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1. Introdução 

 

O Estágio Curricular em Farmácia Comunitária, sendo a etapa final do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, constitui um ponto de viragem importante para o 

estudante. É nesta altura que ao mesmo lhe é proporcionada a oportunidade de aplicar 

alguns dos seus conhecimentos, maioritariamente aqueles que são referentes ao 

aconselhamento à população geral sobre farmacoterapia. Além disso, é também um ponto 

de viragem para a aprendizagem sobre o que é o mundo profissional e a polivalência que 

um farmacêutico deve ter de forma a dirigir com sucesso o estabelecimento de saúde que 

é a farmácia. 

Anteriormente ao Estágio Curricular foi-me concedida a oportunidade de realizar 

um Estágio Extracurricular em Farmácia Comunitária, fator importante no meu já 

conhecimento sobre o funcionamento deste local de saúde. Contudo, pesa desta vez a 

maior consolidação de conhecimento teórico, o tempo de estadia mais prolongado na 

Farmácia e a experiência então nessa altura adquirida. 

Desta forma, de antemão me preparei para o que é necessário compreender no 

momento em que se chega a um local de trabalho como este: a sua organização, não só 

física mas também ao nível de recursos humanos, e as diferentes funções possíveis de 

desempenhar. 

 

2. Organização Física e Funcional da Farmácia 

 

2.1. Organização Básica 

 

A Farmácia Moderna (FM) está situada 

na Rua dos Combatentes da Grande Guerra e tem 

como Diretor Técnico (DT) o Dr. Fernando 

Bastos. Esta é a farmácia mais antiga em Aveiro 

e possui enorme importância na cidade, tendo por 

isso um especial relevo para uma parte da 

população que é cliente habitual da mesma. Está 

aberta de segunda-feira a sexta-feira entre as 9 
Figura 1. Fachada exterior da Farmácia 

Moderna. 
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horas e as 19 horas e 30 minutos, e aos sábados das 9 horas às 13 horas. Realiza também 

período de abertura permanente em alguns domingos e feriados, de acordo com o horário 

estipulado com as outras Farmácias da cidade. 

Encontra-se junto de serviços como sendo o tribunal, os Correios de Portugal 

(CTT) e o posto da Polícia de Segurança Pública (PSP), além de favorecer de uma 

localização próxima do centro histórico da cidade, justificando assim algum do seu 

movimento diário, tanto ao nível de clientes habituais que vivem nas proximidades ou 

trabalham nestes serviços, como de turistas. 

 

2.2. Recursos Humanos 

 

Uma farmácia devidamente enquadrada no artigo 23º do Decreto-Lei nº307/2007 

de 31 de agosto deve dispor na sua equipa de, pelo menos, um DT e de outro farmacêutico. 

A FM dispõe de dois farmacêuticos, o Dr. Fernando Bastos (DT) e a Dra. Cátia Madail, 

assim como de três Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, o Dr. Abílio, a Dra. Teresa e 

a Dra. Raquel Maia. Além disso, também na equipa se encontra a Dra. Domingas Bastos, 

especializada na área da dermocosmética. Outros profissionais encontram-se associados 

à Farmácia, dirigindo-se a ela periodicamente para a realização de consultas e serviços 

mais à frente explanados neste relatório. 

 É essencial que as tarefas sejam devidamente distribuídas por toda a equipa, 

permitindo então o correto funcionamento da farmácia. Durante a minha estadia, mais 

duas pessoas se encontravam a realizar estágio no mesmo local, pelo que tal ponto foi 

ainda mais crucial, já que a equipa se encontrava ainda mais alargada. 

 

2.3. O Espaço Físico 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto, o qual estabelece o 

regime jurídico das farmácias de oficina, a FM enquadra-se nas Boas Práticas de Farmácia 

no que toca às normas existentes quanto ao espaço físico. Veja-se então que, no exterior, 

se pode encontrar a cruz verde luminosa que assinala devidamente todas as farmácia 

existentes em Portugal, o nome da farmácia, o nome do DT a também o horário de 

funcionamento. [1]
 

Já o espaço interior está organizado em área de atendimento ao público, dois 

gabinetes para atendimento personalizado (onde são realizadas algumas consultas ao 
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público com profissionais adequados), zona de receção de encomendas, laboratório, 

instalações sanitárias, armazém e gabinete de direção técnica, de acordo com o Decreto -

Lei n. 307/2007, de 31 de Agosto. Para além disso, a farmácia dispõe também de uma 

montra, a qual varia de temática de acordo com a época do ano ou promoções de produtos 

e campanhas a decorrer. 

 

2.3.1. Área de Atendimento 

 

Nesta área podem ser encontrados dois 

balcões de atendimento: um com três postos e 

outro com um posto apenas. De forma geral, 

três profissionais encontram-se a realizar 

atendimento ao público nos postos localizados 

no mesmo balcão. Desta forma, o quarto posto 

funciona como um local de atendimento mais 

personalizado e relacionado com os produtos 

que se encontram expostos e nos quais as 

pessoas são livres de retirar dos lineares. No entanto, é igualmente utilizado para 

atendimento regular ao público quando a farmácia se encontra com elevado fluxo de 

movimento. 

 Relativamente aos lineares, estes encontram-se organizados por diferentes zonas, 

seguidamente enumeradas: 

 Dermocosmética – ocupa a maior parte dos lineares, estando organizada de acordo 

com a marca, a linha e o uso a que o produto se destina; 

 Podologia – um linear organizado por marcas e uso a que o produto se destina; 

 Capilares – linear destinado a champôs, amaciadores, produtos de tratamento 

capilar e outros produtos para o couro cabeludo. 

 Higiene Oral – dois lineares organizados por marcas, com produtos como pastas 

dentífricas, fios dentários, escovas de dentes e elixires bucais.  

 Higiene Íntima e Outros Produtos – num linear compilam-se alguns produtos para 

a higiene íntima da mulher, mas também tesouras, corta-unhas, limas, 

preservativos e lubrificantes sexuais. 

Figura 2. Apresentação dos postos de 

atendimento principais. 
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 Fitoterapia e Homeopatia – três lineares concentram estas duas medicinas 

alternativas, numa vasta gama de produtos de várias marcas. Esta é uma das zonas 

mais importantes da FM, pois representa um lucro significativo. 

 

Existem ainda lineares atrás do balcão principal, onde se encontram expostos 

produtos sazonais ou de fácil venda, como sejam alguns Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica (MNSRM). Além disso, produtos novidade no mercado também 

poderão ser aí expostos. Por fim, uma gôndola completa o espaço de exposição. Os 

produtos aí colocados sofrem também variação de acordo com a sazonalidade, a 

novidade e a tendência do mercado.  

