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RESUMO 

O relatório de estágio profissionalizante é composto por duas partes, sendo a Parte 1 

correspondente ao relatório das atividades realizadas no âmbito da Farmácia da Liga, 

analisadas de forma personalizada e critica e a Parte 2 correspondente aos temas 

desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica, contemplando o maior rigor científico. 

A Farmácia da Liga tem uma história muito especifica que promoveu que a farmácia se 

tornasse naquilo que é hoje. Apresenta uma vasta variedade de produtos que permitem a 

fidelização dos utentes que a frequentam. As atividades inerentes ao circuito do medicamento 

na Farmácia da Liga estão distribuídas de forma equilibrada. A boa gestão de uma grande 

equipa, bem como das necessidades do utentes, através do aprovisionamento de produtos, 

permite o desenvolvimento e evolução desta farmácia. Ainda atua ao nível da comunidade de 

forma bastante eficaz e frequente, recorrendo a ações de formação entre outros. Fornece 

uma série de serviços à comunidade e ainda recorre do marketing e da gestão da qualidade 

para manter o elevado nível de serviço ao utente. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da atividade farmacêutica relacionam-se com 

momentos ou situações motivadas pela prestação de serviços aos utentes, nomeadamente 

situações de hipertensão arterial, candidíase vaginal e úlceras de pressão e a sua relação 

com a nutrição. A intervenção do farmacêutico é de extrema importância, atuando como o 

agente de saúde pública de primeira linha, tendo em consideração a posição da farmácia 

enquanto o serviço de saúde mais próximo da comunidade. 
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PARTE 1: RELATÓRIO DE ESTÁGIO NA FARMÁCIA DA LIGA DAS 
ASSOCIAÇÕES DE SOCORRO MÚTUO DE VILA NOVA DE GAIA 

1. APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA E ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

1.1. Dados de identificação da Farmácia da Liga 

Os dados de identificação da Farmácia da Liga estão dispostos na Tabela 1[1]. 

Tabela 1. Dados de identificação da Farmácia da Liga 

Designação social: Farmácia da Liga das Associações de Socorro 
Mútuo de Vila Nova de Gaia 

Propriedade: Liga das Associações de Socorro Mútuo de 
Vila Nova de Gaia 

Direção Técnica:  Dr.ª Ana Rita Miranda de Sá Pereira 

Endereço: Rua Marquês Sá da Bandeira, 344 
4400-217 V.N. de Gaia 

Telefone: 223771010 

Fax: 223771019 

E-mail: farmacia@ligagaia.pt 

 

1.2. História e descrição da Farmácia da Liga 

A história da Farmácia da liga começa mesmo antes da sua existência, remota à criação legal da 

Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia, a 11 de Maio de 1905. Só 

passados mais de dois meses, a 23 de Julho de 1905, é que nasceu a Farmácia social desta 

liga. Este feito marcou a história do mutualismo nortenho, sendo que a Farmácia da Liga foi a 

segunda, a nível nacional, a ser fundada por uma instituição mutualista. Após a sua abertura, o 

segundo marco mais marcante da história desta farmácia foi a total reformulação realizada em 

1998. Desse momento em diante, a Farmácia da Liga tornou-se num espaço moderno e 

acolhedor, equipado com os meios técnicos mais recentes, tendo crescido e aumentado o 

número e qualidade dos seus recursos humanos. Todos estes factos permitiram que a farmácia 

aumentasse a rentabilidade dos seus serviços, tornando-se assim uma das farmácias mais 

movimentadas do concelho, sendo que o espaço físico não conseguiu acompanhar este 

crescimento. Assim, devido às necessidades aumentadas e ao espaço físico diminuído, a 

farmácia foi transferida para o novo edifício da Liga, onde 700m2 estão destinados aos serviços 

farmacêuticos, permitindo um atendimento de grande qualidade e conforto[1]. 
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A farmácia da liga apresenta atualmente um extenso leque de serviços, como por exemplo: 

cuidados farmacêuticos/acompanhamento de utentes, dispensa semanal de medicação (DMS), 

recolha de medicamentos fora de uso, recolha de radiografias, promoção de terapêuticas de 

cessação tabágica, ações de formação para o público e escolas, rastreios (auditivos, 

hipertensão, osteoporose, cardiovasculares), serviços de ótica, semanas temáticas de 

esclarecimento aos utentes, serviços de enfermagem e ainda um serviço de atendimento direto 

ao exterior, o “Farmadrive”. Devido à sua dimensão, a farmácia tem ainda a oportunidade de 

colocar em vidência a área da cosmética, formando pessoas para um aconselhamento e 

diagnóstico específico, atuando ao mesmo nível nas áreas de produtos homeopáticos, 

fitoterápeuticos, veterinários e ortopédicos[1]. 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

2.1. Localização geográfica 

A Farmácia da Liga está localizada na Rua Marquês Sá da Bandeira, número 344, Código Postal 

4400-217, na freguesia de Mafamude, conselho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. 

Integra o edifício da Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia, onde 

também estão inseridas a Clínica da Liga, a Clínica de Estética da Liga e os serviços 

administrativos da instituição. Estabelece-se no centro de Vila Nova de Gaia, com fácil acesso a 

transportes, como autocarros, metro e comboios, e ainda posiciona-se a uma distância 

relativamente curta de superfícies comerciais e escolas[1]. 

2.2. Horário de funcionamento 

O horário de atendimento aos público da farmácia da liga realiza-se de segunda a sexta entre as 

8:00h e as 24:00h, e aos sábados entre as 9:00h e as 20:00h, domingos e feriados encontra-se 

encerrada. A farmácia cumpre a legislação em vigor relativamente ao horário de funcionamento 

das farmácias de oficina e do período mínimo de funcionamento das mesmas, regulada e 

definida Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de 

janeiro, procedido de uma segunda alteração pelo Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de agosto, que 

eliminou os turnos de reforço, alterou os prazos para comunicação das alterações aos períodos 

de funcionamento e modificou a capitação para a exigência das farmácias de turno permanente, 

com o objetivo de equilibrar as obrigações públicas de serviço com as necessidades de acesso 

da população a medicamentos. Respeitando ainda o exigido pela Portaria n.º 277/2012, alterada 

pela Portaria n.º 14/2013, que remetem para os Decretos-Lei anteriormente referidos[2,3]. 

Relativamente aos turnos de serviço permanente, as associações representativas das farmácias, 
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nomeadamente, a Associação Nacional das Farmácias (ANF) propõe à administração regional 

de saúde (ARS), até ao dia 30 de setembro, as escalas de turnos de serviço permanente e de 

regime de disponibilidade para o ano seguinte. Durante este turno a farmácia mantém em 

funcionamento ininterruptamente desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia 

seguinte. O atendimento noturno de serviço permanente é realizado através do “Farmadrive” via 

postigo, ou na área de atendimento ao publico regular [4]. 

2.3. Disposição do espaço interior 

O espaço interior da Farmácia da liga compreende dois pisos, com acesso tanto por elevador 

como por escadas e escadas de serviço. O piso 0, correspondente ao nível da rua compreende a 

área de atendimento ao público regular que inclui um sistema robotizado de armazenamento e 

dispensa de medicamentos, compreende também uma área de apoio ao atendimento/recepção 

de encomendas, casas de banho masculina e feminina, espaços de armazenamento, salas 

anexas e “Farmadrive”. O piso imediatamente inferior compreende o armazém, um laboratório de 

preparação de manipulados, uma zona de refeições e um auditório. O ambiente físico do espaço 

da farmácia apresenta-se adequado para o armazenamento de medicamentos, dispositivos 

médicos e outros à temperatura ambiente, sempre que não necessitem de um armazenamento 

em regime de frio, garantido por um sistema de ar condicionado, onde a temperatura e a 

humidade são controladas através de um plano de monitorização e medição. Apresenta ainda 

um ambiente de frio, possibilitado pela existência de um frigorífico para produtos que necessitem 

do armazenamento no frio, como por exemplo vacinas, insulinas, entre outros, também 

controlado pelo plano de monitorização e medição. A Farmácia opera em condições 

atmosféricas, de luminosidade e de níveis de ruído adequados à execução das suas atividades e 

ao bem-estar dos seus utentes e dos seus colaboradores. As condições de higiene e limpeza 

são asseguradas através de procedimentos de limpeza e desinfeção periódicos, que incluem 

ainda um circuito de eliminação de resíduos. 

 2.3.1. Área de atendimento ao público regular 

A área de atendimento ao público regular apresenta-se sob a forma de um espaço amplo e bem 

organizado com lineares e gôndolas dispostas de forma a rentabilizar o espaço, sem diminuir ou 

dificultar o acesso dos utentes com ou sem limitações locomotoras e ainda, compreende 14 

postos de atendimento ao público individualizados. A ordem de atendimento é definida por um 

sistema de senhas, com diferentes designações, sendo elas: A - Atendimento Geral; B - 

Atendimento Prioritário; C - Cosmética, puericultura; D - Ótica. Uma máquina de dispensa de 

senhas está localizada numa das entradas da frente da farmácia, garantindo o fácil acesso. O 

sistema de chamada de senhas está presente em cada computador e a ordem/local de chamada 
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são apresentados em dois ecrãs distribuídos pela área de atendimento, onde também são 

apresentados vídeos de promoção da farmácia. Nos lineares localizados atrás dos postos de 

atendimento pode-se encontrar essencialmente MNSRM, enquanto que noutros lineares mais 

dispersos pela farmácia se pode encontrar desde cosmética a puericultura. Atrás dos postos de 

atendimento estão também localizadas as saídas de distribuição do sistema robotizado, que 

realmente ajudam a tornar o atendimento mais eficiente e cuidado. Nestes postos são 

efectuadas diversas atividades, sendo elas: Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

sem Receita; Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde com Receita; e ainda 

Intervenção Comunitária.  

Fora da área dos postos de atendimento os produtos encontram-se cuidadosamente 

organizados, sendo repostos com frequência. Existe ainda uma disposição rotativa das gôndolas 

que está dependente da altura do ano, por exemplo na altura pré-verão e verão, os produtos 

dispostos na gôndola principal e com melhor localização da farmácia, foram os protetores 

solares de pele e de cabelo, bem como pós-solares, reparadores do DNA e produtos para 

escaldões, demonstrando assim uma boa organização e estudo adequado às necessidades dos 

utentes em cada época do ano. Pela área de atendimento estão dispostos vários flyers 

informativos quer sobre a Clinica/Clinica estética da Liga, quer de promoção de produtos e 

alertas para determinadas doenças. Existe também uma balança paga (valor de 50 cêntimos) 

que realiza a medição de peso, altura, IMC e calcula a percentagem de gordura corporal e a 

percentagem de massa de gordura, e tendo em consideração o sexo e a idade disponibiliza 

parâmetros ideais de peso, e percentagem de gordura corporal. 

 2.3.2. Gabinete de atendimento personalizado 

O gabinete de atendimento personalizado compreende um espectro alargado de atividades que 

necessitam de uma maior privacidade e de um local que permita ao utente sentir-se calmo e em 

segurança, sem as constantes interrupções que existem nos postos de atendimento. Estas 

atividades incluem: determinação de parâmetros bioquímicos (colesterol, triglicerídeos, glicemia), 

fisiológicos (pressão arterial) e físicos (peso e altura). Neste gabinete são também efectuadas 

consultas não médicas nas áreas de nutrição e de enfermagem. 

  

 2.3.3. Gabinete de Dermocosmética 

O gabinete de dermocosmética é utilizado por uma série de atividades que não só 

dermocosmética. Atividades como tratamentos faciais oferecidos pelas marcas, ações de 

divulgação de produtos de cosmética, rastreios e também procedimentos de enfermagem, são 

alguns do eventos regulares realizados neste gabinete. 
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 2.3.4. Ótica 

No interior da farmácia está também presente a ótica da liga, que oferece aos utentes um serviço 

de saúde diferenciado. Esta possui um espólio de produtos variado para diversas situações, 

como por exemplo, problemas relacionados com a visão, armações e lentes de oculos, lentes de 

contacto, óculos de sol, entre outros. A presença deste serviço na farmácia, mesmo não estando 

diretamente relacionado com a prática farmacêutica é uma vantagem no sentido que coloca à 

disposição do utente uma maior diversidade de serviços num só espaço de saúde. 

 2.3.5. Área de apoio ao atendimento/recepção de encomendas 

Este espaço imediatamente localizado após a área de atendimento permite um trabalho 

complementar ao do serviço no balcão. Este espaço está equipado com 2 computadores, uma 

impressora e fotocopiadora e 3 telefones que auxiliam os colaboradores no desenvolvimento da 

sua prestação de serviços. Neste espaço estão também presentes arquivos de organização com 

a documentação dos clientes com conta na farmácia, impressos variados, folhetos informativos e 

ainda outros documentos relevantes. Um frigorifico de armazenamento de produtos de frio (2-

8ºC) também está presente nesta área.  Esta área destina-se em parte à recepção de 

encomendas, devoluções, atualizações de stocks, etiquetagem, entre outros procedimentos que 

necessitem de privacidade e não devem ser realizados na área de atendimento.   

 2.3.6. Gabinete de direção técnica 

É neste gabinete que a Diretora técnica, a Drª Ana Rita Miranda de Sá, desenvolve o seu 

trabalho e recebe os delegados de informação médica ou outros, representantes de entidades, 

entre outros. 

 2.3.7. Espaço de armazenamento/deslizantes 

Este espaço está anexo aos dois espaços referidos anteriormente e permite o armazenamento 

de medicamentos e outros produtos que não tenham lugar na área de atendimento. Os produtos 

podem ser divididos em produtos de robot  ou produtos de “deslizantes”(sistema adotado pela 

farmácia da liga na forma de armários que deslizam e estão organizados por ordem alfabética, 

de A a Z, e ainda outros como por exemplo produtos de uso veterinário), neste último estão 

produtos que não podem ser colocados dentro do robot, devido ao seu tamanha, ou devido às 

suas características. Neste local está também presente o sistema do robot que compreende o 

sistema de gestão do mesmo e um prolog que permite o armazenamento automático dos 

produtos. 

 2.3.8. Sala de separação de receituário e “Farmadrive” 

Neste espaço realizam-se duas atividades muito distintas, a separação de receituário e o 

atendimento por “farmadrive” de utentes nas suas viaturas. É fundamental a organização 
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efetuada do receituário neste local, devido ao elevado número de receitas que são aviadas 

mensalmente na farmácia. O espaço de “farmadrive” tem 2 postos de atendimento, sendo que 

consegue efetuar efetivamente um elevado número de atendimentos. É uma forma cómoda de 

utentes que têm dificuldades em estacionar o carro, ou que estão acompanhadas de diversas 

crianças têm de frequentar a farmácia. 

 2.3.10. Armazém 

O armazém encontra-se localizado no piso inferior e está destinado ao armazenamento 

maioritário de produtos presentes nos lineares e nos deslizantes. A organização neste local está 

efetuada de acordo com a tipologia do produto. Neste local são também recepcionadas 

encomendas, nomeadamente aquelas que correspondem aos produtos armazenados neste 

local. 

 2.3.11. Laboratório 

Este espaço destina-se à produção de medicamentos manipulados e de outros serviços.  O 

Laboratório da Farmácia da Liga será melhor desenvolvido no capitulo 4. 

 2.3.12. Auditório 

O auditório é um espaço partilhado com os outros serviços da liga. A sua utilização é 

frequentemente direcionada para palestras de intervenção na comunidade, bem como palestras 

para os colaboradores da farmácia, ou reuniões.  

2.4.  Disposição do Espaço Exterior 

O espaço exterior da farmácia apresenta-se apelativo, sendo que possui duas grandes portas e 

montras que ocupam grande parte do espaço. De acordo com as Boas práticas de farmácia 

(BPF), a fachada do edifício encontra-se bem identificada pela presença de um dístico indicativo 

com o nome da farmácia, bem como uma cruz verde iluminada. As montras apresentam uma 

rotação frequente da sua decoração de acordo com a sazonalidade ou apresentação de novos 

produtos e também determinadas placas de informação, como por exemplo uma placa com 

informação sobre a Diretora Técnica, horário de funcionamento da farmácia, dísticos de 

proibição de fumo e entrada de animais e de vigilância interna. Apresenta ainda dísticos de 

colaborações com entidades coo por exemplo com a Valormed e também de acessibilidade 

facilitada a pessoas com deficiência. Todas estas particularidades cumprem as obrigações 

dispostas no artigo 28º do Decreto-lei nº 307/2007 [5]. 
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2.5. Recursos humanos 

Os recursos humanos da farmácia da liga são compostos por uma equipa de 23 colaboradores 

que efetuam diferentes funções: direção técnica, farmacêutico substituto, farmacêutico adjunto, 

farmacêutico, técnico de farmácia e pessoal de apoio e limpeza. Além destes existe também um 

conjunto de colaboradores que apoia na área administrativa e financeira. Cada função apresenta 

uma série de responsabilidades, e além disso cada pessoa acumula também responsabilidades 

mais específicas que poderão ser partilhadas em caso de necessidade, esta são por exemplo: 

controlo de validades e stocks, recepção de encomendas e devoluções, reposição de stocks, 

gestão de encomendas, gestão da verificação do receituário, decoração e disposição dos 

produtos na farmácia, preparação de manipulados, entre outras.  

