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Resumo 
 

O presente relatório de estágio resulta do estágio de três meses realizado na Farmácia 

da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade onde, além de outras atividades, 

explorei de forma aprofundada os seguintes temas: “Alopécia” e “Ostomia: Apoio ao utente 

colostomizado na farmácia comunitária” com o intuito de auxiliar os utentes na 

compreensão destes conteúdos. 

Na primeira parte deste relatório encontram-se descritas as principais atividades 

realizadas na farmácia, bem como vários aspetos relacionados com a sua orgânica. Na 

segunda parte do documento são apresentados os temas anteriormente referidos, sendo 

explicada a estreita relação entre a seleção destes temas e o seu enquadramento na 

conjuntura da farmácia. 
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na farmácia comunitária
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1. Introdução 
No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), o estágio 

curricular em farmácia comunitária (FC) é componente obrigatória e essencial para a 

concretização desta graduação. Constitui uma excelente oportunidade para consolidar e 

aplicar o conhecimento adquirido durante 5 anos de formação académica, mas também 

uma etapa de desenvolvimento de competências técnicas e pessoais. 

O exercício de FC é um complemento indispensável ao sistema de saúde que nos dá, 

a nós farmacêuticos, um acesso privilegiado à população onde temos oportunidade para 

demonstrar a nossa polivalência e excelência de modo a adquirir notoriedade entre a 

sociedade. Este exercício engloba a cedência de medicamentos e produtos de saúde, a 

indicação e aconselhamento, a farmacovigilância, a revisão e acompanhamento da 

terapêutica, a prestação de serviços clínicos como a medição de parâmetros bioquímicos 

ou consultas especializadas, a educação para a saúde e a promoção do uso racional do 

medicamento como princípio transversal ao setor [1]. 

Dadas as reformulações em torno do setor farmacêutico, a farmácia contemporânea só 

persiste se os seus serviços estiverem aliados a um plano de ação estratégico baseado 

num programa contínuo de revisão de necessidades, a um sólido órgão de gestão, a uma 

forte componente de marketing e à adopção de uma posição competitiva no mercado. 

Posto isto, relativamente ao meu estágio curricular propriamente dito, este iniciou-se 

num hospital central em Londres onde contactei com a realidade de farmácia hospitalar no 

estrangeiro durante 14 semanas. A etapa final do mestrado ocorreu em Portugal, na 

Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade (FT) durante os meses de 

Março, Abril e Maio. 

No presente relatório proponho-me a descrever de forma sucinta e objetiva a orgânica 

da FC que me acolheu, assim como as atividades realizadas durante o estágio, essenciais 

para o meu desenvolvimento enquanto farmacêutico. 

 

2. Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade  
 Enquadramento, localização e utentes 

A FT encontra-se localizada na Rua Heróis e Mártires de Angola, nº 108, junto à estação 

de metro da Trindade, numa localização privilegiada do centro do Porto. O hospital da 

Ordem da Trindade partilha o seu edifício com a farmácia, sendo que inclui um outro 

espaço dedicado exclusivamente à Farmácia Hospitalar que apoia o hospital, enquanto 

que a FC se dirige ao público em geral. Está inserida num contexto urbano, com uma 

enorme e heterogénea afluência de pessoas. Serve inclusivamente funcionários e 

pacientes do próprio hospital da Ordem da Trindade que, por comodidade, recorrem a esta 

farmácia. Diversos utentes (ou os seus familiares) com patologias crónicas ou em regime 
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de cuidados continuados, particularmente doentes ostomizados ou portadores de feridas 

crónicas, recorrem à farmácia pela sua oferta em dispositivos médicos (DM).  

Normalmente, o atendimento requer alguma celeridade, sendo apenas acompanhado 

de recomendações essenciais, principalmente na primeira hora da manhã, hora de almoço 

e final do dia. Em oposição, a farmácia recebe diariamente alguma população que se dirige 

a nós na procura de aconselhamento, altura em que o tempo disponibilizado é superior. 

 Horário de Funcionamento e recursos humanos 
O horário de funcionamento da farmácia é de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 19:30 

horas e das 09:00 às 13:00 horas aos sábados, salvo quando se encontra de serviço 

durante 24 horas.  A FT integra uma equipa de trabalho que evolui todos os dias tendo por 

base o princípio da entreajuda. Trata-se de uma equipa dedicada aos utentes, tendo como 

propósito satisfazer as suas necessidades, prestando um serviço de qualidade baseado 

no código ético e deontológico, e procurando promover o bem-estar, apoiar e educar para 

a saúde. A equipa que me acompanhou encontra-se representada na Tabela 1: 
Tabela 1. Recursos Humanos da Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade. 

Responsabilidade Funcionário 
Diretora Técnica Dr.ª Emília Moreira 

Farmacêutica Adjunta Dr.ª Susana Lima 
Farmacêutica Substituta Dr.ª Ana Renata Guedes 

Técnicos de Farmácia D. Fátima Lopes |  Sr. Paulo Silva 
Contabilista Sr. Aníbal Glória 

Funcionária administrativa D. Antonieta Peixoto 
Funcionária auxiliar D. Cristina Carvalho 

 

 Espaço físico da Farmácia 
2.3.1. Espaço Físico Exterior 
O espaço físico exterior da FT (Anexo 1) encontra-se marcado pela inscrição do nome 

da farmácia e pela simbólica “cruz verde” luminosa identificativa de uma FC. Apresenta 

duas portas de entrada, uma frontal e uma outra traseira, sendo que esta última é partilhada 

com o hospital e destina-se à entrada de encomendas efetuada pelos distribuidores 

habituais. A entrada principal destina-se à entrada dos utentes e colaboradores da farmácia 

e apresenta informações relativas à identificação da Diretora Técnica (DT), do horário de 

funcionamento da farmácia e do plano de serviço das farmácias mais próximas e da 

existência de livro de reclamações [2]. 

A FT exibe duas montras, cada uma delas voltada para sítios estratégicos e dotados 

de um constante fluxo de pessoas, as quais são remodeladas periodicamente de acordo 

com promoções pontuais e a sazonalidade dos produtos farmacêuticos.  

2.3.2. Espaço Físico Interior 
As instalações da farmácia compreendem as áreas físicas mínimas necessárias à sua 

funcionalidade e segurança respeitando as normas inscritas no Decreto-Lei n.º 307/2007, 

de 31 de agosto [2]. A FT dispõe de duas áreas de atendimento ao público: uma no patamar 
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superior composta por três postos de atendimento e outra no patamar inferior dedicada a 

utentes com mobilidade reduzida. No entanto, esta última não possui posto de atendimento 

eletrónico sendo que os registos e a finalização da venda são efetuados no patamar 

superior. Estas áreas de atendimento são estrategicamente dedicadas à exposição de 

produtos farmacêuticos não sujeitos a receita médica (Anexo 2). 

Por baixo do balcão, encontram-se alguns produtos com maior rotatividade de modo a 

facilitar a celeridade do atendimento. A área que se encontra no lado interno ao balcão, 

sobre a forma de armários, agrupa medicamentos que fazem parte do stock ativo da 

farmácia divididos segundo a sua forma farmacêutica e ordem alfabética do seu nome 

comercial ou por denominação comum internacional (DCI).  

Além da área principal designada para atendimento ao público, a farmácia apresenta 

no seu primeiro piso um gabinete de atendimento personalizado para medição da tensão 

arterial (TA) e dos parâmetros bioquímicos: glicémia, colesterol total (CT), triglicerídeos 

(TG) e o gabinete da DT. Apresenta uma zona de receção de encomendas, áreas de 

armazém e laboratório no seu piso inferior. As áreas de armazém permitem o 

armazenamento de medicamentos (excedentes ou não) e uma elevada quantidade e 

diversidade de dispositivos médicos (DM) que a FT oferece. Dispõe-se ainda de um 

frigorífico com controlo de temperatura para o armazenamento de medicamentos de 

conservação a frio. Ambos os níveis se encontram equipados com instalações sanitárias.  

 Biblioteca e fontes de informação 
No meu primeiro contacto com a farmácia, fui prioritariamente apresentada à sua 

biblioteca na qual constam publicações essenciais à prática farmacêutica como a 

Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, 

Martindale, Formulário Galénico Português, entre outras publicações. Posto isto, o meu 

estágio curricular iniciou-se pela análise, conferência e separação de receituário por lotes 

e arquivos. Durante este processo, aproveitei para consultar estas publicações estudando 

substâncias ativas e posologias prescritas, nomes comerciais de diversas formas 

farmacêuticas e pontos essenciais a focar no aconselhamento associado às mesmas. 

Para além desta biblioteca, ao longo do estágio ocorreu a necessidade de aceder à 

plataforma infomed através do site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I. P. (INFARMED), que apresenta informação acreditada sobre medicamentos, útil 

para consultar a disponibilidade dos medicamentos e as suas diferentes apresentações no 

mercado. Além do INFARMED, existe ainda o Centro de Informação do Medicamento e 

bases de dados criadas ou recomendadas pela Ordem dos Farmacêuticos e pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) que complementam os nossos recursos. 
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Dado o processo de aprendizagem e formação contínua em que eu em conjunto com 

os outros farmacêuticos nos encontramos e tendo em conta as constantes mudanças no 

setor é imperativo saber onde e como aceder a informação de qualidade.  

 Sistema Informático 
Todos os computadores que servem a FT têm instalado o programa SIFARMA 2000®, 

utilizado tanto na realização e receção de encomendas, gestão de stocks e sistematização 

dos seus níveis, no controlo de prazos de validade dos produtos, marcação de preços, 

processamento do receituário, regularização de notas de crédito ou devoluções. 

Tendo em conta que grande parte do meu estágio se focou no atendimento ao público, 

o programa rapidamente se revelou útil nesse exercício nomeadamente na dispensa de 

medicamentos, sujeitos e não sujeitos a receita médica, ao abrigo dos diferentes regimes 

de comparticipação quando aplicável, de forma rápida, célere, mas em segurança dado 

que o sistema minimiza a probabilidade de ocorrência de erros humanos durante o 

processo. Além disso, dá-nos a opção de executar vendas suspensas ou a crédito, criar, 

atualizar e consultar fichas de utentes e de produtos. O sistema também facilita o rápido 

acesso a informação científica e técnica como a composição qualitativa e quantitativa, a 

posologia, as indicações terapêuticas, reações adversas e contraindicações marcadas por 

ordem de severidade e eventuais interações medicamentosas. 

Como me foi apresentado pela DT, o SIFARMA 2000® é também utilizado para o 

rastreio de todos os movimentos, fecho dos lotes do receituário e no controlo da caixa da 

farmácia, servindo como ferramenta para a deteção e verificação de incoerências.  

Tal como a qualquer utilizador, na segunda semana de estágio, foi-me dado um código 

individual e uma palavra passe de acesso ao programa. 

 
3. Gestão, Aprovisionamento e Encomendas 

 Gestão de stocks  
O processo de gestão económica de stocks deve ter como propósito suprir as 

necessidades dos doentes, além de garantir a sustentabilidade da economia da farmácia 

[1]. A meu ver, a oferta imediata de produtos tendo em vista o aproveitamento de todas as 

oportunidades de negócio é essencial para a sua subsistência financeira, e, portanto, 

devem ser armazenadas quantidades económicas de produtos que tenham em conta a 

incerteza da procura, mas garantindo sempre a satisfação da mesma, promovendo a 

fidelização de utentes e prevenindo ruturas de stocks indesejadas ou acumulação, a qual 

aumenta a probabilidade de vencimento dos prazos de validade, o prejuízo e o desperdício.  

Tal envolve uma revisão cuidada da rotatividade dos produtos e flutuações nas suas 

vendas considerando sempre o fator sazonalidade e a influência das sucessivas 

campanhas publicitárias, a disponibilidade e condições de pagamento dos fornecedores, 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 5 

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

profissionais de saúde próximos. Este último ponto torna-se importante no contexto da FT 

que se encontra na mesma linha vertical que o Hospital da Ordem da Trindade.  

Como pude verificar, o processo encontra-se facilitado com o SIFARMA 2000® pois 

este permite estudar as vendas dos produtos e avaliar a quantidade económica de cada 

um, prever a sua rotatividade e tomar decisões no momento da realização de encomendas. 

É uma ferramenta que previne esquecimentos e ruturas de stock uma vez que, 

definindo-se uma quantidade fixa mínima para determinado produto, o sistema denuncia o 

atingimento desse nível sobre a forma de uma proposta de pré-encomenda. 

 Encomendas e aprovisionamento 
3.2.2. Realização de encomendas e critérios de aquisição 
A aquisição de medicamentos e produtos de saúde pela FT ocorre através de 

encomendas a armazenistas ou diretamente aos laboratórios, de acordo com as condições 

estabelecidas com a farmácia. Na FT, a DT é a principal responsável pela gestão deste 

processo.  No entanto, todos os colaboradores poderiam, durante o atendimento ao público 

e perante a falta de determinado produto, realizar uma encomenda unitária à OCP Portugal 

via telefone através do nome ou do código do produto. Durante a chamada telefónica o 

número de cliente associado à farmácia, diferente para cada fornecedor, é referido. Em 

situações em que o utente tem menor urgência no produto, é possível forçar uma 

encomenda para que o produto caia na lista de ‘Faltas’ do SIFARMA 2000®. Ao forçar a 

encomenda de um produto é importante verificar se este não se encontra marcado como 

esgotado, para que não seja automaticamente direcionado para a listagem desta categoria, 

detalhe este do qual só me apercebi por indicação da DT. Se detetarmos a procura de 

determinado produto sem encomenda regular ou se o produto não existir na farmácia, 

podemos editar a sua ficha ou criar uma nova, respetivamente, e definir um stock mínimo 

e máximo para que tal se passe a expressar na pré-encomenda. 

Cabe à DT analisar as pré-encomendas propostas pelo sistema e determinar a 

necessidade real de cada produto.  

A OCP é o armazenista ao qual a FT recorre para as encomendas regulares, realizadas 

duas vezes por dia de forma a repor o stock habitual. Todas as encomendas feitas até às 

10 horas serão entregues ao meio dia do próprio dia ao passo que as encomendas a partir 

das 13:30h serão recebidas no dia seguinte. Relativamente aos dermocosméticos e à 

maioria dos DM e suplementos alimentares, a sua encomenda é feita por contato direto 

aos laboratórios ou durante as visitas dos delegados de informação médica. As matérias-

primas e materiais de embalagem e acondicionamento necessárias à atividade de 

manipulação exercida na FT são feitas através de distribuidores especializados.  

Durante o meu período de estágio, observei a análise de várias encomendas, o que me 
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permitiu desenvolver competências ao nível da gestão de stocks. À medida que, com o 

meu trabalho diário, conheci a rotatividade dos produtos, pude avaliar qual a melhor forma 

de suprir as necessidades de cada utente perante situações de inexistência de 

determinado artigo na farmácia. Realizei por inúmeras vezes pequenas encomendas por 

telefone à OCP Portugal, responsabilizando-me por contactar o utente acerca da chegada 

do produto. Relativamente aos artigos de pedido direto ao laboratório, tentava 

primeiramente avaliar a sua disponibilidade através da OCP, uma vez que normalmente os 

laboratórios exigem número mínimo de items por encomenda o que por vezes dificulta a 

solicitação de itens mais urgentes.  

3.2.3. Receção, conferência e armazenamento de encomendas 
O processo de receção de encomendas inicia-se quando estas são entregues na 

farmácia, em contentores de plástico ou cartão, devidamente identificados com o nome da 

farmácia e um código interno do fornecedor, acompanhados por uma fatura em duplicado 

ou guia de remessa. Os produtos que exigem refrigeração são enviados em contentores 

térmicos adequados e a sua receção e armazenamento é prioritária. 

Para rececionar uma encomenda recorre-se à funcionalidade “Receção de 

encomendas” no SIFARMA 2000® e seleciona-se a respetiva encomenda associada a 

determinado distribuidor sendo que esta é importada após a introdução do número de 

referência da fatura. Digita-se o valor total faturado indicado na última página da fatura e 

nesta fase inicia-se a receção de cada produto através da leitura ótica do Código Nacional 

do Produto (CNP) indicado na fatura ou procede-se ao registo manual do mesmo. Durante 

este processo, indica-se o número de unidades recebidas; atualizam-se os prazos de 

validade no sistema se o prazo marcado no produto for inferior ao registado ou se o stock 

prévio estiver a zero; verifica-se o preço de venda ao público (PVP) e o preço de venda à 

farmácia (PVF) cujos valores no sistema e na fatura têm de ser coincidentes para que no 

final o valor contabilizado seja o correspondente ao indicado na fatura (inicialmente 

introduzido). 

Cada colaborador tem a sua metodologia para rececionar encomendas, avaliando se 

os produtos recebidos coincidem com o que foi pedido e se a sua integridade e condições 

de conservação se encontram respeitadas. Caso sejam detetadas incongruências, repete-

se a verificação, e só depois se imprimem as etiquetas para marcação dos produtos sem 

PVP definido. Se essas inconformidades se mantiverem procede-se a uma reclamação 

podendo o fornecedor enviar uma nota de crédito ou emitir uma nota de devolução 

consoante a situação. Para finalizar, é impresso o documento “Entrega da Encomenda” no 

verso do duplicado da fatura, sendo o original e o duplicado agrafados e arquivados. 

Em caso de chegada de encomendas feitas pelo telefone, o SIFARMA 2000® dá-nos 

a opção de, a partir de “Gestão de Encomendas”, gerar manualmente a encomenda e 
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recepcioná-la de seguida a partir de uma fatura individual. 

No caso específico de medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, o sistema 

informático pede o número de requisição para lhes ser atribuído um número de registo de 

entrada. O guia de requisição original é assinado e carimbado pelo DT e enviado ao 

fornecedor ao passo que o duplicado é arquivado na farmácia, sendo que ambos os 

registos têm de ser conservados durante um período mínimo de três anos. 

Adicionalmente, no caso das encomendas de matérias-primas para manipulação, estas 

terão de ser entregues juntamente com os respetivos boletins de análise indicativos do 

cumprimento das especificações das monografias da FP [3]. 

Durante o estágio, assisti e auxiliei na receção de algumas encomendas de modo a 

poder fazê-lo posteriormente de forma independente e em conformidade com os requisitos 

em vigor, conferindo toda a encomenda pela fatura e pelo SIFARMA 2000®.  

3.2.4. Marcação de Preços 
A obrigatoriedade da indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos foi 

estabelecida pelo Decreto-Lei nº 25/2011 [4]. Posto isto, tem-se que o PVP de um 

medicamento sujeito a receita médica (MSRM) e MNSRM é composto pelo preço de venda 

ao armazenista (PVA); margem de comercialização do distribuidor grossista; margem de 

comercialização do retalhista; taxa sobre a comercialização de medicamentos e IVA [5].  

Os produtos de venda livre que não apresentam PVP prévio na sua cartonagem devem 

ser marcados no ato de receção das encomendas e esse preço é estabelecido conforme 

o PVF associado, a margem de lucro da farmácia e o respetivo Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) (6% ou 23%). 

Está ainda definido que podem ser praticados descontos em todo o circuito do 

medicamento sobre a parte do preço não comparticipada [5] . No final, deve garantir-se 

que todos os produtos equivalentes estão marcados com o mesmo PVP.  

Este processo permitiu-me conhecer as margens de lucro passíveis de serem 

praticadas sobre o PA entre as diferentes classes de produtos de saúde de venda livre: 

MNSRM, ortopedia e veterinária, leites e papas e dermocosmética, sendo que é com a 

comercialização destes produtos que a farmácia se torna economicamente sustentável. 

 Armazenamento de medicamentos 
Após receção de determinada encomenda, procede-se ao armazenamento organizado 

dos produtos uma vez que a sua qualidade se reflete, por sua vez, sobre a qualidade do 

atendimento ao público.  

No armazém da FT a maioria dos produtos estão armazenados em prateleiras por 

ordem alfabética. Existem medicamentos que requerem condições especiais de 

conservação sendo que no caso de medicamentos de frio o seu acondicionamento é feito 

num frigorífico mantido a temperaturas entre os 2 e os 8ºC. Os medicamentos psicotrópicos 
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e estupefacientes são mantidos à temperatura ambiente num armário fechado. Os DM 

também se encontram em estantes divididos pela finalidade a que se destinam. 

Na área de atendimento ao público, encontram-se todos os produtos que fazem parte 

do stock ativo da farmácia organizados num armário com gavetas e gavetões. Nas gavetas 

encontramos grande parte dos MSRM em formato de comprimidos, cápsulas, colírios, 

pomadas e cremes, mas também alguns MNSRM. Os gavetões estão divididos por 

soluções orais e xaropes; elixires; ampolas bebíveis; carteiras, pós e granulados e produtos 

para uso externo. Existem ainda lineares destinados a produtos de dermocosmética, 

perfumaria, podologia, ortopedia, puericultura, suplementos alimentares, nutrição, 

medicamentos de uso veterinário e produtos de venda livre com caráter sazonal 

posicionados de modo a aumentar a sua visibilidade para o público e um fácil acesso 

durante o ato de venda. Para além de serem organizados por ordem alfabética, dosagens 

e fabricante, independentemente do produto, o prazo de validade é o critério que rege a 

política de armazenamento. Tudo é armazenado de acordo com os princípios First-in/First-

out (FIFO) e First-expire/First out (FEFO), para que sejam prioritariamente dispensados os 

produtos mais antigos e com o prazo de validade mais curto, respetivamente. 

Foi indispensável iniciar o estágio pelo armazenamento de encomendas e reposição de 

stocks pois apenas desta forma foi possível conhecer a localização dos produtos, fazer a 

associação entre a DCI dos fármacos e as suas diferentes formas comerciais, entender a 

sua rotatividade e enquadrar-me no ambiente das instalações. 

 Controlo dos Prazos de validade 
A qualidade e eficácia dos produtos de saúde apenas serão garantidas nas condições 

dos ensaios de estabilidade nos quais se inferiu o prazo de validade [6]. 

Assim, mensalmente é feita uma listagem com os produtos cujo prazo de validade 

expira em dois meses para que se proceda à recolha e devolução aos armazenistas e 

laboratórios correspondentes, juntamente com a emissão de uma nota de devolução. 

Existem determinados produtos que têm de ser devolvidos com prazo de validade ainda 

superior a 3-4 meses como é o caso dos produtos ao abrigo do protocolo da Diabetes 

Mellitus. Quando os fornecedores aceitam uma nota de devolução poderão enviar uma 

nota de crédito ou, caso contrário, declara-se uma quebra de produto no stock da farmácia. 

Em determinadas ocasiões, pude auxiliar no processo de verificação dos prazos de 

validade sendo que nos casos em que estes não correspondiam à data impressa na 

cartonagem do produto armazenado, procedia-se à sua correção no sistema informático. 

Durante o atendimento ao público, é dever do farmacêutico verificar o prazo de validade 

e alertar para produtos que não apresentam prazo de validade definido como é o caso de 

alguns cosméticos ou para determinadas soluções oftálmicas ou cremes medicamentosos 

com validade após abertura. 
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 Irregularidades, devoluções e regularização de notas de crédito 
A devolução de produtos de saúde é efetuada pelo Sifarma 2000® através de “Gestão 

de devoluções” em que é criada uma “Nota de devolução” sendo que para tal se seleciona 

o fornecedor do produto, regista-se o motivo da devolução e o número da guia de 

encomenda ou fatura referente ao produto na origem dessa devolução e procede-se à 

leitura ótica do CNP de cada produto. Esta informação é comunicada informaticamente à 

autoridade tributária para que seja gerada a “Nota de devolução” e a guia de transporte. O 

primeiro documento é emitido em triplicado, sendo que o original e o duplicado são 

assinados e carimbados pela farmácia para acompanharem o produto, e o triplicado fica 

na farmácia para ser arquivado após ser assinado pelo distribuidor. 

Entretanto, cabe ao fornecedor aceitar ou não a devolução sendo que este poderá 

proceder a uma troca direta de produto ou enviar uma nota de crédito, regularizando a 

situação. Nos casos em que a devolução não é aceite, o produto retorna à farmácia com 

uma guia de remessa, faz-se a quebra do produto e a farmácia assume o prejuízo. Outra 

situação em que o fornecedor poderá ter de enviar uma nota de crédito à farmácia será 

quando determinado produto foi pedido e faturado, mas não recebido.  

Durante o estágio tive a oportunidade de observar e auxiliar a DT em algumas 

devoluções designadamente devido a aproximação do fim do prazo de validade, recolha 

de produtos pelos laboratórios e pelo INFARMED e em casos em que utentes já não 

pretendem adquirir produtos especificamente encomendados para si. 

 Processamento e Entrega de Receituário 
3.6.1. Receituário e gestão de faturação 
De modo a cumprir a legislação atual relativa ao processo de gestão de receituário e a 

minimizar erros, mensalmente todas as receitas médicas dispensadas são verificadas e 

corrigidas para serem enviadas às respetivas entidades responsáveis. 