Existe ainda uma televisão por trás do balcão principal, onde variadas informações 

sobre o estabelecimento vão sendo exibidos para informação dos utentes. 

 

2.3.2. Área de Receção de Encomendas e Armazém 

 

Estes dois locais encontram-se interligados, não apenas no que concerne à 

natureza física, mas também no seu propósito, permitindo então a receção de encomendas, 

conferência das mesmas e posteriormente processamento dos produtos recém-chegados, 

com o auxílio do software utilizado para a gestão de todas as atividades da farmácia (será 

posteriormente referido num ponto específico adiante).  

A área de armazenamento compreende duas zonas: 

gavetas e prateleiras onde os profissionais a realizar o 

atendimento ao público vão procurar os produtos e prateleiras 

de stock de armazenamento para reposição posterior. Assim, 

torna-se possível a organização dos produtos segundo a sua 

forma farmacêutica, seguindo-se posteriormente a ordem 

alfabética. Nas gavetas principais podem ser encontrados 

cápsulas e comprimidos. Existem, depois, outras específicas 

para formas sólidas de aplicação retal, vaginais, injetáveis, 

colírios e outros oftálmicos, gotas orais, cutâneos, xaropes 

transdérmicos e fármacos estupefacientes. As pomadas, 

cremes e géis estão numa prateleira específica, assim como 

os produtos veterinários. Os produtos destinados ao frio, como sendo algumas vacinas, 

injetáveis ou colírios encontram-se no frigorífico. Existe ainda um espaço dedicado a 

Fig 3. Armazém. 
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produtos fitoterápicos e homeopáticos. Tudo o resto encontra-se na zona de stock 

armazenado. É de referir o cumprimento das condições estipuladas no que concerne à 

conservação da qualidade dos medicamentos. [2] 

A organização do stock com validade segue a regra do “First expired, first out”. 

Este conceito é muito aplicado em serviços que têm como base a venda de produtos com 

prazo de validade: assim, desta forma, garante-se que o produto com menor prazo de 

validade seja o primeiro a ser vendido. Por outro lado, de outra forma é gerido o stock 

que não segue um prazo de validade, isto é, segundo a regra do “First in, first out”, ou 

seja, o primeiro produto a ser recebido na farmácia é, por regra, o primeiro a ser vendido. 

Outro ponto interessante a referir é a existência de uma gaveta destinada a reservas 

do mês atual, uma destinada a reservas do mês anterior e uma destinada a reservas de 

outros meses. Assim, tal permite que esses produtos não sejam vendidos senão ao cliente 

que efetuou a reserva (salvo rara exceção de uma urgência eventual que obrigue à sua 

dispensa). 

 

2.3.3. Gabinetes de Atendimento Personalizado 

 

Nestes espaços é permitido a execução de serviços 

farmacêuticos complementares ao atendimento. Na FM são 

efetuados a medição da pressão arterial, do nível de glucose, 

do nível do colesterol total e do nível dos triglicerídeos. 

Poderá ser ainda utilizado para o caso de necessidade um 

atendimento farmacêutico que exija maior privacidade. 

  Além disso, num dos gabinetes são ainda efetuadas 

consultas de Nutrição, com uma profissional de saúde 

habilitados a tal. O outro gabinete é utilizado para consultas 

relacionadas com o aconselhamento dermocosmético, sendo 

que todas as semanas uma profissional se dirige à farmácia 

para tal. 

 

2.3.4. Laboratório 

 

Este local é destinado à preparação de medicamentos manipulados, preparados 

totalmente na própria farmácia ou àqueles que necessitem de um último procedimento 

Figura 4. Aspeto do 

gabinete. 
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antes de poderem ser vendidos ao utente (como é o caso de algumas formas que chegam 

segundo pó para suspensão oral, sendo responsável a farmácia por efetuar a suspensão).  

O material para preparação destes produtos encontra-se em armários, devidamente 

protegido e, sempre que utilizado, é lavado e colocado novamente nos armários após seco. 

Algumas das matérias-primas não se encontram no laboratório, mas sim no armazém, 

apenas por uma questão de gestão do espaço. 

 

3. Gestão e Administração da Farmácia 

 

3.1. Sistema Informático – 4 Digital Care® (4DCare) 

 

O sistema informático utilizado na 

FM  é o 4 Digital Care®. Este software 

permite a realização e gestão de todas 

as atividades realizadas na farmácia 

através de uma interface altamente 

interativa, permitindo ao profissional 

uma rápida aprendizagem. Encontra-

se dividido em oito principais secções, 

cinco das quais foram utilizadas por mim e que se encontram prontamente enumeradas: 

 POS – trata tudo o que diz respeito ao atendimento ao público, entradas/saída de 

caixa, reservas de clientes e pagamentos; 

 Stocks – referente a gestão de produtos, impressão de etiquetas, validades, 

encomendas, devoluções, movimentos de stock e inventários; 

 Clientes – para gestão de fichas de clientes, gestão de reservas e regularizações; 

 Fornecedores – para consulta das contas correntes, regularizações e integração de 

faturas; 

 Gestão – para elaboração de mapas com evoluções de vendas, inventários, 

resumos de movimentos, situações de devoluções, rutura de stocks, resumo de 

pagamentos a fornecedores ou mesmo algumas situações específicas como o 

balanço de venda de benzodiazepinas. 

 

 

Figura 5. Interface do software. 
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3.1.1. Especificações para Atendimento ao Público 

 

Relativamente ao atendimento ao público, o programa permite a execução de 

pontos básicos tais como a aplicação dos regimes de comparticipação aquando da venda 

mediante receita médica, mas também aplicação das exceções previstas na lei. Outros 

parâmetros são a inserção de venda suspensa, procura de um medicamento de acordo com 

o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), como 

estipulado pela Circular Normativa N.º 001/CD/8.1.6 de 19 de setembro de 2013, 

encomenda ao fornecedor, posologia, histórico do produto, interações e reservas. 

O software permite ainda registar as vendas numa ficha de cliente, para otimização 

do acompanhamento farmacoterapêutico de determinado utente e garantia de que, caso a 

medicação solicitada seja de difícil obtenção como seja por motivos de fácil rutura de 

stock, a mesma possa ser reservada. Além disso, no decorrer do atendimento é ainda 

possível verificar se existem interações entre os medicamentos da mesma venda. Apesar 

da importância desta ferramenta, tal não substitui o trabalho do farmacêutico, que deverá 

sempre questionar o utente se se encontra a realizar um outro qualquer tipo de tratamento 

que poderá ter implicações com o que se encontra a ser dispensado na farmácia. 