2.6. Utentes 

Os utentes da farmácia da liga apresentam um perfil variado, desde diversidades de idades, a 

vários tipos de objetivos de compra. Uma vez que a farmácia apresenta produtos bastante 

diversos, muitos clientes criaram uma ligação de lealdade com a farmácia, pois sabem que vão 

sempre encontrar os produtos que procuram. Devido ao sistema de associados que a Liga 

possui, cerca de 90% dos idosos de vila nova de gaia são sócios não só da liga, mas também da 

farmácia, fazendo com que estes possuam um desconto de 10% em todos os produtos, o que 

promove uma fidelização dos utentes. Estes frequentam preferencialmente a farmácia de manha 

ou da parte da tarde. Além de utentes regulares, a Farmácia da Liga também tem muitos utentes 

esporádicos, que atendem a farmácia por motivos de emergência, ou por motivos de 

acessibilidade, frequentando a farmácia num período mais específico da parte da tarde ou de 

noite. Devido à constante promoção e inovação da farmácia, assisti à fidelização de muitos 

novos utentes. A dedicação dos colaboradores e o aconselhamento especializado por 

profissionais com formação específica, como por exemplo no caso da cosmética, promove um 

maior nível de confiança e permite a fidelização. 

2.7. Comunicação Interna 

A comunicação interna na farmácia da liga realiza-se de diversas formas, é possível encontrar 

um quadro de informação localizado na zona de descanso, existem reuniões internas e ainda 

promove-se a circulação de documentos. Esta comunicação interna é importante para o 

desenvolvimento das atividades na farmácia, independentemente da função de cada 

colaborador. De forma a manter a informação fluída e um melhor funcionamento da estrutura, 

existe uma conta de email institucional para cada colaborador, inclusive para os estagiários. Esta 

forma de comunicação revela-se bastante vantajosa tendo em consideração as constantes 
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alterações que se verificam na farmácia da liga, nomeadamente promoções, entre outros. O 

facto de haver horários bastante diferentes faz com que muitos colaboradores não tenham a 

possibilidade de estar pessoalmente uns com os outros, o que faz com que a comunicação 

interna seja ainda mais importante nesta equipa. 

2.8. Comunicação Externa 

A Farmácia da Liga preza pela sua comunicação externa, a atividade demonstrada a este nível é 

bastante surpreendente. Existem vários meios de comunicação utilizados, o site, que é também 

partilhado com a Clinica da Liga, é considerado o mais completo, podendo ser consultado 

através de http://www.ligagaia.pt/. É possível encontrar informação bastante completa sobre a 

farmácia, os seus serviços, campanhas, histórias, contactos e horários de atendimento. A seguir 

ao site, o meio mais utilizado é o Facebook, também partilhado com a Clínica da Liga. Este 

apresenta cerca de dois mil e trezentos seguidores, o que é um valor considerável tendo em 

consideração que a maioria dos utentes que frequenta a farmácia da liga nem sequer possui 

internet, muito menos uma conta numa rede social. Outra forma de comunicação utilizada são as 

mensagens de texto direcionadas a um perfil específico de clientes, de acordo com o motivo da 

comunicação. Em casos especiais como por exemplo no caso da caminhada da liga, existe 

também uma comunicação feita através de panfletos e posters. 

A Farmácia da Liga executa um grande número campanhas, rastreios e outros atividades, por 

isso é bastante importante a comunicação com o exterior através de todos os meios referidos 

anteriormente. A comunicação externa é também efetuada através da decoração da montra, 

sempre bastante apelativa e com informação relevante, nomeadamente sobre as campanhas em 

vigor, como por exemplo a campanha realizada no mês da criança (de 1 a 30 de junho, 20% de 

desconto nos produtos infantis assinalados), e na campanha especial sénior (de 1 de a 31 de 

julho, 15% num produto ou 25% em 2 produtos ou mais, nas marcas assinaladas).  

2.9. Biblioteca e fontes de informação 

A biblioteca e as fontes de formação presentes na Farmácia da Liga proporcionam aos 

colaboradores uma aprendizagem contínua nas mais diversas áreas, como por exemplo na área 

da farmacologia. A biblioteca cumpre a legislação em vigor descrita no Decreto-Lei nº.307/2007, 

de 31 de agosto, e na deliberação do INFARMED no 414/CD/2007 de 29 de Outubro [6,7]. 

Diversos volumes estão presentes nesta biblioteca, nomeadamente a Farmacopeia Portuguesa e 

o prontuário farmacêutico, obrigatórios pelo Decreto-lei anteriormente referido, contudo existem 

outros como por exemplo o Índice Nacional Terapêutico. Durante o estágio recorri a estas fontes 

de informação, bem como à pesquisa em plataformas digitais, nomeadamente à procura de 
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Resumos de Características do Medicamento (RCM) do site do INFARMED. Existem ainda 

outras entidades que podem fornecer informações importantes, como por exemplo o Centro de 

Informação Antivenenos (CIAV), o Centro de Informação do Medicamento (CIM) da Ordem dos 

Farmacêuticos (OF), Centro de Documentação e Informação de Medicamentos (CEDIME) e o 

Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). 

2.10. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na Farmácia da Liga é o SIFARMA 2000® da Global Intelligent 

Technologies (Glint). Este é o sistema mais utilizado por farmácias de todo o país. Além de ser o 

sistema utilizado no atendimento ao público, tem muitas outras funções que auxiliam no 

quotidiano da farmácia, como na gestão de encomendas/requisições, inventários, faturação, 

controlo de gestão, entre outros. No que se refere ao atendimento, este sistema revela-se uma 

ferramenta de grande utilidade pois permite uma série de atividades, nomeadamente consulta de 

vendas, fichas de utente, informação científica sobre o medicamento, informação sobre o 

produto (localização, vendas, compras, etc), entre muitas outras. Acho que apesar de não ser 

sistema muito user-friendly, após aprendizagem permite um grande conforto ao seu utilizador. 

Contudo, acredito que existem algumas falhas no sistema, entre elas o facto deste ter certas 

funcionalidades que se apresentam muito lentas e não facilitam o atendimento em tempo útil, 

sendo que o cliente pode por vezes ficar a aguardar algum tempo e até ir embora. O sistema da 

receita electrónica de certa forma veio tornar este sistema já lento ainda mais lento. 

O sistema possui ainda funcionalidades de acompanhamento a utentes, contudo, devido ao 

elevado número de atendimentos da Farmácia da Liga não é possível fazer este 

acompanhamento aos utentes. Certas situações poderiam tirar proveito desta funcionalidade, 

como por exemplo o aconselhamento de medicamentos não sujeitos a receita médica para a 

garganta irritada a utentes com diabetes. Existem também algumas particularidades que não 

estão abrangidas pelo sistema, como por exemplo uma funcionalidade que permitisse a distinção 

de produtos reservados a utentes, que facilitasse o processo de reservados. 

3. PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

Desde o início do meu estagio, em abril, foi possível entrar em contacto com os produtos 

existentes na farmácia de diversas formas. Inicialmente no armazém entrei especialmente em 

contacto com MNSRM e outros produtos de saúde devido a tarefas de etiquetagem e 

armazenamento. Apenas entrei em contacto com MSRM quando passei para a zona de 

encomendas e mais tarde no balcão. 
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3.1. MSRM 

De acordo com a legislação portuguesa (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto), são 

considerados MSRM os medicamentos que encaixem numa das seguintes categorias [8]: 

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

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

constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que destinam; Contenham substâncias, 

ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar; Destinem-se a ser administrados por via parentérica (injetável). Este 

tipo de medicamentos apenas pode ser dispensado nas farmácias, mediante apresentação de 

uma receita médica [9]. 

Dentro dos MSRM existem sub-grupos, além dos medicamentos sujeitos a receita médica 

renovável, existem também medicamentos sujeitos a receita médica especial e medicamentos 

sujeitos a receita médica restrita.  Medicamentos sujeitos a receita médica especial estão 

incluídos estupefacientes ou psicotrópicos, nos termos do Decreto-Lei n.º15/93, de 22 de janeiro, 

que possam originar abuso medicamentoso ou ainda substâncias que se considerem de 

precaução por serem novidade ou pelas suas propriedades [9]. Medicamentos sujeitos a receita 

médica restrita são aqueles que por exemplo se destinam ao uso exclusivo hospitalar, ou a 

tratamento em ambulatório, entre outras razões. 

3.2. MNSRM 

Dentro desta categoria enquadram-se todos os medicamentos que não preencham os requisitos 

da categoria anterior. Estes medicamentos têm que conter indicações terapêuticas que se 

incluam na lista de situações passíveis de automedicação. A aquisição destes medicamentos 

pode beneficiar de receita médica caso sejam comparticipados. Nestes casos os utentes terão 

de os adquirir ou numa farmácia para que seja validada a comparticipação, se não for esse o 

caso, estes medicamentos poderão ser adquiridos em locais de venda autorizados para o efeito. 

3.3.Outros produtos de Saúde 

 3.3.1.Produtos e medicamentos de uso veterinário  

De acordo com a legislação portuguesa em vigor, um medicamento veterinário é definido como 

toda a substância ou associação de substâncias, que possuem propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário, entre outras características 

[10].  
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 3.3.2.Dispositivos Médicos  

De acordo com a legislação em vigor, entendem-se como qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isolado ou em combinação, cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, utilizado especificamente, para fins de prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

uma doença humano. Estão divididos em categorias de acordo com o risco inerente à sua 

utilização: I (baixo), II-A (médio-baixo), II-B (médio-alto) e III (alto) [11].  

A Farmácia da Liga apresenta uma grande variedade de dispositivos médicos, alguns exemplos 

são: material ortopédico, ótico, acústico, pediátrico e higiénico; artigos de penso, sutura e 

drenagem; sistemas para aplicação parentérica; dispositivos de autodiagnóstico;  entre 

outros[11].  

 3.3.3.Produtos Fitoterapêuticos  

Um produto fitoterapêutico é aquele alcançado através de plantas medicinais, sendo que podem 

ser uma combinação de diferentes plantas. Podem apresentar-se como medicamentos, 

suplementos alimentares ou produtos de consumo cosméticos. A classificação da categoria é da 

competência do seu fabricante, que a deverá propor às entidades competentes antes da sua 

comercialização. Em Portugal, os medicamentos à base de plantas são aprovados pelo 

INFARMED e os suplementos alimentares submetidos à Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE). 

 3.3.4.Medicamentos Homeopáticos 

A maioria está incluída na categoria de MNSRM. São medicamentos obtidos a partir de 

substâncias ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com o processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia. Os medicamentos homeopáticos diferenciam-se dos medicamentos à 

base de plantas, apesar de poderem ser preparados a partir das mesmas matérias-primas. Esta 

diferenciação é feita pelos métodos de fabrico  utilizados na sua preparação e pela forma como 

são prescritos. A preparação de medicamentos homeopáticos envolve a utilização de 

quantidades mínimos das substância ativas, obtidas através de diluições e dinamizações 

sucessivas [12]. 

 3.3.5.Preparações oficinais e magistrais 

A Farmácia da Liga possui um laboratório que permite a execução de preparações oficinais e 

magistrais. Estas são preparadas de acordo com a prescrição ou orientação de cada utente, 

respeitando as boas práticas da farmácia. No capitulo 4 serão abordadas estas preparações de 

forma mais específica.  
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 3.3.6.Produtos cosméticos 

Entende-se por produtos cosméticos qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos), ou com os dentes e mucosas bucais, tendo em vista, 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protege-los, mantê-

los em bom estado ou de corrigir os odores corporais [13]. 

 3.3.7.Produtos dietéticos 

Os produtos dietéticos destinam-se a grupos populacionais com necessidades específicas. Estes 

produtos usualmente estão isentos de determinados nutrientes, como por exemplo açucares, ou 

estão formulados para necessidades nutricionais [14].  

Na área da nutrição de adultos, cada vez mais existe mais informação disponibilizada, sendo que 

muitas vezes esta é sensacionalista e incorreta. Desta forma, cabe à farmácia e ao farmacêutico 

fornecer informações corretas à comunidade. No caso da dietética infantil, existe uma 

diversidade de leites, fórmulas e papas disponíveis. Estas apresentam diferenças entre si como 

por exemplo características hipo-alergénicas, anti-vómito ou anti-flatulência.   

4. MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

4.1. Definição de medicamentos e produtos manipulados 

Considera-se medicamento/produto manipulado, qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico. Cabe ao farmacêutico 

responsável pela preparação do produto, garantir a qualidade do mesmo e verificar a sua 

segurança no que concerne às doses das substâncias ativas e à existência de interações que 

ponham a causa a ação do medicamento ou a segurança do utente [15].  

É importante salientar que a Farmácia da Liga apenas efetua manipulados quando existe um 

pedido efetivo de um medicamento manipulado, sendo que não o faz em série, como é o 

exemplo de outras farmácia. Assim sendo, as oportunidades de realizar manipulados foram 

poucas, sendo que apenas preparei uma solução Alcoólica de Minoxidil 5% e vaselina salicilada 

a 10%. 

4.2. Material de Laboratório e matérias primas 

O material de laboratório do laboratório da farmácia da liga cumpre o disposto na Deliberação 

n.º1500/2014, de 7 de dezembro, onde está descrito que o equipamento mínimo obrigatório do 

laboratório. 
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Relativamente às matérias primas, estas são encomendadas aos fornecedores e quando são 

enviadas vêm acompanhadas do seu boletim analítico (anexo A), que é arquivado durante 3 

meses e que tem que estar conforme os requisitos da Farmacopeia onde a matéria prima se 

encontra descrita. Para cada matéria prima é realizada uma ficha, onde está também anexado o 

boletim analítico. Nesta ficha registam-se os movimentos da matéria-prima, juntamente com o 

número de lote, preço, quantidade utilizada e operador. 

4.3. Normas de manipulação 

As normas de manipulação seguem as Boas Práticas de Farmácia, estas focam-se sobre: 

instalações e equipamentos para manipulação de medicamentos; documentação e registo dos 

medicamentos manipulados; preparação de medicamentos manipulados e preparações 

extemporâneas; garantia de qualidade dos medicamentos manipulados [16]. 

 4.3.1. Instalações e equipamentos para manipulação de medicamentos 

A Farmácia da Liga possui um laboratório adequado à  preparação de medicamentos 

manipulados, tendo em consideração as formas farmacêuticas, a natureza dos produtos e à 

dimensão dos lotes preparados. O laboratório está conveniente iluminado e ventilado, com 

temperatura e humidade adequadas [6].  

 4.3.2. Documentação e registo dos medicamentos manipulados 

A Farmácia da Liga possui documentação de suporte para o registo das preparações efetuadas 

(anexo B), número de lote, substâncias utilizadas e respetivo lote, modo de preparação, dados o 

utente e prescritor, controlo de qualidade, prazos de utilização e condições de conservação, bem 

como o cálculo do respetivo preço de venda ao público, de acordo com a legislação em vigor[6].  

 4.3.3. Preparação de medicamentos manipulados e preparações extemporâneas 

A preparação de medicamentos manipulados baseia-se na prescrição, formulários galénicos, 

farmacopeias, e outras fontes bibliográficas adequadas. De forma a satisfazer as necessidades 

do utente para quem o medicamento é preparado, estes são preparados de acordo com as boas 

práticas de manipulação[6]. 

 4.3.4. Garantia de qualidade dos medicamentos manipulados 

A garantia de qualidade está assegurada pelo farmacêutico através do estabelecimento de 

procedimentos gerais e específicos , registo de todas as operações e ainda avaliação da 

qualidade. [6] 
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4.4. Acondicionamento e rotulagem 

O acondicionamento e rotulagem são da inteira responsabilidade do farmacêutico. A rotulagem 

(anexo C) deve fornecer a informação essencial ao utente, nomeadamente o nome do doente, 

número de lote, prazo de validade, condições de conservação, via de administração, posologia, 

identificação da farmácia e diretor técnico e ainda instruções especiais (ex: uso externo sob 

fundo vermelho) [17].  

4.5. Cálculo do preço de medicamentos manipulados 

O preço de venda ao público (PVP) do manipulado é calculado de acordo com a seguinte 

fórmula:  

PVP = (Valor dos honorários +  Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) 

x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor. 

O cálculo do valor dos honorários é feito através do fator F, que se trata de um valor fixo 

atualizado anualmente, que por sua vez é multiplicado por outro fator de acordo com as formas 

farmacêuticas e as quantidades preparadas (anexo D). O cálculo do valor das matérias primas é 

determinado multiplicando o valor de aquisição por um fator variável, dependendo das unidades 

em que as matérias primas forem utilizadas. O cálculo do valor dos materiais de embalagem, 

sem IVA, compreende a multiplicação por um fator de 1,2. No final o PVP é multiplicado pelo 

fator 1,3 e acrescido do valor do IVA à taxa em vigor [18]. 

5. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

O circuito do medicamento na área de farmácia comunitária é um dos processos mais 

importantes, uma vez que o funcionamento da farmácia está completamente dependente dele. 