Posto isto, a cada receita processada pelo sistema informático está associado um 

organismo, um número de lote e um número sequencial de receita, sendo que estes dados 

são automaticamente impressos no verso de cada receita a pedido do próprio sistema em 

conjunto com outras informações como a identificação da farmácia, a data da dispensa, o 

número de registo dos medicamentos e o valor total da receita, incluindo o preço total de 

cada medicamento, o valor comparticipado e o montante a ser suportado pelo utente 

(Anexo 4).  

Para conferência do receituário, as receitas são separadas segundo organismo de 

comparticipação. Depois são organizadas por lotes e ordenadas de 1 a 30 dentro do 

respetivo lote. Posteriormente, verifica-se se tudo foi corretamente dispensado, se as 

exceções e as portarias foram tidas em conta, a validade, se está assinada pelo médico e 

pelo utente, se está faturada segundo a entidade correta e se foi devidamente carimbada, 
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datada e assinada pelo farmacêutico que realizou a dispensa.  

No último dia de cada mês, a faturação é encerrada, momento em que é emitido o 

“Verbete de Identificação do Lote” de cada lote em específico, enunciando o número de 

receitas, o valor monetário total do lote correspondente ao PVP, o valor da comparticipação 

e a importância paga pelos utentes. Seguidamente gera-se o documento “Relação-

Resumo de Lotes” para cada sistema de comparticipação individual que por sua vez inclui 

o nome e código da farmácia, mês e ano da respetiva fatura, dados informativos 

discriminados por lotes e transcritos dos respetivos verbetes. Até ao dia 10 do mês 

seguinte, a faturação é enviada, juntamente com as receitas, para o Centro de Conferência 

de Faturas articulado com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) [7].  

Em caso de incongruências, a entidade de comparticipação não procede à validação 

das receitas nem assume a comparticipação e as receitas são devolvidas à farmácia sendo 

que esta terá de suportar o valor não pago. 

Durante o estágio, participei na organização e conferência de receituário sempre que 

tive oportunidade e assisti à impressão de verbetes e resumo de lotes para regularização 

da faturação mensal. Na FT, a verificação era baseada num processo de dupla conferência 

por duas pessoas diferentes de modo a aumentar a probabilidade de regularização de um 

eventual erro. 

3.6.2. Regimes de comparticipação 
De forma a reduzir o custo dos medicamentos para o utente existem regimes de 

comparticipação comportados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) e/ou também por 

outras entidades, que suportam um valor percentual do PVP de determinados 

medicamentos.  

Relativamente ao regime geral do SNS, o Estado paga uma percentagem sobre o PVP 

dos medicamentos, sendo que o valor suportado é superior no caso do regime especial. 

Para PVP inferior ou igual ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo em que se insere 

um medicamento, o Estado paga 95% desse valor a pensionistas.	 Utentes com 

determinadas patologias que os coloquem em grupos especiais (ex.: doença de Alzheimer, 

Lúpus, Doença Inflamatória Intestinal, Dor crónica...) podem beneficiar de comparticipação 

do Estado quando ao abrigo de determinado diploma desde que a portaria esteja 

expressamente cometida na receita [8, 9]. 

Para a Diabetes Mellitus, foi criado um protocolo de comparticipação especial em que 

o SNS comparticipa 85% do PVP das tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia 

e cetonúria e 100% do custo de aquisição de agulhas, seringas e lancetas. Para tal 

benefício, estes produtos devem ser prescritos numa receita independente [8]. 

Produtos dietéticos beneficiam de comparticipação total quando prescritos no Instituto 

de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou hospitais protocolados com o mesmo [8]. 
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Como acima referido, outras entidades suportam comparticipações, singularmente ou 

em regime de dupla complementaridade com o SNS como a Caixa Geral de Depósitos, 

Medis, SAMS - Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, ou CTT). É notável 

que a maioria dos utentes que usufrui de um regime de dupla assistência vê os seus 

medicamentos pagos na totalidade. 

Previamente ao momento em que iniciei o atendimento ao público foram-me explicados 

os detalhes referentes aos diferentes regimes de comparticipação para que eu associasse 

o correto organismo a cada receita. Os regimes de comparticipação por entidades 

especiais exigem atenção acrescida dado que é sempre necessária a introdução do(s) 

número(s) de beneficiário no sistema, manualmente, através de leitura óptica ou anexando 

uma cópia do cartão de beneficiário à receita. Inicialmente foi um desafio executar este 

processo ao ritmo que o atendimento ao público exige, no entanto encontro-me à vontade 

com o procedimento em resultado das indicações dos restantes colaboradores da farmácia 

e da experiência por mim adquirida. 

4. Dispensa de Medicamentos e outros produtos de Saúde 
O processo de dispensa de produtos de saúde é a principal atividade do farmacêutico 

no âmbito da FC e deve envolver uma atitude de responsabilidade e compromisso 

individual incluindo diálogos estruturados e adaptados à linguagem do utente.  

Os medicamentos de uso humano para dispensa ao público são divididos, pelo estatuto 

do medicamento, em dois grupos: medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) [10]. 

 Dispensa de Medicamentos sujeitos a receita médica 
Os MSRM apenas são vendidos nas farmácias mediante a apresentação de uma 

prescrição médica válida. Pelo Decreto-Lei, nº 176/2006, de 30 de agosto, um 

medicamento é sujeito a receita médica por envolver um risco maior, direto ou indireto, 

para a saúde do utente, exigindo acompanhamento e vigilância acrescida [10]. 

4.1.1. Receita Médica e regras de prescrição 
A prescrição médica inclui a DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, 

a apresentação e a posologia. Pode ainda ser incluída a denominação comercial, marca 

ou laboratório.  

Sempre que um medicamento é prescrito por DCI, o utente deve ser informado da 

possibilidade de optar por medicamentos com o preço mais baixo disponível no mercado 

pela eleição de medicamentos genéricos (MG). Como tal, a FC deve disponibilizar para 

venda no mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica 

e dosagem, de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos para cada grupo 

homogéneo [10]. Em algumas situações, o médico prescritor pode indicar uma das 

seguintes exceções que justifiquem a impossibilidade de opção do utente pela substituição 
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do medicamento prescrito: “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” - medicamento com margem 

ou índice terapêutico estreito ou “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º" - intolerância ou reação 

adversa prévia a um medicamento com a mesma substância ativa (mas de outra 

denominação comercial). Por seu lado, a “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º" - medicamento 

destinado à continuidade de um tratamento com duração superior a 28 dias, permitindo a 

opção por um medicamento similar mas com preço inferior ao do que foi prescrito [8, 11] 

Os utentes terão de assinar as receitas a confirmar os medicamentos que lhe foram 

dispensados e a sua opção por um medicamento mais barato se for o caso [8]. 

Os medicamentos poderão ser dispensados pela apresentação de uma receita médica 

válida prescritos em formato eletrónico (RME) (Anexo 5), em formato manual (Anexo 6) e, 

recentemente, em formato “Receita sem Papel” (RSP).   

Antes da dispensa de qualquer medicamento, o farmacêutico tem a obrigação de 

avaliar a legitimidade das receitas médicas tendo em conta os elementos estabelecidos 

por lei, sendo que as receitas manuais exigem atenção e cuidado acrescido. As receitas 

médicas poderão apresentar uma validade de 30 dias ou de 6 meses (no caso de regimes 

de tratamento prolongado) onde podem apenas ser prescritas quatro embalagens e até 

quatro medicamentos diferentes. Por cada medicamento podem ser prescritas até duas 

embalagens com a exceção de medicamentos em forma unitária para os quais poderão 

ser prescritas até quatro embalagens iguais por receita [10, 12]. 

Desde Fevereiro de 2015 que as farmácias com SIFARMA® 2000 dispensam RME 

tendo em vista uma melhor gestão do receituário e diminuição do número de 

inconformidades. No seguimento destas, a partir do dia 1 de Abril de 2016 e, portanto, em 

coincidência com o meu período de estágio, foi implementado todo o circuito de “Receita 

sem Papel” (RSP) – prescrição, dispensa e faturação transversal a todas as farmácias. A 

Portaria nº 224/2015, publicada a 27 de julho, regulamenta e adapta a desmaterialização 

(face ao suporte papel) das receitas e faturação associada ao SNS, conservando a maioria 

dos princípios regulamentares anteriores, incluindo a possibilidade de prescrição manual 

nas mesmas situações. Relativamente às vantagens deste sistema cita-se a possibilidade 

de prescrição simultânea de medicamentos comparticipados e não comparticipados, além 

da flexibilidade para o utente em poder adquirir todos os produtos prescritos ou apenas 

parte deles, sendo possível levantar os restantes em diferentes estabelecimentos e em 

datas distintas. Acresce o fato de o número de medicamentos dispensados numa RSP não 

se prender ao limite das 4 embalagens. A farmácia não conserva qualquer documento 

associado à dispensa de MSRM através de RSP, sendo que todo o processamento do 

receituário ocorre de forma automatizada e agilizada. Os utentes poderão dirigir-se à 

farmácia acompanhados da “guia de tratamento para o utente” (Anexo 7) ou de uma 

mensagem recebida no seu telemóvel, sendo que ambas as vias contêm um “Código de 
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acesso e dispensa” para validação da dispensa além de um “Código de Direito de Opção” 

passível de ser usado no levantamento dos MSRM [13, 14]. 

 Neste contexto, detetei alguma confusão por parte dos utentes relativamente ao 

aparecimento das RSP, sendo que por diversas vezes expliquei detalhadamente o 

funcionamento e também o propósito deste novo formato de receituário. Até ao término do 

meu estágio, não vigoravam RSP para regimes de dupla comparticipação, entidades 

privadas ou referentes a produtos manipulados. Em geral, encontrei uma acentuada 

incerteza, insegurança e ignorância por parte de muitos utentes face ao mercado dos MG. 

Para muitos utentes, preços mais elevados é sinónimo ou sugestivo de qualidade superior. 

 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
Dada a sua capacidade de interação com o sistema nervoso central (SNC), o seu 

potencial de abuso e o risco da sua utilização para fins ilegais, os psicotrópicos e 

estupefacientes devem ser geridos através de especial legislação.  

Além da sua receção na farmácia exigir documentação e registo especial, é necessária 

a apresentação de uma receita médica exclusiva para a sua dispensa [8]. Nestas não 

podem estar incluídas substâncias que não estejam contempladas pelo Decreto-Lei nº 

15/93, de 22 de janeiro e pelo Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro [15, 16]. 

Utilizando o sistema informático SIFARMA 2000®, estes medicamentos serão 

automaticamente reconhecidos e um quadro de informação extra surge para ser 

preenchido com os dados do utente e também do adquirente. Após a dispensa e impressão 

do documento para faturação no verso da receita médica, é gerado e impresso o 

“documento de psicotrópicos” (Anexo 8) em duplicado o qual permite justificar legalmente 

a saída destes medicamentos da farmácia. Tal como em qualquer outra receita o 

farmacêutico deve carimbar, assinar e datar o verso da mesma. Além disso deve fotocopiar 

e arquivar a sua cópia, juntamente com o “documento de psicotrópicos” em local destinado 

para o efeito. A cópia destas receitas, em suporte papel ou informático, tem de ser mantido 

na farmácia durante 3 anos. A cópia das receitas manuais e os registos de saída devem 

ser enviados para o INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte [8].  

Dispensei por inúmeras vezes medicamentos incluídos nesta classe durante a minha 

experiência de atendimento, cumprindo as normas que me foram transmitidas, notando 

que a maioria dos utentes que utilizam esta medicação de forma crónica (ou familiares dos 

mesmos) já se encontram familizarizados com o processo praticado. 

 Dispensa de Medicamentos não sujeitos a receita médica 
Os MNSRM poderão ser dispensados sem apresentação de prescrição médica pelo 

que são comercializáveis fora das farmácias, em locais autorizados pelo INFARMED. A 

autorização da sua comercialização fora das farmácias adveio do Decreto-Lei nº 238/2007, 

de 19 de junho [17]. Os MNSRM não são comparticipáveis pelas entidades de saúde, salvo 
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nos casos previstos na legislação, estando sujeitos à definição do PVP pela farmácia [8]. 

Estes poderão ser aconselhados pelo farmacêutico numa conjuntura compatível com 

situações de automedicação para tratamento de transtornos de saúde ligeiros. Quando um 

utente se dirige à farmácia, cabe ao farmacêutico questioná-lo relativamente ao perfil e 

duração da sua sintomatologia, tentativas prévias de resolução dessa condição, problemas 

de saúde concomitantes, analisar ponderadamente situações de polimedicação para 

eliminar possíveis interações farmacológicas, descartar alergias ou contraindicações. A 

avaliação final poderá remeter para uma abordagem afastada de medidas farmacológicas 

ou para o reencaminhamento médico sempre que é pertinente ou em caso de incertezas.  

Grande parte da população procura a FC para uma primeira orientação, sobretudo pela 

comodidade. Os utentes esperam um atendimento célere e soluções práticas e seguras o 

que envolve da nossa parte alguma estratégia e rigor no aconselhamento. Foi necessário 

estudar a diversidade de MNSRM disponibilizados e recorrer à experiência e ajuda de 

todos os colaboradores da farmácia. Frequentemente, foram tomadas decisões conjuntas 

tendo em vista a procura da melhor solução para o utente. Neste contexto, deparei-me com 

inúmeras situações de automedicação irresponsável e administração abusiva de MNSRM, 

principalmente de AINES, laxantes e descongestionantes nasais, sendo que orientei o meu 

aconselhamento no sentido de educar os utentes para a utilização racional e segura do 

medicamento e de desmistificar ideias préconcebidas. 

 Medicamentos e produtos manipulados 
Pela Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho define-se medicamento manipulado (MM) 

como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [3]. Uma fórmula magistral é preparada segundo 

uma receita médica e o preparado oficinal é obtido seguindo indicações de uma 

farmacopeia ou formulário e tem como finalidade a sua venda ao público [18]. Atualmente, 

o Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de outubro estabelece um regime de comparticipação 

de 30% por parte do SNS, mediante apresentação de receita médica, sobre as fórmulas 

magistrais assentes no Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro. Entre essas, 

encontram-se pomadas de ácido salicílico e loções contendo enxofre e resorcina 

frequentemente preparadas no laboratório da FT, ao contrário da solução de minoxidil [19]. 
A preparação de MM visa colmatar lacunas no mercado face a especialidades 

farmacêuticas individualmente adaptadas a populações específicas ou a condições de 

saúde com necessidades singulares para as quais o SNS assume a mesma percentagem 

de comparticipação [19, 20]. 
A preparação de MM é feita pelo DT ou sob a sua supervisão e em conformidade com 

a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho [3]. As normas exigem a conservação de toda a 

documentação necessária para reconstituir o histórico de cada preparação e, portanto, é 
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elaborada uma ficha técnica com a identificação e classificação do MM, o lote (que é 

atribuído com base no ano da preparação e num número sequencial), a quantidade 

preparada e o nome do utente a quem este se destina. São indicadas as matérias-primas, 

os seus lotes de proveniência e as respetivas quantidades utilizadas. Segue-se a técnica 

de preparação, os dados da embalagem para acondicionamento, os ensaios de verificação 

de qualidade exigidos pelas especificações e o PVP. No final, o MM deve encontrar-se 

devidamente rotulado, com o nome do utente e do produto, o número do lote, o PVP, data 

de preparação e prazo de validade, condições de conservação, modo de administração, 

advertências especiais à sua utilização, dados da farmácia e identificação do DT. 

O PVP dos medicamentos manipulados é calculado segundo a Portaria nº 769/2004, 

de 1 de julho através da aplicação da seguinte fórmula: (Valor dos honorários + Valor das 

matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à 

taxa em vigor (6%). Os honorários dependem de um fator (F) dependente da forma 

farmacêutica preparada, o qual é atualizado anualmente [21].  

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar diversos manipulados sendo que em 

anexo se encontram as fichas de preparação representativas de alguns deles (Anexo 9). 

O software de suporte utilizado para os MM é o SoftGaleno® com o qual muito rapidamente 

aprendi a lidar. Sob consulta do Formulário Galénico Português do laboratório, preparei 

boletins informativos para acompanharem a dispensa da pomada hidrófila com ácido 

salicílico a 10% e a solução de minoxidil a 5% (Anexo 10). 

 Dispositivos Médicos 
A FT é reconhecida e procurada pela sua oferta em DM. Segundo o Decreto-Lei n.º 

145/2009, de 17 de Junho, por DM entende-se “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo 

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

imunológicos ou metabólicos” [22]. 

Face à diversidade apresentada, estão aqui enumerados alguns dos principais DM com 

os quais eu fui contatando: material de ostomia (dispositivos da Coloplast®, Convatec® e 

Hollister®); material de penso (Varihesive Gel Control®, Allevyn®, Askina Gel®, Hydrosorb 

Gel®, Aquacel®, Mepilex®, Multidex® entre outros); soluções barreira (Corpitol®; Askina 

Barrier Film®; Cavilon®); material ortopédico; seringas e agulhas de diversos calibres; 

compressas e ligaduras; sacos de urina e coletores urinários; algálias; sondas 

nasogástricas, gastroduodenais, vesicais, retais e de aspiração; meias de descanso (ex. 

Sicura®) e meias elásticas (ex. Relaxan® e Juzo®); fraldas e pensos higiénicos. Além 

destes, a farmácia oferece DM de autodiagnóstico (aparelhos de medição da pressão 

arterial, dispositivos e tiras teste para monitorização da glicemia, testes de gravidez). 
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Uma vez que iniciei o atendimento ao público relativamente cedo e que muitos dos 

utentes estão precisamente fidelizados pela oferta em DM, foi com o apoio dos restantes 

colaboradores que consegui contextualizar-me com esta classe de produtos. A maioria dos 

utentes dirige-se à FT para a aquisição habitual de material de ostomia e penso, esperando 

um atendimento familiar e personalizado e com o nosso conhecimento acerca das suas 

aquisições prévias pois nem sempre se recordam das referências dos artigos. A 

abordagem tem de ser cuidadosa e exige conhecimento aprofundado dos produtos. 

 Artigos de puericultura 
A FT oferece vários lineares de puericultura dedicados a diversas marcas comerciais 

das quais se destacam: Chicco®, Dr. Brown’s®, Avent®, Nuby®, Mustela® e algumas 

gamas da Aveeno® e Uriage® especialmente adaptadas a pele atópica ou sensibilizada.  

Relativamente aos artigos dedicados à mãe, recomendam-se as cintas pré-parto e 

também as cintas pós-parto, para cesariana ou parto normal, as cuecas descartáveis, os 

sutiãs de amamentação, as proteções de tecido ou silicone para os mamilos. Existem ainda 

as bombas elétricas para colheita do leite materno e os sacos de conservação do mesmo. 

A Medela® é uma das marcas de maior notoriedade no âmbito destes produtos. Acresce 

que oferecemos todos os artigos essenciais à mala de maternidade, a qual as utentes 

poderão construir com a nossa recomendação como me foi explicado. 

 Medicamentos e Produtos de uso veterinário 
O medicamento veterinário será toda a substância ou associação, destinada a animais, 

com capacidade de prevenção ou tratamento de doenças e dos seus sintomas, com vista 

a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções 

orgânicas [23] . Estes artigos encontram-se dispostos numa localização independente para 

que não ocorra a sua mistura com medicamentos de uso humano. Os antiparasitários, 

assim como outros produtos para higienização e bem-estar, adaptados para cães e gatos, 

especialmente das marcas Frontline® e Advantix®, são os mais procurados. 

Dado que o meu contato prévio com estes produtos era inexistente, a minha capacidade 

de aconselhamento, principalmente perante situações muito específicas, era limitada. No 

entanto, consegui adquirir o conhecimento necessário para corresponder aos pedidos dos 

utentes. 

 Produtos cosméticos e de higiene corporal     
De acordo com o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro, reformulado pelo 

Decreto-Lei nº115/2009, de 18 de maio, um produto cosmético e de higiene corporal 

(PCHC) poderá ser definido como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta 

em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os 

dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, 
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perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais” [24, 25]. Ao contrário dos medicamentos, a sua regulamentação e segurança 

fica ao encargo da pessoa responsável pelo PCHC, com a supervisão do INFARMED [26]. 

Atualmente, a venda de PCHC é uma das principais fontes de rendimento para a FC, 

dadas as margens de lucro superiores às do medicamento, além de constituir um fator de 

atratibilidade para a FC. Na FT, existe uma enorme diversidade de marcas e linhas de 

PCHC adaptadas aos diferentes tipos de pele (Avène®, Bioderma®, La Roche Posay®, 

Eucerin®, Lierac®, Uriage®, Anjelif®, MartiDerm®, Roc®, Aveeno®, D’Aveia®), 

direcionadas para crianças e pele atópica (Mustela®, Uriage®, e Aveeno®), permufaria 

(IAP Pharma®) e cuidados capilares (Klorane®, Ecophane®, Ducray®, Hexaphane®). 

Foi essencial estudar toda a oferta de modo a selecionar a opção mais adequada para 

cada situação, tendo em conta que os PCHC não são inócuos. Os produtos são expostos 

estrategicamente pela farmácia de modo a captar a atenção do utente e favorecer a 

compra. Porém, cabe-nos a nós estimular a sua compra tendo sido precisamente esta a 

minha postura. O público alvo da FT não demonstra interesse em dispender muito tempo 

em aconselhamento relativo a PCHC, sendo que a minha tentativa de realizar uma semana 

dedicada a aconselhamento face aos diversos tipos de pele (Anexo 11) para aumentar a 

rotatividade desta classe de produtos não surtiu o efeito pretendido. No entanto, estudando 

as gamas disponíveis e o público da FT, orientei o meu aconselhamento de forma mais 

acertiva aproveitando diversas situações para realizar vendas cruzadas. 

 Produtos fitoterapêuticos 
Os produtos fitoterapêuticos poderão ser incluídos na classe “medicamento à base de 

plantas” contendo substâncias ativas extraídas de plantas ou preparações à base de 

plantas e a sua legislação é coberta pelo Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto [10]. 

Tal como os medicamentos, estes produtos também estão sujeitos a vários procedimentos 

antes da sua introdução no mercado farmacêutico [27]. 

Os fitoterápicos são procurados pela população que os considera mais seguros e 

inócuos, embora a informação existente não seja determinante da sua eficácia e segurança 

farmacológica. Poderão ser sugeridos como coadjuvantes de terapias ou para o alívio de 

determinadas condições, sendo imperativo atender às possíveis interações 

medicamentosas. Também serão alvo de um regime posológico.  

Na FT, oferecemos fitoterápicos para distúrbios de sono, ansiedade e problemas de 

ossos e articulações; chás para regular o trânsito intestinal; produtos para prevenir 

distúrbios urinários; xaropes para a tosse; probióticos e prebióticos; além dos derivados 

venoprotetores de Vitis vinifera L. por exemplo. Tive oportunidade de recomendar e 

dispensar os produtos que referi, com o cuidado de entrevistar o utente e avaliar as 

situações no seu todo. 
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  Medicamentos e produtos homeopáticos 
Os medicamentos homeopáticos devem encontrar-se ao abrigo de um registo regido 

pelo artigos 137.º a 140.º do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto [28]. Segundo o 

estatuto do medicamento, medicamento homeopático é um “medicamento obtido a partir 

de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios” [10]. 

Os laboratórios Boiron® produzem grande parte dos homeopáticos oferecidos pela FT. 

Estes laboratórios oferecem produtos compostos, com indicações para doenças comuns e 

posologias definidas sendo selecionados ao nível da FC com base na sintomatologia geral 

do utente. Neste contexto, a FT oferece o Arnigel®, Cicaderma®, Homeovox®, 

Oscillococcinum®, Sedatif PC® e o Stodal®. Para quadros clínicos mais complexos, a 

situação terá de ser avaliada por um médico homeopata.   

Em termos de experiência pessoal, por hábito não recomendava homeopatia como 

primeira opção de tratamento. Os medicamentos homeopáticos unitários como como 

Arnica montana, Apis mellifica, Drosera, Ipeca ou Nux Vomica eram normalmente 

dispensados a quem se dirigia à farmácia com orientação específica prévia. 

A homeopatia no contexto da FC foi útil para condições de saúde ligeiras, em situações 

em que os MNSRM comuns não eram passíveis de ser aconselhados com segurança dada 

a indefinição no diagnóstico ou o risco de interações. 

4.11. Suplementos Alimentares, Produtos para Alimentação Especial e 
Produtos Dietéticos 

Pelo Artigo 3º do Decreto-Lei nº136/2003, de 28 de junho, suplementos alimentares são 

“géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, (...) comercializadas em forma 

doseada (...)”. Poderão conter diversos ingredientes, designadamente vitaminas, minerais, 

aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras, várias plantas e extratos de ervas [29].  

A suplementação alimentar não deve ser tida como inócua nem utilizada abusivamente 

e os limites máximos de segurança para as substâncias neles presentes devem estar 

fixados de forma segura pelos seus fabricantes e o seu cumprimento deve ser assegurado.  

