life of six or less hours are usually prepared in the unit shortly before their
administration to the patient, in order to avoid decay of the radionuclide.
Since most radiopharmaceuticals are solutions administered by intravenous
injection, the need to ensure that the pharmaceuticals produced are sterile and pyrogenfree to avoid adverse reactions in patients is always present. Given this, the production
occurs in aseptic conditions in cleanrooms, inside a laminar air flow cabinet (Microbiological
Safety Cabinets Class II with lead shielding), using only sterile equipment and following at
all moment Good Manufacturing Practices.
In addition, the pharmacist is working with radioactive materials and must also
safeguard himself, using shielding materials such as syringe shield and lead shield for the
vials and handling the materials with tongs or forceps. Beyond the safety rules described in
the cleanroom procedure, the personnel of the radiopharmaceutical preparation unit, also
uses a safety shielding vest and is monitored using body dosimeter and a finger dosimeter.
Before disposing the gloves used, the pharmacist must measure their activity in the GeigerMuller counter.
In the period spent in RBE I observed the preparation of radiopharmaceuticals
labelled with technetium-99m (T1/2=6h), for example 99mTc-medronate(99mTc-MDP)
used to diagnose diseases that affect the bone matrix.
The preparation process starts outside the hospital, by obtaining the parent
radionuclide, usually from neutron activation of cold molybdenum and from the fission
products of uranium by separation of the material. Then, the molybdenum-technetium
generator system is prepared, the parent radionuclide (99Mo) bounded to the alumina on a
column, decays and originates the daughter radionuclide (99Tc) not bounded to the
alumina. The pharmacist´s role starts when the generator arrives in the radiopharmacy, and
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the pharmacist initiates the elution attaching sterile isotonic saline solution to the generator.
Next, the activity of the eluate is measured to calculate the volume needed of eluate and to
make sure that at the time of the administration the activity is correct and is diluted with
sterile saline solution. Finally, the pharmacist adds the labeling kit according to the finality
of the radiopharmaceutical, in this case medronate. After the radiopharmaceutical is ready,
it is sent outside of the cleanroom and validated.
The generator life lasts about 2 weeks but the procedure in the unit is to replace it
every week, to avoid fewer amount of the daughter radionuclide for the elution process.[40]
Activity 4: Visit to Visby Hospital

After discussions with my supervisor we agreed that a visit to a hospital island to
observe the logistics in place in the PS would be enriching. As a result, a visit to Visby
Hospital was arranged.
This hospital is located in the north of the city of Visby, island of Gotland, Sweden.
It was inaugurated on February 10th 1903. Currently, it`s activity comprises specialties such
as general internal medicine, intensive care, surgery, cardiology, infection, ophthalmology,
orthopedics, psychiatry, gynecology, neonatal, among others. It provides care to
approximately 60 000 people year around, with an activity increase in the summer. In case
of need for emergency care, there is a transport organized by helicopter to the mainland.[41]
The hospital pharmacy in Visby Hospital employs two pharmacists and occupies two
rooms. The bigger room, stores most of the medicinal products in use, with extra stock of
the most commonly used medicines. The second one, can be accessed by the exterior of
the pharmacy, by nurses, through an independent door. Moreover, when the pharmacy is
closed this room facilitates the access to essential medicines, in case of need during the
weekend.
The pharmacy opening hours are between 8 am to 16 pm and it´s activity revolves
around being a central pharmacy storage. Given this, there is no compounding, only
handling of stocks.
The medicinal products arrive in the island by boat. Then, they are transported to
the hospital pharmacy where they are sorted and distributed to the wards or the ambulance
services. Even though it arrives as a whole package, the ambulance services do their own
order of the products their lacking.
There is a cooperation agreement with Karolinska University Hospital concerning
several areas, including for example the supply of antineoplastic agents. However, being
an island hospital sometimes setbacks can happen. The previous week to the one I visited,
due to extreme weather conditions, boats could not navigate, neither airplanes could fly. As
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a result, the orders for anticancerogenic treatment arrived outside of the expiry date and
couldn´t be administrated to the patients, a new order had to be placed.
Extemporaneous medicines are also ordered and if some dose adjustment or mixing
is needed it is conducted by nurses in each ward. If doubts come up, the pharmacy
personnel can be contacted.
Daily, the two pharmacists go to the designated wards for that day, check the
inventory, refill it and if necessary, place an order to the wholesaler in Stockholm.
During the time I had the pleasure to spend in Visby Hospital´s pharmacy, I visited
several wards, namely the gynaecology, neonatal, intensive care and surgery units, where
I helped refill their stocks and rearrange them according to the expiry date. Given the
concerns to avoid bacterial spreads in the surgery unit, when entering this place, in the
addition to the rules for other units, for hand disinfection, we also had to use disposable hat
and scrubs.
Regarding psychotropic drugs, on the contrary to Uppsala University Hospital a
locked stock is kept in the pharmacy, beyond the one kept in each ward. The same control
is in place in both hospitals, with the need to fill a form when used.
Activity 5: 3D-printing of solid lipid tablets