No que se refere à farmácia comunitária, este compreende o aprovisionamento, recepção de 

encomendas, armazenamento e dispensa de medicamentos. 

5.1. Aprovisionamento 

De acordo com o que foi dito anteriormente, é necessário garantir o aprovisionamento dos 

produtos de acordo com o pré-estabelecido, bem como o aprovisionamento de produtos 

requisitados pelos utentes. Todos os dias é realizada uma encomenda, chamada a “diária” 

(anexo E), sendo esta automática e realizada pelo sistema, tendo em consideração os produtos 

em stock e os máximos ou mínimos estabelecidos. Esta proposta automática pelo sistema, é 

depois analisada manualmente de forma a adaptar-se às necessidades reais da farmácia. 

Durante o dia, poderão surgir diversos pedidos por parte dos utentes que não se consigam 
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satisfazer no momento, nessas situações, existem pedidos momentâneos realizados sobretudo 

ao fornecedor preferencial. Estes pedidos podem surgir para produtos que tenham pouca saída e 

por isso não há muito interesse em ter, ou para produtos que se foram esgotando ao longo do 

dia. 

 5.1.1. Fornecedores 

Os principais fornecedores da farmácia da liga são a Cooprofar (preferencial), a Alliance 

HealthCare e a OCP. Existem também encomendas que são feitas diretamente aos laboratórios 

e negociadas pela Diretora técnica, nestas encomendas podem existir condições especiais, por 

exemplo em preços ou em bonificações em casos de grandes e frequentes aquisições. O 

fornecedor preferencial da Farmácia da Liga é a Cooprofar, visto ser aquele que oferece mais 

regalias, nomeadamente bonificações e preços. Está associado também a um sistema de 

encomenda pontual bastante simples, o qual foi apelidado de “carrinho”, e que facilita bastante o 

atendimento ao utente e o suprimento das suas necessidades. 

 5.1.2. Gestão de stocks 

A gestão de stocks tem um papel muito importante no bom funcionamento da farmácia, pois 

atividades como a qualidade do serviço, ganhos comerciais e financeiros estão dependentes 

disso. É importante existir uma boa relação entre o número de produtos dispensados e o número 

de produtos em stock, de forma que nem o utente fique prejudicado por não levar o produto ou 

ter que regressar mais tarde, nem a farmácia fique com produtos sem saída acumulados até 

estes passarem o prazo de validade. Na Farmácia da Liga, esta gestão é feita de forma muito 

cuidadosa, tendo em consideração as vendas dos meses anteriores, bem como a sazonalidade 

dos produtos. É de todo interesse manter um stock altamente rotativo, de forma a não existirem 

produtos que se aproximem do prazo de validade. Quando isto acontece, a Farmácia da Liga 

aplica um desconto especial de 20%, indicando ao utente que o produto se está a próxima do fim 

do prazo de validade. Isto apenas acontece em produtos NETT, que são aqueles cujo PVP é 

definido pela farmácia. 

5.2. Recepção e verificação de encomendas 

A recepção de encomendas pode ser tanto realizada no armazém, como também na área de 

recepção de encomendas, de acordo com o tipo de produto recepcionado. Todas as 

encomendas encontram-se acompanhadas de uma nota de encomenda ou de uma fatura 

identificativa do fornecedor, onde está descrito o destinatário, os produtos encomendados, a 

quantidade pedida e a quantidade efetivamente entregue, o preço de venda à farmácia (PVF), o 

imposto de valor acrescentado (IVA), e quando aplicável, ainda o PVP e o Código Nacional 

Português (CNP). Caso a encomenda em questão, inclua psicotrópicos, estupefacientes ou 
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benzodiazepinas, a requisição destes acompanha a encomenda. Estes últimos, juntamente com 

os produtos de armazenamento a frio (2 a 8ºC), são imediatamente retirados da encomenda, 

uma vez verificada e armazenados nos locais respetivos (Robot ou frigorífico). 

A recepção da encomenda é realizada através do sistema informático, sendo que se regista 

todos os produtos nessa encomenda através de leitura ótica, verificando o número das 

embalagens e integridade das mesmas. Ao mesmo tempo é registado o PVF, o prazo de 

validade, e nos casos que seja necessário o ajuste da margem e ainda do PVP, caso se 

encontre desatualizado. A definição do PVP pela farmácia envolve um cálculo automático que se 

traduz pela seguinte formula simplificada: PVP = PVF x IVA x Margem de Lucro.  Antes de 

terminar a encomenda deve ser verificado se o valor descrito na fatura corresponde ao valor que 

aparece no sistema, se sim, pode-se terminar o processo. Após o término aparece a hipótese de 

impressão de etiquetas, caso exista algum produto com PVP definido pela farmácia, ao contrário 

de produtos com PVP fixo e visível (preço ético) e ainda a impressão da recepção de 

encomenda. Seguidamente é verificado o arquivo dos medicamentos pedidos por utentes, para 

que se possa fazer a separação dos mesmos. Se existir alguma não conformidade, esta deve 

ser dada a conhecer ao fornecedor o mais cedo possível. 

 5.2.1. Devoluções 

Existem várias situações que podem justificar uma devolução de um produto, estas são:  prazo 

de validade próximo do fim, não conformidade do produto, encomenda por engano ou produto 

não encomendado, pedido de recolha pelo INFARMED e ainda revisão anual de preços. Estas 

devoluções são auxiliadas pelo sistema informático e após efectuadas deverá ser emitida uma 

nota de devolução em triplicado, sendo que 2 cópias são entregues ao fornecedor e uma é 

arquivada na farmácia. As notas de devolução deverão conter os produtos devolvidos, a sua 

quantidade, o motivo da devolução, identificação do fornecedor, a referencia da fatura da 

respetiva encomenda e quando aplicável o CNP. Depois de recebida a devolução pelo 

fornecedor, este pode aceitar ou não. 

 5.2.2. Controlo dos prazos de validade 

Todos os meses são emitidas listas que permitem o controlo dos produtos, tanto em prazo de 

validade como em número físico. Quando se dá entrada dos produtos, estes permanecem com o 

prazo de validade do exemplar de menor prazo de validade, e nos casos em que não há 

esvaziamento de stock, o prazo de validade mantém-se porque possivelmente correspondente 

ao menor prazo de validade dos produtos em stock. Desta forma, poderá haver por vezes prazos 

de validade que não correspondem à validade, ou produtos cuja validade esteja de facto a 

chegar ao fim. As listas emitidas apresentam os produtos cuja validade está a chegar ao fim, 
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nomeadamente produtos do protocolo de diabetes mellitus (180 dias) e outros produtos (60 

dias). Após o controlo efetuado, procede-se à atualização de prazos de validade e da contagem 

física, sendo efetuada a devolução dos produtos com prazo de validade próximo do fim que 

possam ser devolvidos, ou, como referido anteriormente, a aplicação de um desconto especial 

para os produtos que não possam ser devolvidos. 

5.3. Armazenamento 

Na Farmácia da Liga o armazenamento dos produtos é efetuado de diferentes formas, estas são: 

robot,  armazenamento de MSRM e MNSRM de forma automática para um prazo de  validade 

superior a um ano e de forma manual para um prazo de validade inferior a um ano, se as 

dimensões do produto forem compatíveis com o tipo de armazenamento; deslizantes, onde estão 

armazenados produtos com baixa rotação que não são compatíveis com o armazenamento no 

robot, organizados por ordem alfabética e essencialmente MNSRM e dispositivos médicos; 

frigorífico, armazenamento de produtos de frio (2-8ºC); gavetas e lineares, produtos de fácil 

acesso localizados na área de atendimento, localização favorável à promoção de determinados 

produtos; armazém, produtos em excesso que têm um armazenamento específico noutro local. 

O armazenamento é efetuado de acordo com o método First Expired, First Out (FEFO), 

garantido pelo os colaboradores de apoio, que organizam os produtos por ordem de prazo de 

validade, sendo que aquele cuja validade está mais perto do fim, é aquele que se encontra mais 

acessível. Os produtos encontram-se armazenados de forma controlada a uma temperatura 

ambiente de 25ºC (+/-1ºC) e a uma humidade de 60%. Estes parâmetros são cuidadosamente 

controlados pelos métodos já referidos anteriormente. 

5.4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos, pertencente ao circuito do medicamento, vai ser discutida no 

capitulo 6. 

6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

6.1. Recepção da prescrição médica e validação na mesma 

Este ponto aplica-se principalmente na dispensa de MSRM. No decorrer do meu estágio pude 

entrar em contacto com 3 modelos diferentes de receita médica: o modelo de receita médica 

materializada, que apresenta uma validade de 30 dias após o momento da prescrição; o modelo 

de receita médica materializada renovável, que apresenta uma validade de 6 meses a partir do 

momento da prescrição, podendo apresentar 3 vias; e ainda  o modelo de receita médica pré 
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impressa, que exige o preenchimento manual e no qual se tem que especificar a exceção legal 

que obrigou a utilizar este modelo (falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao 

domicílio e máximo de 40 receitas por mês) [19]. Durante o meu estágio tive também a 

oportunidade de trabalhar com o sistema de receita electrónica, que se apresenta como uma 

medida de racionalização do acesso ao medicamento, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS). Este sistema foi estabelecido sob o principio da obrigatoriedade de prescrição electrónica 

para que seja obtida comparticipação dos medicamentos e com o objectivo final da completa 

desmaterialização da receita, sendo que esta já está a ser enviada por meios electrónicos do 

local de prescrição para a farmácia. A partir de maio de 2015 os utentes têm que apresentar não 

só a receita mas também a guia de tratamento, uma vez que é esta que apresenta os códigos de 

acesso e pin, que permitem a dispensa electrónica de medicamentos. 

Exige a legislação em vigor que a prescrição seja efetuada por Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa e ainda que a mesma apresente a forma farmacêutica, 

dosagem e apresentação, devendo também ser indicada a posologia. Apenas em alguns casos é 

possível a prescrição por nome comercial, por exemplo quando não existam medicamentos 

comparticipados dentro do mesmo grupo homogéneo do prescrito, ou ainda devido a uma das 

seguintes exceções justificadas pelo médico: a) medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito; b) quando há suspeita, devidamente reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa; e c) quando o 

medicamento é destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias [20]. Cada receita está limitada a um total de 4 embalagens, e de um mesmo 

medicamento apenas podem ser prescritas 2 embalagens numa mesma receita. No caso de 

medicamentos sob a forma unitária, poderão ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento por receita[19]. 

A receita médica, para ser válida, necessita de respeitar os seguintes elementos: número de 

receita e respetivo código de barras, local de prescrição identificação do médico prescritor e 

respetiva assinatura, regime de comparticipação aplicável, DCI dos medicamentos, número de 

embalagens, forma farmacêutica e dosagem e data da prescrição (dentro do prazo de validade) 

[20, 23]. Caso não haja o cumprimento destes elementos, a receita não poderá ser validada e 

não é aceite pela farmácia. Na Farmácia da Liga as situações mais frequentes do incumprimento 

dos requisitos legais são a falta de assinatura do médico, bem como a apresentação de receitas 

fora do prazo de validade. No caso de receita electrónica, esta ainda está a sofrer algumas 

alterações, e enquanto que antes uma receita de por exemplo 6 meses, poderia ser aviada até 

ao dia da prescrição, 6 meses depois. Neste momento, é necessário que o utente venha pelo 

menos um dia antes (ex: 07-05-2015, tem até 06-11-2015) 
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Após a dispensa do medicamento é necessário a validação da receita através da impressão de 

um registo que deverá conter o nome da farmácia, a entidade à qual foi faturada a receita, o 

número, lote e série da receita, identificação e quantidade do medicamento aviado, preço total de 

cada medicamento dispensado, o encargo do utente em valor por medicamento, 

comparticipações e respectivos totais. Uma vez que o utente tem direito de opção na aquisição 

do seu medicamento, sempre que este não fizer uso desse direito deverá aparecer a seguinte 

frase “Declaro que não exerci direito de opção”. Se o utente fizer uso desse direito poderá 

aparecer uma das duas frases: “Declaro que exerci o direito de opção para medicamento com 

preço superior ao 5º mais barato” ou “Declaro que exerci o direito de opção por medicamento 

mais barato que o prescrito para continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 dias”. O 

registo é impresso no verso da receita e posteriormente deverá ser assinado pelo utente a quem 

foi dispensada a medicação, rubrica do colaborador e data da dispensa, bem como o carimbo da 

farmácia. 

6.2. Avaliação farmacêutica e aconselhamento 

Nesta fase é necessário colocar o conhecimento científico adquirido durante os cinco anos de 

curso e analisar a receita ou o caso em questão. Antes demais é preciso assumir que por vezes 

o que está prescrito não é o mais indicado para o utente, e existem diversas razões para isso, 

como por exemplo, erros na prescrição, mais que um médico a prescrever para o mesmo utente, 

situações de urgências em que o medico não conhece o histórico clinico do utente, entre outras. 

É nestas situações que o papel do farmacêutico se torna mais evidente, pois é preciso 

compreender se os medicamentos prescritos são indicados para o utente em questão, se existe 

alguma interação com outros medicamentos ou alguma contraindicação, entre outras questões 

relevantes. Sempre que existe alguma dúvida em relação à prescrição, o farmacêutico deverá 

contactar o prescritor. No caso de MNSRM, o utente pode pedir um produto específico ou pedir 

uma sugestão para uma situação específica, nomeadamente no alivio dos sintomas ou 

tratamento da patologia.  Nestes casos é necessária uma avaliação por parte do farmacêutico, 

que deve ter em consideração os sintomas e preocupações do utente. O farmacêutico deve 

recolher o máximo de informações relevantes, tanto clínicas como não clínicas, para um 

posterior aconselhamento. Assim, através das informações recolhidas, o farmacêutico deve 

indicar o MNSRM mais benéfico para o utente, bem como as medidas não farmacológicas 

necessárias. As situações mais comuns que necessitaram o meu aconselhamento e dispensa de 

MNSRM, na Farmácia da Liga, foram casos de candidíase vaginal, tosse irritativa e dores 

músculo-esqueléticas.  
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6.3. Informações a prestar ao utente 

No decorrer do atendimento de um utente, existem informações que devem estar sempre 

presentes. Uma das mais importantes para o sucesso da terapia é a informação sobre posologia 

e modo de administração, uma vez que muitas das vezes é a primeira vez que o utente vai fazer 

aquele medicamento ou posologia, ou ainda, mesmo que não seja a primeira vez, é sempre 

importante relembrar, uma vez que muitos utentes não fazem a toma da medicação de forma 

adequada. Recorrer à transmissão escrita de informação é muito importante para que exista um 

seguimento da mesma. A promoção da adesão à terapêutica deve estar sempre em 

consideração e foi uma das minhas maiores preocupações em atendimento aos utentes, visto 

que muitos utentes deixam de tomar a medicação por acharem que não está a surtir efeito e não 

comunicam ao médico nem ao farmacêutico. Existem utentes que só tomam quando “se 

lembram”, sendo que se torna importante a informação sobre métodos que permitam uma toma 

mais regrada, como por exemplo o sistema de Dispensa Semanal de Medicamentos (DMS). 

Deve-se também informar os utentes de medidas não farmacológicas, de forma a potenciar o 

efeito da sua medicação. Por último, e porque o sucesso do tratamento está também dependente 

da condição dos medicamentos, é necessário informar sobre os cuidados na conservação 

domiciliária de medicamentos, como por exemplo armazenar determinados medicamentos à 

temperatura ambiente, ou no caso de antibióticos reconstituídos informar sobre a necessidade 

de conservar no frigorífico. 

6.10. Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referencia 

Os medicamentos genéricos são aqueles cuja substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e 

com a mesma indicação terapêutica que o medicamento que lhe deu origem e que por sua vez 

serviu de referencia. O sistema de preços de referencia abrange os medicamentos 

comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, para os quais existem medicamentos genéricos 

autorizados comercializados e comparticipados. 

Tão importante como um farmacêutico de farmácia comunitária saber sobre medicamentos 

genéricos e sistemas de preços de referencia, é saber explicar aos seus utentes. Muitos dos 

utentes que me perguntavam sobre a diferença entre medicamentos genéricos e de marca, eu 

fazia um exercício simples, pegava em dois exemplos similares e mostrava a composição 

química, e fazia ver que a substância ativa era exatamente a mesma, na mesma dosagem e 

depois fazia questão que olhassem para a composição dos excipientes, sendo que muitas vezes 

apresentavam alterações, quer na composição, quer nas suas quantidades dentro da 

composição. Apesar da esta explicação não ser a mais simples, sempre que sentia que um 

utente conseguiria perceber, apresentava este exercício. Caso não conseguisse, explicava da 



	  

	  

	  

21	  

forma mais simples possível, e também fazia questão de esclarecer que, apesar de ás vezes 

não se terem adaptado tão bem a um medicamento genérico, que isso não significa que as 

pessoas se adaptam melhor aos de marca, mas sim que podem se adaptar melhor a 

determinados laboratórios de genéricos. Muito importante é também saber explicar que no 

sistema dos preços de referencia, a comparticipação é feita de acordo com a média do PVP dos 

5 medicamentos mais baratos, e que, este valor é ajustado de 3 em 3 meses, sendo que se 

podem verificar alterações no valor que utente paga e também que o medicamento que o utente 

costuma adquirir poderá já não ser um dos 5 mais baratos, sendo que o valor que irá pagar será 

maior [24]. 