 

3.2. Gestão dos Produtos Existentes na Farmácia 

 

3.2.1. Produtos Existentes na Farmácia 

 

Os produtos existentes para venda na farmácia comunitária devem inserir-se numa 

das designações específicas apresentadas no artigo 33º do Decreto-Lei Nº307/2007, de 

31 de Agosto, tendo cada qual o seu devido enquadramento legal. [1] 

 Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são produtos que só podem 

ser dispensados no caso da existência de uma prescrição médica para tal, e nos quais o 

farmacêutico detém uma formação a nível superior que o destaca. Sendo o último 

profissional da cadeia de dispensa do produto e também o último a ter contacto com o 

utente, cabe-lhe a deteção de possíveis erros de prescrição, assim como de 

aconselhamento sobre a sua utilização racional. Todos estes cuidados são justificados 

pelas condições a que um MSRM preenche para assim ser designado – pode constituir 

um risco para a saúde quando utilizado sem vigilância médica; pode constituir um risco 

para a saúde quando utlizado com frequência e em quantidades consideráveis para fins 
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diferentes daquele a que se destina; contenham substâncias ou preparações das mesmas, 

cuja atividade ou reações adversas seja imprescindível de investigar; se destinam-se a ser 

administrados por via parentérica. [1] 

 Para além dos MSRM, elucida-se igualmente para a existência de MNSRM que 

necessitem de maior atenção na dispensa por parte do farmacêutico. Relativamente a tal, 

pretendo abordar sobre a dispensa de anti-inflamatórios não esteroides e as implicações 

que tais podem ter no estado de saúde de determinados utentes. Deparando-me com 

alguns casos no decorrer do meu Estágio Curricular, não posso deixar de referir o 

aconselhamento que efetuei particularmente diante de pessoas idosas e polimedicadas que 

me pediam algum destes medicamentos, normalmente para pequenas dores. Na maior 

parte dos casos referia o risco de agressão da mucosa gástrica por parte de algumas destas 

moléculas, potencialmente agravado pela polimedicação ou pela condição do paciente, e 

indicando seguidamente a opção mais segura de acordo com o aconselhamento 

terapêutico. Quando não foi possível encontrar essa opção, conversava com o próprio 

utente, aconselhando-o a visitar o médico de modo a encontrar uma alternativa. 

  Alguns dos produtos que merece, no entanto, especial enfoque na FM pela 

especialização e formação que alguns profissionais têm são os produtos de fitoterapia e 

de homeopatia. O aconselhamento prestado para estes produtos provém essencialmente 

das formações que os laboratórios oferecem à farmácia, sendo imprescindível a aquisição 

de tal conhecimento para compreender em que situações se pode proceder à sua dispensa, 

e quais as suas diferenças relativamente à farmacoterapia convencional. No decorrer do 

meu estágio, foi possível apreender novos conhecimentos sobre estas áreas menos 

abordadas ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêutica (MICF), assim 

como compreender em que medida uma farmácia pode tirar proveito de tal, beneficiando 

não só economicamente, mas também nos cuidados de saúde prestados aos clientes. 

 Os produtos de dermocosmética têm igualmente uma dedicação especial, tendo 

inclusive a FM uma funcionária especializada na área a acompanhar a maioria dos 

clientes. Neste caso, torna-se essencial não só o conhecimento dos mais variados tipos de 

produto, mas também de cada marca e das suas diferenças, assim como das diferentes 

linhas dentro da mesma marca. As formações, tal como no caso anterior, tornam-se um 

aspeto essencial na transmissão de informação por parte do fabricante para o 

farmacêutico. A proximidade com as próprias marcas e a utilização das suas campanhas 

de marketing pode ser igualmente um ponto fulcral para o sucesso de vendas no 

estabelecimento. Como exemplo, refiro uma campanha efetuada pela Caudalie® na FM, 
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no decorrer do mês de maio, que contou com um aconselhamento personalizado por parte 

de especialista enviados no dia para o efeito, e teste dos próprios produtos pelos clientes. 

Todo este processo de preocupação e atendimento único, cuidado e personalizado 

resultou num volume de vendas superior ao habitual, que acabou por permitir um 

escoamento de produtos acumulados em stock. 

 Além dos principais produtos, a FM contém ainda outros para venda. A venda de 

suplementos alimentares está intimamente relacionada com as consultas de nutrição que 

acontecem às terças-feiras. Estes produtos são normalmente encomendados ao fornecedor 

após reunião com a nutricionista, já que é a mesma quem realiza a maior parte do 

aconselhamento aos utentes. Já os produtos de uso veterinário são na maioria 

antiparasitários para cães e gatos, visto que a farmácia se encontra em pleno centro da 

cidade. Existem também inúmeros dispositivos médicos, sendo que aqueles com os quais 

mantive maior contacto ao longo do meu Estágio Curricular foram os de higiene íntima 

da mulher (como, por exemplo, o copo menstrual) e todos aqueles associados a pensos, 

gazes, ligaduras e compressas. 

 No que concerne a preparações magistrais, a FM prepara apenas algumas 

formulações de xaropes simples (como sendo o xarope de glucose), reconstituição de 

algumas suspensões orais ou execução de diluições. Para outros manipulados, é efetuado 

um pedido a outras farmácias, que posteriormente enviam o produto através dos 

transportadores. 

 

3.2.2. Realização e Receção de Encomendas 

 

A realização de encomendas é feita por diferentes processos na FM, de acordo 

com o produto necessário e com os preços do fornecedor. O fornecedor principal é a 

Cooprofar®, que realiza três entregas diárias à farmácia, de encomendas que são geradas 

automaticamente pelo software, de acordo com o stock de determinados produtos. 

 Outro modo de realizar encomendas, deste modo para produtos que possam surgir 

como necessários no momento do atendimento é através do próprio programa 

informático, como já anteriormente referido. Contudo, tal não é muito utilizado, pois 

nestes casos a FM opta por telefonar diretamente ao fornecedor ou utilizar as mini-

aplicações disponibilizada por determinados fornecedores. Estas permitem uma pesquisa 

direta do produto e no momento é possível saber se este se encontra disponível em 
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armazém, se está pendente ou se está esgotado. A encomenda poderá posteriormente ser 

efetuada através do próprio gadget, para que não seja necessário telefonar ao fornecedor. 