Na FT, os suplementos mais procurados eram os multivitamínicos assim como 

suplementação mais específica para cansaço e fadiga intelectual, perda de memória, 

suplementação para fortalecimento do cabelo e unhas. Aconselhamento relativo aos 

suplementos de magnésio, condroitina e glucosamina era frequentemente solicitado por 

parte da população mais idosa. O suplemento Monurelle® Cranberry era frequentemente 

aconselhado no dia-a-dia da FT uma vez que era recorrente o surgimento de jovens 
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mulheres a solicitar antibióticos para o tratamento de infeções urinárias ou cistites sem 

receita médica. Recomendamos este suplemento para atenuar a condição e prevenir 

futuras recorrências, incitando as utentes a consultarem um médico logo que possível. 

Assim sendo, o exemplo anterior visa mostrar uma situação em que recomendamos a 

utilização de suplementos em detrimento de MSRM ou MNSRM.  

Relativamente aos produtos destinados a uma alimentação especial estes 

correspondem aos géneros alimentícios que se distinguem dos alimentos comuns por 

apresentarem uma composição e formulação diretamente ajustada a um objetivo, 

necessidades nutricionais e condições fisiológicas especiais. Permitem a ingestão 

controlada de determinadas substâncias e destinam-se a populações como lactentes ou 

crianças de pouca idade em bom estado de saúde (ex.: leites hipoalergénicos e anti-

regurgitantes); pessoas cuja capacidade de absorção ou metabolismo estejam 

perturbados; população idosa; indivíduos com feridas de difícil cicatrização (produtos 

enriquecidos com arginina);  indivíduos em pós-operatório ou acamados, etc [30]. Como 

exemplos de produtos destinados a uma alimentação especial a FT apresenta disponíveis 

o Fortimel®; Fortimel® Energy; Fortimel® Powder; Cubitan®; Fresubin®; Resource®; 

Nestlé® Nidina, além das papas e leites da Nutribén®. 

À medida que fui conhecendo a composição dos produtos e o perfil de suplementação 

mais adequado a cada situação, tornou-se confortável a sua venda. Aproveitei campanhas 

promocionais para recomendar suplementos alimentares diretamente associados ao fator 

sazonalidade ou para vendas cruzadas. Senti especial dificuldade em prestar 

aconselhamento em produtos para alimentação especial uma vez que esta temática não 

foi muito explorada no âmbito do MICF. Em situações diversas comuniquei com 

enfermeiros, familiares e cuidadores responsáveis pela pessoa que iria receber o produto 

para entender as suas necessidades específicas. Embora estes regimes de alimentação 

devam ser consumidos sob supervisão médica, baseei o meu aconselhamento ao público 

nas principais diferenças e indicações das formulações, comparando a apresentação, 

consistência, o valor calórico, vitamínico, nutritivo e até mesmo eletrolítico. 

5. Cuidados e Serviços Farmacêuticos 
A FT oferece serviços que incluem a determinação do peso e Índice de Massa Corporal 

(IMC); realização do teste de gravidez; a medição da pressão arterial (PA), da glicémia e a 

determinação dos níveis sanguíneos de colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG). A leitura 

destes últimos parâmetros é realizada sobre sangue capilar, que apesar de menos precisa 

face à análise em sangue venoso, possibilita um controlo mais facilitado, rápido e regular. 

Periodicamente a FT oferece sessões de aconselhamento, sendo que tive oportunidade 

de participar numa destas relativa a aconselhamento nutricional na Diabetes Mellitus.  

Desde o primeiro dia de estágio foi-me dada a oportunidade de prestar estes serviços, 
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utilizando estes momentos como oportunidade para prestar aconselhamento 

sensibilizando os utentes para os riscos associados à alteração destes parâmetros e para 

a importância de um estilo de vida equilibrado e saudável. Pude reconhecer a necessidade 

de desmistificar um conjunto de ideias préconcebidas do senso comum, esclarecer dúvidas 

relativas a medicação, prestar incentivo para consulta de um médico sempre que achei 

pertinente, encorajar utentes no sentido do cumprimento da sua terapêutica, 

principalmente em doentes polimedicados. Incentivei à avaliação regular destes 

parâmetros e disponibilizei-me para qualquer esclarecimento adicional. 

 Medições bioquímicas  
5.1.1. Medição do Peso e determinação do IMC  
A FT disponibiliza uma balança automática que além da determinação do peso do 

utente permite determinar a altura e, em função destes dois parâmetros, calcula o respetivo 

Índice de Massa Corporal (IMC) o qual deverá estar compreendido entre 18,5 e 24,9 [31].  

5.1.2. Medição da Glicémia 
A avaliação regular dos níveis sanguíneos de glucose é essencial tanto numa 

perspetiva de prevenção da instalação da patologia da DM e/ou das complicações 

associadas como para avaliação da eficácia de terapêutica antidiabética. 

A Diabetes Mellitus pode ser definida como uma desordem endócrina crónica de 

etiologia múltipla tendo a hiperglicemia como fenótipo mais comum, resultante de defeitos 

genéticos e metabólicos ao nível da secreção e/ou ação da insulina, ou ambos [32]. 

Os índices de glucose poderão ser avaliados em jejum ou ocasionalmente ao longo do 

dia. Como valores de referência para o nosso aconselhamento considera-se que valores 

de glucose em jejum superiores a 110mg/dL poderão ser indicativos de anomalia de 

glicemia em jejum. Utentes com valores superiores a 126mg/dL, também na condição de 

jejum, ou valores de glucose ocasional superiores a 140mg/dL deverão ser orientados para 

o médico no sentido de despistar a patologia [33]. Para esta determinação, a FT usa o 

aparelho OneTouch® Vita e as respetivas tiras teste e os valores são registados num 

cartão oferecido. Durante este serviço, tentamos sempre alertar para o fato de um valor 

anormal não ser suficiente para qualquer diagnóstico ou conclusão.  

5.1.3. Med ição da Pressão Arterial 
A hipertensão arterial (HTA) revela uma prevalência de aproximadamente 42% na 

população adulta do nosso país associada a risco de morte por eventos cardiovasculares 

nomeadamente por acidente vascular cerebral e é fator de risco para insuficiência cardíaca 

e renal [34]. O seu controlo regular é fundamental e os valores de referência encontram-se 

representados na Tabela 2. 

Antes de iniciar a determinação, aconselhei sempre o utente a repousar durante alguns 

minutos e a sentar-se confortavelmente. Esta era feita em silêncio e com o braço do utente 
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esticado e sem roupa/objetos apertados para evitar efeito garrote. Para a interpretação dos 

resultados tentava perceber se existiam fatores externos que os influenciassem 

(nomeadamente, consumo de estimulantes, tabaco ou refeições pesadas; exercício físico 

ou situações de ansiedade previos à determinação). Na FT a medição é feita recorrendo a 

um esfigmomanómetro automático de braço, rápido e prático de utilizar. 
Tabela 2. Valores de referência tabelados para a pressão arterial sistólica e diastólica [34]. 

Categoria Pressão Sistólica  Pressão Diastólica 
Ótima <120 e <80 
Normal 120–129 e/ou 80–84 

Normal alta 130–139 e/ou 85–89 
Hipertensão de Grau 1 140–159 e/ou 90–99 
Hipertensão de Grau 2 160–179 e/ou 100–109 
Hipertensão de Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 
 

5.1.4. Medição do colesterol total e triglicerídeos  
Além do controlo da PA, a avaliação regular dos níveis de CT e TG é essencial no 

controlo do risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ateroscleróticas. É 

objetivo terapêutico a manutenção do valor de CT inferior a 190mg/dl, 175 mg/dl ou 155 

mg/dl conforme o utente apresente um risco de eventos cardiovasculares fatais a 10 anos, 

moderado, alto e muito alto respetivamente. Níveis de TG superiores a 150 mg/dl são 

considerados marcador de risco cardiovascular [35]. Ambas as determinações poderão ser 

feitas em qualquer altura do dia, no entanto, para TG, os resultados serão mais fidedignos 

em jejum. Para ambas as determinações, o aparelho utilizado é o Accutrend® Plus, 

mudando-se apenas as tiras-teste caso se trate de CT ou TG, o que atribui facilidade na 

prestação deste serviço no caso em que os utentes pretendem a avaliação de ambos. 

5.1.5. Teste de Gravidez 
O teste de gravidez é outro dos serviços disponibilizados. A população que, por norma, 

recorria a este serviço eram jovens do sexo feminino, na maioria dos casos com idade 

inferior a 18 anos, que apresentavam receio ou não sabiam como realizar o autoteste. Este 

serviço apresenta a vantagem de, com uma amostra de urina, avaliar rapidamente, 

segundo uma reação específica antigénio-anticorpo, a presença de uma hormona 

produzida pela placenta e encontrada em mulheres grávidas – a gonadotrofina coriónica 

humana (hCG). Idealmente deve ser usada a primeira urina da manhã, pois a concentração 

da hormona é superior, no entanto poderá ser feito a qualquer hora do dia. Na FT, a 

determinação é feita com recurso aos usuais testes vendidos no mercado. 

Prestei este serviço com frequência, fazendo-o acompanhar do meu aconselhamento, 

esclarecendo qualquer dúvida que me fosse colocada, tendo o cuidado de referir que a 

hCG só é detetável após 7 a 10 dias após o momento em que se deu a possível conceção. 

Por inúmeras vezes elaborei um calendário menstrual no sentido de auxiliar as utentes 

mais jovens a entender em que circunstância se encontravam, principalmente quando 
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procuravam a pílula do dia seguinte além do teste de gravidez. 

6. Outros Serviços Prestados na Farmácia 
 Programas em que a Farmácia participa 

6.1.1. VALORMED® e recolha de radiografias 
A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que se ocupa do medicamento 

enquanto resíduo, recolhendo-o e processando-o de forma segura. Além de um projeto 

que tem por base o desenvolvimento sustentável, apoiando o ambiente, a VALORMED® 

visa igualmente minimizar o risco de acumulação de medicamentos, por parte dos utentes, 

e a sua utilização inconsciente ou fora do prazo de validade [36]. 

Os utentes poderão entregar na FT medicamentos com prazo de validade expirado; 

materiais de acondicionamento ou embalagens de medicamentos ainda inutilizadas para 

serem depositados num contentor específico fornecido pela VALORMED®. Depois de 

cheios, estes contentores são selados e entregues aos distribuidores aderentes, os quais 

se ocupam do seu reencaminhamento para sistemas de reciclagem e tratamento 

adequados. A FT aceita também radiografias sem valor de diagnóstico em associação com 

a campanha promovida pela Assistência Médica Internacional (AMI). 

7. Farmacovigilância 
O farmacêutico deve assumir a responsabilidade ativa de recolher e notificar reações 

adversas a medicamentos (RAM), de modo a identificar novas ocorrências, caraterizar 

ocorrências anteriores ou minimizar o seu risco [37]. 

As RAM poderão ser comunicadas deixando uma notificação no Portal RAM do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância ou imprimindo e preenchendo o formulário de notificação 

em papel, para utentes ou para profissionais de saúde, e remetendo-o à Direção de Gestão 

do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P. ou à Unidade Regional de 

Farmacovigilância (URF) da localização geográfica do notificador. No caso especial dos 

suplementos alimentares, a Direção de Serviços de Nutrição e Alimentação (DSNA) da 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é o órgão responsável ao qual devem 

ser comunidas as possíveis ocorrências [37]. 
 

8. Marketing na Farmácia Comunitária  
O marketing no contexto da FC deve ser tomado como um conjunto de estratégias que 

envolvem formas de apresentação e publicitação dos produtos e uma comunicação 

orientada para o cliente/utente tendo em vista gerar vendas a curto prazo, transformadas 

em lucro para a organização, neste caso para a farmácia.  

Aproveitando as estratégias das próprias marcas e laboratórios, tentei gerar 

oportunidades de venda, conversando com o utente, além de promover todas as 

campanhas promocionais em vigor durante o meu período de estágio. A rentabilização do 

espaço físico disponível para divulgar o máximo de produtos, apelando a possíveis 
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necessidades preexistentes, sem sobrecarregar o campo visual do utente foi um desafio. 

Para favorecer a rotatividade de determinados artigos cujo stock se encontrava suspenso, 

realizei alguns painéis e flyers informativos e/ou publicitários, tomando partido de fatores 

como a sazonalidade ou ocasiões especiais do calendário (Anexo 12). 
 

9. Formação Contínua 
A formação contínua deve ser encarada como parte importante para o exercício de 

qualquer atividade profissional. Através das formações internas na FT, tive contato com 

assistentes dos laboratórios Ampliphar, que me apresentaram ínumeros dos seus 

produtos, além de representantes das marcas Angelif® e Paravet®. Durante os meses de 

estágio concluí uma formação online de 12 horas intitulada de ‘Dor, Febre e Inflamação’ 

oferecida pelos laboratórios Mylan® e frequentei ainda a formação designada ‘A Função e 

Disfunção Sexual Masculina’ patrocinada pela A. Menarini® Portugal (Anexo 13). 
 

10. Considerações Finais 
É com enorme consideração pela FT que reconheço o presente estágio como uma 

experiência profissional enriquecedora onde pude assumir uma posição bastante 

pragmática e diligente face ao exercício da atividade farmacêutica. Durante estes três 

meses, beneficiei de uma enorme evolução ao ser confrontada diariamente com novas 

situações, recorrendo a conhecimento nunca antes consolidado ou colocado em prática. 

Sumariando a minha experiência, gostaria de realçar três aspetos mais presentes: 

1) Nesta, tal como em experiências profissionais prévias, pude percecionar as lacunas 

associadas ao programa do MICF, o qual merece uma restruturação de conteúdos e da 

distribuição proporcional e temporal destes principalmente face a abordagens práticas. 

2) Durante o atendimento ao público deparei-me inúmeras vezes com situações de 

utilização abusiva de MNSRM. Adicionalmente, fui obrigada a negar a dispensa de MSRM, 

como antibióticos, analgésicos fortes, benzodiazepinas e inibidores da 5-α-redutase para 

tratamento da disfunção sexual masculina, que inúmeros utentes exigiam adquirir sem a 

apresentação de prescrição médica desconhecendo a sua necessidade. Este 

desconhecimento reflete o facilitismo em aquisições prévias e demonstra que ainda existe 

na população falta de sensibilização para o uso responsável do medicamento. 

3) O farmacêutico deve estar preparado para enfrentar situações de diversa natureza, 

o que exige uma constante atualização de conhecimento e a adopção de uma postura 

cuidadosa, racional e proativa para assegurar a segurança dos utentes. 

Termino apresentando o calendário das atividades a que me dediquei durante este 

período (Anexo 14), encerrando mais uma fase de evolução pessoal e profissional. 



   

 

PARTE 2 
 

Temas Desenvolvidos e Casos Estudo 
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1. Ostomia: Apoio ao utente colostomizado na farmácia 
comunitária 
 Seleção do tema 

Dado o reconhecimento que a Farmácia da Trindade apresenta ao nível da sua oferta 

em dispositivos médicos, foi notável a procura de produtos de colostomia por parte do 

público que aflui à mesma, sendo que esta temática esteve ativamente presente durante 

todo o meu período de estágio. Foi essencial estudar a melhor abordagem a seguir perante 

uma classe de utentes, produtos e novas situações. 

Índivíduos ostomizados sofrem alterações profundas nas suas vidas. A ostomia poderá 

mesmo fazer-se acompanhar por morbilidade psicológica, além do seu marcado impacto 

estético. Considerando a ostomia um tópico subestimado pela sociedade, é pertinente 

trabalhar o assunto encarando o défice de acompanhamento, apoio e quebra na qualidade 

de vida do utente. De modo a proceder a um estudo mais aprofundado sobre a população 

de colostomizados procedi à realização de um inquérito (Anexo 15) que remetia para 

questões relativas à origem da colostomia, complicações decorrentes desta situação, às 

dificuldades destes utentes e à visão da sua qualidade de vida. Neste sentido, o meu 

estudo bibliográfico aliado à realização dos inquéritos teve como propósito perceber as 

preocupações destes utentes e dos seus familiares e melhorar a qualidade do meu 

atendimento, tendo em vista a enfatização da importância associada à postura que o 

farmacêutico deve praticar na FC para moderar esta problemática. 

 Introdução 
A colostomia é um tipo de ostomia que decorre de uma técnica cirúrgica que tem como 

objetivo deslocar uma parte do intestino grosso saudável até ao exterior, criando-se uma 

passagem artificial através da parede abdominal ou outra, para eliminação de fezes ou 

gases para o exterior. A esta abertura atribui-se a designação de estoma, uma palavra de 

origem grega que significa “boca” [38, 39]. 

O estoma consiste em mucosa intestinal exposta o que justifica o seu aspeto 

avermelhado e húmido pelas secreções que são produzidas. O conteúdo intestinal é 

eliminado para um saco de ostomia acoplado ao local do abdómen onde existe o orifício. 

Ao contrário do ânus, o estoma não apresenta esfíncters nem terminais nervosos, ou seja, 

o ostomizado apesar de não sentir dor no próprio estoma também não tem controlo sobre 

a eliminação das fezes [40]. Esta situação poderá ser permanente quando uma secção do 

intestino é removida e não é possível unir novamente os segmentos, ou temporária se a 

extremidade do intestino previamente desviada, após resolvido o problema da área 

afetada, poder ser reposicionada através de nova cirurgia [41].  

Apesar de a colostomia não constituir uma condição dotada de malignidade, o 

procedimento modifica a forma como o paciente cuida do seu corpo e planeia a sua rotina. 
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 Epidemiologia 
Os dados epidemiológicos relativos à colostomia em particular são limitados, sendo que 

a maioria dos estudos recaem sobre ostomia em geral. Na União Europeia, existem 

aproximadamente 700 000 pessoas ostomizadas. Este procedimento é consequência de 

situações de doença de Chron; colite ulcerosa; doenças congénitas; diverticulite ou doença 

diverticular ou abcessos com complicações e infeção ‘disseminada’; polipose familiar; 

eventos traumáticos no abdómen; obstrução do intestino grosso; carcinomas intestinais, 

do sistema reprodutor ou bexiga; condições urinárias diversas, entre outras [42]. 

As estatísticas apontam para uma prevalência de população ostomizada de 0,12% e o 

cancro do cólon e do reto apresentam-se como as principais causas associadas à 

realização de colostomias, com uma prevalência de 60%, sendo que a maioria das cirurgias 

se devem a cancro do reto [42, 43]. O cancro colo-retal é a causa de morte por cancro mais 

frequente em todo o mundo, sendo a segunda causa de morte em Portugal. Em média, 

são diagnosticados anualmente 412 000 novos casos na Europa, entre os quais 5000 

casos são em Portugal [44, 45]. Neste seguimento é necessário alertar para a importância 

de rastreios regulares tendo em vista o seu diagnóstico precoce. Estes devem incidir sobre 

toda a população a partir dos 50 anos de idade. Indivíduos com maior risco devem iniciar 

os rastreios mais cedo e realizá-los com maior frequência. Além dos rastreios, é essencial 

atentar aos sintomas iniciais da doença (alterações nos hábitos intestinais e alterações 

persistentes na consistência das fezes; presença de sangue nas fezes ou hemorragia retal; 

desconforto abdominal constante, com dor e flatulência; fraqueza ou fadiga; perda de peso 

inexplicável, sensação de esvaziamento intestinal incompleto...) sendo que a população 

deverá ser educada neste sentido de modo a diminuir os números  apresentados [46]. 

 O intestino grosso e os tipos de colostomia 
É importante salientar que a cirurgia para realização da colostomia não altera o 

processo digestivo propriamente dito. Dirigindo a atenção para o intestino grosso, este é 

formado pelo cólon e reto, sendo que o cólon é a sua parte mais extensa apresentando 

aproximadamente 1,5 metros de comprimento. O seu conteúdo demora 18 a 24 horas a 

percorrer a sua extensão, durante a qual a absorção de água e eletrólitos, secreção de 

muco, bem como a ação intensiva de microorganismos além da ação mecânica dos 

músculos intestinais estão envolvidos na formação das fezes [39]. Em termos anatómicos, 

o cólon é formado pelas seguintes partes: cego, cólon ascendente; cólon transverso; cólon 

descendente; cólon sigmoideu (Anexo 16) [47], sendo que o seu conteúdo vai adquirindo 

consistência e tornando-se progressivamente menos acídico. No cólon sigmoideu, já as 

fezes se encontram normalmente solidificadas. Assim, quando as fezes se encontram 

formadas, movem-se para o reto segundo um movimento intestinal reflexo. Este encontra-

se associado a vias nervosas que detetam a presença de fezes, trabalhando em estreita 
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ligação com o músculo esfintérico anal que permite, pela sua contração, conter as fezes 

em determinadas situações, ou, pelo seu relaxamento, evacuar [40]. 

Relativamente à classificação do processo cirúrgico de abertura da parede abdominal 

para remoção das partes intestinais lesadas, a intervenção poderá processar-se através 

de uma laparotomia (‘open surgery’ ou ‘via aberta’) ou através de laparoscopia (‘keyhole 

surgery’) sendo a última mais vantajosa para o utente (Anexo 17) [47, 48]. 

Após a abertura da parede abdominal, procede-se à remoção da parte intestinal lesada 

e à exteriorização do cólon, com a criação do estoma. Para esta exteriorização, o 

procedimento cirúrgico poderá ser executado de duas formas: colostomia em loop ou alça, 

a qual resulta em duas aberturas é normalmente de caráter temporário implicando posterior 

união das extremidades  e colostomia terminal através da qual uma extremidade do cólon 

é cozida sobre a pele do abdómen, criando-se o estoma permanente [38]. 

Anatomicamente, a colostomia poderá ser de quatro tipos: ascendente; transversa; 

descendente ou sigmoideia. A colostomia descendente, no início do cólon, é a mais 

comum. A colostomia descendente, assim como a ascendente e a transversa, estão 

associadas a irritação periostomal dado que as fezes eliminadas ainda não se encontram 

perfeitamente formadas. Dada a localização mais distal da colostomia sigmoideia, o 

produto intestinal drenado consiste em fezes sólidas [38]. 

 Adaptação à colostomia 
Após uma colostomia, o paciente terá de permanecer no hospital durante cerca de 1 

semana. O estoma irá aparentar dimensões inestéticas, cor vermelha e aspeto húmido, até 

que o processo inflamatório derivado da cirurgia se atenue. Irá diminuir de tamanho sendo 

que após 8 semanas, em condições normais, atinge o seu tamanho definitivo [38]. 

O colostomizado retornará à sua dieta habitual de forma lenta e gradual, 3 a 4 dias após 

a cirurgia. A consistência das fezes formadas irá depender da parte do intestino utilizada 

para a colostomia. Inicialmente será colocado um saco transparente e de elevadas 

dimensões sobre o estoma para monitorizar o escoamento do conteúdo intestinal. 

Posteriormente, antes de o utente abandonar o hospital, estes sacos serão substituídos 

por outros, opacos e de dimensões esteticamente mais adequadas e confortáveis [49]. 

Acompanhamento no pré e no pós-operatório é fundamental ao processo adaptativo. 

Na sequência da alta hospitalar, é essencial que seja implementado um programa de 

autocuidados para promover a autossuficiência do ostomizado. Visto que este programa 

se encontra intrinsecamente associado à aquisição regular de DM para ostomizados na 

FC, o farmacêutico é parte integrante dos profissionais de saúde envolvidos. Atualmente, 

diversas marcas de DM oferecem soluções discretas, seguras e confortáveis de forma a 

proporcionar uma rotina o mais normal possível, sendo papel do farmacêutico assegurar 

que o utente recebe os produtos e conselhos mais adequados à sua situação. 
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 Dispositivos Médicos 
A escolha do melhor sistema de apoio à colostomia deve ser feita primariamente com 

o auxílio de um médico ou enfermeiros especializados. O sistema mais adequado será 

aquele que confere segurança e conforto ao utente, minimiza a probabilidade de fugas; 

controla o odor e evita a sua evasão; confere proteção à pele em redor do estoma; é 

discreto e praticamente invisível com o vestuário; é prático e fácil de colocar e trocar [40]. 

É essencial escolher um sistema com diâmetro adequado, o qual poderá variar, 

principalmente durantes os primeiros meses após a cirurgia ou devido a alterações no 

volume e formato do abdómen [40]. Em anexo estão ilustrados alguns dos produtos que o 

mercado atual oferece (Anexo 18) [40, 43]. Entre as soluções disponíveis encontram-se: 

1) Sacos: disponíveis em diferente tamanho, diâmetro de abertura, material, cor 

(transparentes ou opacos) e rigidez variáveis, feitos de materiais resistentes à propagação 

de odores. Existem sacos abertos mais utilizados noutros tipos de ostomias. Os sacos 

fechados têm de ser substituídos sempre que a sua capacidade é atingida. Poderão ser 

sistemas de peça única, nos quais a barreira adesiva que contacta com o estoma e permite 

a aderência da bolsa coletora se encontra associada a esta. Normalmente são utilizados 

para maior conforto. Nos sistemas de duas peças, o protetor cutâneo e o saco são 

independentes, mas conectáveis. São utilizados quando se pretende dar prioridade a 

trocas mais rápidas do saco sem interferência sobre a pele periostomal, principalmente em 

presença de dermatites ou irritações cutâneas [40, 43]. 