6.11. Principais acordos existentes com o SNS e outras entidades 

O regime principal de comparticipação é feito com o SNS e encontra-se dividido em escalões de 

forma a beneficiar os utentes com mais necessidades. A comparticipação está dividida em 4 

escalões em que o SNS comparticipa uma determinada percentagem do PVP do medicamento: 

escalão A (90%); escalão B (69%); escalão C (37%); e escalão D (15%).[21]. Os beneficiários do 

regime especial são pensionistas, cujo rendimento total anual não exceda 14 a retribuição 

mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos 

apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante [21]. Neste caso, a 

comparticipação do estado no preço dos medicamentos é acrescida de 5% para o escalão A e 

de 15% para os escalões B, C e D [21]. Relativamente aos regimes especiais de 

comparticipação, estes devem constar nas receitas médicas e comportam 2 tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos 

especiais de utentes[21]. Os portadores de determinadas doenças podem usufruir de um regime 

especial e nesse caso a receita deve conter o respetivo despacho, como é exemplo o caso de 

dor crónica, para medicamentos opióides para dor crónica não oncológica, sendo o Despacho n.º 

10280/2008, de 11 de Março, e a comparticipação equivalente a 95% [22]. 

Durante o meu estágio foi possível entrar em contacto com outras entidades com as quais 

existem acordos, por exemplo o Serviço de Assistência Médico Social (SAMS) (do Norte, 

Quadros, entre outros), EDP SÃ VIDA. Sendo que nestes casos é necessário enviar para a 

respetiva entidade uma fotocópia da receita validada. Uma das minhas grandes dificuldades 

consistiu em distinguir os diferentes organismos quando queria fazer a respectiva 

comparticipação no sistema informático. 

 6.11.1Programa nacional de prevenção e controlo da diabetes 

As receitas deste programa são faturadas pelo sistema ao organismo DS. Este programa visa 

promover o controlo da diabetes e a sua prevenção, pelo que estão estabelecidos preços 
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máximos autorizados para venda ao público de lancetas, agulhas, tiras de teste de glicemia, 

cetonemia e cetonúria, e ainda o SNS comparticipa em 100% lancetas, seringas e agulhas e 

85% nas tiras de teste [25]. Com o tempo passa-se a identificar logo os produtos que entram 

neste programa, uma vez que o seu CNP começa sempre por 619. 

6.12. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes estão sujeitos a uma legislação própria, tendo em 

consideração o risco de consumo abusivo destas substâncias, bem como à estreita margem de 

segurança que presentam [26]. De acordo com a legislação em vigor anteriormente referida, 

estes têm que ser obrigatoriamente prescritos em receitas médicas isoladas e para a sua 

dispensa é necessária a identificação do utente a quem é aviada a receita, bem como o registo 

de informações como o médico prescritor, utente prescrito e utente aviado [26]. Na Farmácia da 

Liga, a dispensa destes medicamentos necessita de uma validação prévia ao término do 

atendimento por uma das farmacêuticas adjuntas da farmácia. Posteriormente vão ser impressos 

dois documentos que deverão ser anexados à receita e à cópia da receita que fica arquivada. 

6.13. Automedicação 

A automedicação é uma das situações para as quais o farmacêutico deve estar em constante 

alerta. Este fenómeno encontra-se bastante presente nos utentes que frequentam a Farmácia da 

Liga, de forma que é necessário verificar se esta automedicação está a ser executada de forma 

responsável. Muitas vezes esta medicação não se limita ao uso de MNSRM, mas inclui também 

o uso de MSRM que obtém através de outras pessoas ou noutras farmácias. Sempre que o 

farmacêutico testemunhar uma situação deste género deve alertar para a cessação da toma e 

reencaminhar para o médico, sempre que achar necessário. Mesmo a utilização de MNSRM 

deverá ser limitada no tempo e de acordo com as informações veiculadas no folheto informativo 

[27]. Na Farmácia da Liga existe um cuidado muito grande na dispensa de MSRM em vendas 

suspensas, e faz-se uma análise bastante aprofundada da situação. 

7. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

7.1. Programas de educação para a saúde e intervenção na comunidade 

Está descrito no Manual de Gestão da Qualidade da Farmácia da Liga que um dos princípios 

desta é a promoção e participação em atividades de promoção de saúde em cooperação com 

outros profissionais de saúde. Assim, durante o exercício da atividade da Farmácia da Liga, 

torna-se evidente a necessidade de intervir na comunidade em variadas áreas, nomeadamente 

distribuindo informação, executando rastreios, palestras para o público e formações em escolas, 
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entre outras. Um programa formativo detalhado é organizado com palestras no auditório da 

Farmácia da Liga, realizando-se uma palestra na última quinta feira de cada mês com temas 

diversos e ainda contando com a presença de um profissional de saúde com experiencia na área 

correspondente ao tema da palestra. 

7.2. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos é um serviço muito importante que a 

farmácia da liga proporciona à comunidade. Estas determinações rápidas permitem aos utentes 

uma melhor gestão das suas patologias, bem como a sua prevenção, e ainda a monitorização da 

terapêutica  e ainda a identificação de utentes não diagnosticados.  

Na determinação da glicose, colesterol e triglicerídeos através do sangue é necessário fazer uma 

avaliação da condições de forma a averiguar se a determinação é indicada, por exemplo a 

determinação de colesterol é idealmente realizada de manhã. De acordo com a determinação 

seleciona-se o equipamento adequado e respetivas tiras de teste e procede-se à determinação, 

de acordo com as regras de segurança e higiene. Na medição da pressão arterial (gratuita) 

deve-se garantir que o utente está sentado, confortável e tranquilo, sendo que também não 

deverá ter fumado ou tomado estimulantes na meia hora anterior. Seguidamente procede-se à 

medição no braço despido de roupa apertada e apoiado corretamente, de acordo com as 

instruções. No fim de qualquer medição deverá ser anotado o valor obtido num cartão de registo 

dado pela farmácia ou do próprio utente, nesta altura o farmacêutico pode aproveitar para 

aconselhar o utente, referir medidas não farmacológicas e até indicar para consulta médica, se 

achar necessário. O farmacêutico deve também fazer-se acompanhar dos valores de referencia, 

de forma a fazer uma melhor avaliação do caso.  

Também são realizados testes de gravidez na Farmácia da Liga, realizados através de um 

método imunocromatográfico por pesquisa de hCG, tendo em mente cuidados de segurança e 

higiene. No final informa-se o utente do resultado através da entrega de um envelope com o 

resultado do teste de gravidez. 

7.3. Dispensa semanal de medicação 

A DSM é um serviço da farmácia da liga que já conta com alguns clientes frequentes. Este 

serviço é realizado através de um sistema de acondicionamento bastante prático, que inclui 

compartimentos individualizados e selados (anexo F). A divisão é feita por dia e por altura do dia, 

sendo que o sistema pré estabelecido apresenta 4 diferentes alturas do dia (representadas por 

símbolos), que podem ser adaptadas com etiquetas. Cabe ao farmacêutico responsável colocar 

a medicação de forma adequada nos compartimentos e selar posteriormente, para que seja 
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possível a abertura individualizada através do rompimentos dos alvéolos. As unidades de DSM 

têm o custo individual de 2,5 euros para o utente e não são reutilizáveis, sendo que não há 

necessidade de preocupação com a esterilização. Neste sistema apenas são colocados formas 

farmacêuticas orais, nomeadamente comprimidos e cápsulas, e está especialmente indicado em 

casos em que haja erros na toma da medicação, como por exemplo doentes com grau de 

autonomia reduzido ou limitado, doentes polimedicados, com posologias complexas e utentes 

analfabetos/iletrados. 

7.4. Valormed 

A Farmácia da Liga apresenta colaboração com a Valormed (sociedade gestora de resíduos de 

medicamentos fora de uso), que se apresenta como uma ferramenta fundamental no processo 

de uso racional do medicamento e para a prevenção de danos ambientais. Na farmácia existe 

um contentor para a recolha de medicamentos fora do prazo de validade, bem como de 

medicamentos dos quais os utentes já não façam uso e ainda de radiografias. Os utentes estão 

bastante familiarizados com este projeto e fazem uso dele com bastante frequência.  

8. MARKETING NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

A Farmácia da Liga possui uma forte componente de marketing promovida uma ações 

promocionais, ações de divulgação e media. Estas permitem a criação de um novo público e 

também a fidelização do público já estabelecido, sendo que a marca “Farmácia da Liga” já se 

encontra bastante ativa no contexto familiar dos utentes. O facto referido anteriormente de os 

utentes poderem usufruir de um desconto de 10%, torna a farmácia da liga ainda mais apelativa. 

As campanhas pontuais de descontos adicionais e o aprovisionamento de produtos com pouca 

oferta no mercado são também estratégias de marketing da Farmácia da Liga. Além disso a 

farmácia também faz questão de celebrar determinados dias, como o aniversário da liga, e o dia 

da criança, com a presença de um colaborador fantasiado de urso da Aptamil. 

9. CONFERIÇÃO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Os MSRM constituem a maioria da faturação da Farmácia da Liga, sendo que é necessário 

fechar o ciclo das receitas para que o valor da comparticipação dos medicamentos presentes 

nestas seja recebido pela farmácia. Desta forma são enviados os lotes de receitas mensalmente 

ARS, o organismo responsável pelo SNS, ou para a ANF (outras entidades). A correção interna 

de todo o receituário é de extrema importância de forma a assegurar uma maior segurança na 

dispensa de medicamentos, bem como a evitar a devolução das receitas por parte das entidades 

responsáveis pelas comparticipações. 
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Na Farmácia da Liga, todos os colaboradores participam na conferição de receituário, quer seja 

na separação ou na detecção de erros. Atualmente, devido à introdução da receita electrónica, 

existem dois modelos de conferição, o modelo associado à receita electrónica dividindo as 

receitas em lotes do tipo 99 (conferição electrónica de dispensa sem erros) e tipo 98 (conferencia 

electrónica de dispensa com erros). Enquanto que nas receitas manuais se verifica a divisão em 

subsistemas 01 (regular) e 48 (pensionistas) e demais subsistemas que se mantêm inalterados. 

A verificação das receitas electrónicas está simplificada sendo importante verificar a 

correspondência da receita, enquanto que na receita manual é necessário verificar a dispensa do 

medicamento, nomeadamente o medicamento em si, forma farmacêutica e a dosagem. No caso 

de alguma inconformidade, esta deve ser anotada no verso e o utente deve ser contactado se 

necessário. Quando um lote está verificado, é impresso e carimbado o respetivo verbete de 

identificação de lote, com as seguintes informações: a identificação da farmácia, a identificação 

do lote, o organismo de comparticipação, a quantidade de receitas, o valor total em PVP, o valor 

total em preço pago pelo utente e o valor comparticipado. Este por sua vez é agrupado ao 

próprio lote. 

Na Farmácia da Liga, o receituário referente ao SNS é remetido mensalmente à ARS Norte, até 

ao dia 10 do mês seguinte e o restante receituário enviado à ANF. Quando algum erro é 

detetado numa receita, a mesma é devolvida à farmácia. As receitas que forem devolvidas, com 

a possibilidade de serem corrigidas, podem ser refaturadas e reenviadas no mês seguinte, 

enquanto que nas outras a farmácia assume o prejuízo. A título de curiosidade, no mês de junho 

a farmácia da liga chegou a apresentar mais de 300 lotes da divisão 99. 

10. SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE 

A gestão de qualidade na Farmácia da Liga é assumido como um ponto essencial no 

desenvolvimento das atividades dar farmácia da liga. A qualidade está assegurada desde a 

aquisição de produtos até à dispensa ao utente. A farmácia cumpre a norma NP EN ISO 9001, 

as boas práticas de farmácia e ainda a legislação em vigor, sendo que viu o seu sistema de 

gestão e qualidade certificado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER). Os 

principais objetivos a serem atingidos pela farmácia da liga incluem a continua melhoria dos 

seguintes aspetos: qualidade da prestação de serviços e seu do desempenho. Estes podem ser 

atingidos através da normalização de procedimentos, envolvimento de todos os colaboradores, 

gestão e formação de recursos humanos, parecerias com fornecedores, estabelecimento de 

protocolos, promoção da adesão à terapêutica, promoção do uso racional de medicamentos, 

promoção de saúde e prevenção da doença, entre outros. Tudo isto implica uma planificação 

rigorosa e monitorização do sistema. De forma a verificar o cumprimento dos requisitos e a 
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qualidade existem anualmente duas auditorias, uma auditoria interna e uma auditoria promovida 

pela empresa de certificação. 

11. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA DURANTE O ESTAGIO 

11.1. Organização da literatura externa 

Durante a realização do meu estágio fiquei responsável pela organização da literatura externa da 

farmácia, nomeadamente panfletos e livros informativos. Esta organização tratou-se de fazer a 

separação por ordem alfabética desta literatura. Após a separação alfabética é feita a arquivação 

de cada um dos exemplares e colocado em pastas de arquivo, também estas organizadas por 

ordem alfabética. Em cada arquivo está definida a data de recepção do exemplar, assinatura do 

responsável e local de armazenamento dos restantes exemplares, que estão organizados em 

caixas, também por ordem alfabética. 

11.2. Palestras 

A Farmácia da Liga proporciona aos seus colaboradores variadas formações, ações estas 

relativas a determinadas produtos ou marcas, como por exemplo: TRICOVEL®, Lierac®, 

RINIALER®, Fold®, entre outras. 

Foi também possível assistir a outras palestras em horário pós laboral: Formação sobre Eczema 

Tópico pelos Laboratórios Leti (28 de maio de 2015); Formação Homeopatia “Buddy System” da 

Boiron (16 de junho 2015); Formação “Dores Musculares e Osteoarticulares (PANADOL®)” 

(sede da ANF, 30 de junho de 2015); 

11.3. Caminhada solidária 

A Farmácia da Liga e o Corgas Club organizaram mais uma vez a Caminhada Solidária “Unidos 

pelo bem-estar, que se realizou no passado dia 31 de maio. Como estagiária da Farmácia da 

Liga fui convidada a participar na organização do evento no domingo de manhã, nomeadamente 

na montagem e decoração do cenário entre outras atividades. A caminhada contou com mais de 

500 participantes, que realizaram um percurso à beira mar/rio. 
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PARTE 2: TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE 
FARMACÊUTICA 

1. HIPERTENSÃO ARTERIAL – FOLHETO INFORMATIVO  

1.1. Enquadramento/Objetivos 

Cada vez mais a frequência de doenças cardiovasculares coloca a população em alerta devido à 

sua alta incidência, mas também devido às consequências que estas apresentam. Desta forma, 

é importante conhecer os factores de risco associados a estas patologias e de que forma podem 

ser evitados e/ou controlados. Um desses fatores é a Hipertensão Arterial, esta apresenta uma 

considerável prevalência na comunidade e é considerada como um fator relevante que pode 

levar ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, como enfartes cardíacos, acidentes 

vasculares cerebrais, entre outros. 

Como explicado na primeira parte deste relatório, a farmácia possui um gabinete para 

atendimento personalizado que permite um maior conforto do utente, bem como um aumento da 

confiança com o profissional de saúde que o está a acompanhar. No decorrer do meu horário de 

estágio acompanhei muitos utentes na medição dos valores de pressão arterial e notei que estes 

possuíam muito pouca informação sobre o assunto “Hipertensão arterial”, alguns até poderia se 

dizer que estavam mal informados e tinham noções completamente erradas em relação ao 

assunto. Durante o acompanhamento a utentes surgiram diversas situações que me levaram a 

realizar um folheto informativo sobre esta patologia, como por exemplo: 

- Utentes que tomavam a medicação de forma adequada e quando notavam que os 

valores baixavam deixavam de tomar; 

- Utentes que não mediam a pressão arterial com regularidade por não acharem um 

fator relevante, ou que mediam esporadicamente e não mantinham registo. 

- Utentes com pressão arterial elevada que não consultavam o médico de família por 

acharem normal e considerarem algo hereditário sem solução; 

- Utentes que não aderiam à medicação de acordo com as indicações do médico por 

acharem que não surtia efeito; 

- Utentes que se automedicavam devido a conselhos de amigos ou familiares e 

tomavam o mesmo medicamento que eles devido à pressão arterial elevada; 

- Utentes que apesar de fazerem a medicação prescrita e de a tomarem de forma 

adequada, continuavam a executar outras ações prejudiciais para a patologia, como 

por exemplo o consumo do sal em excesso, tabagismo, entre outros; 
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- Utentes que apesar de tomarem medicação adequada, continuavam a apresentar 

valores de pressão arterial muito elevados e não se dirigiam ao médico para rever a 

medicação durante longos períodos de tempo. 