I accompanied my supervisor in a visit to the Uppsala Biomedical Center, where I
had the opportunity to witness the 3D-printing of solid lipid tablets with fenofibrate (used to
treat hypertriglyceridemia and mixed dyslipidemia).
Fenofibrate was used as a model for poorly water-soluble drugs. This was possible
due to the technique of semi-solid extrusion (SSE) which is based on the deposition of a
gel or paste in sequential layers to create the 3D object. The technique described is
designed for printing gels and pastes that exhibit appropriate rheological properties for 3Dprinting. The printing of emulsion gels with three types of emulsified lipid-based formulations
(LBFs) was conducted at room temperature, using a BIO X 3Dprinter equipped with a
pneumatic printhead incorporating in the solid lipid tablets fenofibrate.[42]
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Parte 2 – Temas de desenvolvimento
Tema de desenvolvimento 1 – Formação Interna: agonistas do recetor do
peptídeo-1 semelhante ao glucagon
A Diabetes Mellitus
De acordo com a OMS, cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem
de Diabetes Mellitus (DM). Estima-se que em 2019, esta patologia foi a nona causa
principal de morte, com uma estimativa de mortes causadas diretamente de cerca de 1,5
milhões.[43]
Dados de 2018 referentes a Portugal, estimam que a prevalência da DM na
população portuguesa era de cerca de 7,7 milhões de indivíduos. Estes, apresentavam
idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos.[44]
A DM é uma doença crónica, incurável, sendo dos distúrbios endócrinos mais
comuns. Caracteriza-se por hiperglicemia devido a inadequada secreção de insulina com
ou sem resistência à insulina.[14]
A longo prazo esta enfermidade pode levar a complicações específicas como
retinopatia, nefropatia e neuropatia.[45]
Para compreender a Fisiopatologia da DM é crucial entender a homeostasia da
glucose. Os ilhéus de Langerhans, constituídos pelas células β (produtoras de insulina),
pelas células α (produtoras de glucagon) e pelas células δ (produtoras de somatostatina)
formam a componente endócrina do pâncreas. A insulina e o glucagon são incretinas com
ação combinada, reguladora da glicemia. Com o aumento da secreção de insulina ocorre
diminuição da secreção de glucagon - secreção recíproca. O glucagon é estimulado por
níveis baixos de glucose e ácidos livres, sendo a sua secreção estimulada por períodos de
jejum e exercício. Algumas das suas ações são estimular a gliconeogénese, estimular a
lipólise e aumentar a glicemia. A insulina promove a incorporação celular de glucose nas
células, na sua ausência ocorre hiperglicemia.[14]
A Norma da Direção-Geral da Saúde sobre o diagnóstico e classificação da DM,
identifica quatro tipos clínicos, de etiologia distinta:
Diabetes mellitus tipo 1;
Diabetes mellitus tipo 2;
Diabetes melllitus gestacional;
Outros tipos específicos de diabetes [46]
Tendo em consideração que os fármacos abordados nesta atividade de
desenvolvimento estão indicados no tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2 é importante
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mencionar o seguinte sobre este tipo clínico da DM. Com o decorrer do tempo ocorre
disfunção progressiva das células β, com consequente redução da secreção de insulina.
Simultaneamente as células α tornam-se disfuncionais traduzindo-se numa supressão
inadequada de glucagon, após as refeições. A homeostasia da glicose quebra-se
progressivamente e entramos num estado de hiperglicemia- DM tipo 2.
Dos fatores de risco de DM tipo 2 é de destacar um índice de massa corporal
superior a 30, uma vez que a obesidade abdominal tem efeitos sobre a resistência à
insulina.[14]
Contextualização
As classes de Fármacos Antidiabéticos utilizadas são as seguintes:
Biguanidas
Tiazolidinedionas (glitazonas)
Inibidores da glucosidase intestinal alfa
Inibidores do co-transportador sódio-glicose 2
Sulfonilureias
Derivados da D-fenilalanina
Inibidores da dipeptidil peptidase IV (iDPP-IV)
Análogos
nomeadamente

do

GLP1 (peptídeo-1
dulaglutido, exenatido

semelhante
e

ao

glucagon),
semaglutido.

Dentro do universo dos antidiabéticos mencionados anteriormente considerei de
particular interesse para esta atividade os Análogos do GLP1. Esta escolha teve origem
em situações de dispensa e aconselhamento face a estes produtos durante o período do
estágio. Nomeadamente a chamada recebida da Linha da Associação Nacional das
Farmácias (ANF) (Linha 1400) em nome de um utente que pretendia reservar Ozempic, 1
mg/0,74mL-3mL x 1 solução injetável em caneta pré-cheia. Assim como a dispensa de
Trulicity 1,5 mg solução injetável em caneta pré-cheia a um senhor que me questionou
sobre “como funciona e como devo fazer?”.
Em conversa com um dos farmacêuticos da FC percebi que o Ozempic era um
fármaco relativamente recente com o qual alguns membros da equipa da FC ainda não
estavam totalmente familiarizados e demonstravam interesse em aprofundar os seus
conhecimentos. Além disso, fiquei extremamente interessada em perceber as possíveis
diferenças entre os fármacos desta classe.
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Neste sentido, decidi intervir e aprofundar este tema com a intenção de proporcionar
aos utentes um aconselhamento mais informado e cuidado, ao capacitar a equipa da FC
com informação atualizada.
Como método de intervenção, optei por realizar uma formação interna, recorrendo
ao formato PowerPoint (Anexo 5), começando por abordar, brevemente, a Diabetes
Mellitus, seguindo-se os aspetos mais relevantes dos Análogos do GLP1, particularmente,
o Bydureon, Ozempic e Trulicity.
Análogos do GLP1: Bydureon, Ozempic e Trulicity
A informação recolhida que considerei relevante é descrita em seguida.
Indicação Terapêutica, Forma Farmacêutica, Dosagem e Autorização de introdução no
mercado (AIM):

O Bydureon, Ozempic e Trulicity estão indicadas para o tratamento de adultos com
DM tipo 2 insuficientemente controlada, em conjunto com uma dieta equilibrada e exercício
físico.
Em monoterapia, quando a metformina é contra-indicada ou intolerada
Em combinação com outros antidiabéticos
Ao contrário do dulaglutido e semaglutido, o exenatido é apenas utilizado em
combinação com outros medicamentos hipoglicemiantes.
Tabela 5 - Tabela dos medicamentos comercializados em Portugal.[47-52]
Nome do