2) Placas de proteção periostomal: são utilizadas nos sistemas de duas peças sendo 

que a sua abertura é facilmente acoplada ao saco coletor de diâmetro correspondente. As 

placas standard destinam-se a estomas regulares e são constituídas por material moldável, 

flexível, fácil de limpar, que protege a área periostomal, absorvem a humidade da área, 

enquanto garantem uma boa aderência à pele. As placas convexas oferecem uma dupla 

proteção para estomas retraídos ou com prolapso. As placas mistas oferecem dupla 

proteção cutânea para estomas regulares. Existem placas com sistema de fecho facilitado 

que produzem um click audível para sinalizar que o saco se encontra devidamente 

acoplado à placa [50]. 

3) Acessórios desodorizantes: existem acessórios para neutralizar todos os odores 

de origem bacteriana nos sacos de ostomia, incluindo filtros. 

4) Acessórios para irrigação: normalmente existem sets pré-preparados que incluem 

um contentor e um tubo de irrigação; um cone de plástico para inserir no estoma; uma 

manga de irritação para rejeitar o produto da lavagem; um clip e um cinto de suporte. 

5) Pastas de preenchimento: preenchem as irregularidades da pele, sendo úteis em 

zonas de localização difícil, e evitam fugas de fluidos e consequente irritação dérmica. Ao 

nivelarem a área periostomal favorecem a adesão das placas. 
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6) Produtos para higienização: soluções eletrolíticas para lavagem que respeitam o 

equilíbrio da pele sensibilizada. 

7) Barreiras protetoras e reparadoras: criam uma película protetora respirável que 

previne lesões na pele causadas por fricção, humidade ou exsudados, protegem a pele da 

maceração mantendo a sua integridade. Por vezes, sugere-se a utilização de clara de ovo 

como opção económica dada a sua empírica eficácia como barreira reparadora. 

Neste contexto, existem DM especificamente adaptados à população pediátrica [51]. 

Independentemente do sistema, a área adesiva que contata com o estoma é formada 

por um material hidrocolóide que previne a maceração e diminui as complicações na área 

periostomal [43]. A farmácia comercializa DM de ostomia dos seguintes laboratórios: 

Hollister®; B.Braun®; Convatec®; Coloplast®. 

 Complicações 
Em geral, as complicações mais frequentemente encontradas em pacientes 

colostomizados encontram-se relacionadas com alterações na morfologia do estoma e com 

afeções da pele resultantes da aplicação dos sistemas de ostomia sobre a pele.  

Na tabela 3 encontram-se citadas algumas delas: 
Tabela 3. Complicações frequentes em indivíduos colostomizados e respetiva caraterização [40, 43]. 
Complicação Descrição Aconselhamento 

Irritação Cutânea/ 
Maceração/ Dermatite 
periestomal/ Infeção 
fúngica ou bacteriana/ 
Granulomatoma 

A maceração conduz à erosão da 
barreira cutânea protetora. 

Podem resultar da corrosividade das 
descargas, da transpiração e humidade 

local, sensibilidade ao dispositivo, 
hiperplasia epitelial, dermatite alcalina, 
infeção, formação de tecido cicatricial. 

Atuar de acordo com a causa.  
Minimizar a ocorrência de fugas e o 

surgimento de lesões que 
funcionem como porta de entrada a 

microorganismos. Aumentar a 
proteção cutânea, mudar de 
dispositivo ou em caso de 
persistência consultar um 

especialista. 
Estenose Estreitamento do estoma provocado por 

tecido cicatricial. 
Promover a dilatação do estoma. 
Encaminhar para o especialista. 

Hérnia periestomal Protusão do cólon ou íleo nas camadas 
sub-cutâneas resultante do 

enfraquecimento das fibras musculares 
circundantes. 

Mudança de dispositivo. 
Encaminhamento para especialista. 

Cirurgia. 

Prolapso Exteriorização acentuada do próprio 
estoma. 

Em decúbito dorsal fazer a redução 
manual. 

Encaminhar para o especialista. 
Retração Aprofundamento do estoma abaixo do 

nível da pele. Poderá resultar de perda 
de peso ou da retração da secção 

intestinal envolvida na cirurgia. 

Utilizar um dispositivo 
convexo/moldável. 

Hemorragia do estoma Membrana mucosa intestinal rica em 
capilares sanguíneos facilmente sujeita 

a sangramento. 

Situação normal quando ligeira. 
Pode haver a necessidade de 

intervenção de um especialista. 
 
Aproximadamente 50% dos indivíduos ostomizados apresentam problemas na área 

periostomal. Elevado IMC (superior a 30) e extravasamento do conteúdo intestinal são os 

principais fatores de presdisposição para problemas da pele nesta região. Relativamente 

ao extravasamento, além da probabilidade de dermatite fecal de contato, é motivo 

frequente de problemas sociais e psicológicos na medida em que o cheiro e a sujidade 
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causam incómodo e desconforto [52].  

Independentemente do tipo de estoma, é essencial avaliar diariamente a presença de 

rubor, prurido, inchaço e sinais de infeção ou inflamação. Perante estas apresentações 

será aconselhável notificar um profissional de saúde [40]. 

 Cuidados de higiene e substituição do sistema de ostomia 
Além dos cuidados diários de higiene que o paciente tinha até ao momento da 

colostomia, acrescem os cuidados específicos com a pele periostomal. Assim sendo, o 

ostomizado pode tomar banho da forma habitual, com ou sem saco, pois este não irá 

descolar e secará com o auxilio de uma toalha. No caso de um saco com filtro será 

importante que este seja protegido com um autocolante. Relativamente à higienização do 

estoma é pertinente informar o utente acerca da importância deste processo para a 

prevenção de complicações. Assim, a rotina deve envolver a lavagem da área com água 

morna e sabão de pH neutro; toda a zona deve ser bem seca de modo a reduzir o risco de 

infeções principalmente de fúngicas; não devem ser utilizados materiais ou substâncias 

irritantes para a pele (giletes, cremes depilatórios, perfumes, álcool, éter, antisséticos ou 

sabões agressivos); não utilizar qualquer creme gordo pois pode impedir a aderência dos 

DM. A placa protetora do estoma nunca deverá ser removida violentamente. O adesivo 

poderá ser removido com soluções de limpeza que além de facilitarem a sua remoção, 

higienizam a pele e preparam-na para receber o próximo sistema [40, 43].  

A substituição do sistema deverá ser feita com a periodicidade necessária para que 

excreções e fezes não entrem em contato com a pele periostomal. Tal não exige condições 

estéreis, mas devem garantir-se as condições sanitárias mínimas para o processo [40]. 

A irrigação será um outro procedimento a incluir na rotina de cuidados. Consiste em 

infundir água no interior do cólon recorrendo a uma mangueira através de um cone de 

plástico inserido na abertura criada pelo estoma, no sentido de promover a atividade 

intestinal e de limpar o seu conteúdo. Quer o ato de substituição do sistema de colostomia 

quer os procedimentos de irrigação serão mais fáceis em momentos do dia em que a 

atividade intestinal é menor. Com o tempo o paciente acaba por estabelecer qual a melhor 

rotina para os fazer [40]. 

 Alimentação 
O regime alimentar não deve ser restritivo, deve ser normal e equilibrado. O ostomizado 

deve ter cuidado com a inclusão de novos alimentos na sua dieta avaliando a reação do 

organismo face aos mesmos. O aumento de peso deve ser evitado já que pode dificultar o 

cuidado do estoma. Dito isto, o regime alimentar pode influenciar a ocorrência de diarreia, 

gases e odores e deve ser adaptado individualmente. A colostomia poderá ainda implicar 

o ajuste de medicações como antiácidos, antidiarreicos/laxantes, agentes antiinflamatórios, 

aspirina e vitaminas. É necessário rever qualquer regime de medicação crónica [53]. 
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 Qualidade de vida 
A qualidade de vida do ostomizado encontra-se relacionada com a sua capacidade de 

regressar às rotinas habituais até ao momento da cirurgia, através de um processo gradual 

conquista de confiança avaliando possíveis limitações junto do seu médico ou enfermeiro. 

Envolve um reenquadramento na sua vida social e familiar, no seu vestuário, atividades de 

lazer ou hábitos de desporto associado ao desenvolvimento da sua capacidade de auto-

cuidados e a um ajuste social e identitário [40]. 

A aparência física é um aspeto de importância incontestável sobre o qual a sociedade 

deposita uma enorme atenção e uma ostomia concebe alterações que modificam 

drasticamente a perceção dos utentes sobre si próprios. Dados remetem para o fato destes 

pacientes evidenciarem perda severa de qualidade de vida após a cirurgia, descrevendo 

sentimentos de alienação pelo corpo, vergonha, perda de respeito e confiança em si. 

Sentimentos de choque e repulsa foram identificados, particularmente no momento em que 

percepcionam o estoma pela primeira vez [54]. 

A sexualidade encontra-se intrinsecamente associada à aparência física e muitos 

pacientes sentem-se profundamente condicionados. Na maioria dos casos, os pacientes 

são recomendados a aguardar alguns meses até reiniciar a sua atividade sexual. Após 

este período, a maioria dos ostomizados continua a sentir-se pouco atraente o que conduz 

frequentemente a problemas conjugais. A ostomia pode também influenciar a procura de 

emprego ou até implicar uma mudança acentuada a nível profissional [54]. 

Observações indicam que a capacidade de auto-cuidado sobre a colostomia e o acesso 

a cuidados especializados serão os fatores decisivos na prevenção de desordens 

emocionais, complicações em torno do estoma ou problemas a qualquer outro nível [54]. 

 Resultados e análise do inquérito  
O inquérito representado no Anexo 15 decorreu entre os dias 1 de Maio e 1 de Junho 

de 2016 e tomou como população alvo utentes colostomizados no momento em que estes 

se dirigiam à farmácia para adquirir o habitual material de apoio à colostomia. Alguns dos 

inquéritos eram entregues a familiares de utentes colostomizados para o seu posterior 

preenchimento devolvidos à farmácia. De modo a promover a celeridade do inquérito e a 

facilitar a sua análise, foram incluídas perguntas objetivas, do tipo fechado. Acresce ainda 

que os inquéritos salvaguardaram o anonimato dos utentes. 

1.11.1. Amostra 
Foram reunidos 20 inquéritos sendo que a primeira parte dos mesmos tinha como 

propósito a caraterização da amostra segundo o género, idade atual do inquirido e idade 

com que foi realizada a sua colostomia (Figura 1). 
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 (a) 

 (b)    (c) 
 

Figura 1. (a) Distribuição dos inquiridos por género. (b) Distribuição dos inquiridos por faixa etária. (c) 
Distribuição dos inquiridos segundo a idade de realização da colostomia. Gráficos elaborados no Excel® 

 
É possível detetar a prevalência do sexo masculino na amostra obtida (Figura 1.a), o 

que poderá apontar para uma maior ocorrência deste tipo de situações neste género, talvez 

em resultado de uma vigilância mais cuidada e regular por parte do sexo feminino. Através 

da Figura 1.b, é facilmente perceptivel que grande parte dos colostomizados inquiridos se 

encontrava na faixa etária compreendida entre 60-69 anos (8 em 20). 

Na questão referente à idade com que o inquirido havia realizado a colostomia, a 

amostra concentra-se nos grupos etários alocados entre os 50-59 anos (25%) e os 60-69 

anos (30%), o que é indicador da ocorrência de colostomias em idades mais avançadas. 

1.11.2. Origem e tipo de colostomia 
Com o seguinte grupo de questões pretendia avaliar-se qual o tipo de colostomia 

realizada e o tipo de admissão à cirurgia. 19 em 20 utentes responderam ter sido sujeitos 

a uma colostomia definitiva, sendo que 14 fizeram-no de forma programada ao passo que 

6 em 20 sofreram uma colostomia de urgência. No mesmo seguimento, na questão 

respeitante ao fornecimento de informação esclarecedora, antes e depois da cirurgia, 

acerca de todas implicações associadas à colostomia, 12 em 20 utentes responderam não 

ter sido apropriadamente informados e aconselhados. Destes 12, 9 haviam tido a sua 

cirurgia programada. Acresce que a maioria dos indíviduos referiram ter sido extremamente 

frustrante não participarem na decisão de realizar ou não a cirurgia. 

A informação recolhida para avaliar qual o motivo da realização da colostomia (Figura 
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2) revelou que 12 pessoas, ou seja, 60% da amostra foi sujeita à cirurgia em consequência 

de carcinoma, designadamente carcinoma no cólon – 6 pessoas; carcinoma no recto – 6 

pessoas e carcinoma dos ovários – 1. Remetendo para as respostas obtidas na opção 

‘Outra’ representada na Fig. 2, 1 utente referiu fístula retal e 1 outro referiu obstrução 

intestinal em resultado de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

 
Figura 2. Representação das respostas assinaladas relativas ao motivo que conduziu à realização da 

colostomia. Gráficos elaborados no Excel® 
 

1.11.3. Qualidade de vida do utente 
Como já referido, a qualidade de vida destes indivíduos encontra-se diretamente 

associada à qualidade dos cuidados de saúde, a qual pode ser legitimamente avaliada pela 

frequência com que ocorrem complicações após a ostomia. A Figura 3 indica-nos que a 

maioria dos utentes (60%) referiu ter sofrido de complicações resultantes da colostomia: 

irritação cutânea – 6; estenose (estreitamento do estoma) – 2; fístula – 2; hérnia – 4; entre 

outras complicações resultantes de colostomias prévias. 1 utente referiu irritação cutânea 

e estenose e 3 dos utentes referiram apresentar hérnia além de irritação cutânea. 

 
Figura 3. Representação da distribuição de respostas quanto à ocorrência de complicações em consequência 

da colostomia. Gráficos elaborados no Excel® 

1.11.4. Importância do apoio ao colostomizado 
É indiscutível que utentes que beneficiam de apoio, quer por parte de familiares e 

amigos, quer sob a forma de uma intervenção organizada e regular de profissionais de 

saúde especializados, estão mais adaptados à colostomia. Assim sendo, o inquérito incluía 

uma questão para avaliar quem apoiava o utente no processo. 13 em 20 responderam ser 

os próprios a cuidar da sua colostomia, 3 responderam ser o conjugue a prestar os 

cuidados e apoio necessário, sendo que destes 1 beneficiava também de apoio 

complementar de serviços de enfermagem; 1 pessoa respondeu depender de cuidados de 
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enfermagem frequentes; 2 responderam receber apoio dos filhos e 1 dos pais e irmãos. 

Dos 13 utentes acima referidos, cerca de 30% referiu ser autossuficiente, atribuindo 

esta independência e também a ausência de complicações sofridas ao apoio recebido 

pelos serviços de enfermagem especializados em ostomia do Hospital de Santo António 

principalmente durante o período mais crucial, aquele que se seguiu à cirurgia.  

De seguida, encontram-se ilustradas as respostas face à reflexão do utente sobre a sua 

qualidade de vida (Figura 4), sendo que a maioria respondeu que esta era razoável 

encontrando-se numa situação de conformação face à situação. Apenas 1 a 5 utentes se 

mostraram adaptados à colostomia, classificando a sua qualidade de vida como Excelente 

a Muito Boa.  

 
Figura 4. Distribuição gráfica da avaliação da qualidade de vida dos utentes após a colostomia. Gráficos elaborados no 

Excel® 

A última questão do inquérito, diretamente relacionada com a anterior, questiona os 

utentes sobre a influência que receber mais apoio teria sobre a sua qualidade de vida. 11 

utentes responderam que esta não dependia de apoio extra, sendo que a maioria referia 

que nada iria reverter a situação em que se encontravam. 9 utentes referiram que a sua 

qualidade de vida melhoraria se beneficiassem de cuidados médicos – 3; apoio psicológico 

– 2; apoio económico – 2; cuidados de enfermagem – 1; transporte facilitado – 4. 

 Conclusão  
Os resultados encontrados com a realização dos inquéritos são coincidentes com a 

informação obtida na literatura. O apoio recebido pelos utentes ostomizados e o acesso a 

soluções para a sua rotina de cuidados diários são determinantes da facilidade com que o 

convívio com a colostomia se processa. Neste sentido, foi possível denotar a valorização 

identificada entre esta população de utentes face à nossa contribuição e interesse para o 

seu bem-estar. No caso da FC, este reconhecimento e o conforto é sinónimo de fidelização 

do utente, o qual procura o farmacêutico para aconselhamento regular e personalizado. 

Todo o trabalho foi uma mais valia para a FT, valorizando e enaltecendo o seu renome 

no âmbito desta temática e da sua sensível conjuntura. 
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2. Alopécia 
 Seleção do tema 

O tema foi selecionado de modo a aproveitar a sazonalidade a par do notório aumento 

da procura de produtos para a queda de cabelo durante a janela temporal abrangida pelo 

meu período de estágio, aliados à minha necessidade em estudar a diversidade de 

tratamentos para este fim tendo em vista uma melhoria na qualidade do aconselhamento 

ao utente e com isto favorecer também a rotação dos produtos disponíveis na farmácia. 

Sendo o cabelo a moldura do nosso rosto, pode ser visto como um indicador de 

personalidade e também de idade, saúde, atratibilidade e afirmação social. Apresenta 

caraterísticas dependentes do género e da etnia. A produção de pelo ocorre em toda a 

extensão do corpo humano onde se apresentem folículos pilosos com a exceção da pele 

das palmas das mãos, plantas dos pés, lábios e prepúcio masculino. O pelo constitui uma 

barreira protetora face a corpos estranhos, radiação ultravioleta, lesões e variações de 

temperatura corporal. Dando enfoque ao cabelo do escalpe, este é, portanto, importante 

como barreira física protetora e como meio de comunicação para com a sociedade [55].  

Dada a função estética e identitária atribuída ao cabelo, encontram-se globalmente 

identificados os impactos negativos a nível psicológico e na qualidade de vida que as 

desordens capilares podem representar para o indivíduo. No contexto da FC, os utentes 

procuram atenuar situações de queda de cabelo sazonal ou crónica, de extensão e 

gravidade variáveis, sendo que uns solicitam soluções preventivas enquanto outros 

procuram tratamentos mais específicos e intensivos, com e sem aconselhamento médico 

prévio.  

 Introdução à alopécia e apresentação da constituição da haste capilar 
Alopécia constitui o termo científico para designar a queda, parcial ou total, dos pelos 

ou do cabelo. A etimologia da palavra tem origem na palavra grega alōpēx que significa 

raposa aludindo à perda de pelo sofrida por estes animais de forma contínua ao longo do 

seu tempo de vida [56]. Tratando-se de uma desordem capilar, faz sentido começar por 

explorar a constituição e formação da haste capilar. A fibra capilar consiste num material 

de elevada durabilidade e resistência sendo a secção transversal da fibra e a integridade 

estrutural do seu córtex que determinam as suas propriedades tensoras, elásticas e 

plásticas. A parte mais central da haste capilar, a medula, contém células poligonais tipo-

esponja. Em torno desta, o córtex forma uma camada de células fibrosas com orientação 

longitudinal que, quando atingem a sua maturação, são rodeadas por filamentos de 

queratina. O córtex contém melanossomas que determinam a coloração da mesma com a 

produção de grânulos de eumelanina e feomelanina, em concentração variável, permitindo 

o aparecimento da paleta de colorações que o cabelo pode apresentar. A camada mais 

exterior da fibra capilar, a cutícula, consiste em múltiplas camadas de corneócitos. Trata-
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se de uma camada fina e translúcida permitindo que a luz atravesse os pigmentos 

presentes no córtex e se traduza em a coloração [55]. 

A queratina é o composto maioritário do produto superficial visível do folículo capilar e 

encontra-se organizada num sistema de duas fases no qual as fibras de queratina se 

encontram envoltas numa matriz amorfa. Trata-se de uma substância de elevado peso 

molecular, rica em cisteína e metionina, dispostas em cadeias polipeptídicas. Estas 

cadeias organizam-se ao longo de um eixo sobre a forma de fibras que, ao aderirem umas 

às outras formam feixes que conferem rigidez e flexibilidade ao cabelo. 

A qualidade da haste capilar, além de estar relacionada com a saúde do couro 

cabeludo, depende de variáveis genéticas ao nível da forma, diâmetro e composição; de 

defeitos na superfície da cutícula e de danos químicos sobre o córtex e cutícula [55]. 

 Anatomia de uma unidade pilossebácea, tipos de cabelo e ciclo piloso 
O folículo piloso (FP) pode ser visto como um complexo órgão em miniatura. Cada 

folículo é formado por múltiplas camadas de células mesenquimatosas e epiteliais, 

incluindo mais de 20 populações celulares diferentes. O FP (Anexo 19) apresenta um 

componente localizado inferiormente, que inclui a zona do bulbo capilar e que se renova 

de forma transiente e cíclica, e um componente permanente que envolve a região 

compreendida entre a superfície da pele e abertura do ducto da glândula sebácea para o 

canal da haste capilar. O ‘bulge’ ou protuberância localizado inferiormente ao istmo 

(inserção da glândula sebácea até a região da inserção do músculo piloeretor) consiste 

num compartimento especializado da bainha externa que acomoda células estaminais do 

epitélio e neuroectoderme além de populações imaturas de células do sistema imunitário 

como as células de Langerhans e mastócitos. A bainha interna é composta por 3 camadas: 

Henle, Huxley e cutícula, sendo que todas sofrem queratinização. A bainha externa, por 

seu lado, contém citoplasma vacuolizado preenchido com glicogénio em elevada 

concentração e expressa recetores para diversos mediadores e hormonas. A camada 

fibrosa de tecido conjuntivo e as bainhas epiteliais internas e externas formam camadas 

concêntricas em torno da haste capilar. A unidade pilosabácea está envolvida por uma 

rede vascular densa além de terminações nervosas livres que providenciam um meio para 

interações piloneurais intensas [55]. 

Relativamente ao crescimento piloso, este resulta da atividade proliferativa dos 

queratinócitos matriciais que originam a bainha interna e a própria haste capilar e se 

encontram presentes no bulbo que assenta sobre a derme papilar. Esta é constituída por 

células mesenquimatosas com propriedades indutivas importantes além de ser fonte 

nutritiva desta unidade através da papila folicular, a qual é bastante proeminente em 

folículos terminais. A derme papilar e a matriz circundante são alimentadas pela rede 

capilar via papila folicular presente ao nível dos folículos terminais, com a exceção da 
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papila do cabelo velo que, por norma, não contém capilares [55]. 

O tamanho e forma dos FP diferem de acordo com a localização e funcionalidades. 

Existem diferentes tipos de cabelo de acordo com o FP que lhes dá origem. A classificação 

habitualmente feita subdivide-os nas seguintes designações: FP de cabelo lanugo, cabelo 

velo, cabelo intermediário e FP produtores de cabelo terminal, com diâmetro, intensidade 

de pigmentação e comprimento crescentes. Os cabelos do tipo lanugo e velo são mais 

finos, macios e sem medula. O cabelo lanugo é o primeiro a surgir, sendo produzido ainda 

in útero. O cabelo velo cresce ao longo da vida e constitui 7 a 25% do cabelo presente. Os 

FP de cabelo terminal penetram até às camadas mais profundas da derme, são mais fortes 

e o seu comprimento depende da área do corpo e potencial função. A classificação não é 

invariável ao longo do tempo de vida de um FP e este poderá mover-se entre as diferentes 

categorias de classificação [55]. 

O crescimento capilar encontra-se dependente de eventos que se sucedem ao nível do 

FP, controlados por fenómenos de sinalização celular endócrina, parácrina ou autócrina, 

em resultado de estímulos promovidos pela expressão de citoquinas, hormonas, enzimas, 

neurotransmissores e fatores de transcrição, associados também à variabilidade dos 

recetores expressos. Em média, o cabelo cresce cerca de 0,35cm por dia. O escalpe 

apresenta entre 75 000 a 150 000 cabelos, sendo que diariamente poderão cair entre 30 a 

180 cabelos. A duração das diferentes fases do ciclo piloso depende do tipo e da 

localização do FP e da evidente variabilidade individual [55]. 

A formação folicular tem início numa camada de células estaminais da epiderme, ainda 

no embrião, sendo que durante a sua diferenciação originam células dérmicas 

especializadas que se organizam em blocos posicionados abaixo da epiderme onde 

passam a estimular o crescimento descendente das células estaminais do epitélio e a 

conseguinte formação do folículo. Este forma-se de forma contígua com o epitélio, mas 

encontra-se separado da derme por uma membrana basal composta por matriz 

extracelular e fatores de crescimento composta por sintetizados e depositados pelas 

células epiteliais. Esta matriz e os fatores produzidos são também essenciais ao 

desenvolvimento cíclico do FP que atravessa 5 fases [57]: 

1) Fase de crescimento ativo a partir da derme papilar e formação da haste capilar: 

Anagénese (Fase I – VI) 
2) Fase de regressão e involução do folículo: Catagénese 
3) Fase de repouso em que ocorre desprendimento do cabelo mas a haste capilar 

mantém-se associada ao saco epitelial: Telogénese 
4) Fase de desprendimento da haste capilar: Exogénese 
5) Fase de latência em que o folículo permanece vazio: Quenogénese 
O ciclo piloso compreende um complexo processo de remodelação da porção não 
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permanente do folículo e das populações celulares a si associadas sendo que a sua 

esquematização se encontra representada em anexo (Anexo 20) [55, 57]. 