 A receção de encomendas segue alguns 

critérios importantes. Primeiramente, 

aquando da chegada do fornecedor à 

farmácia, é necessário conferir o número de 

caixas/produtos com aquele que se encontra 

referido no documento fornecido pelo 

fornecedor, além de verificar se tudo se 

encontra sem quaisquer problemas. Após 

isso, verifica-se se existem produtos necessários serem conservados no frio, colocando-

se imediatamente no frigorífico caso existam. Apenas depois se inicia a receção da 

encomenda, através do software, que regista os produtos, indicando se o stock se encontra 

a zero ou não. Caso se aplique o primeiro caso, será necessário conferir os prazos de 

validade.  

 Após conferidos todos os produtos, confere-se os valores apresentados na fatura 

com aqueles do programa e termina-se o processo. Uma das vantagens apresentadas pelo 

4DCare® é o facto de imprimir um talão para os produtos que foram registados e se 

encontram reservados. 

 Resta destacar que a receção de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

segue alguns critérios diferentes. Assim, estes medicamentos trazem uma guia de 

requisição que tem de ser validada pela farmácia através da data, assinatura do DT e 

carimbo. 

 

3.2.3. Gestão de Stocks 

 

A gestão de stocks é uma área vasta, que compreende desde a organização física 

dos diversos produtos existentes na farmácia de acordo com a sua urgência de venda ou 

sazonalidade, por exemplo, até à verificação de validades e de stocks errados. 

 Esta questão é importante, quer ao nível da garantia de que o produto que o cliente 

pediu existe na farmácia, quer ao nível da gestão do lucro da mesma, para que 

financeiramente não existam prejuízos. Cada artigo deve então seguir uma regra de stock 

mínimo e máximo, permitindo o software a realização de encomendas automáticas para 

aqueles produtos cujo stock se encontra abaixo do mínimo estabelecido pela farmácia. 

Figura 6. Interface do software para 

receção de encomendas. 
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 Outro ponto essencial nos dias decorrentes é o estudo do mercado de forma a 

cobrir situações relacionadas com falta de fornecimento/produção. O sucesso apresentará 

aspetos positivos para a própria farmácia e para o próprio Sistema Nacional de Saúde 

(SNS): a garantia de que o utente é aprovisionado com a medicação necessária, a sua 

satisfação em relação ao serviço realizado no estabelecimento com possível fixação de 

um cliente habitual e o lucro. 

 A gestão de stocks foi uma das tarefas que realizei na farmácia. Assim, tive como 

função a verificação da quantidade de produtos existentes, ao mesmo que tempo 

verificava a validade e atribuía no software a localização de determinado produto, caso 

não existisse ainda ou estivesse errada. Esta é uma das atividades mais importantes, pois 

permite uma otimização de recursos e também de tempo que, ao invés de ser gasto na 

procura de determinado medicamento, pode ser despendido no aconselhamento do utente. 

 

3.2.4. Gestão de Validades 

 

O processo de gestão de validades é importante na medida em que permite à 

farmácia um conhecimento prévio de produtos cujo prazo de validade se encontra 

próximo e, desse modo, proceder às medidas mais adequadas para o rentabilizar e não 

causar prejuízo. 

 Através do software 4 Digital Care® é possível a pesquisa de todos os produtos 

com determinado prazo de validade. Esta é uma ferramenta importante para a organização 

do próprio stock, evitando-se ao máximo que determinado produto alcance o seu limite 

possível de venda (por exemplo, uma embalagem com sessenta e oito comprimidos cuja 

posologia será um comprimido por dia, será impossível de venda um mês antes do término 

do prazo de validade). A verificação da informação sobre validades é efetuada 

quinzenalmente por um dos funcionários da farmácia, que posteriormente retira das 

gavetas todos os produtos cuja validade terminar no mês decorrente ou durante os três 

meses consecutivos. 

 Na FM, os produtos com validade perdida no mês decorrente são devolvidos ao 

fornecedor, para que sejam destruídos. Aqueles que tiverem validades até aos três meses 

seguintes passam primeiramente por uma avaliação sobre se a sua venda será ou não 

possível. Em caso afirmativo, são colocados numa prateleira destinada exclusivamente a 

produtos cuja validade se encontre próxima. Deste modo, os vários funcionários da 

farmácia vão encontrar-se atentos para que, caso surja oportunidade, os vendam. 
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3.2.5. Gestão de Devoluções 

 

A devolução de um produto pode ser efetuada pelas seguintes razões: 

 Erro na encomenda por parte do fornecedor/farmácia; 

 Problema na embalagem/medicamento; 

 Retirada da substância ativa do mercado; 

 Validades. 

 

Para as diferentes situações, a FM segue protocolos de atuação diversos. Caso se 

verifique o primeiro ou segundo pontos, a farmácia contacta diretamente o fornecedor e 

reporta a situação, que normalmente é resolvida através da devolução normal do produto, 

isto é, utilizando o software para o registo da mesma e criação da guia para o seu 

transporte. Na terceira situação o produto é imediatamente devolvido, não sendo 

necessária uma primeira comunicação com o fornecedor. 

Já na situação da gestão das devoluções de produtos fora da validade, existe um 

protocolo de atuação diferente. Neste caso, a FM, através do seu responsável de vendas, 

contacta diretamente o armazenista, que mais tarde se desloca ao estabelecimento para 

tentativa de troca. 

 

3.2.6. Faturas de Fornecedores – Confirmação, Resolução de Problemas 

com Fornecedores e Integração 

 

Ao longo do meu estágio curricular tive igualmente oportunidade de contactar 

com uma área que, não sendo tão relacionada com o aspeto científico da profissão 

farmacêutica, é igualmente importante na farmácia de oficina. Todas as etapas referentes 

às compras efetuadas pela farmácia devem ser detalhadamente revistas para que não 

existam falhas ou atrasos em pagamentos, evitando problemas maiores relacionados com 

endividamento e coimas. 