Substância Ativa

Medicamento
Bydureon

Forma

Dosagem

AIM

2mg/0.85 ml

7 de junho de
2011

0.25 mg/0.19 ml

8 de fevereiro de
2018

Farmacêutica
Exenatido

Suspensão
injetável de
libertação
prolongada

Ozempic

Semaglutido

Solução injetável
em caneta précheia

Ozempic

Semaglutido

Solução injetável

0.5 mg/0.37 ml

em caneta précheia
Ozempic

Semaglutido

Solução injetável

1 mg/0.74 ml

em caneta précheia
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Trulicity

Dulaglutido

Solução injetável

0.75 mg/0.5 ml

21 de novembro

em caneta pré-

2014

cheia
Trulicity

Dulaglutido

Solução injetável

1.5 mg/0.5 ml

em caneta précheia

Uma vez que o Ozempic se trata de um medicamento relativamente novo está
sujeito a controlo adicional por parte da Agência Europeia de Medicamentos.
Função dos Excipientes:

Bydureon:
Pó:
Poli

(D,L-láctico-co-glicólico)

-

pó

de

libertação

prolongada,

utilizado

principalmente como material biocompatível e biodegradável como sistema de
drug-delivery.
Sacarose - agente suspensor
Solvente:
Carmelose sódica - agente espessante, aumenta a viscosidade, para suspender
o pó
Cloreto de sódio - confere carácter isotónico
Polissorbato 20 – agente molhante
Fosfato monosódico di-hidratado - Sistema-tampão, ajuste de pH
Fosfato disódico hepta-hidratado - Sistema-tampão, ajuste de pH
Água para preparações injetáveis – veículo [51, 53]
Ozempic:
Fosfato de sódio dibásico di-hidratado - Sistema-tampão, ajuste de pH
Propilenoglicol - solvente
Fenol – conservante antimicrobiano
Ácido clorídrico - Agente acidificante, ajuste de pH
Hidróxido de sódio - Agente alcalinizante, ajuste de pH
Água para preparações injetáveis - veículo[50, 53]
Trulicity:
Citrato sódico: Sistema-tampão, ajuste de pH
Ácido cítrico: Sistema-tampão, ajuste de pH
Manitol - confere carácter isotónico
Polissorbato 80 - agente surfactante
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Água para preparações injetáveis - veículo[52, 53]
Tratando-se de preparações parentéricas devem apresentar requisitos de
esterilidade, apirogenia, pH adequado e isotonia. Para a via de administração subcutânea,
considera-se aceitável um intervalo de pH compreendido entre 5,5 e 8.[54]
Modo de administração e Posologia:

As três moléculas devem ser injetadas por via subcutânea no abdómen, na coxa ou
no braço.
A dose aconselhada de dulaglutido em monoterapia é de 0,75mg uma vez por
semana. Pelo contrário, caso seja administrado em combinação com outros antidiabéticos,
a dose deverá ser de 1,5mg uma vez por semana, salvo se o utente pertencer a uma
população vulnerável. Nesse caso, deve considerar-se uma dose inicial de 0,75mg uma
vez por semana.[52]
Exenatido de libertação prolongada com uma dose de 2mg deve ser administrado
uma vez por semana, no mesmo dia da semana, a qualquer hora, independentemente da
ingestão ou não de alimentos.[51]
A terapêutica com semaglutido deve ser iniciada com uma dose de 0,25mg em
periodicidade semanal. A dose poderá ser aumentada para 0,5mg uma vez por semana,
após 4 semanas. Caso não seja suficiente para controlar a glicemia a dose poderá ser
novamente aumentada para 1mg uma vez por semana.[50]
Propriedades Farmacológicas:
Propriedades Farmacodinâmicas: Mecanismo de ação

As substâncias em análise tratam-se de agonistas do recetor do peptídeo-1
semelhante ao glucagon (GLP-1).[50-52]
O GLP-1 é uma incretina responsável por estimular a secreção de insulina e inibir
a secreção do glucagon. Este processo ocorre de forma dependente da concentração de
glucose.[55]
O dulaglutido, exenatido e semaglutido são análogos do GLP-1 humano, obtidos
por síntese.
O Dulaglutido é uma proteína de fusão produzida por tecnologia de ADN
recombinante, em células de ovário de Hamster Chinês. Apresenta uma homologia de 90%
com o GLP-1 humano.[56]
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A substancia ativa semaglutido é produzida em células de Saccharomyces
cerevisiae por tecnologia de ADN recombinante, ocorrendo de seguida purificação da
proteína por modificação química. Relativamente ao GLP-1 humano apresenta uma
homologia de 94%.[50]
A exendina-4 é uma substância presente na saliva do lagarto venenoso Gila
monster (Heloderma suspectum). A sua forma sintética resultou na produção do exenatido.
Este, possui uma homologia de cerca de 50% com o GLP-1 humano.[57]
Uma vez que se tratam de miméticos da incretina GLP-1, o seu mecanismo de ação
consiste em mimetizar os seus efeitos. No entanto, com maior tempo de semi-vida, uma
vez que são mais resistentes à degradação pela enzima dipeptidil peptidase 4 (DPP-4).
Com base no seu perfil farmacocinético, é possível dividir os agonistas dos recetores do
GLP-1 em dois grandes grupos, de curta duração e de longa duração. Os fármacos em
análise estão inseridos no grupo de longa duração.[58, 59]
Verifica-se que a activação dos recetores GLP-1, nas células β-pancreáticas
aumenta os níveis de AMP cíclico, que potenciam a libertação de insulina, devido a um
aumento nas concentrações de glicose. Concomitantemente, e por ligação aos recetores
de GLP-1 nas células α-pancreáticas, inibem a secreção de glucagon promovendo assim
a uma ação anti-hiperglicémica. O mecanismo de controlo da glicemia por estas
substâncias ativas também abrange um atraso do esvaziamento gástrico na fase pósprandial inicial.[59]
Efeitos Secundários:

Como qualquer outro medicamento, também estes apresentam uma série de
reações adversas, sendo as mais frequentes náuseas, diarreia, vómitos e dor abdominal.
Estas reações adversas foram reportadas no inicio do tratamento e apresentaram carácter
passageiro.[50-52]
Apesar de constar da lista de efeitos invejáveis que podem ocorrer derivado do uso
de agonistas dos recetores GLP-1, até à data não existem evidencias significativas de que
o tratamento da DM tipo 2 com estes agentes aumenta o risco de Pancreatite aguda. [60, 61]
No entanto, devemos alertar o utente para parar a administração destas substâncias caso
sofra de dor abdominal severa constante. Esta dor pode irradiar para as costas.[62]
Interações Medicamentosas:

Sulfonilureias: caso um destes fármacos seja adicionado à terapêutica com uma
sulfonilureia, deve ser ponderado a diminuição da dose da sulfonilureia, uma vez que pode
aumentar o risco de hipoglicemia.[50-52]
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Inibidores da dipeptidil peptidase 4 (iDPP4): a utilização concomitante de agonistas
do GLP-1 com iDPP4 nomeadamente, vidagliptina e sitagliptina, requer cautela. Ambas as
classes de fármacos atuam tendo por base o efeito em incretinas, tratando-se de uma
duplicação terapêutica. Os inibidores da DPP4 como o próprio nome indica inibem a
enzima DPP4, que degrada o GLP-1.[63]
Perda de peso:

Uma grande percentagem da população com DM tipo 2 é obesa. Nestes doentes,
a redução de peso poderá ser bastante importante. Podendo ser alcançada através de
diferentes estratégias, incluindo alterações no estilo de vida nomeadamente, aumento da
atividade física e uma dieta saudável.[64]
Na literatura é descrito que terapias com agonistas do recetor do GLP-1 estão
associadas a redução de peso em pacientes com diabetes tipo 2 obesos ou com excesso
de peso.[65] Os mecanismos exatos pelos quais os arGLP-1 exercem os seus efeitos de
diminuição do peso ainda não estão totalmente explicados, parecem resultar da
combinação de efeitos extra-pancreaticos, a nível do trato gastro-intestinal e do SNC, uma
vez que os recetores do GLP-1 estão expressos em diversos locais.[58]
Ao retardar o esvaziamento gástrico, estas substâncias prolongam a presença de
alimentos no estômago e no intestino delgado superior, controlando os níveis de glicose
no sangue, no período pós-prandial. Concomitantemente atuam em áreas do cérebro
responsáveis pela sensação de saciedade. Acredita-se que o último descrito é mais
relevante para estas substâncias de longa duração de ação.[66]
Atualmente encontra-se em estudo a possibilidade da utilização desta classe de
fármacos em pacientes com excesso de peso, mas que não sofrem de DM. No entanto,
recomenda-se o uso apenas em pacientes que falharam, recusaram ou não têm acesso a
intervenção no estilo de vida com o intuito de reduzir o peso.[67]
Neuroprotecção:

Alterações cerebrais desencadeadas pela DM tipo 2 estão associadas a declínio
cognitivo e aparecimento de demências.[68]
Apesar de ainda não existirem evidências robustas, estudos em modelos animais
indicam que os agonistas dos recetores do GLP-1 parecem ter um papel promissor no
efeito de neuroprotecção.[69, 70]
Ensaios clínicos em pacientes com Parkinson, têm vindo a decorrer, no entanto, são
necessários mais estudos em humanos para se poder confirmar esta hipótese.[70, 71] Para
serem efetivamente utilizados no tratamento desta patologia, seria fundamental identificar
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a dose terapêutica indicada, assim como estudar a passagem da barreira hematoencefálica.
Neste momento está a decorrer um ensaio clínico de fase 2 com semaglutido, que
irá medir os efeitos do semaglutido nos sintomas motores, na degeneração nigrostriatal,
na função cognitiva e nos sintomas não motores da doença idiopática de Parkinson.
(Clinical Trial Identifier: NCT03659682).
Dispensa na Farmácia Central
Com a intenção de perceber qual a tendência de dispensa do Bydureon, Ozempic
e Trulicity pela FC, foram analisadas as compras e vendas destes produtos. Os dados
analisados são referentes ao último ano (Março de 2021 a Fevereiro de 2022) e podem ser
consultados nas figuras 1 a 5. Esta pesquisa conclui que Trulicity 0,75 mg/0,5ml nunca foi
dispensado pela FC e que destes fármacos, o mais dispensado nesta farmácia no último
ano foi o Trulicity 1,5mg/0,5ml.

Figura 1 - Gráfico de compras e vendas de Bydureon 2mg/0,85ml (retirado do SI da FC).
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Figura 2 - Gráfico de compras e vendas de Trulicity 1,5mg/0,5ml (retirado do SI da FC).

Figura 3 - Gráfico de compras e vendas de Ozempic 0.25 mg/0.19 ml (retirado do SI da FC).

Figura 4 - Gráfico de compras e vendas de Ozempic 0.5 mg/0.37 ml (retirado do SI da FC).
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Figura 5 - Gráfico de compras e vendas de Ozempic 1 mg/0.74 ml (retirado do SI da FC).

Simultaneamente procedeu-se à caraterização dos utentes a quem foram
dispensadas estas moléculas, de acordo com o sexo e a faixa etária (figuras 6 e 7). A
amostra é pouco representativa, não sendo vinculativa para tendências futuras. No entanto,
representa o ocorrido no último ano, na FC.

Figura 6 - Distribuição dos utentes por género

Figura 7 - Distribuição dos utentes por faixa etária).