 Classificação dos principais tipos de alopécia 
A classificação deste transtorno é feita tendo em conta se o FP se mantém intato e a 

perda de cabelo é difusa ou localizada (alopécias não cicatriciais) ou se o FP é destruído 

e substituído por tecido cicatricial o que normalmente se traduz em perda permanente do 

FP (alopécias cicatriciais). Com a exceção das alopécias cicatriciais, a perda de cabelo 

encontra-se associada a desordens ao nível do ciclo piloso [55].  

A avaliação dos diferentes casos de perda de cabelo envolve anamnese; exame clínico; 

técnicas como o exame tricológico; videodermatoscopia; biópsia do couro cabeludo; 

métodos de epiluminescência e até reconstruções computacionais que permitem avaliar e 

diferenciar as diferentes situações a partir da determinação da quantidade de cabelo que 

está a crescer ou a cair, a quantidade total de cabelos e qual a qualidade do couro cabeludo 

e cabelo [55]. De seguida encontram-se sucintamente apresentados alguns dos principais 

tipos de alopécia. 

2.4.1. Alopécias cicatriciais 
São raras e caraterizam-se por destruição permanente do FP, observando-se linhas de 

tecido fibroso cicatricial que sinalizam a extinção dos folículos. Presume-se que resulte de 

um dano irreversível ao nível do bulge, zona rica em células estaminais, essencial à 

regeneração cíclica do componente inferior do folículo. Tendo em conta as células 

inflamatórias presentes no local afetado pelo processo cicatricial, as alopécias cicatriciais 

poderão ser classificadas como linfocíticas (das quais são exemplos diversos tipos de 

alopécias fibrosantes), neutrofílicas (com foliculite associada) e mistas (acne keloidalis ou 

acne necrotica por exemplo) [55]. 

2.4.2. Alopecias não cicatriciais:  
Poderão subdividir-se em alopécias localizadas ou circunscritas e em alopécias difusas.  
2.4.2.1. Alopécias circunscritas: 
1) Alopécia areata: Condição autoimune com prevalência de aproximadamente 2%. 

História pessoal ou familiar de doenças autoimunes como a vitiligo pode ser concomitante 

com alopécia areata. A sua apresentação passa pela presença de áreas circulares de 

tecido sem cabelo rodeadas por pequenos cabelos com menor espessura. Surge 

tipicamente antes dos 40 anos em cerca de 80% da população com a doença e 48% 

apresenta sinais na primeira ou segunda décadas de vida, sendo possível causa de 

alopécia em crianças e adolescentes [58]. 

2) Tricotilomania: Desordem obsessiva-compulsiva na qual os pacientes arrancam de 

forma impulsiva e crónica pelo de diferentes localizações. É uma situação comum em 

crianças e adolescentes. Estes pacientes apresentam praticamente 100% dos seus 
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cabelos em anagénese, torcidos ou quebrados, já que os cabelos que se encontram em 

telogénese são constantemente arrancados dada a maior facilidade em se desprenderem 

do escalpe. A sua resolução passa por apoio psicoterapêutico adaptado [55]. 

2.4.2.2. Alopécias difusas: 
1) Eflúvio telogénico (ET): Enquanto que num ciclo normal 15% do cabelo se encontra 

em telogénese, no ET este valor aumenta para mais de 30%, verificando-se perda ativa de 

100 a 300 cabelos por dia durante mais de 2 a 4 semanas [59]. Esta situação poderá surgir 

espontaneamente ou devido a algum fator desencadeante específico como gravidez, 

traumas ou patologias, eventos de stress físico ou psíquico, perda de peso severa, dieta, 

problema de pele que afete o escalpe, novas medicações ou descontinuação de 

tratamentos hormonais [60]. A sintomatologia passa por aparecimento de zonas de couro 

cabeludo visível especialmente sobre a forma de recessão bitemporal, em contraste com 

boa densidade capilar geral. Por vezes, esta situação é acompanhada por alterações de 

sensibilidade ao nível do escalpe designadas por tricodinia [55, 60]. O ET poderá resolver-

se sem qualquer intervenção terapêutica quando o cabelo mantido em telogénese regressa 

à anagénese [60]. Poderá classificar-se como agudo ou crónico. O ET agudo trata-se de 

uma situação à partida auto-limitada que pode persistir até 6 meses. Se o fator 

desencadeante não for retirado ou atenuado, poderá prolongar-se e tornar-se recorrente 

ou crónico. Parece ser o tipo de alopécia mais frequente no sexo feminino [61]. 

2) Eflúvio anagénico (EA): Constitui a perda abrupta de cabelo durante a anagénese 

provocada por um desequilíbrio na atividade mitótica ou metabólica do FP. É uma situação 

frequentemente associada a contacto com substâncias químicas tóxicas, regimes de 

radioterapia ou a agentes quimioterápicos tais como antimetabolitos, agentes alquilantes e 

inibidores do ciclo mitótico. Uma vez que cerca de 80-85% do cabelo presente no escalpe 

se encontra normalmente em anagénese - a fase do ciclo capilar com atividade proliferativa 

mais intensa - grande parte do cabelo é perdido. Dado o trauma emocional envolvido, o EA 

é frequentemente causa de abandono de determinados regimes terapêuticos [59]. 

3) Alopecia Androgenética (AA): Afeta ambos os géneros, designando-se por alopécia 

de padrão feminino (APF) nas mulheres e alopécia androgénica masculina (AAM) nos 

homens. A designação justifica-se pela ação dos androgénios, em níveis elevados, sobre 

a miniaturização do folículo piloso e a sua contribuição para ambas as apresentações, 

embora tal contribuição androgénica não seja clara e transversal em todas as mulheres. 

Em termos epidemiológicos, a AA atinge 70% dos homens e 40% das mulheres em alguma 

fase da sua vida [62]. A prevalência da AAM é variável com a idade, afetando 25% dos 

homens antes dos 30, 50% aos 50 anos e 60% já depois dos 70 anos, altura em que 

progride até ao último estadio de calvície [55]. Relativamente à APF, surge em 6% das 

mulheres antes dos 50 anos e em cerca de 50% das mulheres após a faixa etária dos 50 
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anos [55, 56]. A AA também apresenta variação étnica evidente afetando de forma mais 

acentuada os caucasianos, face à população oriental ou afrodescente [55, 62]. A sua 

patogénese é dependente de fatores genéticos e epigenéticos, biológicos e hormonais, 

não lhe sendo possível atribuir uma causalidade direta.  

- Alopécia Androgénica Masculina (AAM): Além das alterações genéticas e epigenéticas 

que influenciam diretamente os RA tem-se que, com a idade, androgénios locais e 

sistémicos estimulam o crescimento do pelo ao nível da face mas suprimem-no ao nível da 

zona frontotemporal e vértex, com miniaturização do FP. Desta forma, os homens 

apresentam típica recessão bitemporal e calvície nestas áreas [55, 56]. 

Homens com AA apresentam maior fração livre de androgénios em circulação incluindo a 

testosterona (T) e a dihidrotestosterona (DHT). A DHT apresenta 5 vezes mais afinidade 

para o RA relativamente à T. A DHT é o metabolito resultante da ação da enzima 5-α-

redutase (5αR) sobre a T. Existem duas isoformas da 5αR, a 5αR tipo 1 e a 5αR tipo 2, 

sendo esta última a isoforma presente nos FP. Uma vez que indivíduos com AAM 

apresentam a enzima 5αR tipo 2 mais expressa no escalpe face a indivíduos sem alopécia 

e indivíduos com deficiência genética nesta isoforma não desenvolvem calvície, sugere-se 

que a DHT seja a hormona responsável pela miniaturização do folículo piloso. Apesar de 

esta ser a causa transversalmente aceite para esta condição, sugerem-se outras [62]. A 

AAM poderá ocorrer também em mulheres [56]. 

- Alopécia de Padrão Feminino (APF): Relativamente ao género feminino, normalmente 

não é utilizado o termo AA dada a incerteza em torno do papel dos androgénios em 

determinadas mulheres [55]. A APF partilha com a AAM a ocorrência de miniaturização do 

folículo piloso. Verifica-se uma redução da duração da anagénese acompanhada da 

miniaturização da derme papilar com consequente diminuição lenta e progressiva da 

densidade capilar e queda de cabelo difusa na parte superior do escalpe [56]. Além do 

papel da enzima 5αR, tem-se que a enzima aromatase exerce uma ação antiandrogénica 

convertendo androgénios em estrogénios. Estes apresentam recetores ao nível do FP 

onde exercem a sua ação protetora mas encontram-se diminuídos em mulheres com APF. 

Acresce ainda que a aromatase diminui a cedência de androgénios aos tecidos ao 

aumentar os níveis de estrogénios que, por sua vez, aumentam os valores de globulina de 

ligação às hormonas sexuais (SHBG). A SHBG liga-se aos androgénios em circulação 

diminuindo a sua disponibilidade. Cerca de 50% dos níveis de aromatase são encontrados 

nos FP da região frontal de mulheres com APF face à região occipital. Nos homens, os 

níveis de aromatase da região frontal dos homens são 6 vezes superiores [56]. Sendo que 

o eflúvio telogénico crónico (ETC) é frequentemente confundido com a APF, principalmente 

com o seu padrão inicial, podem considerar-se os seguintes pontos gerais como critérios 

auxiliares de diferenciação: o ETC apresenta início abrupto derivado de determinados 
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fatores desencadeantes; mantém-se por 6 meses até 6 anos e a queda ocorre de forma 

intensa e difusa mas a densidade capilar mantém-se sendo que o ratio de cabelo terminal 

relativamente ao velo é de > 7:1 numa biópsia do escalpe, sem miniaturização do FP. A 

APF surge de forma gradual e discreta, mantendo-se para toda a vida e a diminuição da 

densidade capilar torna-se bastante evidente com a zona parietal mais afetada, 

observando-se um ratio de cabelo terminal relativamente ao velo como <4:1, com 

miniaturação do FP e do próprio cabelo e ainda alguma inflamação no couro cabeludo [55]. 

 Tratamento e controlo da alopécia  
Apesar de a alopécia se tratar de uma condição cuja ausência de tratamento não 

conduz a situações problemáticas para a saúde física do organismo, poderá fazer-se 

acompanhar de danos psicológicos e sociais. A sua patogénese é dependente de fatores 

genéticos, hormonais e ambientais, sendo que a resposta ao tratamento é variável. 

A eficácia do tratamento depende da qualidade do diagnóstico, da atempada 

abordagem da situação e do compromisso do utente para com a terapêutica. Muitas das 

vezes, esta passa por diversas tentativas diferentes até se atingir o sucesso pretendido e 

existe sempre a possibilidade da eficácia se reverter após a cessação do tratamento. 

2.5.1. Abordagem farmaco lógica 
No contexto do presente relatório importa focar as abordagens farmacológicas com que 

o farmacêutico comunitário poderá contactar com maior frequência, e para as quais terá o 

dever de prestar aconselhamento adequado e eficiente. Irão ser enumerados os 

ingredientes ativos e não os produtos comerciais: 

1) Minoxidil: incluído no desenvolvimento de formulações extemporâneas para aplicação 

tópica em casos de queda de cabelo e AA, alopécia areata masculina e feminina. A solução 

de minoxidil parece ser a única abordagem relativamente eficaz no tratamento da APF. O 

seu mecanismo de ação sobre a perda de cabelo não está determinado. Em média, a 

densidade capilar aumenta em 8% com a solução de minoxidil a 2% e 10-12% com 

formulações de 5% às 16 semanas de tratamento. Os seus efeitos adversos poderão 

traduzir-se sob diferentes formas de irritação local e, em última instância, exacerbação da 

perda de cabelo. São menos frequentes nas formulações a 5% pelo fato de apresentarem 

menor concentração em propilenoglicol, agente frequentemente irritante. Recomenda-se a 

aplicação de 1ml de solução de manhã e à noite durante 3 a 6 meses [55]. 

2) Inibidores da 5α-redutase - Finasterida e Dutasterida: A finasterida é um inibidor 

competitivo da 5αR do tipo 2, e, por via sistémica, é capaz de reduzir a concentração de 

DHT a nível sérico e no escalpe em cerca de 70%. 1mg diário de Finasterida conduz a 

melhorias em cerca de 60% dos homens que a consomem, sendo que o efeito máximo se 

traduz ao final de um ano, mas prolonga-se até cerca de dois. Relativamente aos efeitos 

secundários, poderá ocorrer disfunção sexual reversível com a descontinuação do 
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tratamento. A dutasterida inibe ambas as isoformas da 5αR e encontra-se aprovada na 

dosagem de 0.5mg/dia com redução dos níveis de DHT séricos circulantes e no escalpe. 

São necessários mais estudos. Poderão ser utilizados no sexo feminino, no entanto a sua 

administração deve estar associada à utilização de contraceção em mulheres em idade 

fértil dado o risco de feminização do feto masculino decorrente dos inibidores da 5αR [55]. 

3) Antiandrogénios: Alguns países aprovaram-nos como alternativa para a APF sendo 

muito utilizados em mulheres com hiperandrogenismo. A espironolactona bloqueia a 

produção de T a nível adrenal e inibe competitivamente o recetor da DHT. A flutamida inibe 

a ligação da T ao RA, inibe o feedback negativo do eixo hipotálamo-pituitária associado 

aos níveis de esteroides presentes. A ciproterona bloqueia a ligação da DHT ao RA. É 

utilizada em mulheres prémenopausicas em combinação com estrogénios e em mulheres 

pósmenopausa em combinação com solução minoxidil a 5%. Estudos revelam quadros de 

eficácia muito variáveis. Estas alternativas parecem causar feminização do feto e portanto 

deve garantir-se a utilização de métodos contracetivos eficazes durante o tratamento [55]. 

4) Estrogénios: Sendo que os níveis de SHBG aumentam perante ação estrogénica, é 

possível diminuir os níveis de T livre pela aplicação tópica de uma solução de 17α-estradiol 

a 0.025%. Este tratamento parece traduzir-se numa melhoria da queda de cabelo após 6 

meses de tratamento sob população feminina sendo necessários mais estudo sob a 

população masculina [55]. 

5) Melatonina: A melatonina constitui um dos fatores endócrinos que influi sobre o 

crescimento do cabelo. Estudos em animais revelaram a sua capacidade de promover a 

anagénese. Soluções tópicas de metatonina a 0,1% já revelaram resultados em certos 

casos de mulheres com alopécia difusa [55]. 

6) Agentes antifúngicos, queratolíticos, antiseborreicos e antiinflamatórios: podem 

ser aplicados sobre a forma de champôs para melhorar o equilíbrio do couro cabeludo e 

aumentar a eficácia de terapêuticas para a queda de cabelo. O piritionato de zinco, o ácido 

salicílico, a ciclopiroxolamina ou equivalentes são bastante utilizados [63]. O cetoconazol 

a 2%, além das propriedades descritas, apresenta-se como uma abordagem eficaz no 

bloqueio dos RA [64, 65]. 

2.5.2. Suplementos Alimentares 
A atividade celular e metabólica presente ao nível dos folículos capilares é dependente 

de energia, aminoácidos, vitaminas e minerais, no sentido do seu uptake, transporte e 

disponibilidade. A suplementação alimentar adquire sentido na medida em que a qualidade 

e quantidade de cabelo dependem do estado nutricional do indivíduo, que, por vezes, não 

se encontra equilibrado ou poderá ser incrementado recorrendo a um regime de 

complementação. A sua eficácia é variável. Recomenda-se a sua utilização por períodos 

mínimos de três meses. 
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1) Aminoácidos: A haste capilar apresenta uma base de natureza 99% proteica. A L-

cistina (formada pela ligação de 2 moléculas de L-cisteína) e L-metionina são os 

aminoácidos sulfatados com maior ação a nível do crescimento capilar principalmente em 

situações de eflúvios, com indução da anagénese e aumento da resistência capilar [66]. 

Existe uma associação sinérgica benéfica entre a suplementação de L-cistina em 

combinação com vitamina B6 (piridoxina) [67].  

2)  Vitaminas: A vitamina B6 constitui um cofator de pelo menos 10 enzimas essenciais a 

inúmeros processos celulares, contribuindo para a saúde da pele e cabelo e reduzindo o 

eflúvio capilar especialmente associado a mecanismos telogénicos [67] As vitaminas C e 

E apresentam propriedades antioxidantes, conferindo proteção do FP face a agentes 

externos nocivos como o stress oxidativo. A vitamina C aumenta a qualidade da 

vasculatura que supre as necessidades do folículo [68]. A vitamina B3 (niacina, ácido 

nicotínico ou nicotinamida) constitui um promotor do crescimento capilar [64]. É co-enzima 

nos processos de oxidação-redução associados ao metabolismo celular. A vitamina B7 

(Biotina) corresponde a uma coenzima envolvida em reações de carboxilação para a 

gluconeogénese e síntese de ácidos gordos. Desiquilíbrios nestes processos poderão 

causar afeções dérmicas e capilares [69].  

3) Minerais: O zinco apresenta funções catalíticas, estruturais e reguladoras, fazendo 

parte de inúmeras metaloproteínas enzimáticas envolvidas no metabolismo celular, síntese 

de DNA e RNA, síntese proteica, expressão génica, entre outras [69]. Parece atuar como 

inibidor da 5αR, favorecendo o crescimento capilar [64]. A sua deficiência encontra-se 

associada a distúrbios na pele, alopécia e suscetibilidade a desequilíbrios diversos [69]. O 

ferro desempenha funções cruciais ao nível do transporte e armazenamento de oxigénio, 

metabolismo celular e equilíbrio do sistema imunitário, entre outras. O seu papel na 

alopécia é sobrestimado, pois a sua influência sobre a queda de cabelo ainda não se 

encontra bem estabelecida, no entanto diversos estudos sugerem a importância e os 

benefícios da sua suplementação em mulheres premenopáusicas com APF [70]. 

4) Ácidos Gordos (AG): AG ómega-3 (EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido 

docosahexaenóico; ALA: ácido linolénico) e ómega-6 (LA: ácido linoleico e GLA: ácido-

gama-linolénico) são integrantes das membranas celulares onde desempenham papéis na 

sua fluidez, intervêm no crescimento celular e são precursores de moléculas hormone-like 

essenciais a processos fisiológicos ao nível da pele. Apresentam ação antiinflamatória, 

antioxidante e moduladora do metabolismo androgénico. 6 meses de suplementação 

parecem refletir-se em melhorias no diâmetro (86.1%) densidade capilar (87.3%), redução 

da miniaturização capilar, aumento da proporção dos FP em anagénese face aos FP em 

telogénese, com diminuição da queda em 89.9% dos casos. Resultados positivos em APF 

[68]. O LA em particular parece apresentar forte atividade inibitória face à 5αR [64]. 
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2.5.3. Fitoterapêuticos  
Existem inúmeros candidatos à categoria de fitoterapêuticos com ação a nível capilar, 

para aplicação ao nível da suplementação alimentar e dermocosmética [64]. A tabela 4 

representa alguns dos principais agentes cujos extratos naturais revelaram atividade 

promissora essencialmente devido ao seu conteúdo em ácidos gordos, fitoesteróis, 

compostos fenólicos e vitaminas do complexo B [71, 72]. 
Tabela 4. Ingredientes naturais ativos sobre o crescimento capilar e saúde do couro cabeludo; [71, 72]. 

Atividade Biológica Extratos naturais 
Inibição da 5αR 

 
Serenoa repens*; Camellia sinensis*; Persea americana**; Cimicifuga 
racemosa***; Citrullus colocynthis***** 

Proliferação celular e indução 
da anagénese 

Capsicum frutescens*; Panex ginseng****; Vitis vinífera****; Zizyphus 
jujuba****; Eclipta alba****; Cuscuta reflexa*** 

Estimulação do crescimento 
capilar 

Ginkgo biloba****; Salvia officinalis*****; Lawsonia inermis+; Zizyphus 
jujuba*****; Allium cepa*; Camellia sinensis****; Cuscuta reflexa*****; 
Citrullus colocynthis*****; Malus domestica**   

Atividade antiinflamatória, 
seborreguladora e anticaspa 

Junglan regia+; Junglan nigra+; Rosmarinus officinalis*****; Salvia 
officinalis*****; Persea americana**; Panax ginseng***** 

*Já testado em humanos; **Testado em culturas celulares; ***Testes em ratos; **** Testes em ratinhos; *****Testes in 
vivo; +Uso Tradicional 
 

2.5.4. Outros agentes: 
1) Cafeína: Apresenta capacidade de estimular o crescimento capilar. Promove a 

elongação da haste capilar através da indução da proliferação dos queratinócitos matriciais 

e da bainha externa do folículo. Interfere com fatores de crescimento e moléculas de 

sinalização celular associados à atividade androgénica, estimula a atividade mitocondrial 

e a anagénese em detrimento da telogénese. Apresenta atividade antioxidante [73]. 

2) Peptídeos de cobre: Ativos ao nível da regeneração cutânea e crescimento capilar. 

Tratam-se de agentes com propriedades antienvelhecimento e ação regeneradora e 

estimulante sobre o FP, principalmente em distúrbios capilares associadas a processos 

inflamatórios e de senescência celular. O acetil-tetrapéptido-2 é um exemplo destes 

agentes. No entanto, são necessários mais estudos para determinar a sua influência exata 

sobre o crescimento capilar [74]. 

3) L-Glutationa: O stress oxidativo influencia negativamente a saúde capilar, com redução 

da migração celular das células da derme papilar e miniaturização do FP. Sendo a 

glutationa uma molécula neutralizadora de espécies reativas de oxigénio (ROS) parece 

conferir proteção face a esta situação, favorecendo o equilíbrio do ciclo piloso [75]. 

2.5.5. Cirurgia 
Os procedimentos baseiam-se na redistribuição de folículos de cabelo terminal da zona 

occipital de modo a recobrir o escalpe calvo através de transplante, excisões, reduções de 

pele ou rotação tecidual. O couro cabeludo deve apresentar, criteriosamente, uma área 

dadora adequada e com boa densidade capilar. Os resultados finais apenas serão 

observados ao final de várias sessões de tratamento. Custo elevado. Poderão surgir 

complicações como eritema do escalpe e edema facial, infeções, hemorragias, formação 

de cicatrizes ou fístulas [55]. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 44 

2.5.6. Novas terapias 
Transplantes capilares inovadores; processos para estimulação de neogénese folicular; 

terapia laser de baixa potência; laser fracionado (Fraxel®) e reconstituição de FP parecem 

abordagens promissoras e aplicáveis às mais diversas formas de alopécia, embora sejam 

necessários mais estudos. A terapia laser de baixa potência ou terapia de 

fotobiomodulação através de LED ou laser é eficaz na mobilização de células estaminais 

e na indução de processos de diferenciação e proliferação. Trata-se de um procedimento 

não invasivo com alargado espetro de ação, transversal a todos os tipos de alopécia e sem 

efeitos adversos conhecidos. O laser fracionado pretende gerar um processo inflamatório 

cuja resposta tecidual resulte na formação de novos FP. A implantação de sistemas 

robóticos associados ao FP parece aumentar a eficácia dos tratamentos. Futuramente, 

espera-se pela possibilidade de reconstituição de FP em laboratório a partir de técnicas de 

bioengenharia, recorrendo a células estaminais, para posterior implante [62]. 

 Aplicação na farmácia  
Dada a preocupação de um nicho da população da farmácia em encontrar produtos 

adequados para atenuar a queda de cabelo entre a vasta e diversificada oferta 

disponibilizada, fui frequentemente confrontada com pedidos de aconselhamento mais 

aprofundado. 

Em termos práticos, procedi a uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, incluindo uma 

listagem dos principais produtos comercializados pela FT. Com a pesquisa procedi à 

construção de uma apresentação em power-point (Anexo 21) expondo o tema e os 

produtos para exibir no ecrã do espaço dedicado ao atendimento na farmácia. Acresce que 

o intuito desta apresentação foi também a sua utilização como auxiliar de aconselhamento 

recorrendo a um tablet como suporte para uma intervenção direcionada ao utente, sempre 

que a situação o permitia. O material bibliográfico que recolhi, além da apresentação 

desenvolvida, serviu para dar resposta a dúvidas por diversas vezes colocadas durante o 

atendimento e como material para o utente ler em casa sempre que requerido. 

Durante estas sessões conversava com o utente, avaliando sucintamente a sua 

situação individual, comparando produtos, analisando as funções e as concentrações dos 

constituintes desses mesmos artigos utilizando a apresentação digital em tablet como 

suporte do meu discurso. Pude verificar que os utentes se sentiam satisfeitos com esta 

abordagem uma vez que referiam ter enormes dificuldades em perceber como distinguir 

qual o tipo de queda/problema que apresentavam e qual os melhores produtos. A qualidade 

do meu atendimento cresceu e a minha capacidade de trabalhar os produtos capilares na 

FT surtiu algum reflexo direto ao nível das vendas e rotatividade de alguns stocks 

previamente estáticos. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Espaço exterior da farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade. 