 A confirmação das faturas de fornecedores e cruzamento com os resumos 

quinzenais/mensais e extratos de pagamento da farmácia permite identificar possíveis 

erros, tais como pagamentos em falta ou cobranças repetidas. A resolução dos problemas 

existentes é sempre efetuada por contacto direto com o fornecedor. 
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 A integração das faturas é um processo simples, mas de extrema importância. Tal 

é efetuado através dos resumos quinzenais/mensais enviado pelos fornecedores e permite 

a soma de todos os valores a pagar incluídos nas diferentes faturas, de forma a facilitar o 

processo no ato do pagamento. Além disso, permite incluir também notas de crédito e 

possíveis descontos existentes. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

 

4.1. Prescrição Médica 

 

A prescrição médica é o ato que é materializado na forma da receita médica, 

contendo esta a indicação da medicação sujeita a receita médica ou comparticipada e que 

deve ser dispensada ao paciente. Para o correto funcionamento deste documento, 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) elaborou dois 

conjuntos de normas: relativas à prescrição e relativas à dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde. [8] 

 A legislação que suporta a prescrição visa facilitar o processo de comunicação 

inerente entre o médico prescritor, o farmacêutico e o utente. Deste modo, de acordo com 

a Portaria nº 137 – A/2012, de 11 de Maio, a prescrição deve ser realizada por 

Denominação Comum Internacional (DCI), por via eletrónica. Existem, porém, algumas 

exceções que permitem ao médico prescrito o uso da prescrição manual: falência do 

sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou 

prescrição até um máximo de 40 receitas médicas por mês. [3] 

 A prescrição por DCI apresenta várias vantagens para o utente. O fato de o 

medicamento surgir designado por substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação e posologia permite a escolha, dentro do mesmo Grupo Homogéneo, do 

medicamento para consumo. Toda esta informação é codificada através do CNPEM 

atribuído a todos os medicamentos com autorização de introdução no mercado (AIM).   

 De acordo com a legislação em vigor e com as normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde, é possível a prescrição e dispensa de medicamentos 

indicados por nome comercial ao invés de DCI, caso seja um medicamento de marca sem 

similar ou que não disponha de medicamento genérico similar comparticipado, ou que 
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obedeça às condições de justificação técnica descritas no nº3 do artigo 6º da Portaria 

Nº137 – A/2012, de 11 de Maio, indicadas na tabela 1. [3] 

 

Alínea a) Medicamentos com margem 

ou índice terapêutico estreito 

Medicamentos cuja margem ou índice 

terapêutico são estreitos e por isso não 

devem ser substituídos, sendo a sua lista 

indicada pelo INFARMED (de acordo 

com a Deliberação nº 70/CD/2012). 

Alínea b) Reação adversa prévia Invocada quando existe suspeita reportada 

ao INFARMED de reação adversa a um 

produto com a mesma substância ativa 

mas nome comercial diferente. 

Alínea c) Continuidade de tratamento 

superior a 28 dias 

Medicamentos cujo tratamento seja 

superior a 28 dias; é, no entanto, possível 

ao utente contornar esta alínea, podendo 

este optar por medicamentos similares, 

mas com um preço inferior. 

  

Acerca do conteúdo presente na prescrição eletrónica, tal só é válida caso inclua 

os seguintes elementos descritos no artigo 9º da Portaria Nº137 – A/2012, de 11 de Maio:  

 Número da receita; 

 Local de prescrição; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Nome e número de utente ou de beneficiário do subsistema; 

 Entidade financeira responsável; 

 Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (se 

aplicável); 

 Denominação comum internacional da substância ativa; 

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; 

 Designação comercial (se aplicável); 

 Exceções (se aplicável); 

Tabela 1. Exceções que justificam a não opção de troca de medicamento de acordo com CNPEM 

(retirado de Ministério da Saúde. Regime jurídico de regras de prescrição de medicamentos, Portaria 

n.º 137-A/2012 de 11 de Maio, Diário da República - I Série nº 92). 
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 Identificação do despacho acerca do regime especial de comparticipação (se 

aplicável); 

 Assinatura do prescritor; 

 Data de prescrição. 

 

Antes da dispensa, o farmacêutico deve igualmente ter em atenção a validade da 

receita. Para tal, deve verificar a data de prescrição e por quanto tempo é válida (30 dias 

ou 6 meses, dependendo do medicamento e do tempo de tratamento). No verso da receita 

devem ser anotadas pelo farmacêutico as seguintes informações: identificação da 

farmácia, preço total do(s) medicamento(s) com o respetivo valor total da receita, encargo 

do utente por cada medicamento e respetivo total, comparticipação do Estado por cada 

medicamento e respetivo total, data da dispensa e número de registo dos medicamentos 

em carateres e código de barras. Além disso, deve existir um espaço para as declarações 

do utente, indicado como sugere a figura 7. Seguidamente, surge a assinatura do utente, 

o carimbo da farmácia e a assinatura do profissional que dispensou os medicamentos. 

No que concerne às quantidades prescritas, cada receita pode conter quatro 

prescrições diferentes, e por cada prescrição pode ser indicada a dispensa de duas 

embalagens, até um máximo de quatro embalagens por medicamento. 

É ainda importante evidenciar os vários tipos de 

receita médica existentes e com os quais tive a 

oportunidade de lidar no meu dia-a-dia. Para a sigla RN 

entende-se uma receita de medicamentos; para MM 

entende-se uma receita para medicamentos 

manipulados; para MDB entende-se uma receita para 

produtos de protocolo para a Diabetes Mellitus; para 

RE entende-se uma receita para medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos; finalmente, para OUT 

entende-se uma receita destinada à prescrição de 

outros produtos. 

 

4.2. Regimes de Comparticipação  

 

A legislação em vigor através do  Decreto-Lei 

n.º 103/2013, de 26 de Junho, prevê que exista um regime geral de comparticipação de 

Figura 7. Declarações do 

utente, a imprimir no verso da 

receita (retirado de Normas 

Relativas à Dispensa de 

Medicamentos e Produtos de 

Saúde, INFARMED). 
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medicamentos e um regime especial de comparticipação de medicamentos especificado 

para determinadas patologias ou grupos de doentes. 

 Referente ao regime geral de comparticipação, este funciona segundo escalões em 

que o Estado paga diferentes percentagens do preço de valor a pagar (PVP) do 

medicamento, consoante a classificação farmacoterapêutica. Os escalões e as respetivas 

comparticipações encontram-se resumidos na tabela 2. [4] 

Escalão Valor da Comparticipação 

A 90% 

B 69% 

C 37% 

D 15% 

 

 No que concerne ao regime especial de comparticipação, apenas em raras ocasiões 

surgiram situações com que tive de lidar. Importa referir que o regime especial se pode 

agrupar em dois principais grupos: [4] 

 Beneficiários – para estes a comparticipação do Estado é acrescidas de 5% no 

Escalão A e de 15% no Escalão B, C e D; 

 Patologias e Grupos Especiais – o valor da comparticipação é definido por 

despacho do Governo e depende das entidades que prescrevem ou dispensam. 