Conclusão
A formação foi realizada no dia 28 de Fevereiro de 2022 e teve uma duração de
aproximadamente 20 minutos. No final da apresentação realizei um breve inquérito onde a
equipa classificou a formação de 1 a 10, avaliando diversos parâmetros (Anexo 6). A
reação da equipa foi positiva, tendo cada um dos parâmetros do inquérito obtido
classificações entre 8 e 10, o que evidencia o interesse e agrado dos membros da equipa
nesta formação. Considero que esta iniciativa foi uma oportunidade para aprofundar o meu
conhecimento na área, assim como melhorar o aconselhamento farmacêutico em situações
futuras, tanto para mim como para a restante equipa.
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Tema de desenvolvimento 2 – Efeitos ambientais em salas limpas - um estudo de uma
Unidade de Manipulação Farmacêutica de um hospital sueco:
Contextualização
Uma sala limpa é um ambiente controlado, com um sistema para monitorizar as
condições da sala a todo o momento, com o objetivo de evitar contaminações e também
para garantir o cumprimento dos requisitos de esterilidade, a fim de evitar efeitos adversos
nos pacientes.
Quando os parâmetros de controlo saem fora do intervalo adequado o sistema
emite um alarme. Um destes alarmes ocorreu durante o período em que estava na unidade
de preparação de radiofármacos. Em conversa com o monitor, Mattias Paulsson surgiu a
ideia de um projeto que consistia na análise dos parâmetros da sala limpa em questão,
com a intenção de identificar a causa das variações dos parâmetros, que fazem soar os
alarmes observados.
Este projeto intitulado, Efeitos ambientais em salas limpas - um estudo de uma
Unidade de Manipulação Farmacêutica de um hospital sueco, originou um manuscrito
submetido no dia 5 de Março de 2022 no European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics, atualmente sob revisão.
Em seguida é descrito o conteúdo do projeto.
Sala Limpa
A sala estudada está situada no edifício de oncologia J3, entrada 100, no Hospital
universitário de Uppsala, Uppsala, Suécia. As operações nesta sala, iniciaram a 9 de
Setembro de 2019.
Esta sala limpa subterrânea, está construída no meio da ala de medicina nuclear.
O ar é filtrado através de pré-filtros e filtros HEPA localizados no teto da sala limpa. Existem
escotilhas de passagem ventiladas para material com sistema de interbloqueio e câmaras
de ar para o pessoal. A pressão diferencial entre salas contíguas é mantida utilizando
amortecedores de íris controlados mecanicamente para entradas e saídas, assim como,
amortecedores adjacentes às portas, para alívio da pressão. Nas três salas de preparação,
existem também cinco Câmaras de Segurança Microbiológica (Classe II), que contribuem
para a saída de ar numa quantidade definida.
As operações conduzidas nesta sala são principalmente para a preparação de
medicamentos de diagnóstico e terapêuticos, contendo um elemento farmacêutico
radioativo. Devido ao tempo de semi-vida curto dos radionuclídeos, todos os produtos
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produzidos são para utilização imediata. O prazo de validade, de um ponto de vista
asséptico, é de 24h no máximo, de acordo com os parâmetros locais.
O sistema de monitorização das instalações (SMI) para a sala limpa foram
fornecidos pela Brookhaven Instruments AB (Hallstahammar, Suécia). Este sistema
monitoriza partículas, pressão diferencial, temperatura e humidade.
O período de estudo definido foi de 1 de Setembro de 2019 a 31 de Agosto de 2021,
sendo extraídos dados do software SMI para pressão diferencial, temperatura e humidade
com resolução por minuto.
Os dados foram exportados do SMI em formato CSV e importado para o Microsoft
Excel para cálculos adicionais de média horária/diária/mensal e desvios padrão. Foi
detetada a falta de dados para uma grande parte do primeiro ano.
Materiais e Métodos
1. Dados meteorológicos
Os dados meteorológicos (velocidade do vento, pressão do ar, temperatura e
humidade relativa) foram acedidos a partir do Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco
(IMHS).[72]
Depois de definir o período de estudo, parâmetros a analisar e estação
meteorológica, os dados foram extraídos da base de dados web do IMHS e os cálculos
efetuados, utilizando o Microsoft Excel.
A estação utilizada (Uppsala Aut, número 97510) está localizada a 1,5 km da sala
limpa do hospital (Latitude 59,8471 ; Longitude 17,6320 ; Altitude 23.4 m).
A velocidade do vento foi analisada utilizando a escala de Beaufort e a humidade
absoluta foi calculada utilizando a seguinte fórmula:
(17.67 × 𝑇)

A𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =

6.112 × 𝑒 (𝑇+243.5) × 𝑅𝐻 × 2.1674
(273.15+𝑇)

A humidade absoluta é expressa em g/m3, T é a temperatura expressa em Graus
Celsius (°C) e RH é a humidade relativa expressa em percentagem.
Durante o período de estudo, os seguintes dados não estavam disponíveis:
velocidade do vento de Setembro a Novembro de 2019
temperatura para 2020-07-16 às 03:00, 2020-07-17 às 3:00 e 2021-01-14 das 03:00
às 06:00, incluindo
humidade relativa para 2020-07-16 às 03:00, 2020-07-17 às 15:00 e 2021-01-14
das 03:00 às 06:00, incluindo
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2.