 

 
 

Anexo 2. Espaço interior da farmácia. 
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Anexo 3. Nota de devolução e guia de transporte para o produto a devolver. 
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Anexo 4. Documento de faturação impresso no verso da receita médica 
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Anexo 5. Receita médica eletrónica. 
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Anexo 6. Receita médica manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 56 

Anexo 7. Exemplo de uma guia de tratamento no contexto do novo sistema de "Receita sem papel". 
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Anexo 8. Documento associado à dispensa de psicotrópicos e estupefacientes. 
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Anexo 9.  Fichas de preparação de produtos manipulados, designadamente: Solução de minoxidil a 
5%; Pomada hidrofílica com ácido salicílico a 10%; Loção de enxofre e resorcina a 6%; Papéis 

medicamentosos de mefloquina a 25mg. 
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Anexo 10. Boletins Informativos, designadamente:Pomada hidrófila de ácido salicílico a 10% e 
Solução de minoxidil a 5%. 
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Anexo 11. Inquérito para avaliação do Tipo de Pele associado à semana dedicada ao tema. 

  
 

Anexo 12. Marketing na farmácia. 
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QUAIS OS CUIDADOS DIÁRIOS QUE MELHOR SE ADEQUAM?

DE 11 A 15 DE ABRIL OFERECEMOS ACONSELHAMENTO PERSONALIZADO E SOLUÇÕES 
PRÁTICAS PARA A SUA ROTINA DE CUIDADOS DIÁRIOS. O NOSSO OBJETIVO É CONTRIBUIR 

PARA A SAÚDE DA SUA PELE.
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?

HIGIENE TONIFICAÇÃO HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO EXFOLIAÇÃO PROTEÇÃO

CUIDADOS 
ESPECÍFICOS 
PARA AFEÇÕES 
DERMATOLÓGICAS 
ESPECÍFICAS

NÓS	SIMPLIFICAMOS!
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LEVE 2 MAS
PAGUEAPENAS 1

Cystiphane Biorga Champô Anticaspa Normalizante S é útil no tratamento de estados
descamativos severos,pruridoe irritaçõesdocourocabeludo.
Atua na redução da caspa por ação do seu complexo antifúngico miconazol e climbazol, além de
diminuir eficazmente a descamação através dos seus agentes queratolíticos e
queratorreguladorese de atribuir confortoem resultado dapresença de um óleoessencial na sua
composição.
Deixaocabeloextremamente suaveeapresentaaromaagradável.

Como utilizar: Aplique o champô no couro cabeludo e massaje suavemente até fazer espuma.
Deixe atuar3minutoseenxaguecomágua.
Efetueotratamento2-3vezesporsemanaaolongodepelomenos 6semanas.
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A doença venosa pode ser 
prevenida e os sintomas quando 

presentes devem ser 
atempadamente comunicados a um 

profissional de saúde.  

Se sentir prurido, ardor e dor fortes 
continuadas acompanhadas de 

edema, rubor e dilatação ao longo 
de uma veia, pigmentação da pele 
ou início de ulceração local deve 
consultar o seu médico pois pode 

estar perante manifestações de 
insuficiência venosa. 

O nosso objetivo é sensibilizar para 
a prevenção de um problema 

esteticamente desagradável, que se 
manifesta através de sensações 

físicas desconfortáveis nos 
membros inferiores e que pode 

culminar em complicações 
irreversíveis. 

Procure aconselhamento junto de 
nós.

F A R M Á C I A  C E L E S T I A L  O R D E M  
T E R C E I R A  D A  S A N T Í S S I M A  T R I N D A D E  

Rua da Trindade, 115 - 4000-541 - Porto 
Tel. 222 075 900  

geral@ordemtrindade.pt

PROCURA ALÍVIO PARA AS SUAS 
PERNAS CANSADAS? 

O QUE FAZ PARA AS PROTEGER? 

VENOCAPS combina 3 ações: 

Venoprotetor | Antioxidante | Diurético  

VENOCAPS 
Suplemento Alimentar

Realizado por: 

Andreia Ferreira Fernandes 

Estagiária

A RETER
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Anexo 13. Formação contínua. 

 

 
 
 
 
 

Certifica-se que ANDREIA FERREIRA FERNANDES, natural de SANTO TIRSO, nascido(a) a 02.07.1992, de
nacionalidade PORTUGUESA, portador(a) do Documento de Identificação nº 14099419, válido até 05.09.2017, terminou
o curso de Formação a Distância sobre Dor, Febre e Inflamação - Mylan no mês de 1 a 30 Abril de 2016 obtendo a
classificação média final de 97 % (escala de avaliação 0-100%).

Conteúdo Programático

-Dor: Definição. 5º Sinal Vital;
-Avaliação e classificação da Dor;
-Dor: Critérios de referênciação para consulta médica;
-Dor: estratégia terapêutica;
-Inflamação: processo inflamatório;
-Inflamação: Anti-inflamatórios não esteróides;
-Dor e Inflamação na Farmácia;
-Definição de febre. Termoregulação;
-Temperatura corporal e causas da sua alteração;
-Febre: sinais e sintomas;
-Medição da Temperatura corporal;
-Febre: classificação;
-Febre: Factores de referência a consulta médica;
-Estratégia terapêutica.

TOTAL 12 HORAS

Direcção da EPGSG

Certificado nº 1853/2016 de acordo com o modelo publicado na portaria nº 474/2010
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Anexo 14. Calendário de atividades realizadas na farmácia. 

Atividades Março Abril Maio 
Contextualização com a orgânica da farmácia e rotinas diárias x   
Familizarização com o sistema Informático x   
Encomendas e aprovisionamento x x x 
Serviços Farmacêuticos x x x 
Atendimento e aviamento de receitas x x x 
Aconselhamento sob supervisão x   
Aconselhamento independente  x x 
Conferência de receituário com supervisão x x x 
Medicamentos manipulados x x x 
Formações  x  
Implementação de iniciativas na farmácia x x x 
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Anexo 15. Inquérito realizado no âmbito do caso estudo 1 - Ostomia: Apoio ao utente colostomizado 
na farmácia comunitária. 

 
 
 
 

Andreia Fernandes, Farmacêutica Estagiária 
	

Colostomia: abordar o assunto na farmácia comunitária 
 

Género: Feminino ¨     Masculino ¨ 
Idade atual: ______ 
Idade com que a colostomia foi realizada: _____ 
 
 
Tipo de colostomia: Definitiva ¨     Temporária ¨ 
Recebeu informação esclarecedora antes e depois da cirurgia: Sim ¨    Não ¨ 
Tipo de admissão:  Urgência ¨     Programada ¨ 

Conjuntura que levou à cirurgia:  
Carcinoma ¨ 
Colite Ulcerosa ¨ 
Doença Congénita ¨ 
Doença de Crohn ¨ 
Polipose Familiar ¨ 
Incontinência Intestinal ¨ 
Diverticulite ¨ 
Outra ________________ 
 
Ocorrência de complicações em resultado da Ostomia:  
Sim ¨     Não ¨ 

Se sim, quais?   
Irritação Cutânea ¨ 
Estenose (Estreitamento do estoma) ¨ 
Fístula ¨ 
Hérnia ¨ 
Prolapso (Exteriorização acentuada do estoma) ¨ 
Retração do estoma ¨ 
Hemorragia ¨ 
Outra _____________ 

 
Quem lhe presta apoio:  
O próprio ¨ 
Conjugue ¨ 
Outro: Quem? __________ 
 
Como classifica a sua qualidade de vida:  
Excelente ¨ 
Muito boa ¨ 
Boa ¨ 
Razoável ¨ 
Fraca ¨ 
 
Considera que, se tivesse mais apoio, a sua qualidade de vida melhoraria?  
Sim ¨      Não ¨ 

Se sim, que tipo de apoio?   
Cuidados Médicos ¨ 
Apoio Psicológico ¨ 
Apoio Económico ¨ 
Cuidados de Higiene ¨ 
Cuidados de Enfermagem ¨ 
Transporte Facilitado ¨ 
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Anexo 16. Ilustração da anatomia do cólon. 

 
 
 
Anexo 17. Representação de colostomia realizada através de laparoscopia ('keyhole surgery') - a qual 
consiste num método menos invasivo e mais preciso; com menor risco de complicações, envolvendo 
marcas cicatriciais discretas, o que se revela numa enorme vantagem do ponto de vista estético, além 

da rapidez de recuperação; e através de laparotomia ('open surgery' ou via aberta) – a qual implica 
maior exposição dos órgãos internos, maior risco de infeção e marcas cicatriciais mais acentuadas. 
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Anexo 18. Apresentação representativa de alguns dos produtos de ostomia disponíveis no 
mercado.(a) Sistema aberto de uma peça com barreira adesiva. (b) Clamp para a bolsa drenável. (c) 

Sistema fechado de uma peça com barreira adesiva. (d) Placa adesiva de proteção periostomal 
adaptada para sistema de duas peças. (e) Cinto de apoio ao sistema de ostomia. (f) Tampão, peça 

única. (g) Sistema de irrigação e mangas de irrigação. (h) Sistema fechado de peça única. (i) Sistema 
fechado de duas peças. (j) Guia de medição do estoma e saco para recorte do diâmetro ajustado ao 
estoma. (k) Pastas de preenchimento e proteção da área periostomal. (l) Solução para higienização, 

reparação e proteção da pele. 

 
 
 

(a)  (b)  (c)  (d) 
 
 

(e)  (f)  (g) 
 
 
 

(h)  (i)   (j) 

(k)  (l) 
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Anexo 19. Anatomia de uma unidade pilossebácea. Adaptado [55] 

 
 
 

Anexo 20. Representação do ciclo piloso. Adaptado [57], [76]. 
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Anexo 21. Apresentação power-point construída no âmbito do caso estudo 2: Alopécia. 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 75 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 76 

 
 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 77 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 78 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 79 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 80 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 81 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 82 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 83 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 84 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 85 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 86 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 87 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 88 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 89 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 90 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 91 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 92 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 93 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 94 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 95 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 96 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 97 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 98 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 99 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 100 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 101 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO FARMÁCIA DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 

 103 
 



Erasmus	Student	Exchange	Program	Report	|	The	Whittington	Hospital	

i	
	

 

The Whittington Hospital
 

Andreia Ferreira Fernandes  



Erasmus	Student	Exchange	Program	Report	|	The	Whittington	Hospital	

	

ii	
	

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

The Whittington Hospital 

 

Setembro 2015 a Dezembro 2015 

 

 

 

 

Andreia Ferreira Fernandes 

 

Orientador(a): Dra Caroline Edwards  

 

 

 

Julho de 2016 

 

Andreia Ferreira Fernandes 



Erasmus	Student	Exchange	Program	Report	|	The	Whittington	Hospital	

	

iii	
	

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, Andreia Ferreira Fernandes, abaixo assinado, nº 201001215, aluno do 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 
elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 
mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual 
ou partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos 
anteriores pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com 
novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de 
__________________ de ______ 

 

Assinatura: ______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erasmus	Student	Exchange	Program	Report	|	The	Whittington	Hospital	

	

iv	
	

Acknowledgments 
 

It is a genuine pleasure to express my sincere thanks and gratitude to Professor 

Marcela Segundo and to the pharmacist Diana Oliveira for making this internship possible. 

Secondly, I would like to thank all the team members of the Pharmacy Department of 

the Whittington Hospital. I can’t even describe how lucky I feel for having the opportunity 

to work with such a fantastic team. 

To the Chief Pharmacist Caroline Edwards for keeping the collaboration between 

Porto University and the Whittington Hospital as part of our ERASMUS internship program 

and for being so kind and supportive. 

To my Portuguese tutor Alexandra Cardoso for guiding me in this challenging 

experience and for being such an inspiration for me. 

To all the other Pre-registration pharmacists Raakhi, Naz, Katie, Sunny and Makesh 

and to the recently qualified pharmacists Mita and Yellen for making my integration easier 

and for all the unconditional support. I won’t forget the good moments we’ve spent 

together. 

To all the amazing and skilled pharmacists I had the chance to work with and to learn 

so much from: Leonor Neves, Jonathan Flor, Paul, Adebola Aderogba, Amanda Kingsley, 

Karina Yagambrun, Silvia Cici, Helen Ghebrezadik, Anja Richter, Edward Mathews, 

Vaghela Ameet, Soha Salamanca, Chandni, Forough Toosi, Sarah Davis, Nuray Temiz, 

Kavita, Sahedia Hussain, Rupal Joshi, Abimbola Adeturinmo and Hassan Lahda. 

A special thanks to the pharmacists Amanda Tringle for all her attention, kindness, 

training and knowledge transmitted and Muhamed for all the mental challenges, 

supportive words and good mood. 

To all pharmacy technicians Seema Uddin, Joe, Priscilla Essuman, Sandra Sprott, 

Prakash Ranig, Florence Bels, Kalyani Dave, Paul Angus, Denise Bacchus-Dixon, 

Richard Pinch and Sue Philips. Also to Michael for being so nice and making everyone’s 

life so much easier. 

Finally, my gratitude to my parents and my dear friends Ana Catarina Andrade, 

Luciano Gaião e Diogo Almeida for all the motivation and help to get me through this 

important period of my life. 

 
 
 
 



Erasmus	Student	Exchange	Program	Report	|	The	Whittington	Hospital	

	

v	
	

Index 
 

Index ................................................................................................................................... v 

Abbreviations.................................................................................................................... vi 

Attachments Index .......................................................................................................... vii 

1. Introduction ................................................................................................................ 1 

2. The Whittington Hospital ........................................................................................... 1 

3. Pharmacy Department ............................................................................................... 2 
3.1. Dispensary ........................................................................................................... 3 
3.1.1. InPatients Dispensary .................................................................................... 5 
3.1.2. Outpatients Dispensary ................................................................................. 5 

4. Distribution ................................................................................................................. 6 

5. Parenteral Nutrition (PN) ........................................................................................... 6 

6. Manufacturing/Production ......................................................................................... 7 

7. Medicines Information ............................................................................................... 9 

8. Wards ........................................................................................................................ 10 

9. Care of the Older People (COOP) wards ................................................................ 10 

10. Montuschi .............................................................................................................. 13 

11. Ambulatory Care ................................................................................................... 14 

12. Woman’s and Children’s wards .......................................................................... 14 

13. Highgate Mental Health Centre ............................................................................ 15 

14. Intensive Therapy Unit (ITU) ................................................................................ 16 

15. Mary Seacole North and South Wards ................................................................ 17 

16. Surgery .................................................................................................................. 18 

17. Anticoagulation Clinic .......................................................................................... 19 

18. Meetings, Learning at Lunch and Training sessions ........................................ 20 

19. Conclusion ............................................................................................................ 21 

20. References ............................................................................................................ 22 
	

 

 

 

 



Erasmus	Student	Exchange	Program	Report	|	The	Whittington	Hospital	

	

vi	
	

Abbreviations  

ACEIs – Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors 

ACS – Acute Coronary Syndrome 

AF – Atrial Fibrillation 

AKI – Acute Kidney Injury 

BNF – British National Formulary 

BSA – Body Surface Area 

CD – Controlled Drugs 

CrCl – Creatinine Clearance 

DVT – Deep venous thromboembolism  

ECG – Electrocardiogram 

eGFR – estimated Glomerular Filtration Rate 

GP – General Practitioner 

HF – Heart Failure 

IP – Inpatients 

ITU – Intensive Therapy Unit 

JAC – Medicines Management Program 

INR – International Normalized Ratio  
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1. Introduction 
In the context of the ERASMUS student exchange program, I had the fantastic 

opportunity of working at the Whittington Hospital, London, United Kingdom, with an 

amazing and high-qualified team that allowed me to become a better pharmacist and 

greatly improve my skills, work and life experience, something that I wouldn’t be able to 

achieve anywhere else. The main goal of my training was to test myself as a pharmacist 

and as human being in a foreign country, with a different language and culture. 

Here I had the chance to contact with other pharmacy students that were doing their 

internship as well with who I’ve learned a lot because they knew the way of working in the 

United Kingdom. In this country, in order to become a pharmacist, the students have to do 

one year of mandatory internship that can be realized either in Community Pharmacy or in 

Hospital Pharmacy and, afterwards, they need to perform a final assessment to obtain 

approval by the General Pharmaceutical Council, the equivalent of our “Ordem dos 

Farmacêuticos”. Unlike us, they are paid for their work during the internship and if they do 

their internship in a hospital they only have to complete one month of community 

pharmacy internship. Most of them choose to apply to Hospital Pharmacy internship as in 

this country the role of a pharmacist is much different than in Portugal. We have other 

level of recognition and action. In the UK, the pharmacist works together with all the 

doctors and nurses in order to provide the best health service to the patients and the work 

is based on a very clinical approach. 

The following report will focus on my experience working at this hospital as a Pre-

registration Pharmacist, since September 7th until December 12th of 2015. On the 

Attachment 1 is represented my route in this hospital during my fourteen weeks internship. 

This work plan was given me by my tutor, Alexandra Cardoso, in my first day of work. 
 

2. The Whittington Hospital 
The Whittington Hospital is located at Magdala Avenue, in London, United Kingdom, 

and provides hospital and community care services to 500,000 people living in Islington, 

Haringey, Barnet, Enfield, Camden and Hackney.  

In my opinion, the high quality service of this hospital is due to the integrated care 

work organization in which all the hospital teams try to communicate with each other, with 

all community services outside the hospital and most of all with patients. The hospital has 

a revered and highly-valued educational approach which I benefited from. Once that in the 

health care context the waiting time issue is very important, this hospital is continuously 

monitoring waiting time data and working in order to reduce it to the minimum keeping the 

best performance possible. In fact, it is very well placed within the national ranks and I had 

the chance to see it first-hand how they manage that and all the effort that is behind it [1]. 
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3. Pharmacy Department  
The Pharmacy Department is located on the first floor of Whittington Hospital and the 

team has more than 60 people who are always rotating periodically between all the areas 

that this Hospital comprises (Pharmacy, Wards, and Clinics). Because of this, most of the 

people working here are polyvalent and multitasked. The Chief Pharmacist - Caroline 

Edwards - and my tutor Alexandra Cardoso introduced me to the department. It has 

different physical areas which include medicines, equipment and services to patients and 

general public such as: the Dispensary (Inpatients Dispensary and the Outpatients 

Pharmacy), Distribution, Manufacturing Unit, Production Office, Medicines Information, 

Purchasing and Computing office and other clinical offices such as the Anticoagulation 

Office, e-prescribing Office Paediatric Office and Clinical Office. Each area has specific 

Standard Operating Procedures (SOP) that everyone needs to read before start working. I 

read them all but, in practice, what I know I’ve learned with my own mistakes and 

repeated flaws. During my first week I had several doubts and enquiries about all the 

medicine’s policies which I clarified with my tutor so that I could obtain some bibliographic 

guidance. In order to help me, Alexandra provided me with a digital copy of the Medicines, 

Ethics and Practice – MEP 39, which I could study during my internship in order to 

understand all the legislation, procedures and ethical matters associated to medicines and 

pharmaceutical practice in the United Kingdom. Alex also provided me an exemplar of the 

British National Formulary 69 - BNF 69, equivalent to the portuguese ‘Prontuário 

Terapêutico’. From my experience, this hospital has a learning policy based on self-

learning and self-development and this is only possible due to the team spirit that we can 

find within all the staff.  

Not only in the pharmacy department but all the hospital use the same electronic 

program, the JAC - Medicines Management Program, for prescribing, dispensing, study 

and reviewing all the patient prescriptions and also to control all stock levels. All the 

historical profiles, stage or task are recorded on JAC every time that Pharmacists, Doctors 

and Nurses use it. This program also allows us to keep track of all medicines that get in 

and go out of the hospital, including all the stock management issues. The automatic tools 

of this program are very useful to minimize errors. For this system to work efficiently, 

everyone needs to know how to use it properly. To use this system, a username and 

password are needed; those credentials were created for me in my first day of work during 

a session of computer training with Denise, in the Computer's Office. I’ve learned how to 

use it very quickly as it was part of my everyday tasks. In case of doubts, everyone was 

available to help me and show me new tricks to take the best from JAC. 

The main JAC functionalities that I used during my everyday tasks and its utility may 

be found in attachments, especially in my Inpatient Workbook (Attachment 2). 
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3.1. Dispensary 
This was the place where I spent my first entire month of internship. It’s the area 

where all the medicines are dispensed to patients either admitted into the hospital or 

attending appointments in hospital clinics. It includes Inpatients and Outpatients 

Dispensary areas. During this time I solved two workbooks related with both these areas 

that helped me to realize how everything works (Attachments 2 and 3). The 

Inpatients Dispensary includes Controlled Drugs (CDs) dispensing room used to dispense 

CD items ordered either through Inpatients or Outpatients prescriptions. 

Besides reading the SOPs and learning all the procedures to work in the Dispensary, I 

had to learn where everything was. The Hospital has its own formulary with all the 

medicines that are kept in stock which are carefully chosen with the purpose of maintain 

the best cost-effectiveness relation in the process of dispensing medicines. But 

sometimes we also need to dispense items that are not in the hospital formulary. Non-

formulary drugs are those not included in the formulary because aren’t considerate 

suitable or because we have better and cheaper alternatives. These are prescribed when 

a patient already taking a non-formulary drug is admitted to hospital and it would be 

inappropriate to change the therapy or when there is no suitable equivalent in the 

formulary. These kinds of prescriptions are more common in cases off allergies or 

intolerances when the patient can’t take any of the alternative formulary drugs. There may 

be a short delay in obtaining it once the pharmacy department do not stock a non-

formulary medicine. To dispense these drugs a special request needs to be submitted to 

posterior approval and during my internship I assisted to the optimization of this process. 

Now this is done through an e-form that can be found at the pharmacy page on the 

hospital intranet page. Before Silvia, from Medicines Information Office create the e-form, 

all the process was manual. Pregabalin and Enoxaparin are examples of non-formulary 

drugs. When the first one is requested we always try to suggest Gabapentine as an 

alternative. For the second case we suggest Tinzaparin. When the suggested alternative 

is not possible doctors, nurses and pharmacists do the request as they were trained to. 

Further this, other drugs that don’t do part of the formulary can be found in ‘Named-

Patient’ shelves in Inpatients Dispensary. ‘Named patient Medications’ are unlicensed 

medicines in the UK and some items require special registration forms and procedures to 

be supplied by the hospital. They may be prescribed by doctors for some patients for 

specific indications that cannot be treated using licensed medications. Sometimes they’re 

also used for a different purpose than the initial stablished even if the national clinical trials 

are not fair enough. So these are not stock items once they are only imported and 

supplied to meet the ‘special needs’ of some individual patients [2]. 
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When we are dispensing these items we need to ensure that we provide medicines 

containers correctly labelled with correct use instructions: name of the drug, strength, 

duration of the treatment, any special and relevant instruction for its safe and correct use, 

the exact number of dose units dispensed, batch number and expiry date of the product. 

We always need to provide a Patient Information Leaflet (PIL) in English language. The 

unlicensed item that I’ve dispensed most frequently was Vitamin D - Cholecalciferol 

20000units Capsules, used for vitamin D deficiency cases, very common in elderly and 

people with renal impairment and also to prevention and treatment of postmenopausal 

osteoporosis. We keep this unlicensed product in the named-patient shelf because is 

cheaper than the licensed one and besides is free of preservatives, alcohol, gelatine, 

peanut & soya. It’s highly absorbable, halal, kosher and suitable for vegetarians. 

Besides non-formulary and unlicensed drugs, the hospital has special practices to 

prescribe and dispense drugs that are likely to be abused or misused and therefore need 

to be kept in a separate area and locked in cupboards. The CD room can never be 

abandoned without be properly closed. As the name suggests, drugs such as several 

opiates require strictly monitoring and only a small number of health professionals have 

permission to prescribe CDs and the prescription needs to present the name of the drug 

and the strength written in numbers and figures and also before the dispensing process is 

mandatory to check if the signature of the prescriber is on the CD signatures folder. I had 

the opportunity to observe and help in the dispensing process of these drugs during a few 

days. After being dispensed, these drugs must be carefully transported and administrated 

for trusted people. 

CDs can be classified into five different schedules according to the different levels of 

control attributed to each one and this classification is presented on my Inpatient 

Workbook (Attachment 2) [2]. 

Regarding prescriptions that I came across during my work in dispensary I found 

different types according to the origin of the patients. I’ve dispensed electronic 

prescriptions that came from the wards and manual prescriptions from clinics like 

Thalassemia, Day Treatment Centre – DTC and Outpatients Prescriptions. These last 

prescriptions come from external patients that are not hospitalized at the moment. The 

hospital is trying to implement e-prescribing system within all the areas. 