 

No decorrer do meu estágio contactei com diversos organismos e entidades que 

permitem a comparticipação de medicamentos, como sendo SNS, ADSE, SAMS e 

SAVIDA, sendo que o primeiro é aquele que mais prevalece. 

 

4.3. Conferência de Receituário e Faturação 

 

Na FM, o receituário é conferido duas vezes diariamente pelos vários profissionais 

que aí trabalham, tendo-se especial atenção aos seguintes aspetos: número da receita, 

nome do utente e número de beneficiário, entidade que permite a comparticipação, local 

da prescrição, assinatura do médico, correspondência entre os medicamentos prescritos e 

Tabela 2. Valores da comparticipação por escalões (adaptado de Ministério da Saúde. Revisão 

de preço de referência para cada grupo homogéneo, Decreto-Lei n.º 103/2013, de 26 de 

junho. Diário da República, de 26 de junho de 2013, 1ª Série, nº143).  
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os medicamentos dispensados, validade da receita, assinatura do utente, assinatura do 

farmacêutico e carimbo da farmácia.  

Quando um lote fica completo com 30 receitas, é emitido um verbete de 

identificação de lote. Após este processo, os lotes são enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) quando relativos ao SNS, ou para a Associação de 

Farmácias de Portugal (AFP) quando referentes a outros organismos. Seguidamente, são 

enviadas à farmácia o comprovativo de entrega de receituário e notas de devolução de 

receituário contendo irregularidades, que poderão ser corrigidas. 

 Todos estes procedimentos são importantes na medida em que permitem à 

farmácia evitar o máximo de erros possíveis em receituário dispensado, pelo que tal levará 

não só a uma diminuição de erros de medicação, mas também ao evitamento de prejuízos 

causados pelo não retorno do dinheiro da comparticipação. 

 

4.4. Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes  

 

Os medicamentos considerados psicotrópicos e estupefacientes encontram-se 

devidamente descritos no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que de resto refere que 

tais devem ser prescritos isoladamente, ou seja, as prescrições não podem conter outros 

medicamentos. Este Decreto-Lei sofreu já vinte alterações, sendo a última através da Lei 

n.º 22/2014, de 28 de abril (aditação de duas substâncias às tabelas que definem os 

grupos). 

 Para este tipo de receitas, a validade é de 30 dias e devem conter, como 

anteriormente referido, a sigla RE, que indica a prescrição de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos. Relativamente ao número de embalagens, são aplicáveis 

as regras estabelecidas para outros tipos de receitas. [5] 

 Como já entendido, este é um grupo de medicamentos que merece especial 

controlo e atenção pelos perigos que poderá oferecer para a saúde pública. Assim, após a 

sua dispensa no decorrer do meu estágio, tive o cuidado de tomar atenção a algumas 

informações referentes ao utente, como seja a confirmação da sua identidade e a anotação 

dos seguintes dados no verso da receita: nome, bilhete de identidade/cartão de cidadão, 

data de dispensa e, no final, assinei devidamente o documento. 

 Relativamente ao controlo, este é efetuado pelo INFARMED, que recolhe a nível 

nacional e mensalmente os registos de movimentos destas substâncias. Tal acontece 

também na FM, que para tal envia os registos informáticos e os documentos de receção 
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de encomendas assinados e carimbados. A mesma fica com uma cópia que deve manter 

durantes os três anos seguintes, de acordo com a legislação em vigor. 

 

4.5. Dispensa de MNSRM 

 

Os medicamentos de venda livre ou não sujeitos a receita médica são aqueles que 

não requerem uma prescrição médica, podendo ser adquiridos pelo utente na farmácia 

sem necessidade de validação de um profissional de saúde. Porém, contendo igualmente 

substância passíveis de provocar efeitos secundários ou contendo contraindicações 

mediante a sua utilização, torna-se o farmacêutico o profissional de saúde que deve 

interagir no sentido de providenciar um aconselhamento adequado mediante a sua 

aquisição. [6] 

 Durante o meu Estágio Curricular foram várias as situações de vendas deste tipo 

de medicamentos, tendo sido da minha preocupação a avaliação do estado de saúde do 

utente de modo a compreender se este deve ser, primeiramente, encaminhado para o 

médico, quer porque a situação o indica claramente, quer por recolha insuficiente de 

dados que permitam um diagnóstico diferencial, ou inclusive porque os sintomas são 

graves, persistentes ou sem causa identificada. 

 Aliada à dispensa destes medicamentos, o farmacêutico deve então ser 

responsável pela introdução do conceito de utilização racional de medicamentos à 

população em geral, alertando para os perigos da automedicação descontrolada, não só 

para a saúde pessoal como igualmente para a saúde pública. 

 

4.5.1. Automedicação e Indicação Farmacêutica  

 

 A automedicação define-se como o processo que permite às populações uma 

maior autonomia, isto é, “é a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa 

própria do doente”. As situações possíveis de automedicação são descritas pelo Despacho 

n.º 17690/2007, de 23 de julho, sendo referidas situações de doença ligeira, normalmente 

autolimitadas e cuja terapêutica será de curta duração. 

 Antes da dispensa de um medicamento, o farmacêutico deve analisar a história 

clínica e diagnosticar o motivo do problema, a intensidade e frequência dos sintomas, 

assim como questionar acerca de outra medicação, sendo que desta forma é possível 

efetuar a terapêutica adequada e evitar possíveis interações entre outros fármacos. Além 



19 
 

disso, torna-se necessário saber se é a primeira vez que o utente usa o medicamento ou se 

já foi anteriormente usado, e que melhorias no estado de saúde sentiu. No final, o 

farmacêutico deve recomendar o esquema terapêutico mais simples, de modo a minimizar 

o risco de erros durante as tomas. 

 A indicação farmacêutica é “o ato profissional pelo qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou 

indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um 

problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido 

como problema de saúde de caráter não grave, de curta duração, que não apresente relação 

com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente”, segundo as Boas 

Práticas de Farmácia. Considera-se um dos momentos nos quais o farmacêutico deve estar 

ciente das suas capacidades para executar o ato farmacêutico, independente de outros 

profissionais de saúde. [7] 

 Tal como numa situação de automedicação, o farmacêutico deve igualmente 

recolher as informações necessárias a avaliar o estado de saúde do paciente e, antes de 

proceder à dispensa de um medicamento de acordo com as Normas de Orientação 

Farmacêuticas, informar-se sobre possíveis interações com outros medicamentos que o 

utente tome, assim como reações adversas que possa ter experimentado com a substância 

a dispensar. Finalmente, é importante sublinhar que as medidas não farmacológicas 

devem ser levadas em conta de modo tão sério quanto o tratamento farmacológico.  