Métodos estatísticos
A média e o desvio padrão dos dados foram calculados utilizando tabelas dinâmicas

do Microsoft Excel e mais tarde copiados os dados para o GraphPad Prism 8 para
visualização.
Recorrendo à função de análise do programa GraphPad Prism 8, realizamos várias
correlações de Pearson, de acordo com as estações definidas pelos dados meteorológicos.
Esta análise foi realizada para determinar a relação entre a covariância da temperatura e
humidade. Um valor de 0 implica que não há dependência linear entre as variáveis. O sinal
de correlação é determinado pelo declive. Um valor de +1, implica que, se X aumenta, Y
também aumenta e um valor de -1, implica que, se X aumenta, Y por outro lado, diminui.
Resultados e Discussão
1. Temperatura
Na figura 8, apresenta-se a temperatura mensal exterior ao longo de um ano, sendo
que temperatura média varia de aproximadamente -3 °C a +21 °C com as temperaturas
mais baixas observadas em Janeiro e Fevereiro e as mais altas de Junho a Agosto. Quando
se consideram medições individuais, observamos que durante o período de estudo de dois
anos a temperatura exterior mínima foi de -17,5 °C e a máxima 31.4 °C. A grande variação
das temperaturas mensais é também evidente a partir do desvio padrão observado, por
exemplo, em Fevereiro. A temperatura interior da sala limpa é, no entanto, bem regulada
ao longo do ano, com pequenos desvios padrão da média e sem medições fora do intervalo
especificado. É possível verificar que para os meses de Verão, Julho-Agosto a temperatura
interior é inferior à média anual (18 °C).
Calculando os coeficientes de correlação de Pearson, a relação linear entre a
temperatura da sala limpa e a temperatura exterior é também confirmada. Contudo, como
discutido acima, a dependência durante o segundo mês de Verão é a menos provável,
devido ao controlo do clima interior.
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Figura 8 - Temperatura média por mês, do segundo ano para o Exterior (azul) e para a Sala limpa
(vermelho). As barras representam os desvios padrão da média. A zona cinzenta representa o
intervalo definido de temperatura da Sala limpa (15-25 °C).

2. Humidade
A figura 9 mostra que a média mensal da humidade relativa (HR) em percentagem
no exterior durante um ano é de cerca de 65-95%, sendo os valores mais baixos registados
no final da Primavera e início do Verão e os mais elevados no Outono e Inverno.
Os valores médios da sala limpa de HR têm uma maior variabilidade durante o ano
desde 75% em Julho a 20% no Inverno, tendo sido registadas medições individuais de
cerca de 10% de Janeiro a Março.

Figura 9 - Humidade relativa média por mês, do segundo ano para o Exterior (azul) e para a Sala
limpa (vermelho). As barras representam os desvios padrão da média.

A humidade absoluta representa o número de moléculas de vapor de água (em g
de água por m3 de ar). A humidade relativa representa a quantidade de vapor de água em
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relação ao que é possível para uma determinada temperatura. Assim, a humidade relativa
está mais intimamente relacionada com a forma como os seres humanos experienciam a
humidade.
Quanto mais quente for o ar, mais elevado é o potencial de humidade absoluta. Por
outro lado, quanto mais frio é o ar, menos vapor de água poderá estar presente.
A temperatura e a humidade são também importantes fatores quando se examina
o sentimento de conforto ou desconforto do operador na sala limpa.
Uma maior disponibilidade de água no ar e condensação em superfícies frias,
visível nos meses de Verão, aumenta o risco de crescimento microbiológico, especialmente
de fungos, que poderá traduzir-se num desafio. A circulação de pessoas e o fluxo de ar
associado poderá induzir um influxo de esporos de fungos, provenientes do exterior. A
humidade relativa e a temperatura afetam geralmente a densidade fúngica no exterior, com
concentrações de fungos mais elevadas na Primavera e no Verão do que noutras estações
do ano. [73]
3. Pressão do Ar e Vento
O SMI fornece dados de pressão diferencial para cada sala de preparação, da sala
limpa. No entanto, apenas uma sala de preparação foi escolhida como representante da
totalidade da sala limpa, com a intenção de observar como os valores de pressão
diferencial, são afetados pelo clima exterior.
As duas primeiras questões de investigação examinadas foram:
Existem tendências significativas ao longo das quatro estações relativamente à
pressão diferencial no interior da sala limpa ou outras tendências sazonais na pressão do
ar exterior?
Com base nas análises conduzidas, não se verificaram tendências sazonais
relevantes para as operações de sala limpa.
Ventos fortes (velocidade do vento alta) irão afetar a pressão diferencial da sala
limpa, provocando alarmes (com risco de suspensão das operações da sala limpa)?
A análise revelou que todos os meses ocorreram entre 0-20 alarmes de pressão
diferencial (frequentemente tão curtos como minutos) que não poderiam ser explicados por
outros factores técnicos. A probabilidade do alarme de pressão diferencial ser
concomitante com ventos fortes (entre 8-10,8 m/s, brisa fresca) foi analisada, no entanto,
não foram encontradas correlações significativas
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Conclusão
Este estudo destaca os efeitos exteriores sobre o clima interior das salas limpas,
bem como, a amplitude de tais mudanças. Este efeito deve ser tido em consideração na
conceção de novas salas limpas, sendo necessário monitorizar e controlar a temperatura,
humidade e pressão diferencial das salas limpas para assegurar um ambiente assético,
minimizar a libertação de partículas e criar condições confortáveis para o operador, bem
como salvaguardar a qualidade do produto.
Uma das limitações deste estudo foi o facto de não ter sido possível encontrar uma
explicação para a falta de dados do SMI para o período do primeiro ano.
O projeto anteriormente descrito levou a um aprofundamento do meu conhecimento
sobre os procedimentos e requerimentos de uma sala limpa, algo que até então, tinha
apenas contactado superficialmente. Espero que este projeto possa preencher um vazio
na literatura contribuindo com mais conhecimento cientifico na área em questão.
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Conclusão