Desta forma, achei relevante introduzir um novo elemento neste gabinete que referi 

anteriormente, uma vez que é um espaço onde o tipo de registos de medições de pressão 

arterial são preferencialmente feitos, e é uma mais valia apresentar um panfleto que esclareça os 

utentes, nomeadamente em questões como: O que é a Hipertensão Arterial?; O que significa ser 

hipertenso?; Quais são os factores de risco?; Possíveis complicações; Diagnóstico de 

Hipertensão; e Tratamento da Hipertensão. Este panfleto iria também colmatar a lacuna 

existente na farmácia devido à falta de um suporte físico com a informação relevante para os 

utentes que procuravam neste espaço ajuda e que muitas vezes não conseguiam reter toda a 

informação transmitida pelo farmacêutico.  

1.2. Discussão 

 1.2.1. Prevalência e definição da patologia  

A Hipertensão Arterial encontra-se na categoria das doenças não comunicáveis da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Segundo os dados do Global Health Observatory, atualmente estima-

se que a Hipertensão Arterial cause 7.5 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Apresenta-

se como um fator importante na doença coronária isquémica bem como no acidente vascular 

cerebral. Elevados valores de pressão arterial têm-se mostrado positivamente e continuamente 

responsáveis por enfartes e doenças coronárias. Em alguns grupos etários, o risco de doença 

cardiovascular duplica para cada aumento de 20/10 mmHg de pressão arterial. Em adição às 

patologias anteriormente referidas, outras complicações que poderão surgir são: falência 

cardíaca, doença vascular periférica, insuficiência renal, hemorragias ao nível ocular e 

problemas de visão [28]. 

A patologia é definida como uma condição comum na qual a força do sangue a longo prazo 

contra as paredes das artérias é suficientemente elevada para que eventualmente cause alguma 

condição de saúde menos favorável, como por exemplo doenças cardiovasculares. Pode ser 

determinada através da quantidade de sangue que o coração bombeia e através da resistência 

ao fluxo sanguíneo nas artérias. Quanto maior a quantidade de sangue bombeado pelo coração 

e mais estreitas as artérias, mais elevada será a pressão arterial [29]. 
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 1.2.2. Fatores de risco  

Os fatores de risco da hipertensão arterial incluem diversas categorias, nomeadamente 

condições de saúde, estilo de vida e ainda história familiar. Alguns fatores não podem ser 

controlados, como por exemplo a história familiar ou a idade. 

Algumas condições médicas podem representar fatores de risco, nomeadamente a pré-

hipertensão, que promove o aumento do risco de desenvolver hipertensão a longo prazo. A 

diabetes também se apresenta como fator de risco, sendo que 60% das pessoas que têm 

diabetes também possuem pressão arterial elevada devido à acumulação de açúcar no sangue. 

Existem também fatores de risco comportamentais, nomeadamente dieta pouco saudável, 

sedentarismo, obesidade, consumo de bebidas alcoólicas em excesso e tabagismo. 

Por último, um dos fatores que mais influência tem na prevalência da patologia, é o fator genético 

e a história familiar, que é responsável por cerca 90% dos casos existentes. Por exemplo, a raça 

negra apresenta um risco de hipertensão mais elevado que a raça branca [30]. 

 1.2.3. Possíveis complicações  

A hipertensão arterial pode estar na origem de diversas doenças cardiovasculares, estas 

incluem[30]:  

- Acidente vascular cerebral (AVC)– causado por um fluxo insuficiente de sangue ou 

por uma hemorragia no cérebro que leva à morte celular, correspondendo 

respetivamente ao AVC isquémico e ao AVC hemorrágico. 

- Ataque cardíaco – causado por um bloqueio do fornecimento de sangue ao coração, 

sendo o mais comummente causado por esta patologia, o enfarte agudo do miocárdio. 

- Embolismo – devido à formação de coágulos ou bolhas de ar nos vasos sanguíneos 

que levam ao bloqueio dos mesmos. 

- Aneurisma -  quando a parede de um vaso sanguíneo arrebenta causando uma 

hemorragia interna. 

- Demência vascular – é um tipo de demência associado a problemas de circulação do 

sangue no cérebro. Apesar de pouco falada está designada como segunda causa de 

demência mais comum, a seguir à Doença de Alzheimer. 

 1.2.4. Diagnóstico da Hipertensão Arterial  

Segundo a Norma da Direção Geral de Saúde n.º 020/2011, “O diagnóstico de hipertensão 

arterial (HTA) define-se, em avaliação de consultório, como a elevação persistente, em várias 

medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 

mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg...” [33]. Desta 
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forma, é necessário explicar aos utentes que apenas uma medição isolada por si só não 

representa nenhum tipo de diagnóstico e que nesses casos o utente deve ser acompanhado por 

um médico de forma a este conseguir fazer um diagnóstico adequado. Os valores obtidos após 

várias medição rigorosas e em diferentes ocasiões podem encaixar-se em diferentes níveis de 

pressão arterial, estes estão representadas na Tabela 2 [31, 32]. 

Tabela 2. Classificação dos diferentes níveis de pressão arterial [33]. 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Ótima <120 e < 80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal Elevada 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão Grau 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 e < 90 

 

A Hipertensão Arterial pode ainda ser dividida em dois tipos de hipertensão: hipertensão primária 

ou essencial e hipertensão secundária. A hipertensão primária ou essencial indica índices de 

pressão arterial elevados a partir de uma causa “desconhecida”, entre 90 a 95% dos casos 

encontra-se incluído nesta categoria. Contudo, quando a pressão arterial elevada se encontra 

relacionada com determinadas causas específicas (multifatorial), como por exemplo patologias, 

medicação ou estados fisiológicos, passa a ser considerada uma hipertensão secundária, que 

corresponde entre 5 e 10% dos casos de portadores desta patologia [34]. 

 1.2.5. Tratamento e medidas não farmacológicas  

1.2.5.1. Tratamento 
O tratamento para esta patologia deve ser prescrito pelo médico que esteja a fazer o 

acompanhamento regular do utente, tendo em consideração as medições regulares da pressão 

arterial em diferentes ocasiões. Atualmente existe uma grande diversidade de medicação 

direcionada para a hipertensão arterial, o que permite aos prescritores diversas opções de 

terapia, tendo em consideração outras patologias que o utente possua, medicação que toma, 

entre outros. Na presença de doenças concomitantes existe benefício na toma de fármacos que 

tenham uma ação positiva em ambas as doenças. O prescritor deve optar pela substância ativa 

com o mecanismo de ação mais adequado ao caso de forma a conseguir um melhor controlo da 

hipertensão, levando a uma melhor adesão à terapêutica. Deve-se prestar especial atenção a 
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utentes com patologias adicionais que se apresentem elas próprias como fator de risco de 

doenças cardiovasculares elevado, sendo que neste caso o prescritor deve ter em consideração 

a medicação efetuada no conjunto de patologias [34]. 

A diversidade das substâncias ativas para o tratamento de hipertensão arterial é grande e estas 

podem ser divididas em 6 grupos de fármacos, estes encontram-se descritos na Tabela 3. 

Tabela 3. Classes de anti-hipertensores [35]. 

Classe de Anti-
hipertensores 

Sub-classes Fármacos (exemplos) 

Diuréticos Tiazidas e análogos 
Diuréticos da ansa 

Diuréticos poupadores de 
potássio 

Inibidores da anidrase 
carbónica 

Diuréticos osmóticos 

Hidroclorotiazida 
Furosemida 

Espironolactona 
 

Acetazolamida 
 

Manitol e glicerol 
Inibidores adrenérgicos Bloqueadores alfa 

Bloqueadores beta (BB) 
Agonistas alfa 2 

Doxazosina 
Carvediol e nebivolol 

Clonidina 
Vasodilatadores diretos - Di-hidralazina 
Modificadores do eixo 

renina angiotensina 
Inibidores da enzima 

conversora da angiotensina 
(IECAs) 

Anagonistas do receptor da 
angiotensina II (ARAs) 

Captopril 
 

Irbesartan 

Antagonistas dos canais 
de cálcio (ANTCA) 

- Amlodipina 

Outros - Nitroprussinato de sódio 
 

Os principais objetivos do tratamento anti-hipertensor podem ser divididos em[33]: 

- Reduzir a TA para valores < 140/90 mmHg  

- Reduzir a TA para valores < 130/80 mm Hg em doentes com diabetes, doença renal 

crónica ou com TA na categoria normal - alta e três ou mais factores de risco major, 

lesão dos órgãos alvo ou doença/eventos CV. 

A Figura 1 representa o algoritmo de escolha do tratamento para a hipertensão arterial onde 

podemos observar a distinção inicial de doentes com diabetes ou doença renal crónica. E ainda 

as indicações de terapia de acordo com o estádio da hipertensão [33]. 
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Figura 1. Algoritmo de escolha do tratamento para a hipertensão arterial [33]. 

 
Como descrito na tabela X, existem fármacos apropriados às indicações preferênciais, como por 

exemplo no caso de Insuficiência cardíaca, as opção terapêuticas iniciais são: diuréticos, BB, 

IECAs, ARAs, enquanto que em situações após enfarte do miocárdio são: BB e IECAs, e em 

microalbinúria IECAs e ARAs. [33] 

1.2.5.2. Medidas não farmacológicas  
	  

1.2.5.2.1. Reduzir o consumo de sal e manter uma dieta saudável  
Uma das coisas a ter em atenção relativamente à dieta de um hipertenso, é a quantidade de sal 

que é consumida diariamente, dado que o consumo de sal revelou-se nos últimos anos um fator 

de risco de elevada prevalência na sociedade. Além do sal (cloreto de sódio) estar presente na 

maioria dos alimentos que consumimos regularmente, como a carne, o leite, a manteiga, entre 

outros, este também está a ser utilizado em excesso como condimento. Atualmente os 
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portugueses consomem entre 9 e 12 g de sal por dia, enquanto que o valor máximo 

recomendado é de 5 g por pessoa por dia. Deve ser incentivado o uso de ervas aromáticas e 

outros condimentos para a substituição do sal.  

É também importante referir uma dieta saudável e variada, com a ingestão de alimentos dos 

diversos grupos alimentares. Além disso, a ingestão de alimentos distribuída ao longo do dia 

permite uma melhor gestão dos nutrientes por parte do organismo e também uma alimentação 

mais regrada [36]. 

1.2.5.2.2. Diminuir o excesso de peso  
O excesso de peso e a obesidade são fatores importantes no desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, e por esta razão devem ser controlados. É aconselhável que pessoas nestas 

situações adeqúem a sua dieta e o seu exercício físico, para que atinjam valores de peso 

adequados, e devem ser sempre seguidos por um profissional de saúde competente [30, 37]. 

1.2.5.2.3. Reduzir o consumo de álcool  
Está cientificamente comprovado que a redução do consumo de álcool contribui para a 

diminuição dos níveis de pressão arterial em indivíduos hipertensos, bem como em indivíduos 

normotensos. Deve-se incentivar ao consumo moderado de álcool, o que corresponde a uma 

quantidade de 355 mL de cerveja, de 148 mL de vinho e de 44 mL de bebidas espirituosas, por 

dia, para homens com idade superior a 65 anos e mulheres. Para homens com idade inferior a 

65 anos, os valores indicados são o dobro dos anteriormente referidos. É de salientar que 

determinadas bebidas trazem mais benefícios que outras, como é exemplo o vinho tinto, devido 

à presença de uma quantidade elevada de antioxidantes [29, 38]. 

1.2.5.2.4. Praticar exercício físico regular  
A prática de exercício físico regular contribui para diminuir, em média a pressão sistólica em 4 

mmHg, e a pressão diastólica em 3 mmHg. Por prática regular entende-se não menos de 30 

minutos por dia de exercício físico. Este tem benefícios comprovados na estrutura vascular bem 

como na resistência vascular periférica [30, 37]. 

1.2.5.2.5. Alterar hábitos tabágicos  
Devido aos efeitos no sistema nervoso simpático e a promoção do aumento das catecolaminas, 

o tabaco provoca um aumento da pressão arterial, bem como do ritmo cardíaco. É aconselhado 

a doentes de elevado risco cardiovascular a submeterem-se a uma terapia de desabituação 

tabágica [29, 38]. 
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1.3 Panfleto informativo 

O panfleto informativo apresentou-se na forma de folha A4, dobrado em 3, com informação em 

ambos os lados, como é possível observar na Figura 2. Foi pedido por parte da orientadora de 

estágio uma coisa simples e clara que permitisse ao utente adquirir a informação mais relevante 

(anexo G). 

Figura 2. Panfleto informativo sobre hipertensão arterial. À esquerda disposto no gabinete de 
atendimento personalizado e à direita disposto na horizontal. 

1.4 Papel do Farmacêutico e da Farmácia 

O farmacêutico apresenta-se na comunidade como o agente de saúde pública mais próximo do 

utente, sendo a farmácia o espaço de saúde mais acessível ao mesmo. Desta forma, é 

importante que o farmacêutico utilize esta vantagem e atue como primeira linha no circuito dos 

serviços de saúde e promova a saúde e o bem estar na comunidade.  

O farmacêutico não deve limitar-se a aviar receitas, mas sim tentar fazer uma análise do caso 

que lhe é colocado. A medição da pressão arterial é uma das formas mais fáceis de abordar o 

tema da hipertensão arterial e uma das melhores oportunidades de aconselhamento por parte do 

farmacêutico. Nesta ocasião o farmacêutico deve também aproveitar para referir/relembrar ao 

utente das medidas não farmacológicas para a diminuição da pressão arterial elevada e que 

estas devem ser utilizadas quer na presença de terapêutica farmacológica, quer na sua 

ausência. Deve também referir também fatores de risco e aconselhar a marcação de uma 

consulta com o médico sempre que considerar que o caso assim o exija. O farmacêutico deve 

ainda promover a adesão à medicação, bem como averiguar se o utente está a fazer a posologia 

correta (doses, números de tomas, e alturas do dia), nos casos que parecer indicado. 
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1.4. Conclusão 

A presença de literatura na forma de folheto informativo revelou-se bastante vantajosa, não só 

para os utentes, mas também para os colaboradores da farmácia, que o recomendavam sempre 

que achavam indicado. Revelou-se uma intervenção positiva na comunidade e o feedback dos 

utentes foi bastante positivo. Acredito que com iniciativas destas é possível promover o controlo 

da Hipertensão arterial.  

O folheto em si foi realizado com poucas imagens, uma vez que iria ser impresso a preto e 

branco, pelo que se tornou por vezes pouco apelativo, apesar de bastante informativo, de acordo 

com opinião dos utentes. 
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2. CANDIDÍASE VAGINAL – CASOS PRÁTICOS 

2.1. Enquadramento/Objetivos 

Ao contrário do que eu estaria à espera quando comecei a estagiar, a candidíase vaginal 

demonstrou ser uma patologia com bastante incidência nos utentes que frequentam a Farmácia 

da Liga. Esta infeção afeta mulheres de um espectro alargado de idades e homens também 

(sendo que apresenta outra denominação).  

Na farmácia apareceram bastantes casos de pessoas que pareciam saber identificar o seu 

problema, que mais tarde se viriam a revelar uma recorrência. Notei que muitas mulheres vivem 

com este problema sem consultarem o seu ginecologista, por ser apenas “mais uma vez” que 

aquela patologia se desencadeia. 

Devido a conseguir fazer um aconselhamento mais adequado destas situações, achei proveitoso 

fazer um estudo mais detalhado da patologia e de alguns dos medicamentos não sujeitos a 

receita médica, bem como medidas não farmacológicas, que poderiam ser aconselhados. 

2.2. Discussão 

 2.2.1. Definição e sintomas  

A candidíase vaginal é uma infeção de localização genital comum, causada por uma levedura 

(Candida albicans), organismo comensal da flora da vagina e de outras partes do organismo. 

Quando existe uma diminuição dos mecanismos de defesa do organismo, este agente infecioso 

torna-se infecioso, aumentando consideravelmente em número e provocando esta patologia na 

zona vulvovaginal. Além de leveduras a flora vaginal possui também outros microrganismos, 

como por exemplo Lactobacillus acidophilus, que ajudam a manter as colónias de leveduras e de 

outros microrganismos controladas [39].  

Alguns dos sintomas mais recorrentes são a comichão, sensação de ardor, sensibilidade na 

vagina, dor a urinar ou a ter relações sexuais. Algumas mulheres podem também detetar a 

presença de uma descarga vaginal espessa com aglomerados de cor esbranquiçada que se 

assemelha a leite estragado. Estes sintomas são mais prováveis na semana anterior ao período 

menstrual [39]. 

 2.2.2. Fatores de risco e causas frequentes  

Este tipo de infeção surge muitas vezes devido a alterações provocadas por determinados 

fatores que provocam um desequilíbrio no organismo, alguns desses fatores são [40]: 
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- Antibióticos – a toma de antibióticos pode provocar um desequilíbrio que poderá 

estar na origem de alguns casos de candidíase vaginal. 

- Níveis altos de estrogénio – os níveis altos de estrogénios, como por exemplo 

aqueles registados durante a gravidez, podem criar desequilíbrios hormonais que por 

sua vez podem causar desequilíbrios ao nível da flora vaginal. 