 

5. Serviços Complementares Realizados pela Farmácia Moderna 

 

A FM apresenta uma série de serviços complementares ao atendimento, os quais 

se encontram seguidamente enumerados e explicados: 

 Medição da Pressão Arterial (PA) – antes de efetuar a medição é necessário 

questionar o utente acerca da sua condição de saúde e medicação, de forma a 

compreender se estamos perante alguém com hipotensão ou com hipertensão; 

além disso, deve também fazer-se a avaliação do estado da pessoa (se está cansada 

porque veio a caminhar ou se praticou alguma atividade física) bem como inquirir 

sobre a ingestão de bebidas energéticas como o café. Após o resultado, torna-se 

essencial ao farmacêutico indicar algumas medidas não farmacológicas 

preventivas (caso a PA se encontre dentro dos valores normais) ou que permitam 
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um decréscimo nos valores caso se encontrem acima da normalidade. Além disso, 

aconselha-se a execução de várias medições no decorrer dos dias seguintes, e 

registo dos valores das mesmas. Caso os resultados se encontrem bastante altos e 

tal se suceda por dias consecutivos, deve referir-se que a visita ao médico será 

algo crucial para diagnosticar o problema e resolvê-lo o mais rapidamente 

possível. 

 Determinação da Glicemia – é necessário questionar o utente se se encontra em 

jejum ou em regime pós-pandrial, se é ou não diabético e, em caso afirmativo, que 

medicação faz para tal. Estas informações são cruciais para um aconselhamento 

adequado. Um dos casos com que me deparei no decorrer do meu Estágio 

Curricular foi de um homem entre os trinta e cinco e quarenta anos, obeso e com 

hábitos de alimentação inadequados (tinha praticado a última refeição, segundo o 

mesmo o almoço, às dez horas e dirigiu-se à farmácia às dezasseis horas), que 

refere “julgo que tenho diabetes e quero confirmar; sinto tonturas e cansaço, 

quando acordo todas as manhãs”. Apesar de não se encontrar em jejum, os seus 

valores de glucose no sangue encontravam-se elevados (152 mg/dL). Foi, então, 

aconselhado ao senhor para se dirigir ao médico para diagnóstico da sua situação 

clínica. Além disso, frisou-se o aspeto da importância de uma alimentação 

equilibrada no que concerne não só aos alimentos mas também aos horários.  

 Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos – estes parâmetros são 

determinados através do mesmo aparelho, utilizando-se porém tiras reativas 

diferentes. Neste caso, é útil questionar o utente sobre o seu historial e medicação 

para regulação dos níveis de colesterol e lípidos no sangue. No decorrer do meu 

Estágio Curricular surgiram situações diversas, desde pessoas com os níveis 

normais, tomando ou não tomando medicação, até pessoas com os níveis 

elevados. Em ambos os casos é importante frisar o aconselhamento sobre as 

medidas não farmacológicas implícitas em hábitos de vida saudáveis (alimentação 

equilibrada, prática de exercício físico, abolição do tabagismo), sendo que nos 

segundos torna-se essencial um foco mais profundo na abordagem ao utente, 

referindo-lhe as vantagens em termos de qualidade de vida e diminuição da 

probabilidade de problemas de saúde consequentes. Para alguns mais graves deve 

ser referido uma visita ao médico, para um possível início de tratamento 

farmacológico ou averiguação dos seus resultados, caso este já esteja a ser feito. 
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 Nutrição – a Farmácia Moderna tem um serviço de consultas de nutrição 

associadas à empresa EasySlim®, disponível todas as terças-feiras a partir da tarde. 

Apesar de não diretamente relacionado com o farmacêutico, dado que é uma 

nutricionista que se dirige ao próprio estabelecimento, este pode ter um destaque 

importante no que refere à venda e aconselhamento sobre os produtos 

recomendados aos utentes no decorrer da consulta. 

 Aconselhamento Dermocosmético – estas consultas representam uma das fontes 

de aconselhamento para os produtos de dermocosmética, complementado por 

vezes a menor formação que a maior parte dos funcionários da farmácia possui na 

área; o aconselhamento passa, muito para além dos produtos aconselhados, pela 

intervenção relacionada com a aprendizagem de uma limpeza correta da cara, do 

conhecimento do tipo de pele e dos cuidados a ter devido a tal. 

 

6. Formação Continuada 

 

Como sabido, as áreas do medicamento e de outros produtos de possível venda na 

farmácia encontram-se em constante atualização, devido a um conjunto de fatores 

relacionados com o progresso tecnológico, com o investimento no desenvolvimento 

científico e sua aplicabilidade em saúde. Torna-se então uma obrigação profissional a 

necessidade de atualização do próprio conhecimento científico do farmacêutico, que deve 

saber como aconselhar da melhor forma a população geral sobre os produtos. 

 Durante a minha estadia na Farmácia Moderna tive oportunidade de assistir a 

várias formações por parte de delegados de vários laboratórios da indústria farmacêutica, 

encontrando-se uma parte delas seguidamente resumidas: 

 Boiron® (abril de 2015) – formação sobre os produtos homeopáticos da marca, 

com enfoque para as novidades a surgir no mercado português. Torna-se 

importante salientar que tais novidades não são apenas referentes a novos 

produtos, mas também a volumes de embalagens que poderão apresentar maiores 

vantagens para o fabricante, a farmácia e o consumidor. 

 Arterin® (maio de 2015) – este produto apresenta-se como uma solução para 

manter os níveis de colesterol saudáveis, recorrendo às propriedades 

farmacológicas da Monacolina K, uma levedura obtida através de uma fonte 

natural, o arroz vermelho. Com a entrada deste produto da OmegaPharma no 
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mercado, tornou-se essencial uma divulgação das suas propriedades pelas várias 

farmácias. 

 FDC Vitaminas® (maio de 2015) – esta formação teve igualmente enfoque sobre 

algumas modificações efetuadas na composição dos produtos de modo a melhorar 

as suas fórmulas. Foi reforçado pela delegada a subida de vendas de FDC 

Magnesium a partir dessa altura do ano, especialmente devido à elevada procura 

por parte da população jovem de suplementos que permitam obter um maior 

rendimento em exames. 

 Magnesium OK® (junho de 2015) – formação com o intuito de, além de informar 

sobre o produto, diferenciá-lo do Magnesium B®, referindo que enquanto o 

primeiro deve ser utilizado para a reposição das reservas de magnésio em caso de 

necessidade associada ao exercício físico de carga, por exemplo, o segundo deve 

ser utilizado em casos de deficiência de magnésio associada a patologias. 