O Farmacêutico, como profissional constituinte do sistema de saúde, representa um
papel extremamente importante para assegurar o bem-estar e a saúde do utente, assim
como, o funcionamento correto das instituições onde atuam. Neste sentido, apenas
conhecimentos técnico-científicos não são suficientes. São também necessárias
competências de gestão e sociais para atuar de forma correta e consciente nas diferentes
valências da atividade farmacêutica.
Estes últimos seis meses contribuíram significativamente para a aprendizagem de
novos conhecimentos e competências, essenciais ao quotidiano de um Farmacêutico
Comunitário e Hospitalar. Proporcionou ainda a oportunidade de contactar e experienciar
diferentes áreas dentro destes dois universos da Farmácia Comunitária e da Farmácia
Hospitalar.
Deste modo, o estágio curricular contribui para a formação enquanto futura
farmacêutica, consciente das funções e responsabilidades inerentes à profissão.
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Anexos

Anexo 1 – Lista de formações assistidas
Formação

Entidade Promotora

Data

“Jejum Intermitente”

Dieta EasySlim

13 de Janeiro de 2022

“Limpeza do Leito da Ferida”

URGO

26 de Janeiro de 2022

“Saúde Oral”

Perrigo Portugal em parceria

17 de Fevereiro de 2022

com ANF e Colgate

“A Evolução Natural da
Contraceção”
“Disfunção da tiróide e balanço

Gedeon Richter

22 de Fevereiro de 2022

Pharma Nord

24 de Fevereiro de 2022

hormonal”
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Anexo 2 – Folheto informativo sobre a importância do entendimento da Dor
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Anexo 3 – Cartaz informativo sobre Iodo e o conflito militar na Ucrânia
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Anexo 4 – Sistemas informáticos utilizados pelos Serviços Farmacêuticos do
Uppsala University Hospital

Programme

Brief overview
Patient data management system used in specific wards like Intensive Care (adults,
pediatric or neonatal), Anesthesia or Burn Unit. It displays patient records, vital signs,
lab results, and offers electronic medication management, enforcing hospital

MetaVision Suite

preferred drugs, and policy on handling medicines, for example how to dose and how
to dilute specific products.
Electronic health record system that allows the hospital to electronically share, access
and search for patient information regardless of where in the region the patient is

COSMIC

located. It is used for coordinated individual plans, for admission and discharge from
inpatient care and for individuals who need support.
Medication management software that uses clinically validated protocols according to
the type of cancer and the patient parameters for example, hematological results and
surface body area (calculated using the Dubois formula), to assist doctors in the

Cytodose:

decision for effective treatment for oncology patients. It allows the efficient and safety
production of chemotherapy, immunotherapy, and hormone therapy medications in
the pharmacy cleanroom, supporting the pharmacist in efficiently and safely dispense
the correct dosage of medication. Cytodose also supports documentation of the
administration by nurses.
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Anexo 5 – Formação Interna: agonistas do recetor do peptídeo-1 semelhante ao
glucagon
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F u n ç ã o d o s e xc ip ie n t e s
S A: Du la g lu tid o
o Citrato só dico - Sistem a -ta m p ã o, a juste
de pH
o Ácido cítrico - Sistem a-ta m p ã o, a juste
de pH
o Manito l - con fere ca rácter isotó nico
o Po lisso rbato 80 -a gente su rfactan te
o Água para pre paraçõ e s inje táve is veículo

S A: E x e n a tid o

S A: S e m a g lu tid o

o Po li (D,L-láctico-co-glicó lico ) - p ó d e liberta çã o

o Fo sfato de só dio dibásico di-hidratado -

p rolo nga d a , utiliza d o p rincip alm ente com o sistem a d e

Sistem a -ta m p ã o, a juste d e p H

d rug-d elivery.
o Sacarose - agen te susp ensor

o Pro pile no glicol - solvente

o Carm e lose só dica - agen te esp essa nte, au m en ta a

o Fe no l – conservan te a ntim icrobia no

viscosid a d e, p a ra su sp end er o p ó

o Ácido clo rídrico - Agente a cid ifica nte,

o Clo re to de só dio - con fere ca rá cter isotónico
o Po lisso rbato 20 – a gente m olha nte

a juste d e p H

o Fo sfato m o no só dico di-hidratado - Sistem a -ta m p ã o,

o Hidró xido de só dio - Agen te

a juste d e p H

a lca lin iza nte, a ju ste d e p H

o Fo sfato disódico he pta-hidratado - Sistem a -tam p ã o,
a juste d e p H
o Água para pre paraçõ e s inje táve is - veículo

o Água para pre paraçõ e s inje táve is veículo

Walker Roger, Whittlesea Cate, ed itors. Clinical Pharm acy and Therap eutics. Fifth ed itionth: Churchill Livingstone - Elsevier; 2012. ISBN: 978-0-7020-4294-2.
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P o s o lo g ia

D u la g lu t id o

E xe n a t id o

o Monoterapia 0,75m g um a vez por

o Adm inistração um a vez por

sem ana

o Em

com binação

com

outros

antidia béticos, a dose deverá ser de

S e m a g lu t id o

o

Inicia r com um a dose de 0,25m g um a vez por
sem a na .

sem ana, no m esm o dia, a qualquer

o

por sem a na , a pós 4 sem a na s.

o

hora

Poderá ser a um enta d a pa ra 0,5m g u m a ve z
Ca so nã o seja suficiente pa ra contro la r a
glicem ia a dose poderá ser nova m ente

1,5m g um a vez por sem ana.

a um enta da pa ra 1m g um a vez por sem a na .

RCM d ulaglutid o
RCM exenatid o
RCM sem aglutid o
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In ib id o r e s d a e n z im a
d ip e p t id il p e p t id a s e - IV
A

utilização

concomitante

de

agonistas do recetor do GLP-1 com
inib idores

da

enzima

dip eptidil

peptidase-IVrequer cautela.