- Terapia hormonal – a terapia hormonal, como é o caso das pílulas de contracepção 

podem também criar desequilíbrios hormonais. 

- Outras patologias -  determinadas patologias como por exemplo a diabetes e o HIV 

podem também estar na origem de candidíase vaginal. 

- Vestuário inadequado – vestuários e roupa interior demasiado apertada ou de 

tecidos sintéticos não adequados pode também provocar alterações a nível da 

mucosa da vulva e da vagina. 

 2.2.3. Diagnóstico  

É fácil confundir uma candidíase vaginal com outro tipo de patologias, e apenas um médico de 

especialidade de ginecologia pode fazer o diagnóstico específico desta infeção. Mulheres com os 

sintomas anteriormente referidos devem ser reencaminhados para a especialidade, contudo, se 

uma utente que já teve esta infeção detetada anteriormente e consegue claramente reconhecer 

os sintomas, pode procurar a ajuda do farmacêutico para encontrar um medicamento não sujeito 

a receita médica ou uma medida não farmacológica adequada [41]. 

 2.2.4. Aconselhamento farmacêutico  

2.2.4.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica 
No mercado existem diversos medicamentos não sujeitos a receita médica que podem ser 

indicados no caso de candidíase vaginal, caso a utente consiga reconhecer os sintomas, de 

forma a aliviá-los. Alguns desses medicamentos são: 

- Clotrimazol 10 mg/g, Creme Vaginal (GINO-CANESTEN® Creme vaginal e genéricos) 

– Posologia: 1 aplicação 1 vez por dia durante 6 dias; 

- Clotrimazol 500 mg, comprimidos vaginais (GINO-CANESTEN® 1 e genéricos) – 

Posologia: 1 comprimido 1 vez ao deitar, dose única; 

- Clotrimazol 100 mg, comprimidos vaginais (GINO-CANESTEN® 6 e genéricos) – 

Posologia: 1 comprimido 1 vez por dia ao deitar durante 6 dias. 

- Tioconazol 100 mg comprimidos vaginais (GYNO-TROSYD®) - Posologia: 1 

comprimido 1 vez por dia ao deitar durante 3 dias. 

- Nitrato de Econazol 10mg/g, Creme Vaginal (GYNO-PEVARYL® Creme vaginal) – 

Posologia: 1 aplicação 1 vez por dia durante 14 dias consecutivos; 
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- Nitrato de Econazol 150 mg, Óvulos (GYNO-PEVARYL® 150) – Posologia: 1 óvulo 1 

vez por dia durante 3 dias; 

- Nitrato de Econazol (GYNO-PEVARYL® Combipack (10 mg/g) + (150 mg) Creme 

vaginal + 3 Óvulos) - Posologia: 1 aplicação + 1 óvulo 1 vez por dia ao deitar durante 

3 dias. 

 
2.2.4..2. Medidas não farmacológicas 
 

Uma das medidas não farmacológicas mais importantes de tratamento é a limpeza adequada 

das zonas íntimas durante a higiene diária. O pH da zona vulvovaginal é ligeiramente ácido 

devido à presença de ácido láctico, pelo o que a higiene íntima desse local deve ser realizada 

com um gel ou solução de lavagem com um pH adequado, de preferência também à base de 

àcido láctico, para que possa haver um reequilíbrio. A utilização de esponjas é desaconselhada, 

uma vez que poderão ser um local de crescimento de colónias de leveduras e bactérias. No 

máximo esta limpeza deveria ser realizada 2 vezes ao dia, mais que isso poderá estar a danificar 

a flora natural na zona íntima. O uso de desodorizantes também está desaconselhado. 

Relativamente à roupa interior, deve-se optar por roupa de algodão ou outros tecidos que 

permitam o arejamento e que não façam muita pressão nem apertem muito. Roupas muito 

apertadas também devem ser evitadas uma vez que promovem o aumento de calor, humidade e 

fricção [42]. 

2.2.4.3. Duche vaginal  

O duche vaginal é o processo de limpar a vagina com uma solução liquida. Pode ser utilizado 

quer por razões de higiene quer por razões estéticas (uma vez que melhora o aspecto da zona 

genital), de forma a tratar ou a prevenir uma infeção ou ainda por motivos de limpeza depois da 

menstruação ou depois de relações sexuais. Pode também ser utlizado como método 

contraceptivo, ainda que de baixa eficácia. 

Contudo, o duche vaginal está em evidência em casos de estudo como um dos fatores de causa 

de infeções vaginais, uma vez de perturba o equilíbrio da flora vaginal, tornando o ambiente 

favorável ao crescimento de bactérias. Além de infeções vaginais está também relacionado com 

patologias como doenças inflamatórias da pélvis, complicações durante a gravidez e cancro do 

colo do útero [43]. 
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2.3. CASO PRÁTICO 1 – CANDIDÍASE VAGINAL  

A utente A dirigiu-se à farmácia num dia de semana por volta das 19h acompanhada pelo seu 

marido. Apesar de ser a primeira vez que atendi a utente esta referiu que já se tinha dirigido 

anteriormente à farmácia apresentando sintomas semelhantes aos de uma candidíase vaginal. 

Em aconselhamentos anteriores os colegas aconselharam à utente medicamentos não sujeitos a 

receita médica, como o GINO-CANESTEN® Creme vaginal e BETADINE® Espuma Vaginal, e 

ainda estava a utilizar GYNO-PEVARYL® 150 Óvulos vaginais, que tinha adquirido numa 

situação ainda mais antiga, mas que não tinha chegado a utilizar de acordo com a indicação do 

farmacêutico. Nos aconselhamentos anteriores a utente não informou que já estava a fazer 

medicação, e no decorrer do diálogo apercebi-me a utente já se tinha dirigido à farmácia por 

causa do mesmo problema várias vezes, sendo que a condição médica ainda não se encontrava 

controlada. Na presença desta situação achei mais indicado indicar a utente para uma consulta 

de ginecologia e que deveria de parar de administrar o GINO-CANESTEN® e BETADINE® 

Espuma Vaginal em associação, não fiz referencia ao GYNO-PEVARYL® 150 Óvulos vaginais, 

visto já ter completado o tratamento. Sugeri também a utilização de uma solução de lavagem 

íntima com pH ligeiramente ácido correspondente ao pH da mucosa vaginal, de forma criar um 

hábito de higiene e evitar futuras recorrências. 

Alguns dias após o aconselhamento anteriormente referido, assisti ao atendimento da mesma 

utente por um colega farmacêutico que aviou um receita prescrita por um ginecologista, que 

incluía duas substâncias ativas, Metronidazol 250 mg, 20 comprimidos revestidos e Fluconazol 

150 mg, 2 cápsulas. Falei ainda com a utente, de forma a tentar perceber qual foi o diagnóstico 

realizado pelo ginecologista, sendo que esta explicou que devido ao uso excessivo de 

cremes/espumas de aplicação vaginal e o uso de óvulos vaginais, a mucosa vaginal ficou 

saturada e menos permeável, diminuindo as condições favoráveis para a absorção de 

formulações de uso vaginal. Sendo assim, não restou outra alternativa a não ser o tratamento 

por via oral de duas substâncias ativas, que são utilizadas em associação na primeira linha de 

tratamento de candidíases vulvovaginais não complicadas. 

Duas semana depois, a utente dirigiu-se à farmácia e eu questionei-a sobre a sua condição 

anterior, esta referiu que a situação tinha-se resolvido após a toma da medicação prescrita pelo 

ginecologista.  
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2.4. CASO PRÁTICO 2 – CANDIDÍASE VAGINAL 

A utente B dirigiu-se à farmácia num dia da semana por volta das 21h e apresentou uma 

situação de uma suposta candidíase vaginal, sendo que o seu caso era recorrente.  

A utente pediu para verificar a sua ficha de forma a averiguar qual tinha sido o medicamento que 

esta tinha adquirido da última vez que teve aquela condição médica. Verifiquei a ficha da utente 

e apercebi-me que à cerca de meio ano atrás, a utente teria feito um tratamento com Fluconazol 

150 mg, cápsulas. Contudo, visto que o Fluconazol é um medicamento sujeito a receita médica, 

não foi possível dispensar este medicamente à utente. Tentei questionar a utente sobre outros 

medicamentos não sujeitos a receita médica que já teria utilizado, de forma a poder focar o meu 

aconselhamento em alguma solução mais específica que não implicasse medicamentos sujeitos 

a receita médica. A utente informou que já teria utilizado GINO-CANESTEN® Creme Vaginal 

entre outros cremes vaginais, sem sentir melhoria dos sintomas. Depois a utente questionou se 

poderia  adquirir na mesma o Fluconazol, sendo que mais tarde traria receita médica. Mais uma 

vez informei a utente que não poderia satisfazer o pedido, visto que a indicação médica poderia 

não corresponder ao tratamento e não era possível fazer a dispensa. De forma a fazer o 

aconselhamento mais adequado questionei a utente sobre os seus hábitos de higiene, sendo 

que a utente respondeu que utilizava um gel de limpeza íntima e que tinha hábitos de higiene 

bastante cuidadosos, inclusive que efectuada um procedimento que eu traduzi como “duches 

vaginais” com o chuveiro. Este procedimento é conhecido por eliminar a flora vaginal e por sua 

vez desencadear candidíases recorrentes, sendo que alertei a utente para que parasse de o 

fazer, uma vez que poderia estar na origem da sua condição médica e aconselhei-a ainda 

marcar uma consulta com o seu ginecologista. Contudo a utente mesmo assim queria um 

medicamento que a aliviasse do desconforto e que fosse eficaz, dado a experiencia que ela já 

tinha com outros produtos de aplicação vaginal. Assim, sugeri que a utente adquirisse o GYNO-

PEVARYL® Combipack (10 mg/g) + (150 mg) Creme vaginal + 3 Óvulos vaginais, que não é 

sujeito a receita médica, sendo que a associação de creme vaginal com óvulos vaginais seria 

vantajosa naquela situação, mas que era imprescindível a consulta de um ginecologista que 

pudesse encaminhar o caso. 

Infelizmente a utente é uma cliente pouco assídua da farmácia da liga,  o que não permitiu o 

seguimento do caso, contudo, passado quase 1 mês, tive contato com a utente, sendo que ela 

me explicou que aquilo que ela achava tratar-se de uma candidíase vaginal, era na verdade um 

crescimento exacerbado de Bacilos de Dordelein, microrganismos comensais da flora vaginal e 

que provavelmente a situação se deveu aos duches vaginais. Informou-me ainda que tinha 

deixado a prática por aconselhamento do ginecologista. 
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2.5. Papel do farmacêutico e da farmácia 

O papel do farmacêutico nesta situação deve ser de constante alerta e de colocar questões 

pertinentes à utente, uma vez que muitas utentes, apesar de fazerem o diagnóstico certo, não 

fazem o tratamento adequado, como exemplificado no caso 1. Ou então fazem o diagnóstico 

errado e por sua vez um tratamento não indicado na situação, como no caso 2. Além disso, o 

farmacêutico deve procurar fazer sempre referencia às medidas não farmacológicas, uma vez 

que a coisa mais importante a seguir ao tratamento de uma infeção, é evitar que ela reapareça.  

Relativamente à farmácia, e por este assunto ainda ser um pouco tabu, deveriam ser 

dinamizadas mais ações que focassem este tipo de patologias, de forma a intervir de forma 

positiva na comunidade e promover a partilha de informação. 

2.6. Conclusão 

Durante o meu estágio, e devido ao meu horário estar mais sujeito a utentes ocasionais, deparei-

me com muitas situações de suspeitas de candidíase vaginal, o que fez com que o estudo mais 

aprofundado desta patologia me permitisse aconselhar de forma mais adequada as utentes que 

procuravam ajuda na farmácia. Infelizmente não tive a oportunidade de fazer um panfleto 

informativo em relação ao assunto, visto que a farmácia já apresenta um elevado número de 

panfletos nos postos de atendimento.  

O estudo deste tema, pela sua particularidade, permitiu-me ter um maior conforto no atendimento 

e no aconselhamento das utentes. Bem como capacidade para abordar determinados assuntos, 

como os duches vaginais, ou a roupa inadequada, de uma forma mais científica e ética, que 

permitiu o estabelecimento de uma maior relação de confiança. 
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3. CASO DE ESTUDO – ÚLCERAS DE PRESSÃO E NUTRIÇÃO 

3.1. Enquadramento 

O utente F é um doente oncológico de 72 anos que esteve internado no hospital várias vezes 

devido à sua condição médica, onde fez tratamento e ultrapassou a fase crítica da doença à 5 

anos. Fez quimioterapia e radioterapia até evolução positiva da doença, mantendo ainda a 

vigilância de ano a ano. Há sensivelmente um ano fez uma cirurgia à bexiga (devido a 

complicações do tratamento anterior) num hospital privado, tendo tido complicações pós 

cirúrgicas de quadro infecioso, o que fez com que prolongasse a sua estadia nos cuidados 

intensivos durante duas semanas. Durante esta estadia no hospital o utente F desenvolveu 2 

úlceras de pressão ao nível dos calcâneos, uma no calcâneo direito e uma no calcâneo 

esquerdo. Estas úlceras desenvolveram-se pelo facto do utente estar acamado sobretudo na 

posição dorsal e não ter muitas hipóteses de reposicionamento, o que levou a uma pressão 

continua sobre os calcâneos, o que por sua vez levou ao desenvolvimento de úlceras de pressão 

de grau avançado. 

Uma vez que a farmácia tem um enfermeiro em part-time no horário das 19h às 24h e aos 

sábados das 13h às 20h, o utente F deslocava-se à farmácia acompanhado da sua esposa com 

frequência de forma a fazer o curativo de ambas as úlceras de pressão.  

Dado que é conhecido que as úlceras de pressão apresentam uma melhor evolução quando 

estão na presença de uma dieta que favoreça a sua regressão, decidi fazer um estudo mais 

aprofundado sobre a relação entre as úlceras de pressão e a alimentação mais adequada neste 

caso, bem como outras medidas não farmacológicas, para que pudesse aconselhar o utente F. 

3.2. Desenvolvimento  

 3.2.1. Definição  

A úlcera de pressão é uma lesão localizada na pele, bem como na mucosa subjacente, que pode 

ser causada devido a diversos factores, nomeadamente pressão, fricção, torção, deslizamento e 

até uma combinação destes. As úlceras de pressão podem ser colocadas em diferentes 

categorias, como definido na Tabela 4 [44]. 
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Tabela 4. Classificação das úlceras de pressão e respetiva definição [44]. 

Classificação Definição 

Estadio 1 Identifica-se como um eritema não branqueável de pele intacta. Alguns 
indicadores, como por exemplo, descoloração da pele, calor, edema e 
dureza podem estar presentes.  

Estadio 2 Identifica-se pela perda parcial da pele que envolve a epiderme, a 
derme ou ambas as camadas. A úlcera apresenta-se relativamente 
superficial e com uma abrasão.  

Estadio 3 Apresenta perda da espessura total da pele, sendo que pode incluir 
lesões e ainda necrose do tecido subcutâneo.  

Estadio 4 Apresenta-se como uma destruição extensa, necrose dos tecidos ou 
ainda lesão muscular, óssea ou das estruturas de apoio com ou sem 
perda da espessura total da pele.  

  

 3.2.2. Tratamento da ferida  

O tratamento das úlceras de pressão envolve o desbridamento da ferida, que por sua vez é 

definido como a remoção efetiva do tecido desvitalizador da úlcera. A necessidade de remoção 

relaciona-se com a intenção de extrair o meio favorável à infeção, facilitar a cicatrização e ainda 

permitir avaliar a profundidade da ferida. A remoção do tecido desvitalizado das úlceras de 

pressão deve ser adequado às condições do utente e de acordo com os objetivos do mesmo.  

Quando for efectuada a limpeza, a ferida deve estar desimpedida e deve ser limpa com soro 

fisiológico ou água potável corrente. No desempenho deste processo, deve ser aplicada uma 

força mínima, ou a menor força mecânica possível. Deve ser descartado o uso de antissépticos a 

não ser que seja indicado quando a carga bacteriana necessita de controlo.  

Relativamente a pensos, é indicado que se utilize um penso que mantenha um ambiente húmido 

na interface ferida/penso, pelo que se devem determinar as condições da ferida antes de se 

estabelecer o penso e protocolo indicado. Referidas condições, nomeadamente o estadio, o leito 

da ferida, a evolução da infeção, o exsudado da ferida, presença de dor, pele circundante 

afetada e localização devem ser consideradas, bem como as preferências do doente. A duração 

do curativo com o penso tem a uma duração considerada clinicamente adequada, de acordo com 

as instruções do fabricante [44, 45]. 

No caso do utente F o tratamento foi realizado pelo enfermeiro na farmácia. Relativamente ao 

calcâneo direito (tecido necrosado, exsudado em abundância e cheiro fétido): 

- Lavagem com soro fisiológico/PRONTOSAN® - o soro fisiológico permite a limpeza 

da ferida e o PRONTOSAN®, como solução de irrigação, permite a irrigação da ferida, 

prevenindo a formação de biofilme e ajudando também na limpeza da ferida; 
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- Aplicação de MEPILEX® - o MEPILEX® é um penso de espuma revestido com um 

silicone macio que permite o ambiente húmido na ferida; 

- Penso de proteção impermeável – este penso é um penso impermeável regular  

que permite a proteção da ferida, bem como facilita situações do quotidiano como os 

hábitos diários de higiene. 