The main objective of the dispensary is to ensure that the right patient receive the right 

medication as soon as possible. Therefore, I found the following different types of 

prescriptions: IP – InPatients, Inpatients/One Stop, TTOs/Discharge medication – To take 

out/home and OP – OutPatients. The main differences are illustrated in my Inpatient 

Workbook (Attachment 2). 
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Errors may happen in any stage of the journey of a prescription at any pharmacy and 

patients may be harmed with those errors. When I was in dispensary I always had to 

check my work.  Dispensing medicinal products requires technique and practice mainly 

because it involves learn how to analyse correctly different types of prescriptions and pick 

up computer short codes regarding the form, posology, method of administration, special 

recommendations and details of each product. Although the demanding learning and 

practice process behind it, these short-hand codes as well as the standard labels pre-

formatted for certain drugs that demands complex administration processes, are very 

helpful. It makes our work faster and decrease spelling errors.   

I can give the example of the process of dispensing Flucloxacillin 500mg, a frequently 

dispensed antibiotic, for what I usually typed the following code “1CAQD7DY“ meaning 

Take ONE tablet FOUR times a day for 7 days. Often, for this antibiotic, I didn’t have to 

type the code “&RU” meaning ‘and discard any remaining medicine’ once the common 

blister contains generally 28 capsules. When the duration of an antibiotic treatment, either 

of tablets, capsules or oral solutions, don’t match with the number of dose units inside we 

always need to type “&RU”. 

Before any medication goes to the patient, the responsible pharmacist needs to do the 

final checking of everyone work. Consequently, to minimise the incidence of any possible 

error all the prescriptions have to go through at least four different health professionals 

each one responsible for a different stage of the process:  Doctor/GP; Screening 

Pharmacist; Dispensing Technician and Checking Pharmacist. 

3.1.1. InPatients Dispensary 
I spent about four entire weeks working in Inpatients dispensary doing all the tasks 

related with the process of dispensing medicines (Attachment 2) but whenever I had to 

comeback from the wards to dispense urgent medicines or just when help was needed 

I’ve always tried to be there as well. I’ve taken some time to get used to the process but 

after a few weeks I felt comfortable dispensing. Here I completed a ‘dispensing log’ made 

of 50 consecutive medicine products dispensed without any flaw (Attachment 5). 

3.1.2. Outpatients Dispensary 
I’ve only spent a week in Outpatients Pharmacy but it was enough to see how different 

the rhythm of the work is when compared with Inpatients Dispensary (Attachment 3). 

During my week here I worked basically in the Reception where I had to hand-in 

prescriptions and do all the necessary questions to ensure that all the required information 

was collected so that pharmacists could screen the prescription. Here we have a specific 

area dedicated to the sale of ‘over-the-counter’ medicines where I had the chance to sale 

some physiotherapy stretch bands, some syrups and tablets for cough, through pain and 

cold, some basic pain killers, eye drops and vitamins for children. 
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In the dispensing area I completed another ‘dispensing log’. The process was very 

similar with what happens in Inpatients Dispensary, but faster (Attachment 6). We always 

try to monitor and improve the waiting times of the dispensing process through our digital 

Prescription Tracking System (PTS) but in Outpatients the main difference is that we can 

see most of the patients waiting for their medication outside of the pharmacy shop what 

inevitably forces us being even faster. Here we provide counselling for all the items that 

we dispense, including ‘over-the-counter’ items when required. 
 

4. Distribution 
Although I didn't spent much time in this area I tried to solve a workbook in order to 

understand how everything worked in general basis (Attachment 4).  

Distribution is responsible for the control of medicines stock levels and deals everyday 

with stock requests from the wards and clinics from this hospital. This is the place where 

all the questions related with mass drug transactions are managed. In their everyday 

mornings, after they check what was done in the previous day, the first thing that is done 

is a top-up list for the different wards or to the different community areas that basically 

tells them what needs to be issued.  

I had the opportunity to do some picking and stock lists but the topping up service is 

mainly carried out by ATOS (Assistant Technical Officers) and Pharmacy technicians. 
 

 

5. Parenteral Nutrition (PN) 
On my sixth week, I went through a PN morning round with Chief Pharmacist Caroline 

Edwards that introduced to me Mercers ward and Critical Care unit. On both of these 

wards, we can find patients with extreme problems regarding nutrition or that went through 

complicated surgeries and we use PN when the oral route is not available or is not 

enough to supply adequate quantities of components essential to the basic functions of 

human body. The process of replace intravenously what we usually obtain from our diet is 

very complex and all decisions are taken by a multidisciplinary team comprised by a 

doctor, a specialist nutrition nurse, a trained pharmacist and a dietician. 

All PN (adult, paediatric and neonatal) is ordered and issued to a company, ITH 

pharma, to manufacture the required product three days a week. So first thing in the 

morning of those days, the team checks the blood results, clinical notes of the patients 

specially regarding to nutritional needs, liver and renal function, white blood cells levels, 

temperature (fever), blood pressure, respiratory rate and heart rate. As I was told, patients 

under PN are under a high risk of infection so all the infection markers should be checked 

four-hourly and any patient under a severe infection shouldn’t actually receive TPN. 

Based on the opinion of all members of the team, they decide the best regimen for the 

patient considering: fluid volume of regimen; energy requirements and proportion of 
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kilocalories obtained from fat, carbohydrates and aminoacids (nitrogen source); 

electrolytes and trace elements (zinc, copper, iron, selenium etc) required; type of 

intravenous access (peripheral or central) [3]. 

These orders are issued to Production unit that ensure that they are ordering until 

11am. Frequently and specially for adults we order TPN standard bag regimes that are 

pre-prepared but sometimes we need to adjust the composition of these solutions 

according to specific needs of a patient by adding electrolytes or trace elements in an 

aseptic manufacturing environment [3]. For some patients are ordered especial regimens 

that need to be tailor made (scratch bags). Production is also responsible for receiving 

TPN orders and to perform a final check of TPN bags against the ordering prescription 

and I had the opportunity of seeing Nuray doing it during my rotation through Production. 

I’ve visited Mercers ward for the first time with Caroline where she explained to me the 

normal process that is followed before a patient start on PN. This decision is not easy 

because besides the involved high risk of infection of the central lines, fluid overload, 

electrolyte imbalance, hyperglycemia, hyperlipidemia and liver problems are other 

possible complications. 

After Mercers, Dr. Caroline presented me to the Critical Care Unit to see a patient in a 

very critical condition. Besides of the fact of PN regimens are given through central lines 

inserted into a major vein with a high probability of infection even under strict aseptic 

techniques of handling, this specific patient had already a very severe liver impairment 

and as I said above liver function can be worsened with PN. In this patient the lipids and 

proteins wouldn’t be properly metabolized in the liver, what could result in hepatic lipid 

deposition and ascites and other complications, increased processes of fatty acid 

oxidation and aminoacids overload [3].  

By the end of the TPN round with Caroline, the nutrition nurse talked me about their 

constant and daily effort to decrease the rate of infections associated with the central lines 

and excessive handling of catheters. Actually, she told me that she was responsible for a 

study that pretended to prove how decreasing the use of central catheterization (for 

example in TPN) decreased the rate of infections at the hospital. 
 

 

6. Manufacturing/Production 
My rotation only included one week in Production. This area is constituted for six main 

parts located on the pharmacy department: the production office, the dispensing room, the 

store room, the preparation and checking room, the isolator room and a non-sterile/TPN 

checking-room. They mainly deal with TPN and Chemotherapy products and very rarely 

with extemporaneous products. In terms of manufacturing, they have an unlicensed unit to 

prepare cytotoxic and monoclonal antibody chemotherapy in aseptic, highly controlled and 

strictly supervised lab area that I had the opportunity to visit in a very short viewing with 
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the Chief Technician Paul Angus, using all the appropriate special cloths to do not break 

the aseptic conditions of these areas. As an unlicensed unit, the maximum expiry date 

that they are allowed to give to any item is seven days [4]. 

My first day here was spent reading SOPs and receiving explanations from Paul about 

how everything worked. In terms of individual accreditations, I had to performed the 

volume checking test made of correctly check the volume of 10 syringes (air-filled) and 

correctly draw-up the required volume of air in 10 syringes. 

During this rotation I could observe the pharmacist Nuray screening and checking 

prescriptions for chemotherapy, but unfortunately not its manufacturing. I tried to study 

some contents about chemotherapy and cytotoxic drugs thorough answering some 

questions on the Chemotherapy Dispensing Work Book for Pre-registration Pharmacists, 

while exploring some databases and guidelines used by production. The pharmacist 

Kavita gave me a brief but wide explanation about how to screen prescriptions for 

chemotherapy regimens so that I could screen one by myself as in Attachment 7. Every 

time we are screening we need to look for the most recent patient’s blood tests ensuring 

that these results are within appropriate clinical parameters.  

Production Office receives lots of prescriptions for Methotrexate from Outpatients 

Clinics and between my rotations this was one drug whit what I had to deal with several 

times. Methotrexate inhibits the enzyme dihydrofolate (DHF) reductase and the regimens 

of methotrexate always include folic acid to prevent the associated secondary effects, 

especially myelossupression. We never provide methotrexate without verify the most 

recent blood tests regarding to bone marrow status (Haemoglobin, White Blood Cells, 

Platelets, Neutrophils), liver and renal function. Methotrexate can cause abrupt bone 

marrow suppression and is liver metabolized and renally excreted so it’s also essential 

checking ALT, Bilirubin and Creatinine Clearance to decrease the risk of toxicity.  Aspirin 

or other NSAIDs can’t be used with methotrexate once decrease its excretion and can 

increase the risk of overdose and toxic effects. During the first 6 weeks of supplying we 

need to check the bloods weekly and then 8 weekly [5, 6].  

The Whittington Hospital provides chemotherapy treatments for several adult cancers 

as breast cancer, colorectal, upper GI, lung and also haematological cancers. During her 

explanation, the pharmacist Kavita focused the main differences between target and 

classic chemotherapy, the differences between a curable, a palliative and a metastatic 

cancer, adjustment of doses and different regimens, routs of administrations, the relative 

danger of extravasation of different kind of cytotoxic drugs, most accurate ways of 

monitoring this patients, appropriate supportive first line therapies regarding to pre and 

post chemotherapy anti-sickness medicines, the application of Filgrastim to manage the 

neutropenia in this patients,  what to do in case of hypersensitive reactions and the role of 
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the pharmacist in being always aware of the patient status as part of the multidisciplinary 

team that looks after this patients. During this discussion she tested my knowledge with 

lots of questions what I found very useful to help me improve in oncology and cytotoxic 

drugs subjects and also gave me valuable background information about this area. As 

chemotherapy is an area in constant update, so every day I could hear about new drugs 

and treatments. 
 

7. Medicines Information 
It's an office where specialist and qualified healthcare professionals work every day in 

order to locate and provide accurate information about any medicines-related questions; 

it’s available to help all the hospital staff via email, phone or bleep, but outside patients 

may also have access to this service via patient-medication phone helpline. How to 

administrate a certain medicine, what’s the best therapeutic choice for a certain situation, 

drug interactions, adverse reactions, pharmacokinetic and toxicity issues and drugs in 

pregnancy and in breast milk are regular topics. 

During all the afternoons that I’ve spent in MI, the pharmacist Silvia Cici was the full-

time specialist that was supervising me. During my first days here I have tried to answer to 

some objectives that Silvia asked me to, using the ‘Medicines Information Computer Aided 

Learning (MiCAL) with MiDatabank trainer’ platform, in order to familiarize myself with the 

MI work. As all the information provided by MI is supported by reliable and updated clinical 

data, one of my main task during the first days was to learn where and how look for 

information properly. I learned how to use the books from the small library that we had in 

the office but also all the online databases that we had access there. A good example of a 

very useful database is The Medicines Complete that gives us access to online resources 

such as Martindale, AHFS Drug Information, Stockley’s Drugs Interactions, the Renal 

Database, etc. 

While I was exploring the training platform I had to practice some scenarios on 

questioning and gathering background information skills and I’ve notice that I had a lot to 

learn about communication skills. While we are answering to an MI inquiry we need to be 

sure that we do the right question in order to obtain key information to solve the inquiry. 

We have to prioritize our questions and also adapt the kind of question to the kind of 

answer that we want to obtain. Another key issue is to ensure that the enquirer is 

understood and also that he understands what we are trying to communicate. 

Misunderstandings may have severe consequences.  

I haven’t answered to an MI call during my training there because I wasn’t properly 

trained for that due to the lack of time on my rotation but I tried to use the trainer platform 

to simulate the process of answering via email to an MI enquiry. 
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8. Wards 
I started going to the wards six weeks after the starting date of my internship here. It 

was a challenge for me once in Portugal we don’t have as much clinical formation as 

pharmacy students in the UK. So I had to double my attention to catch up everything and 

study frequently by myself or look for guidelines to support me. 

As I could see, the work of a pharmacist on the ward can be very complex and 

demands focus and prioritisation skills. Each ward is covered by one or two pharmacists 

at a time and also by a pharmacist technician. In my Distribution Workbook attached I 

have a table listing all the wards and its specialities (Attachment 4). 

Regarding to the work when covering a ward, every morning the pharmacist receives a 

handover sheet with all the patients that are on that ward and attends to the morning 

board meeting in order to collect all the possible information. To save time the pharmacist 

prioritizes tasks and normally the workflow is the following: 

- Check for discharges for that day and for the following day – TTAs need to be 
done. Ensure that all TTAs are in the dispensary until 4pm; 

- Check for new patients and collect information about them and about their 
previous, regular or actual medication – Perform medicines reconciliation and drug 
histories for any newly admitted patient; 

- Check the other patients and review their charts and notes and screen their 
medication; 

- Ensure that all the patients receive their medication and carry the bleep number in 
order to answer to any medication enquiries from the covered ward. 
 

On my 8 week I started my medicines reconciliation training with the help of the 

pharmacist Amanda Tringle. The purpose of this training is to ensure that all the 

pharmacists and technicians take a standardized approach when reconciliating medicines 

in order to obtain an updated, accurate and complete list of medicines that a patient was 

taking before admission. This list has to be compared with the most recent resources and 

cross checked with the patient or patient’s representative and includes notes of everything 

that is medicines-related, including all the changes and inconsistencies during admission. 

Pharmacists should be involved in the process as soon as possible within 24 hours after 

admission. Medication errors are a leading cause of injury in hospitals and medicines 

reconciliation while performing drug histories can reduce errors and harm for the patients, 

promoting their safety, reducing admissions medicines-related and wastes [7]. 
 

9. Care of the Older People (COOP) wards 
On my 6th week I went to the wards for the first time. The first ward where I had the 

opportunity to be was COOP. This includes Meyrick, Cavell Rehabilitation and Cloudesley 

wards and as the name says it provides treatment and support to elderly patients. As I 

could see, most of the patients here were polymedicated and had renal insufficiency, fluid 
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overload, respiratory conditions, several degrees of infections, motor impairment in result 

of falls or simply due to the fact of age-related conditions. 

As my tutor Alexandra Cardoso was covering Meyrick I could shadow her there during 

my first day and she showed me how a pharmacist organizes his work on the wards and 

how everything works in practice.  

Before elaborate any dispensing list for TTAs regarding patients being discharged, 

Alex showed me how we check everything that was prescribed on the system against the 

list of the medication that the patient had before being admitted, all the regular and current 

medication and what needs to be dispensed. We also check the patient’s own medication 

(POD) to see what we do not need to dispense. We need to make sure that we collect all 

the important details about the patient and to achieve this we have different sources: 

patient drug history, patient’s notes folder, GP record or the patient himself. We always try 

these resources before starting to chase the doctor/consultant or calling to the relatives. In 

practice, if the medicines reconciliation and drug history for a patient is well executed on 

admission and constantly updated, the work of the pharmacist on discharge is easy and 

we just need to check for last changes or inaccuracies. 

As elderly patients demand for special care and to guarantee that they will have 

someone to look after them and their medication when they leave the hospital, we have to 

fill in the ‘Medicines support needs assessment ‘for patients over 75 years old before 

discharge. I observed Alexandra doing several assessments and to fill these forms we 

went to speak with several patients and sometimes with their relatives too, in order to 

collect information about their support when outside the hospital; capability to collect 

medication and take it by themselves; mental status; special needs; what can we do in 

order to provide them all the support that they need, etc. 

We’ve done a discharge summary for a patient on Tinzaparin IV and Paracetamol IV. 

Regarding IV medication I was already aware that we always need to check if the dose is 

adjusted for the patient weight, consulting guidelines to sort that out. I did a quick search 

about the difference between a prophylactic and a treatment regimen of Tinzaparin. I 

found out that according to the ‘Thromboprophylaxis: adult MEDICAL inpatients - 

Guideline for reducing the risk of venous thromboembolism in non-pregnant adult medical 

inpatients’,	 Tinzaparin in prophylactic doses for thromboembolic events usually is not 

completely weight dependent (with some rare exceptions). The usual doses consist on: 

2500units OD SC for patients under 50kg and 4500units OD SC for patients above 50kg. 

Treatment specifically dose needs to be straightly adjusted and normally consist on 

175units per kg OD. 

Afterwards, I spent my second day on Cloudesly shadowing Amanda Kingsley and 

everything was very similar. Most of the patients on COOP have renal impairment so 
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during this day I remembered what I’ve learned in college about how to evaluate renal 

function using the Cockcroft and Gault formula in order to see if some medicine dose 

needs adjust. The first case was with Vancomycin IV. The patient was in a sepsis 

condition secondary to several infected skin lesions. The doctor had prescribed 1250mg 

of Vancomycin IV every twelve hours. The Web BNF recommends 1-1.5g every 12hours 

for patients below 65 years old. Also, as I was able to check on the clinical guidelines for 

‘Vancomycin and Teicoplanin – Dosing in Adults’  that I’ve found on the hospital intranet, 

glycopeptides such as vancomycin are renally excreted and patients at both extremities of 

weight have a different excretion capacity. So we always need to see if the patient has 

renal impairment and evaluate his weight and body mass index (BMI). On the patient 

register I could collect the following information that I needed to evaluate the renal 

function in order to check if the prescribed dose was correct:  

Gender: Men; Age = 57years; Weight = 118.3kg; Height = 5.8 feet (Equivalent to 173cm); 

Serum Creatinine = 60 µmol/L (Ideally: 66-112µmol/L); eGFR/1.73m2 > 90. Therefore, as 

the patient was obese, I had to calculate the Ideal Body Weight (IBW) before I use the 

Cockcroft and Gault formula to estimate the creatinine clearance. 

IBW (male) = 50 kg + (2.3 x every inch over 5 feet) OR 50 kg + (0.9 x every cm over 
152cm)  
IBW (female) = 45.5 kg + (2.3 x every inch over 5 feet) OR 45.5 kg + (0.9 x every cm over 
152cm) 
IBW for the patient = 50+ (0.9 x 21) = 69Kg 
Using 72.5kg as Body Weight and remembering the Cockcroft and Gault equation for 
Estimated creatinine clearance (CrCl): 
Male: CrCl (ml/min) = 1.23 x (140–age) x Body Weight* (kg) / Serum Creatinine (µmol/l) 
Female: CrCl (ml/min) = 1.04 x (140–age) x Body Weight* (kg) / Serum Creatinine 
(µmol/l) 
CrCl for the patient =[(140-57) x 69 x 1.23] / 60 = 117.40ml/min 

 

As the CrCl was fine and the patient was not above 65 years old, the prescribed dose 

was properly prescribed and this medication was verified without any inquiries to the 

doctor. Anyway, this case was perfect to see if a patient has renal impairment and to learn 

how to find the information that I might need to suggest to the doctor a dose reduction for 

renal impairment, especially for weight related IV medication.  

Renal function and creatinine clearance have to be estimated in cases such as the 

followings: Antibiotics; Diuretics; Metformin; Sitagliptin; Lisinopril; Ramipril and Losartan. 

But all the medicines that are renally excreted have this demanding. The Renal 

Handbook, that I found incredibly useful, was the most accurate and fast way to help the 

pharmacist on this ward, as well as in Cloudesly and Cavell Rehab where I spent the rest 

of the week shadowing Soha Salamanca. 
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On my last day I was able to help Soha doing ‘Medicines support needs assessment’ 

for a Spanish patient that was being discharged a few days after. I could speak perfectly 

with him and was able to translate for Soha all the information that we needed to fill in the 

assessment. 

At the end of this week I could detect some problems on this ward:  

- Infections acquired at the hospital were higher than I expected; 
- The doctors were always adding medication without considering to stop previous 

regular drugs or reviewing all the medication, so I’ve noticed that were many 
patients admitted at the hospital with delirium resulting from medication. 

- Sometimes doctors do not review all the notes about a certain patient. During the 
discharge of a patient with Type 2 Diabetes, Soha and I detected that his glucose 
levels were too high because he was not receiving insulin and the diet at the 
hospital was not being adjusted. 

- When a pharmacist is covering more than one ward at the same time is impossible 
to do or review drug histories and that can affect our role to ensure that the 
patients are receiving their medication safely. 

10. Montuschi 
I’ve spent most of my eighth and nine week at Montuschi ward with the pharmacist 

Karina and the pharmacist technician Joseph. 

This is a specialist ward on cardiac related problems where we can find patients that 

had a stroke, manifestations of heart failure or a hypertensive emergency, surgeries like 

aorta bypass or that were diagnosed with atrial fibrillation (AF) or myocarditis. 

Due to the speciality area, normally here the pharmacist verifies several daily control 

charts such as: blood pressure, daily weight chart, fluids balance chart and IV 

administration charts, especially for the ones who are fluid overloaded and are usually 

under furosemide IV which rate of infusion needs to be monitored due to the risk of 

deafness. Together with angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs), beta-blockers, 

aldosterone antagonists, digoxin or nitrates, diuretics are one of the drugs always present.  

Renal function and electrolytes, mainly potassium, have to be monitored as well. Most 

of the patients are under ACEIs, so commonly used in the treatment of hypertension, 

heart failure, diabetic nephropathy and prophylaxis of future cardiac events, but its dose 

needs to be adjusted according with the patient’s renal function in order to prevent 

hyperkalaemia or progression of renal conditions. Patients with acute kidney injury (AKI) 

are frequent especially due to heart failure and this medication is the first that needs to be 

stopped and titrated again according to the evolution of the renal function. In case of 

hypotensive crisis beta blockers should be stopped, in case of heart failure calcium-

antagonists needs to be stopped next and if we noticed signs of digoxin toxicity we have 

DigiFab®, that is a Digoxin-specific antibody. 

It was on this ward where I started doing several drug histories under the supervision 

of Joseph and I actually had the opportunity to do one for a patient that was transferred 
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from Highgate due to syncope related with Aripiprazole that she was been taking. During 

admission this patient was treated according to the ACS protocol that I could study at this 

point. 

As cardiac area is one of the areas which I have more interest in and as I started 

acquiring more confidence in working there, I’ve decided to do my Patient Profile 

presentation about a patient from this ward. I could following him since the moment that 

he was admitted until discharge. In Attachment 9 I have the power point presentation that 

I did for the pharmacy department during one of the Thursday’s clinical meetings. 
 

11. Ambulatory Care 
I spent a morning here observing the work flow with Karina. Ambulatory Care is used 

when a patient needs complex treatment and monitoring but this can be obtained by 

visiting the unit daily without need to admission. They only visit this unit when they have 

follow-up appointments or for example when they need to receive IV antibiotics, IV fluids 

enriched with certain trade elements or even medications as Zolendronic Acid that 

patients receive from this unit once a year as STAT dose via IV, dressing changes and 

injections when needed. The work of a pharmacist here is to ensure that all the 

medication is supplied on time and on a safe way, especially urgent requests.  

12. Woman’s and Children’s wards 
I’ve only spent 3 days on these wards with the pharmacists Abimbola Adeturinmo and 

Hassan Lahda. This ward is divided into the following wards: 

- Murray ward: Problematic pregnancies. 
- Celliers ward: Mothers and babies. It’s a post natal unit. 
- Special Care Baby Unit (SCBU): New-borns demanding for special treatment.  
- Neonatal Intensive Care Unit (NICU): Includes inborn and premature babies, high 

dependent babies and also an isolation area for babies with infections.  
- IFOR: Paediatric unit. 
- Women’s Diagnostic Unit: Women with acute gynaecological problems. 

Usually on these wards the patients aren’t under a large range of medications but the 

pharmacist needs to ensure that the doctors prescribe the safest and appropriate drug for 

each patient because here we have special and risk population like pregnant or breast-

feeding woman, babies and children. 

I’ve performed some medicines reconciliation work at Murray ward under the 

supervision of Abi. The most common prescribed medications that I’ve found here were 

Paracetamol, Ibuprophen and Dihydrocodeine for pain; Ferrous Sulphate for frequent 

anaemia post-labour due to the lost blood and also Tinzaparin IV which dose needs to be 

closely adjusted according to specific guidelines that I had to use and also according to 

the booking weight which was the first thing that I always had to record while performing 

drug histories. 
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Regarding to IFOR ward, I could shadow Hassan doing drug histories and verify if all 

the dose of prescribed medication was adjusted according to children’s weight. An 

interesting thing I could notice was that all the children were under Ceftriaxone IV what I 

found out to be a strange practice due to the current worries with antibiotic resistance. 