Com b ination therap y with once-weekly glucagon like p ep tid e-1 recep tor agonists and d ip ep t id yl p ep tid ase-4 inhib itors in t yp e 2 d iab etes: a case series
Estela Lajthia, J ohn D. Bucheit, Pram it A. Nad p ara, Dave L. Dixon, Lauren M. Caldas, Michael Murchie, and Evan M. Sisson
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R e a ç õ e s a d ve r s a s
náuseas,
diarre ia,
vó m ito s ,
do r abdom inal,
pancre atite aguda: até à data não existem evidencias significativas de que o
tratamento da DM tipo 2 com estes agentes aum enta o risco de pancreatite aguda.
RCM d u la glu tid o RCMe xe n a tid o RCM se m a glu tid o

http s:/ / pub m ed .ncbi.n lm .nih.gov/ 28105738/

http s:/ / pub m ed .ncbi.n lm .nih.gov/ 29221659/

http s:/ / pub m ed .ncbi.n lm .nih.gov/ 28244632/
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In flu ê n c ia n a
re d u ç ã o d e p e s o
o

Terapias com agonistas do recetor do GLP-1
estão associadas a redução de peso em
pacientes com diabetes tip o 2, obesos ou com
excesso de peso.

o

Este efeito parece resultar da combinação de
efeitos extra-pancreáticos, a nível do trato
gastro-intestinal e do Sistem a Nervoso Central

The Effe ct o f Glu ca gon-Like Pe p tid e 1 Re cep to r Agon ists o n We ight Loss in Type 2 Diab e te s: A Syste m a tic Re vie w a n d Mixe d Tre at me n t Co m pa riso n Meta -An alysis
Ora l an d Injectab le (No n -In su lin ) Pha rm a co logica l Age n ts for the Tre a tme n t of Typ e 2 Dia b e te s . Ke nn eth R. Fe ingo ld, MD.
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N e u r o p ro t e ç ã o
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O u t r o s e fe it o s r e le va n t e s

É descrito que os arGLP-1
apresentam efeitos
pleiotrópicos desejáveis,
nom eadamente ao
prom overem a diminuição
da pressão arterial e
m elhoria do perfil lipídico.

Re du ctio n

in
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Effe cts o f the o n ce -wee kly glu ca go n -like p ep tide -1 re ce ptor a go n ist d ula glu tide on a m b u la to ry blo od pre ssu re a n d he a rt ra te in p a tie nt s with typ e 2 d ia be te s m ellitus
Ke ith C Fe rd ina n d 1, William B White 2, Da vid A Calho un 2, Eva M Lon n 2, Philip T Sa ge r 2, Rocco Bru n e lle 2, Ho n ghu a H Jian g 2, Re b e cca J Threlkeld 2, Ken ne th E Ro be rtso n 2, Mary Ja ne Ge ige r 2 do i: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.114.03062. ffica cy
o f d u laglutid e o n va scu la r he a lth in de xe s in s u b je cts with typ e 2 d ia b e te s: a ra n do m ize d tria l An to n in o Tu ttolo m o n d o 1 2, An n a Cirrin cio ne 3, Ale ss a nd ra Ca su ccio 3, Ale ssa n d ro De l Cu o re 3 4, Mario Daid o ne 3 4, Tizia n a Di Chia ra 3 4, Dom e nico
Di Ra imo nd o 3 4, Vitt oria no De lla Co rte 3 4 5, Ca rlo Ma ida 3 4 5, Ire n e Sim on e tta 3 4, Ste fan ia Sca glio n e 3 4, An to n io Pin to 3 4 do i: 10.1186/ s12933-020-01183-5.
Effe cts o f e xen atide on s ystolic b lo o d p re s sure in sub je cts with typ e 2 d ia be te s
Te d Oke rson 1, Ping Ya n , An t ho ny Sto n e ho use , Ro b ert Bro d o ws d o i: 10.1038/ a jh.2009.245. Ep u b 2009 De c 17.
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G rá fic o s d e c o m p ra s e ve n d a s
d e B yd u re o n e Tru lic it y p e la
F a r m á c ia C e n t ra l

Fig 1. Grá fico d e com p ra s e ven d a s d e Byd u reo n 2m g

Fig 2. Gráfico d e co m p ra s e vend a s d e Trulicity 1,5 m g

G rá fic o s d e c o m p ra s e ve n d a s
d e O z e m p ic p e la F a rm á c ia
C e n t ra l
Fig 3. Grá fico d e com p ra s e vend a s d e Ozem p ic 0,25 m g

Fig 4. Grá fico d e com p ra s e vend as d e Ozem p ic 0,5 m g

Fig 5. Grá fico d e com p ras e vend a s d e Ozem p ic 1 m g
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C a ra t e riz a ç ã o d o s u t e n t e s a q u e m fo r a m
d is p e n s a d a s e s t a s m o lé c u la s
Dados relativos ao últim o ano, Março de 2021 a Fevereiro de 2022

D ia b e t e s M e llit u s t ip o 2
- A g o n is t a s d o r e c e t o r d o
p e p t íd e o -1 s e m e lh a n t e a o
g lu c a g o n

Ana Sofia Paulino Mend es
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Anexo 6 – Questionário de avaliação realizado após a formação interna sobre
Agonistas do recetor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon

Diabetes Mellitus tipo 2
- Agonistas do recetor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon

Questionário de Avaliação
O presente inquérito destina-se a averiguar o interesse e utilidade da apresentação,
Diabetes Mellitus tipo 2, Agonistas do recetor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon,
realizada no âmbito da unidade curricular Estágio.
Por favor, marque à frente de cada um dos parâmetros abaixo indicados, de acordo com
a sua opinião, numa escala de 1 a 10. Sendo 1 “pouco satisfeito” e 10 “muito satisfeito”.

Conteúdo da apresentação.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grau de profundidade científica com que o tema foi tratado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utilização de linguagem científica adequada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Interesse nos conteúdos abordados.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aquisição de novos conhecimentos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utilidade dos conteúdos abordados na prática profissional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Críticas/Sugestões/Comentários:

Muito obrigada pela contribuição.
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