E relativamente ao calcâneo esquerdo (ferida com tecido de fibrina na área circundante e tecido 

de granulação ao centro, sem exsudado e sem cheiro característico): 

- Lavagem com soro fisiológico/PRONTOSAN®; 

- Aplicação de AQUACEL AG® - o AQUACEL AG® é um penso de hidrofibra, estéril, 

macio não entrelaçado, composto por fibras de carboximetilcelulose sódica; 

- Ligadura de proteção – evita a exposição direta do AQUACEL AG®. 

 3.2.3. Medidas não farmacológicas  

3.2.3.1. Nutrição 
Além dos conselhos habituais de nutrição, como uma dieta variada e regular, existem outros 

conselhos que se revelaram relevantes em diversos estudos sobre evolução de úlceras de 

pressão. Algumas dessas medidas nutricionais são [46]: 

- Ingestão de alimentos ricos em Vitamina C - a vitamina C apresenta muitos papéis 

na formação de novo tecido e na cicatrização de feridas. Alimentos ricos em vitamina 

C são por exemplo: frutos cítricos, kiwi, vegetais como brócolos e pimentos, sumo de 

frutas, tomates, frutos na forma de bagas e morangos, entre outros. 

- Ingestão de alimentos ricos em Zinco – o zinco promove a cicatrização de feridas e 

proporciona uma evolução mais rápida das mesmas. Alimentos ricos em zinco são 

por exemplo: carne vermelha, cereais não refinados, leite e produtos lácteos, ovos, 

vegetais de folhas verdes, feijões, entre outros. 

- Ingestão de alimentos ricos em proteínas – as proteínas são essenciais na 

formação de novo tecido. Desta forma devem-se incluir alimentos ricos em proteínas 

na dieta, principalmente a partir de uma certa idade, estes produtos podem ser mais 

relevantes: carne, peixe, queijo, ovos, feijão, sementes e lentilhas.  

- Ingestão de alimentos ricos em Ferro – o ferro é essencial de forma a prevenir uma 

anemia por deficiência de ferro, uma vez que no estado de anemia os tecidos não 

conseguem receber oxigénio de forma normal. Alimentos ricos em ferro são por 

exemplo: carne vermelha, fígado e vísceras, carne de aves, vegetais de folha verde, 

frutos secos e cereais fortificados com ferro. A ingestão concomitante de alimentos 

com ferro e por exemplo bebidas com vitamina C, potencia a absorção de ferro. 
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Contudo a ingestão desses mesmos alimentos com chá ou outros produtos ricos em 

flavonoides diminui a absorção de ferro.  

- Ingestão de fluídos – a pele desidratada torna-se menos elástica, frágil e susceptível 

a feridas. É aconselhado beber pelo menos 6-8 copos (cerca de 1,5 litros) de água ou 

outros fluídos por dia. 

- Multivitamínicos ou suplementos alimentares – caso a ingestão de alimentos ricos 

nos nutrientes anteriormente referidos não seja adequada ou seja insuficiente, é 

recomendado a toma de multivitamínicos ricos nos nutrientes referidos. 

 3.2.3.2. Outras medidas não farmacológicas  

Doentes com úlceras de pressão tendem a ficar mais tempo imobilizados o que por sua vez pode 

agravar o estado das úlceras de pressão, e por isso é recomendando o movimento frequente do 

utente, e se possível, exercício físico adequado. 

A má circulação é também um dos fatores que pode levar a um agravamento das úlceras de 

pressão, pelo que se deve promover o aumento da circulação sanguínea, nomeadamente com 

exercícios regulares e posições adequadas. Outras atividades que se podem realizar são por 

exemplo banhos de imersão de água morna a quente, que promovem o relaxamento dos 

músculos e melhoram a circulação e também massagens nas zonas mais afetadas. 

No caso específico do utente F, devido à localização das úlceras de pressão em ambos os 

calcanhares, a locomoção ficou reduzida, e se o utente não for incentivado a mover-se pode ficar 

por vezes bastante tempo imóvel, aumentando a morbilidade da patologia. 

Outros fatores importantes a ter em consideração são as condições psicológicas, mentais e 

sociais do utente, uma vez que a patologia, em adição com outras doenças pré-existentes pode 

desencadear algum transtorno e até algum isolamento do próprio utente, o que piora o 

prognóstico da patologia. Desta forma deve-se promover o contato social e familiar, atividades 

lúdicas e culturais, entre outros [46]. 

3.3. Papel do farmacêutico e da farmácia 

A Farmácia da Liga é uma farmácia que tende a marcar pela diferença, a presença de um 

gabinete de enfermagem em horário pós-laboral é exemplo disso. Apesar de não existir uma 

correlação direta entre os utentes que frequentam o gabinete de enfermagem e a farmácia, por 

este estar mais associado à área da Clínica da Liga, eu acredito que os mesmo devem ser 

acompanhados pelos farmacêuticos tal como eu acompanhei as visitas dos utente F. 
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O acompanhamento por parte do farmacêutico juntamente com o enfermeiro promovem a 

colaboração interprofissional e podem revelar-se uma mais valia para os utentes e levar ao 

aumento da qualidade dos serviços de saúde prestados naquele local de saúde. 

O farmacêutico pode e deve acompanhar casos como este e sugerir medidas farmacológicas, 

como por exemplo no caso de dor, e medidas não farmacológicas como as que foram referidas 

em cima, uma vez que melhor conhece a medicação que o utente está a fazer, e muitas vezes 

ele próprio é capaz de fazer uma avaliação dos problemas que afetam o utente. 

3.4. Conclusão 

Durante o desenvolvimento deste caso de estudo as úlceras de pressão do Utente F evoluíram 

positivamente, tendo a úlcera do calcâneo direito evoluído de forma mais rápida que a do 

calcâneo esquerdo. Contudo, não é possível verificar os benefícios diretos do aconselhamento 

de medidas não farmacológicas prestado ao utente F e à esposa, que é a sua cuidadora, uma 

vez que a evolução positiva da úlcera de pressão tem diversos fatores associados, inclusive o 

trabalho cuidado desenvolvido pelo enfermeiro da Farmácia da Liga. Infelizmente, nas últimas 

semanas do meu estágio, o utente F efetuou várias visitas ao hospital e devido ao agravamento 

de outras patologias, deixou de frequentar tanto o espaço exterior e por sua vez a farmácia, 

tendo sido mais difícil acompanhar o caso. 

Além da preocupação com a alimentação do utente F, tanto da minha parte como da parte do 

enfermeiro, houve também uma grande preocupação com a saúde mental do utente, uma vez 

que notamos uma decadência rápida das faculdades do utente F, da qual nunca chegamos a 

perceber etiologia, sendo que não podemos ajudar tanto como gostaríamos e apenas 

apresentando algumas medidas não farmacológicas. 

Apesar de tudo, faço um balanço positivo do desenvolvimento deste trabalho, que acredito ter 

sido benéfico para o utente F. E ainda se revelou uma mais valia para a minha prática na 

farmácia, uma vez que me levou a conhecer mais sobre pensos e soluções de lavagem. 
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ANEXOS 

Anexo A – Boletim de análise de matéria prima (Álcool etílico 96%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B – Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados (Minoxidil 5%). 
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Anexo C – Rotulagem e acondicionamento de medicamento manipulados.  À esquerda Vaselina 

salicilada a 10% e à direita Minoxidil 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D – Ficha da Cálculo do PVP (Minoxidil 5 %) 
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Anexo E – Encomenda “diária” 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F – Dispensa Semanal de Medicamentos (DSM). À direita visto de frente (sem acesso 

aos medicamentos) e à direita, visto de trás, com acesso aos medicamentos através do 

rompimento dos alvéolos. 
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Anexo G – Panfleto informativo sobre o tema “Hipertensão arterial”. Em cima, a parte externa do 
panfleto e em baixo parte externa do panfleto. 
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INTRODUCTION 

 

From the 12th of January until the 10th of April of 2015 we embraced a new 

adventure in Cluj Napoca, Romania. We accepted this challenge with an open 

spirit and enthusiasm! 

In this document we will share and report all the knowledge obtained on the 

activities we did during 3 months, regarding the internship in The Oncology 

Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuţă”. Also some more specific matters regarding 

the Romanian reality in which concern about healthcare and also the ethical 

values of the profession. 

This was an opportunity to apply what we have learned during five years of 

studies, to the professional world and to the specific areas of the profession, 

more specifically to the oncologic area. 
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1. THE ONCOLOGY INSTITUTE “PROF. DR. ION CHIRICUŢĂ” 
 

The Oncology Institute at Cluj-Napoca has its existence thanks to Professor 

Iuliu Moldovan, whom in 1929 founded the place. It was one of the first unities 

in Europe working in the area of the oncology pathologies. Even nowadays it 

represents one of the most important therapy’s center in Romania, with 

patients from all over the country and also from other surrounding countries, 

such as Ukraine and Serbia [1]. 

The name of the institute is related with Professor Doctor Ion Chiricuţă, who 

took the lead from 1958 and started the process of modernization, mainly 

supported in three essential pillars: collaboration between different health 

professionals, continuous research in cancer studies and connection between 

the professional and the educational areas. Those are the reasons why 

nowadays the Institute provides preventive, curative and palliative medical 

services in the oncologic field and, at the same time, carries on several 

activities in education and research [1]. 

On the Hospital is possible to find six main clinical sections: intensive care 

unit, surgery department, medical oncology department, hematology 

department, oncopediatrics department and radiotherapy department. Also, 

there are six different laboratories (medical analysis, radiology and medical 

imaging, nuclear medicine, anatomical pathology, functional genomics, 

proteomics and experimental pathology and radiotherapy, tumor and 

radiobiology) and an epidemiology and biostatistics department [1]. Not 

forgetting, of course, the pharmacy where all the drugs prescribed are 

dispensed and prepared. 

During our internship in the pharmacy of the Institute, we had the opportunity 

to learn about the work that is developed in the pharmacy, more specifically 

on two care unities: chemotherapy and hematology. 

 

 

 
 



3 
 

2. THE ROMANIAN HEALTH SYSTEM 
 

Since the revolution of 1989, Romania has been through a period of major 

changes in the health sector. The health status of Romania is considered to 

be poor compared with other European countries, this fact is verified by: 

average life expectancy six years shorter than the average life expectancy in 

EU; and infant and maternal mortality among the biggest in the European 

region [2]. 

The previous centralized tax-based system was transformed in a 

decentralized and pluralistic social health insurance system. This system is 

administrated and regulated by the National Health Insurance Fund and it’s 

characterized by contractual relationships between purchasers, the health 

insurance funds and the healthcare providers. The benefits package and the 

conditions for service are established in a contract between the parts. Along 

the years the payment for the services is shifting from funding based to input 

costs: primary care services are paid by a mix of a budget (85%) and a fee for 

the service (15%); acute care services also are paid by a mix, in this case of 

case-based payment and fee for service; long-term care services are paid 

mostly through budgets [2]. 

The mandatory health insurance scheme covers almost the whole population. 

Some categories are exempt from insurance contributions, such as: 

unemployed, people doing military service or in penitentiaries, people with 

sickness or maternity leave, people entitled to social security benefits, 

children under 18 years, people aged 18–26 years enrolled in any form of 

education, family members of an insured person, people persecuted by the 

communist regime or declared heroes in 1989 Revolution and war veterans.  

Taxes continue to be an important contribution mechanism to finance health 

care as the state budget retains responsibility for funding public health 

services, capital investments, preventive activities and some treatments under 

the national health programs [3]. 

The reference price system is established, in which patients pay the 

difference between the actual and the reference price of drugs prescribed in 
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ambulatory services. There are two lists of drugs where co-insurance is 

required (a percentage of the reference price): one with 10% co-payment 

covering most effective, inexpensive and generic drugs; and a second with 

50% co-payment including mainly brand drugs along with more expensive 

generics. The cost-sharing arrangements were explicitly introduced to 

encourage the use of generics and to contain drug related costs. Drugs 

essential to patients suffering from certain diseases considered public health 

problems (such as tuberculosis, diabetes, and HIV/AIDS) are free of any cost, 

being fully covered by the health insurance fund [2]. 

 

 

3. THE PHARMACY: STRUCTURE AND ORGANIZATION 

 

The Oncology Institute’s pharmacy is located on a small building apart from 

the main building where the hospital is located. The space organization of the 

pharmacy can be divided in different sections: 

• Main storage – equipped with refrigerators to maintain some of the 

drugs at cold conservation temperature (2-8ºC); 

• Financial area – where happens the register of all of the money flux of 

drugs between the pharmacy and the different industries, and budget 

spend in each treatment. Here is also the place that deals with the 

insurance matters. 

• Locker and break room; 

• Chief Pharmacist’s Office; 

• Bathroom; 

• Magistral preparations’ area – place where occurs the preparation of 

ointments, creams, powders and other formulas used in the hospital, 

which will be described on the chapter 6.1. “Magistral Preparations”; 

• Cytostatic validation area – collection of the prescriptions from the 

hospital, validation it and indication of the quantity of drugs dispensed, 

and also the record of movements between the hospital and the 
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pharmacy. In this place is where the pharmacist solves the eventual 

problems related with incorrect prescription; 

• Cytostatic module area – with storage for the most used cytostatic, the 

flux laminar camera and a room for the preparation of cytostatic for 

administration. 

The collaborator’s team is formed by people who are interconnected with each 

other and distributed according to the next list: 

• Chief Pharmacist; 

• Pharmacists; 

• Technicians working on the cytostatic manipulation; 

• One technician working on the management area; 

• Technicians and a pharmacist working on the financial area; 

• One technician working on the Magistral preparations’ area. 

Despite everyone having their own position, it was evident that the team had 

the capacity to fill the human resources gaps that would appear when some 

issue extends the responsibility of a specific person. 

It was also quite evident the delay of the technological development compared 

to other countries in the European Union, which seems to affect not only this 

hospital, but the entire country. This fact allowed us to contact with a different 

reality, where despite of all the set backs, the collaborators always find a way 

to their job as effective as possible. Thus, this reality is changing fast, and the 

Chief Pharmacist is making plans for the pharmacy growing and improvement 

of its facilities, not forgetting more sophisticated equipment. 

 

4. GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF CANCER PACIENTS 
 

Despite of the prescription being done by the physicians, it’s important that 

the pharmacist has the knowledge for the development of the activity in the 

institute. Because of that our supervisor made sure that we would have basic 

information in order to be able to work in pharmacy’s team.  
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One of the most important knowledge is based on how the decision of choice 

of a treatment is made. The decision of choice of a treatment for cancer has 

the following rules [4]: 

• Don’t ever start treatment without an histological diagnosis; 

• Proceed to exact staging of the patient; 

• Presentation of a multimodal therapeutic procedure; 

• Each decision will be made with spirit of compassion and will 

respect the patient's quality of life; 

• In the initial treatment must be administered maximum doses. 

 

4.1. Oncological disease treatment categories 
 

As pharmacists, it’s very important to know that the oncologic treatment can 

be divided in categories, since the pharmacy has different protocols for 

different categories. Having this in mind, the oncologic treatment can be dived 

accordingly to its category: 

• Loco-regional: surgery and radiation – which are not dispensed by the 

pharmacy, but still go under a pharmacist supervision: 

• Systemic chemotherapy (intravenous and oral) – the pharmacy 

presents a process for oral chemotherapy and for intravenous therapy, 

separately; 

• Hormone therapy – this type of therapy is more applied to hormone 

dependent cancers and also goes under the pharmacist supervision. 

 

4.2. Scheme chemotherapy 
 

The schemes of chemotherapy and its validation was the area where we 

spent most of our time, thus the area in which we gained more knowledge. 

For the validation is very important to have at least basic knowledge about 

how a scheme should work. Some of the rules to have in mind are [4]: 

• Don’t make any chemotherapy scheme changes without having to first 

blood count, creatinine value and possibly liver samples; 
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• The protocol of chemotherapy is constituted by one or more associated 

cytotoxic drugs with proved effectiveness; 

• Clearly states the drug doses used, number of days of a cycle of 

treatment (21 days or 28 days) and the day of drug administration; 

• Doses in mg/mp. 

 

4.3. Choosing a chemotherapy protocol 

 

After knowing about the schemes is important to understand how to built a 

protocol based on the drugs and other characteristics described before. A 

chemotherapy protocol must follow the following principles [4]: 

• Choose agents that are most active in monotherapy; 

• Agents with different mechanisms of action in order to achieve additive 

effects on the tumor; 

• Different toxicities to allow optimal dose combination; 

• Administration as in the scheme, optimal doses and time interval; 

• Chemotherapy is associated with different resistance mechanisms. 