Hassan explained to me that every time that a child is admitted with rash or fever or 

unknown infections, is hospital practice administer Ceftriaxone as an IV infusion in a dose 

of 50mg/kg a day for patients between 1 month and 11 years age, as prophylactic 

measure of preventing meningococcal meningitis and most of all preventing eventual 

deaths.  

On this paediatrics unit I noticed that most of the doctors ask the pharmacist for advice 

very frequently. Regarding NICU I could observe the pharmacist checking TPN 

prescriptions and verifying if everything was according to the recommendations of specific 

internal guidelines for this unit from Neonatal Drug Information Guide. 
 
 

13. Highgate Mental Health Centre  
I’ve only spent two mornings there with the pharmacists Ilaria and Adam. They 

presented me the centre and explained the main differences between the work of a 

pharmacist in a mental health centre comparing with a standard hospital as it is the 

Whittington Hospital, especially in terms of security and monitoring of the patients.  

Usually the pharmacist here has to cover some wards and also the specialized Clozapine 

Clinics, including the ones from St Pancras. 

They don’t use JAC to prescribe or dispense medicines so everything is based on 

paper charts and paper records. They use the platform Carenotes to record and access 

the medical notes from the inpatients and to record the medicines reconciliation. As I 

could see for their records and paper charts most of the patients have mental disorders 

such as Paranoid Schizophrenia, Schizaphective Disorder or Bipolar Disorder. 

There are a few medications there are common in these patients especially 

antipsychotics like clozapine, olanzapine, quetiapine or risperidone, haloperidol and 

paliperidone are very common as well as antipsychotic depot injections in most of the 

patients because most of them have compliance issues or simply deny taking any 

medication and these injections only need to be administrated only every two weeks or 

monthly. 

All of these medications demand constant monitoring of blood tests, cardiac function, 

metabolic imbalances and extrapyramidal symptoms due to the high incidence of severe 

side effects, especially clozapine. The center has an especial system to monitor clozapine 

administration due to the risk of neutropenia and severe agranulocytosis ensuring that the 

patient receives it only when the blood tests reveal an appropriate level of white blood 

cells, neutrophils and platelets. Lithium is also common for Bipolar Disorder or to control 
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maniac symptoms and I’ve found interesting the fact that in lower doses may be used to 

boost the white blood cells count in patients under clozapine. 

Besides, on the paper charts is also common to find RT-PRN medication to rapid 

tranquilization of uncontrolled patients as lorazepam IM which takes about 30 minutes to 

sort the desired effect and haloperidol IM which takes about one hour. 

As the pharmacists say here this area is not an exact science and is really difficult to 

obtain an optimized treatment especially when the patients are not compliant. Therefore 

the medication regimens are always being changed or the doses titrating upper or down 

and the pharmacists need to verify if the patients are being treated with the most suitable 

and safer drug within an appropriate dose, if they are taking his medication, how high is 

the dose according with BNF and the percentage of the administer dose according with 

the maximum dose possible has to be registered and also to ensure if they have enough 

medication for the next few days. 
 

 

14. Intensive Therapy Unit (ITU) 
I’ve spent 2 days in ITU on my 11th week with the pharmacist Anja Richter but I’ve 

already been here before this point of my rotation to see two other patients in critical 

situations that were transferred from other wards. Regarding to ITU as the name says this 

is an unit that deals with patients that demand an intensive care or are under high 

dependency levels of life support. 

I started my Medicines Reconciliation Training Observational log on ITU.  

When I was on ITU, Anja detected several prescribing errors regarding doses and 

dangerous combinations which proves the importance of a skilled and attentive 

pharmacist, with a broad knowledge in different areas of action, verifying medications 

specially in a ward with patients in very critical situations.  

Once on this ward we have patients receiving feed support either nasogastric or 

parenteral nutrition I could help Anja with a query about the best choice between two 

Proton-pump inhibitors (PPIs) to be administered through nasogastric finebore tube 

according to what we had in stock and using the Handbook of Drug Administration via 

Enteral Feeding Tubes as source of information that I’ve found at MI office. 

Regarding to one particular experience, I dedicated my attention to a case of a patient 

that had my age and that was suffering from acute psychotic side effects from medication 

that he had received during admission. I decided to dedicate. He was an African boy, 

without any previous medical register. He was admitted with general malaise, loss 

appetite, mild tachycardia, some SOB, cough and hot/cold episodes. After several exams 

and antibiotic medication, the patient was diagnosed with sensitive pulmonary 

Mycobacterium Tuberculosis. He was transferred to an isolated side room and prescribed 

with a quadruple therapy for Tuberculosis: Rifinah (Rifampicin and Isoniazid); 
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Pyrazinamide; Ethambutol and Pyridoxime. Days after the patient suffered from an acute 

state of psychosis he was transferred to an isolated area on ITU. With a CT and a LP, 

cerebral TB involvement was discarded and the other stage was starting an investigation 

regarding to side effects of all TB medicines that he was receiving. Our respiratory 

pharmacist Vaghela Ameet did a research and forwarded me all the emails. Between our 

researches, we found out that the acute psychosis was an unexpected consequence of 

isoniazid. What I have added to Ameet’s research was the probabilities and incidence of 

situations like this. I did a research based on the MHRA - Drug Analysis Prints platform 

that gives us an idea about spontaneous adverse drug reactions UK based and 58 reports 

of psychotic disorders for patients under isoniazid were reported. As well as I could read 

in the clinical notes of this patient: abnormal and strange behaviour, agitation, confusional 

state, aggression, mood alterations, psychotic disorder are specifically reported [8]. 
 

 

15. Mary Seacole North and South Wards 
I had the opportunity to work with the pharmacists Amanda Tringle, Edward Mathews 

and Helen Ghebrezadik for almost three weeks on these admission wards. Mary Seacole 

North was the ward where I spent more time on. These wards have a very high turnover 

and patients have usually a short stay. Most of the times, patients go to this ward first 

when they are admitted to the hospital and need to be reviewed so that a decision to 

discharge or to admit to a speciality is made. As I could notice, in Mary Seacole South we 

may see more complex cases comparing with Mary Seacole North. 

Here, working under the supervision of the pharmacist Amanda Tringle, I could 

complete my Medicines Reconciliation Training Programme as in Attachment 8. 

Every day, the pharmacist assigned me some beds. I had to read patient’s notes, 

perform drug histories and do all the necessary phone calls and investigations to ensure 

that the drug history was complete as soon as possible, check bedside notes, check blood 

results, check medication and dispense whatever was needed according to its urgency, 

do some simple counselling and answer to some queries from the patients.  

After evaluating all the patient’s situations I could sit down with the pharmacist and 

together we could evaluate if their medication was correctly and safely prescribed and 

what changes were needed. Whenever I felt that I had some complex queries in hands I 

had to be conscientious and refer it to the pharmacist.  

On this ward I could find a wide variety of patients, covering a wide range of 

specialities and different kinds of interesting and complex situations that gave me skills to 

acquire more experience, knowledge and confidence to work as a pharmacist. 
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16. Surgery 
Mercers, Coyle and Thorogood are surgical wards were I had the opportunity to be. 

During my week on Production I spent some mornings in Mercers shadowing the 

pharmacist Chandni. This is a unit with patients with urological, gastro or abdominal 

conditions in general. About Coyle ward, this includes especially orthopaedic surgery and 

I spent a few hours there with Anja Ritcher. On my last week I could help the pharmacist 

Rupal Joshi with Coyle and Thorogood. She delegated me the tasks in which she needed 

help and I could carry a bleep number to keep me always in touch with her. 

Close to the end of my rotation, I spent more than a week working with the Portuguese 

pharmacist Johnathan Flor that was responsible for Victoria Ward and Thorogood. 

Thorogood is an elective surgical ward, mainly hip and knee replacements, where the 

patients are prepared in advance to have the procedure and there are only 8 to 10 beds to 

cover. Victoria ward is not a surgical ward and we can find patients from different 

specialties, but the challenge is the fact of having a 33 beds capacity.  

Regarding to Thorogood, I could attend one of the ‘Joint School’ presentations that a 

multidisciplinary team made of doctors, nurses, pharmacists and physiotherapists 

provides to the patients before they have the surgical procedure. Here they explain all the 

details of the procedure to the patients. 

The main subject in this meeting is anticoagulant medication pre and post-surgery 

especially due to the risk of bleeding or drug interactions. For example, patients taking 

aspirin usually have to stop taking it 7 days before the procedure and warfarin 5 days 

before surgery and start tinzaparin 3 days before surgery. After surgery, patients have 

increased risk of clots so they are told that this is the reason why they will be prescribed 

with tinzaparin injections whilst inpatients. Patients receiving hip replacement surgery will 

have to take Dabigatran for 28 days from the day of the surgery and patients with knee 

replacement 10 days starting on the day of the operation. If it’s not the case of hip or knee 

replacement, they may re-start for example their normal treatment with warfarin or aspirin, 

always depending on the clinical situation of the patient at that moment. As I could see, 

these patients need to be closely monitored before and after surgery and the pharmacist 

has a very important role on that. 

For most of the days I could help the pharmacist by covering both wards by my own 

going there first thing in the morning, attend the ward board rounds, check for new 

patients and perform drug histories, check for discharges for that date and for urgent 

TTAs that needed to be supplied and making lists of everything that needed pharmacist 

attention. As with Rupal, with Johnathan I could learn how to prioritize my work and be 

more independent. 
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17. Anticoagulation Clinic 
It’s a specialised clinic where patients are monitored and counselled regarding to 

treatments involving anticoagulants. Most of them are under warfarin therapy because 

they have either high risk of blood clots or had a previous deep venous thromboembolism 

(DVT), pulmonary embolism (PE), stroke or suffer from AF. 

I spent a morning on this clinic with the pharmacist Adebola Aderogba who explained 

me the main differences between therapies involving Warfarin, Tinzaparin, Heparin and 

the new oral anticoagulants (NOACs). While I was there I watched him checking blood 

tests from patients that were already under warfarin therapy and doing counselling. He 

explained me why and how we monitor the International Normalized Ratio (INR) and how 

we manage to keep it within the target individualized INR ranges for a certain patient 

under anticoagulation therapy. So, in this clinic, every time a patient is newly referred to 

start on warfarin, a pharmacist provides warfarin counselling used to inform patients about 

the reason why they are newly starting on this medication, side-effects and what to do in 

case of signs and symptoms of over dosage or missing doses, possible drug interactions 

and dangerous behaviours, and also what foods/drinks should be avoid in order to 

maintain the INR within their target range and the high importance of monitoring it. 

I observed him counselling an old lady who was diagnosed with paroxysmal atrial 

fibrillation. Patients with this condition are more likely to have a stroke so warfarin is 

strongly recommended. As the blood is not properly ejected, a massive clot can be formed 

in the heart within the moments the blood is not pumped and if it gets carried into the 

bloodstream when the heart starts beating regularly again it may reach the brain and lead 

to a stroke. The pharmacist told me about the CHADS-VASc risk stratification scoring 

system that goes from 0 to 9 for patients with AF, used to assess a patient into warfarin 

therapy based on the risk of stroke. In the case of this lady the calculated score was 4 

based on her age (65–74 years gives her 1 point); gender (female 1 point); congestive 

heart failure (0 points); hypertension (1 point); stroke, transient ischemic attack or 

thromboembolism (0 points for now); vascular disease (1 point) and diabetes mellitus (0 

points). As her score was above 2 this points to a moderate to high risk of stroke. The 

recommended starting dose was 3mg until the next clinical appointment. Usually, INR is 

stabilized after 3 or 4 weeks of treatment. By then, time between appointments may me 

prolonged but we always have to keep patients under close monitoring. Oscillations on the 

INR may be due to compliance problems, life style changes, short-term conditions like 

infections or flu, changes on regular medications or diet mostly regarding to the ingestion 

of more food rich in vitamin K or even to an excessive alcohol intake once in a while. 

Besides the counselling we also provide the patient with a Yellow Book with all the 

important details about the patient and his warfarin regimen, plus an Anticoagulation Alert 
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Card and leaflets with everything that they need to be aware of. In this particular case, the 

patient was frightened with all the information we provided and she was told by the 

pharmacist that in spite of side effects and the high risks regarding to warfarin, ampoules 

of vitamin K may be used as an antidote when administrated quickly in case of high 

bleeding or when INR goes up abruptly. In the case of NOACs, there are less associated 

side effects or risk of massive bleeding, but the probability of that happening remains and 

there is not any antidote yet.  

The pharmacist has an active role on this clinic but at the end of each counselling, the 

decision of starting or following the treatment is up to patients and requires commitment 

and full attention from them. 

18. Meetings, Learning at Lunch and Training sessions 
During my internship here I had the opportunity to attend several meetings that took 

place every Tuesday at the lunch time (L@L) and every Thursday morning from 9 to 

10am. The purpose of these meetings is discussing any complex queries and daily work 

situations as well as do presentations about several areas of interest, including 

expositions prepared by student pre-registration pharmacists. These sessions were also 

used by the team to find out together the best solutions focused on the patients and to 

expose situations that needed improvement. Sharing experiences helps pharmacy 

department to improve individually as well as a team. It’s useful to promote 

communication within the department and to prevent lacks of information. 

Regarding to training sessions, I had the opportunity to attend a ‘Smoking Cessation 

Training Session’ provided by the Islington Stop Smoking Service. These initiatives 

happen frequently once this is an hospital with a non-smoking policy. Besides, during drug 

histories on the wards we always ask if patients smoke to offer Nicotine Replacement 

Therapy (NRT) support and counselling once this is part of the hospital policy.  

Some other sessions were about how to perform certain complex calculations referring 

to dose and formulation adjustments for example. 

Antimicrobials resistance and its right management is a constant concern of this 

hospital and I could attend some of the lecture sessions given by the Antimicrobial 

pharmacist, Ai-nee Lim (Lead pharmacist, antimicrobials), in partnership with Microbiology 

and Infection Control teams called “The infection Management Lecture for Pharmacists”.  

Furthermore, I also had the opportunity to attend a meeting of medical and 

pharmaceutical propaganda about a cytotoxic medicine approved as second-line 

treatment for adenocarcinoma of the lung and other ones about NOACs as alternatives to 

warfarin. 

These meetings were very useful to learn and review a wide range of subjects, keep 

me updated and see practical problems being solved between the team.  
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19. Conclusion 
In conclusion, this experience allowed me to improve myself as a person and as a 

pharmacist. I had to push myself to new levels, working hard every single day to 

overcome my personal barriers and also the professional ones.  
It was a very challenging experience, especially for being in a foreign country with a 

foreign language, but I couldn’t be more thankful for the training that I received here and 

for the knowledge and experience that I’ve obtained surrounded by such a great and 

qualified team. I tried to gather the most profit from my short stay here always giving my 

best to learn as much as I could. 
Here we have to embrace a self-learning process and the most important thing that I’ve 

learned was that we don’t need to know everything about a subject but we have to know 

the right places to quickly find the most accurate answers for our daily problems and also 

know the right people to ask for help or to contact in case of specific queries. 
I was able to improve my English skills and also practice my Spanish, meet new people, 

get involved with different cultures and traditions and make good friends. 
Pharmacy reality in London is completely different from what happens in Portugal and it 

was very important for me to see how recognized pharmacists are here in the United 

Kingdom, at least. For several times, I saw pharmacists being requested to answer to all 

kind of questions from nurses, doctors, patients and other health care professionals. All 

healthcare professionals were always looking for someone from pharmacy to sort out their 

queries and ask for advices. It happened to me for a couple of times as well.  

I believe that in Portugal the idea of pharmacists as healthcare professionals should be 

restructured and modernized once the national health system could benefit from such a 

multi-tasked, skilled and highly qualified class.  At the hospital specifically pharmacists 

could work closely with doctors, nurses and patients in order to reduce mistakes, give the 

best support and treatment for the patient during their time at the hospital and also ensure 

that they are safely discharged with the right medication, counselling and support in 

community. As UK pharmacists have already proven, our work can decrease health costs 

by reducing mistakes, hospital re-admissions and provide a better background healthcare 

in general by medicine optimization. 

Talking by experience, I saw this happening in first hand and I may actually say it works 

and it is very much worth it. 

Since a few years ago, Portugal has been investing more in community pharmacy, which 

is important as well because here we can get more close to the patients, however the 

value of pharmacists in other ranges of action like in hospitals should be evaluated and 

reconsidered.  
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Attachment 1. Route of the 14 weeks' internship 

. 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 1 AM Introduction to 

department  
Inpatients 

 
Inpatients 

 
Inpatients Distribution 

 
PM Computer 

training  
Inpatients Inpatients 

 
Inpatients 

 
Inpatients 

 
Week 2 
 

AM Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients 
PM JAC training Distribution Inpatients Inpatients Inpatients 

Week 3 
 

AM Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients 
PM Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients 

Week 4 
 

AM   Outpatients Outpatients  
 

Outpatients Outpatients Outpatients 

PM Outpatients Outpatients Outpatients Outpatients Outpatients 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 5 
 

AM Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients Inpatients 
PM Inpatients 14:00 end of 

1st month 
review (Alex ) 

Inpatients Inpatients Inpatients 

Week 6 
 

AM COOP COOP COOP COOP TPN  
PM COOP COOP COOP COOP COOP 

Week 7 
 

AM Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing 
PM Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing 

Week 8 
 

AM Montuschi Montuschi Montuschi Montuschi Montuschi 
PM Medicines 

Information 
Medicines 
Information 

Medicines 
Information 

Medicines 
Information 

Medicines 
Information 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 9 
 

AM Wards 
Montuschi 

Wards 
Montuschi 

Anticoagulation Wards 
Montuschi 

Wards 
Ambulatory 
Care 

PM End of 2nd 
month review 

Medicines 
Information 

Medicines 
Information 

Medicines 
Information 

Medicines 
Information 

Week 10 
 

AM Wards 
Maternity 

Wards IFOR Wards NICU HMHC HMHC 

Week 11 
 
 

AM Wards ITU Wards ITU Wards MAU Wards MAU Wards MAU 
PM Patient profile Patient profile Patient profile Patient profile Patient 

Profile  
Week 12 
 

AM Wards MAU Wards MAU Wards MAU Wards MAU Wards MAU 
PM MAU MAU MAU MAU MAU 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Week 13 
 

AM Wards 
Surgery 

Wards Surgery 
 

Wards Surgery Wards 
Surgery 

Wards Surgery 

PM Wards 
Surgery 

Wards Surgery 
 

Wards Surgery Wards 
Surgery 

 

Wards Surgery 
 

 
Week 14 

AM Wards 
Surgery 

Wards Surgery Wards Surgery Wards 
Surgery 

Wards Surgery 

PM Wards 
Surgery 

 

Wards  
Surgery 

Wards Surgery Wards  
(Placement 
review) 

Wards  
(SIGN OFF 
FORMS) 
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Attachment 2. Inpatients Workbook. 
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Attachment 3. Outpatients Workbook. 
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Attachment 4. Distribution Workbook. 
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Attachment 5. Inpatients Dispensing Log. 
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Attachment 6. Outpatients Dispensing Log. 
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Attachment 7. Screening Test of a Chemotherapy Prescription. 
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Screening	Chemotherapy	Prescription	–	Production	Rotation	

23/10/2015	

	

Screening	Prescriptions	(Based	on	SOP23	from	Production	Pharmacy	Procedures	File)	

	

Diagnose:	Metastatic	Breast	Cancer	

	

a) Appropriateness	of	chemotherapy	regimen	for	diagnosis	
	
Combination:  Lapatinib + Capecitabine is recommended as a treatment for advanced or 
metastatic breast cancer. 
	

ü Drugs:	Correct	
	
Lapatinib	 -	a	 tyrosine	 kinase	 inhibitor	and	 is	used	 for	 the	 treatment	 of	 advanced	or	metastatic	
breast	cancer	in	patients	with	tumors	that	overexpress	human	epidermal	growth	factor	receptor-
2	(HER2).		
In	combination	with	capecitabine	 is	used	for	patients	who	have	had	previous	treatment	with	an	
anthracycline,	a	taxane,	and	trastuzumab.	
Blood	Tests:	Monitor	liver	function	monthly	(its	metabolism	is	reduced	in	liver	impairment)	–	ALT,	
Bilirubin	 and	 renal	 function	 –	 CrCl	 (it	 can’t	 be	 given	 to	 patients	 who	 have	 severe	 renal	
impairment).	
Exams:	 ECHO	 every	 3/4	 months	 (Because	 it	 can	 affect	 heart	 function,	 especially	 through	QT-
interval	prolongation	and	electrolyte	disturbances),	Check	pulmonary	function	(Toxicity	risk).	
Side	 effects:	 anorexia,	diarrhoea	 (treat	 promptly),	decreased	 left	 ventricular	 ejection	 fraction,	
cardiac	 failure	 (fatal	 cases	 reported),	 malaise,	 rash,	 nail	 disorders,	 hyperbilirubinaemia,	
hepatotoxicity	(discontinue	permanently	if	severe);	interstitial	lung	disease;	respiratory	failure.	
	
	
Cabecitabine	 -	 is	 metabolized	 to	 fluorouracil	 and	 works	 as	 an	 antimetabolite	 acting	 through	
thymidylate	 synthase	 inhibition.	 Is	 used	 for	 second-line	 treatment	 of	 locally	 advanced	 or	
metastatic	breast	cancer.	
Contra-indications:	Dihydropyrimidine	dehydrogenase	deficiency	
Comments:	Dihydropyrimidine	dehydrogenase	 (DPD)	deficiency	 can	 result	 in	 severe	 toxicity	
secondary	 to	 reduced	metabolism	of	Capecitabine,	 once	80%	of	5-FU	 is	metabolized	 in	 the	
liver	 by	 this	 enzyme.	 Ensure	 patient	 is	 informed	 of	 action	 to	 take	 if	 signs	 of	 toxicity	 (e.g.	
severe	mucositis	and	diarrhoea	mainly)	develop	within	the	first	few	days	of	treatment,	as	this	
can	be	an	early	indication	of	DPD	deficiency.	
Bloods:	 Liver	 function	–	ALT	–	and	Renal	 function	 (Estimate	CrCl	–	 in	 renal	 impairment	 reduce	
starting	 dose	 of	1.25	g/m2	 to	 75%	 if	 creatinine	 clearance	 30–50	mL/minute;	 avoid	 if	 creatinine	
clearance	less	than	30	mL/minute),	White	Blood	Cells.	
Side	 effects:	Oral	 mucositis,	 hyperuricaemia,	 nausea	 and	 vomiting,	 bone-marrow	 suppression,	
alopecia,	thromboembolism	(Adverse	effects	of	classical	chemo).	
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b) Body	surface	area	(BSA)	
	

	
	

						BSA=	1.77m2			

ü 	Correct	
	

	

c) Drugs,	infusion	fluids	and	stability	
	

	
Not	required.	

	

d) Doses	
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ü Correct	

	
Lapatinib	1250mg	PO	Continuous	(Dose	Correct)	+	To	be	taken	continuously	(Correct)	
Counselling	point:	The	daily	dose	of	lapatinib	should	not	be	divided	and	should	be	taken	either	at	
least	 one	hour	 before,	 or	 at	 least	 one	hour	 after	 food.	 To	minimise	 variability	 in	 the	 individual	
patient,	administration	of	lapatinib	should	be	standardised	in	relation	to	food	intake,	for	example	
always	to	be	taken	one	hour	before	a	meal.	
	
Capecitabine 1000mg/m2 BD PO Days 1 to 14 followed by 7 day rest period (1.77 X 1000= 
1770mg closest dose available according to tablets available is 1750mg as per script) (Correct)	
It’s	available	as	500mg	and	150mg	tablets	–	2TA	of	500mg	and	1TA	of	250mg.	
Counselling	point:	Swallow	whole	with	water	within	30	minutes	after	a	meal	and	approximately	
12	hours	apart.	
	
Loperamide:	Right	dose.	To	be	taken	as	PRN.	
	
Domperidone:	Right	dose.	To	be	taken	TDS	as	PRN.	
	

e) Route	of	administration	
	

All	medications	to	be	taken	orally	

ü Correct	

f) Supplementary	medication	and	hydration/Supportive	medication	
	

ü Loperamide:	anti-diarrheal	(Lapatinib	can	cause	diarrhoea	and	needs	to	be	treated	ASAP).	
	

ü Domperidone:	 D2	 antagonist	 –	 used	 as	 first	 line	 treatment	 as	 anti-emetic	 in	
chemotherapy.	

 
Extra advice: Mouthcare as per local policy and advise on good oral hygiene regimens (for oral 
mucosities, mouth ulcers, dry mouth…) and topical emollients for possible rash and suncream for 
sunlight sensivity. 
	
	
g) Doctor’s	signature	
	

Not	in	the	test	prescription.	

	

Based	on:	Guidelines	for	Advanced	Breast	Cancer	and	Antiemetic	Guidelines	for	Adult	Patients	
Receiving	Chemotherapy	and	Radiotherapy	from	London	Cancer	platform	and	Web	BNF.	
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Attachment 8. Medicines Reconciliation Training Programme. 
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Attachment 9. Patient Profile Power Point Presentation. 
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