 

 

5. CLASSIFICATION OF CYTOSTATICS 

 

For a pharmacist is very important to know the drugs available in the 

pharmacy. In our case anticancer drugs where our field, and because of that 

we got to do some research regarding them. We can refer to them as 

chemicals that disrupt the cell cycle active tumor, thus stopping the growth of 

malignant cells, that can be separated in the following groups[4]: 

 

• Alkylating agents (cyclophosphamide, ifosfamide, melphalan); 

• Pseudo alkylating agents (dacarbazine); 

• Cytostatic of vegetable origin (taxol): 

• Action on a spindle (vinca alkaloids, derivates of epipodophyllotoxins 

(etoposide), taxanes); 
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• Camptothecin analogs (irinotecan, topotecan). 

• Antimetabolites 

• Folic acid analogs (methotrexate); 

• Purine analogues (thioguanina, fludarabine, mercaptopurine); 

• Analogue of pyrimidine (cytarabine). 

• Platinum compounds 

• Anticancer antibiotics 

• Various antitumoral agents (asparaginase) 

• Monoclonal antibodies (bevacizumab, trastuzumab, cetuximab) 

 

 

6. ACTIVITIES DEVELOPED DURING THE INTERNSHIP 

 
6.1. Magistral preparations 

 

Like mentioned before, there is a specific area on the pharmacy to prepare 

this type of pharmaceutical products. Its purpose is essentially related with 

patients in the intensive care of the hospital, who need creams, ointments or 

other preparations to help in the process of hydration of the skin or to deal 

with adverse effects of some anticancer drugs. 

Some interesting things were learned during the stage on this part of the 

pharmacy, mainly related with cultural influences. For example, the weighing 

scale used is called Balanta Sibiu, a model produced in the city of Sibiu which 

is considered an important national product. It is not an electronic device and 

so its precision and exactitude are not like the contemporary ones, but it is still 

used, mainly because of traditional reasons and its meaning for the Romanian 

people. 

        Below are described some of the most common preparations 

dispensed almost daily, that we had the opportunity to do. 
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6.1.1. Lipophilic Ointment  
 

In the Lipophilic Ointment, the lanolin promotes de ointment systemic 

absorption of vitamin A, p-Aminobenzoic Acid and Rivanol, which will act on 

cellular differentiation.  

Formulation: 

- p-Aminobenzoic Acid 

- Lanolin 

- Vaseline 

- Rivanol (Ethacridine lactate) 

- Vitamin A 

 

6.1.2. Sodium Bicarbonate Powder 
 

Preparation of small bags with 100 g each, for oral use in patients with topic 

Candida albicans infection. 

 

6.1.3. Petrini’s Paste 
 

Petrini’s Paste is used in open wound and has the purpose of leveraging the 

process of wound healing. 

Formulation: 

- Lanolin 

- Vaseline 

- Zinc Oxide 

- Talc 

- Distilled Water 

- Sodium Tetra borate 

- Glycerin 

 

6.1.4. Mentholated Ointment 
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This preparation is used in the cases of minor aches and pains in the muscles 

and joints.  

Formulation: 

- Menthol 

- Zinc Oxide 

- Talc 

- Glycerin 

- Distilled Water 

 
6.1.5. Rivanol Solution 

 

The Rivanol solution is used for the preparation of other preparations and also 

as an antiseptic. 

 

6.2. Chemo Schemes 

 

This was one of our main tools during most of the time of our internship, and 

because of that we learned very carefully all of the different aspects related to 

these schemes. 

The chemotherapy schemes are designed for each type of cancer and 

adapted to each patient. They’re developed by the doctors of the institute and 

then sent to the pharmacy for approval, which will be described in validation of 

prescription section. 

From January until April it was possible for us to verify and follow the chemo 

schemes evolution of some patients. According to the different weeks of 

treatment, the medical team changes the chemo scheme of the patient, 

adjusting dosages and drugs, always according to the established protocols. 

As we can see in the Figure 1, the chemo scheme is presented in the form of 

a printed scheme that is brought to the pharmacy by the technicians in the 

different wings of the hospital, after a physician prescribes it. These chemo 

schemes present several information that are essential for the validation of 

the prescription, such us: 
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• Patient’s number or NID– allows the search of the digital prescription 

resume and medical assessments of one specific patient; 

• Prescription’s number or Numar_Fisa_Chimioterapie – allows the 

search of the specific prescription in order to be verified and validated; 

• Date of the prescription; 

• Name and surname – used as one of the identification of the patients; 

• Birth date (DataNasterii), age (Ani) and sex; 

• Localization of the oncologic finding – in this case cervix cancer; 

• Physical parameters – height (inaltime), weight (greutate), body 

surface area (supraf.); 

• Creatine clearance (Cr.) – essential for the choice of the treatment, 

since it evaluates the kidney function. Also it allows to see if the 

treatment is affecting in any way the kidney function; 

• Protocol’s designation – in this case “T(175)C(AUC5)”, which translates 

in T-Taxol (paclitaxel) in a dosage of 175 mg/mp (relation between 

quantity and body surface area), and C-Carboplatin in a dosage of 5 

AUC (which is calculated in relation to the body mass and clearance); 

• Date of the beginning (debut) and end (fin) of treatment with this 

specific prescription; 

• Number of the cycle (Ciclul), the duration in days (ZileCiclu) and also 

the date of the next cycle (DataCicluUrmator); 

• Description of cytostatic drugs with date of administration and dosages 

(filed dosage in the protocol (Doza Prot.), calculated dosage (Doza 

Calc.) and prescript dosage (Doza Prescrisa)); 

• Information for the preparation of the cytostatic drugs and also for the 

administration protocol; 

• Stamp and signature of the prescriber. 
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Figure 1. Chemo Scheme, Cervix Cancer. 

 

In this specific scheme we can see that the cycle represents two cytostatic 

drugs to be administrated in a single day, while other protocols present cycles 

that are more extent and need administrations in different days of the same 

drug or different drugs, as represented in the Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Chemo Scheme, Oropharynx Cancer. 
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This second scheme (Figure 2) is prescribed for a cancer in the oropharynx 

area, more specifically in the amygdala. The protocol is called “Cetuximab-

intretinere”, which means, maintenance of Cetuximab. These type of protocols 

request much more time from the patient and are also much more aggressive. 

The most common localizations of cancers that appear in the pharmacy for 

treatment with cytostatic are breast cancer and lung cancer (including trachea 

and bronchia), which are also the most common types of cancer in Romania 

(annex A)[5]. 

The effective validation of the chemo schemes is very important since the 

cytostatic drugs need to be prepared and administrated in the same day as 

the prescription arrives to the pharmacy. 

 

6.3. Cytostatic prescription validation 
 

During 3 months, the validation of prescriptions was our major function in the 

institute, which was always under the supervision of the pharmacist 

responsible for the cytostatic module. Cytostatic can either be administrated 

by IV or per os, either way, its prescription needs to be validated first. After 

the physician prescribes the treatment, this is delivered to the pharmacy. 

 

6.3.1. Regular prescriptions 
 

The process of validation is quite organized. The prescription has to be 

verified in the system used in the pharmacy, which is connected to the one 

used in the hospital area. As shown, the chemo schemes have several 

information and the treatment needs to be checked for mistakes having that 

information in mind, such as contraindications that were not considered (either 

of the drug or the solvent), extent of side effects, usage of concomitant drugs, 

among others. The presence of a pharmacist to determine the existence of 

some mistakes associated to prescriptions is essential and mandatory in the 

institute. During our internship we detected some of these mistakes, for 

example, a patient had to take Avastin® (Bevacizumab) in a dosage of 15 
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mg/kg as prescribed in the first cycle of the treatment, which is not so usual, 

for a colorectal cancer (the guidelines indicate a dosage between 5 mg/kg and 

7,5 mg/kg). After the pharmacist report the case to the medical team, both 

concluded that the localization of the tumor on the system and on the 

prescription was not the correct one. So, the patient had a lung cancer and 

the treatment was prescribed according to the guidelines, in that case. Note 

that this is an error which wouldn’t modify the right dosage to give to the 

patient, but illustrates the work that a pharmacist can do in an oncologic unity: 

to certify that all the patients are following the right treatment schemes and 

cycles, according with the guidelines followed by the hospital. Another 

example is the prescription of a treatment that uses a solvent like “G5%”, 

which means Glucose at 5%, several times we detected some situations 

where this solvent was used in diabetic patients, which can’t happen and calls 

for a substitution of solvent. The pharmacists need to have in mind all the 

factors and also verify the patients’ file, due to some situations like this one. 

After of the validation of the prescription, a label is produced in order to initiate 

the process of cytostatic preparation, as shown in the Figure 3. When a 

cytostatic presents photo degradability, it needs to be put in a black bag, 

because of that, the label needs to me printed 2 times (one for the cytostatic 

and another one for the black bag). This is a very important step, since it 

affects the efficacy of the treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Label of Cytostatic. 
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6.3.1. Pediatric prescriptions 
 

As for pediatric, the process is quite similar, but the prescription is not in the 

system database like in the regular process, so the data has to be inserted in 

the computer. Here the role of the pharmacist is even more important, since 

we are talking about children and the schemes for children are much more 

specific and not explored as much. Due to the not computerization of the 

pediatric prescriptions, the probability o errors is much bigger. The 

prescription is also not in the form of chemo scheme, as shown in the Figure 

4, which means that the data needs to be accessed for more information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4. Label of Pediatric Cytostatic and prescription. 

 
6.4. Cytostatic preparation 

 

The cytostatic area is sub-divided in three parts, like mentioned before: a 

storage for the most used drugs, the flux laminar camera and the room of 

cytostatic preparation. 

The technicians working on the drugs’ manipulation are organized according 

to the patients, the therapeutic scheme and the type of drug to be prepared. 

Their competences are described on the following list: 

•  Print the correspondent labels after checking the prescriptions; 
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•  Select the right drugs from the storage; 

•  Prepare the cytostatic drugs; 

•  Review and verify the process. 

In which concerns the preparation by itself, it is necessary to mention the flux 

laminar camera, while all the room has a horizontal flux, the different 

chambers have vertical flux, according to the European Union rules. 

This is the most important part of the process. First of all, because it is here 

where the drugs are effectively manipulated before the administration into the 

patients. Second of all, because dealing with this type of equipment requires 

responsibility and knowledge about the risk of exposure to anti-cancer drugs, 

there is a list of basic rules of work (written in Romanian) on the wall, as well 

there are signs of danger indicating the probability of exposure to substances 

which may cause side effects. Also the technicians change the schedule of 

preparation of cytostatic, so they can minimize the drug exposure. 

 

6.5. Insurance Verification  
 

In order to receive cytostatic treatment, the patients in the Oncology Institute 

“Prof. Dr. Ion Chiricuţă” need to have a specific insurance. The insurance 

details for medicines were deal within the financial services of the hospital 

pharmacy, however, in specific cases of some drugs that were too expensive, 

there was a double check in the prescriptions validation room. For drugs like 

Avastin®, there was a verification board with the relation of the patients and 

the months they had the insurance for that specific treatment. 

Patients with no insurance in this verification board would be redirected to the 

financial department, where the problem would be dealt with. A lot of times, 

the dealing with this matter was almost instantaneously, due to some not 

updated records in the informatics system. 
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6.6. Stock management 
 

The stock management includes all the activities involving the medicines, 

either cytostatic or others, since they arrive on the hospital until they are 

administrated. The control of the acquisition and use of medicines is very 

important for the pharmacy’s provision. There must be a straight connection 

between the financial area and the medicine dispensing areas. The possible 

existence of a communication gap between those two areas must be sealed 

controlling the stocks, knowing its flux and reporting possible mistakes or 

problems associated. The main goal is the improvement of the economic 

resources management and the optimization of the drugs’ use. 

During the time of our internship we were able to see which drugs were most 

used in the hospital and the effective cost of those. Among cytostatic drugs 

we could find cisplatin, bevacizumab, irinotecan, rituximab and 5-fluorouracil, 

which is consistent with the treatment for the most prevalent types of cancer 

in Romania [5]. We also were informed that the use of antibiotics was very 

high, being a big cut of the overall expenses. The main objectives of the 

pharmacists is to establish a more controlled use of antibiotics and other 

types of medicines in order to improve the rational use of medicines in the 

institute. Of course that this is not depending only on the pharmacists, but 

some steps are being taken. 

To satisfy the dosage required of some treatments with cytostatic, it is 

sometimes necessary to use a number of unities in which the drug quantity 

will be higher than the prescribed one. Having in mind that the cytostatic is 

only prepared with the exact dosage, this means that a part of it is not used. 

This leads to waste and loss, so it’s important to have a good stock 

management in order to monetize this investment. This management has also 

intervention in terms of stock optimization, such as buying drug unities that 

better satisfy the need of the pharmacy. For example, in the beginning of the 

internship the pharmacy did not had unities of 150 mL/g of cisplatin, only 300 

mL/g. After March, these unities started existing in there and after it the 

quantities of non-used cisplatin went down. 
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On the Oncology Institute at Cluj-Napoca a pharmacist is working directly in 

this area. Her place is next to the technicians who are preparing the cytostatic 

drugs. As explained before, she is the real bridge between this section and 

the financial one. So, for her to be working next to the people who deal 

directly with the final product is important in the way that she receives all the 

information about what is missing or what is in excess, for example. 

 

6.7. Day hospital and hematology – preparation of unities 
 

Before resuming the work done about this topic, it is essential to know that 

these two unities are the ones with the highest amount of patients. This 

means highest amount of cytostatic drugs to be prepared. 

In this way, the day hospital and hematology require a different procedure to 

prepare the unities. Because of the high amount of cytostatic drugs to be 

manipulated, the technicians collect the prescriptions and the unities on the 

day before, in order to have time to prepare everything for the next day. This 

is done before lunch, after the medical team finishes the morning rounds. This 

is the moment when they screen their patients’ data and review their 

medication. 

         

6.8. Research of new treatment options  
 

Because this institute is on the top of the edge regarding the area of cancer 

treatment in Romania, the most difficult cases end up in the institute. This 

brings new challenges to the pharmacy, and the pharmacists are requested to 

look for new treatment options, either on cancer research or regarding new 

antimicrobials, or even innovative drugs. For this research, there are some 

official Romanian documents, which have specific guidelines for the 

knowledge of new drugs. 

Despite following all the Romanian rules implicated in this topic, the Oncology 

Institute also searches about what the other Hospitals are doing and which 

results do they have. This may be helpful to understand if the proceedings 
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can affect somehow the final results, and also to search for better ways to 

optimize the work that it is being done. 

One example of a case that we were requested to search for a new treatment 

option was regarding a fungi infection in the lungs and bronchia of a cancer 

patient. In this situation we suggested the use of Amphotericin B, which is not 

commonly available in Romania and is the first line of treatment in this case. 

 

6.9. Clinical trials 
 

Clinical trials are experiments done in clinical research that are designed to 

answer specific questions about biomedical or behavioral interventions, 

including new treatments (such as novel vaccines, drugs, dietary choices, 

dietary supplements, and medical devices)[6]. Clinical trials generate data on 

safety and efficacy. 

The Oncology Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” is considered to be one of the 

leading hospitals in oncology in Romania and because of that they conduct 

several clinical trials in this establishment. These clinical trials have a Protocol 

associated to the specific study where we can find either a new drug or new 

schemes of treatment with several drugs used in association. 

Every time that a new trial begins, all the information has to be reported, and 

from week to week the pharmacist has to communicate the new information 

about the clinical case. This is important for the entity that manages the 

clinical trials in order to understand how the new drugs are acting and to 

compare it between similar cases. Also, it is the best way to avoid some 

ethical problems, promoting a major safety to the patient and also the team 

who is dealing with him.  

In order to develop a specific clinical trial in the institute a specific group of 

patients is selected accordingly to the rules of the entity organizing the clinical 

trial. This entity also stipulates the protocol and the schemes of treatment. For 

each patient is created an archive, which has family and personal history and 

also records from every consultation integrated in the clinical trial. These 

records include electrocardiograms, physical exams, hematologic and 
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biological exams. In cases of biopsy, there’s also a record with the biopsy 

information. After every consultation, the pharmacist responsible for the 

specific clinical trial should submit the data recently acquired to the webpage 

of the clinical trial. 
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FINAL CONSIDERATIONS 
 

One of the biggest problems that we faced was the language barrier. Although 

English was the language of our internship, only two people were able to 

speak English in a very basic level. This fact made us have to learn some 

basic Romanian communication words and sentences, luckily Romanian has 

some resemblances with Portuguese and we were able to keep a basic 

communication with collaborators of the pharmacy. 

During the internship we got in touch with Romanian health system and unlike 

what we thought, is not so behind the Portuguese health system, in fact, is 

evolving pretty fast. For example, the pharmacy where we worked saw its 

plans approved during the time we were there, for augmentation of the 

physical space and also improvement of its equipment.  

We were able to learn a lot about the work in the oncology institute, but also 

about the Romanian people, certain aspects as work ethics and teamwork are 

seen in a much different way than in Portugal, and made us think about our 

own system. 

In the overall was a very good experience, we learned so much inside and 

outside the internship and if we had the opportunity, we would do it all over 

again. 
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ANNEX 
 

Annex A – Statistic data of estimated incidence and mortality of cancer in both 

sexes in Romania[5]. 

 