 Neo Quitoso® (junho de 2015) – informação acerca das vantagens deste produto 

em relação aos seus antecessores; enfoque principal no fato de ser classificado 

como dispositivo médico devido ao mecanismo físico com que remove os piolhos. 

 

7. ValorMed® 

 

A Valormed® é uma sociedade gestora sem fins lucrativos, dirigida pelos 

Ministérios do Ambiente e da Economia. Compete-lhe a recolha e gestão de embalagens 

vazias e de medicamentos fora de uso, permitindo contribuir para a diminuição do 

impacto ambiental que estes resíduos provocam.  

 A FM participa ativamente no processo de recolha de tais resíduos. Os 

contentores, após cheios, são recolhidos pelas empresas de distribuição, que se seguida 

os enviam para Centros de Triagem, onde poderão ser avaliados, classificados e 

separados. 

 

8. Conclusão 

 

Após o final de quatro meses de estágio em Farmácia Comunitária, foi possível 

compreender o funcionamento desta atividade, a sua complexidade e a versatilidade que 

um farmacêutico, hoje em dia, deve ter para encarar diversos problemas que, muitas 
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vezes, não são apenas relacionados com a sua área de origem. Foi este um dos pontos 

onde senti maior crescimento. O domínio técnico-científico é algo intrínseco e natural de 

surgir para alguém com uma formação tão vasta no MICF, mas as relações interpessoais 

e a sua enorme variedade e imprevisibilidade não é possível de categorizar segundo 

matérias ou padrões, é algo intuitivo que surge de acordo com a experiência, a vontade 

de exercer a profissão e a crença de que o aconselhamento e a prestação de cuidados de 

saúde nunca é em vão. 

Um dos pontos com os quais me debati com maiores dificuldades foi o decorrer 

do período (primeiro mês e meio) em que outros dois estagiários de diferentes 

Universidades se encontravam no mesmo local. Embora no aspeto técnico-científico 

estivesse bem preparado, foi na experiência em trabalho de Farmácia Comunitária que 

me senti em pé de inferioridade, devido à experiência que os próprios tinham, pois o seu 

plano curricular contava com mais de um Estágio Curricular. 

Por fim, resta-me reconhecer que, apesar do enriquecimento profissional e cultural 

que obtive nos últimos quatros meses, muito me falta a percorrer ao nível de 

aprendizagem. Com um desafio completo, outros virão. 

 

9. Sumário Geral do Estágio 

 

Abril / Maio Junho Julho Agosto 

- Integração na equipa; 

Conferência, receção e 

armazenamento de 

encomenda; Organização 

do armazém; Conferência 

de stocks; Realização de 

medições de PA, 

colesterol e glicose; 

Organização do 

receituário. 

- Atividades realizadas 

anteriormente; 

conferência de 

validades e sinalização 

dos produtos a expirar 

no prazo de 3 meses; 

Início de atendimento 

ao público. 

- Atividades 

realizadas 

anteriormente. 

- Atividades 

realizadas 

anteriormente. 

 

 

Tabela 3. Sumário geral do Estágio. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Parte – Projetos Relacionados com o Ato Farmacêutico 
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1. Infeções Fúngicas Urinárias – Intervenção na Farmácia Comunitária 

 

1.1. Infeção das Vias Urinárias 

 

A infeção do trato urinário (ITUs) pode ser definida como a presença por 

colonização de micro-organismos no aparelho urinário, que se multiplicam na urina. Este 

é, por si, um dos pontos indicativos de diagnóstico, já que a urina é geralmente estéril, 

isto é, não possui na sua composição quaisquer microorganismos. A presença na urina 

pode assim despoletar a invasão das estruturas do aparelho urinário, como sendo bexiga, 

rins, uretra ou ureteres. 

As infeções urinárias são o segundo tipo de infeção mais frequente na população, 

sendo o sexo feminino o mais prevalente relativamente ao aparecimento destas. Dado 

que, normalmente, a invasão e contaminação do trato urinário acontece por via 

ascendente, a menor extensão da uretra feminina e a proximidade entre a vagina e o ânus 

são fatores preponderantes para a compreensão de tal prevalência. Existem ainda outros 

aspetos que podem ser determinantes para o aparecimento de uma ITU, seguidamente 

enumerados: [9] 

 ITU prévia; 

 Atividade sexual, especialmente com novo parceiro sexual; 

 Mudanças na flora vaginal ou na acidez, frequentemente causado pelo 

aparecimento da menopausa ou uso de espermicidas; 

 Gravidez; 

 Idade; 

 Mobilidade reduzida; 

 Incontinência urinária; 

 Problemas renais; 

 Alargamento da próstata. 

 

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em consonância com as 

guidelines sugeridas pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), estabeleceu 

um conjunto de critérios a que uma infeção do trato urinário sintomática deve obedecer 

para que possa ser diagnosticada como tal. Tais são apresentados na tabela 3, sendo 
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importante referir que para crianças com idade inferior a 1 ano e para doentes algaliados 

os critérios seguem outras linhas orientadoras. [10] 

 

Critério 1 Pelo menos um dos seguintes sinais ou 

sintomas sem outra causa reconhecida: 

febre (>38º), micção imperiosa, 

polaquiúria, disúria ou tensão na zona 

suprapúbica e urocultura positiva (mais de 

105 colónias por ml) com um máximo de 

dois microrganismos diferentes. 

Critério 2 Pelo menos dois dos seguintes sinais ou 

sintomas sem outra causa reconhecida: 

febre (>38º), micção imperiosa, 

polaquiúria, disúria ou tensão suprapúbica 

e pelo menos um dos seguintes: 

a. tira reativa positiva, na urina , para a 

esterase leucocitária e/ou nitratos; 

b. piúria (10 ou mais leucócitos/ml ou 3 ou 

mais leucócitos por campo, com objetiva 

de grande ampliação, na urina não 

centrifugada); 

c. observação de microrganismos no Gram 

da urina não centrifugada; 

d. pelo menos duas culturas de urina 

colhida por punção suprapúbica com 102 

ou mais colónias por ml do mesmo 

microrganismo (bacilos Gram negativos 

os S. saprophyticus); 

e. urocultura com 105 ou menos colónias 

de um único microrganismo, em doente 

Tabela 4. Critérios a que uma infeção do trato urinário sintomática deve obedecer 

(retirado de Critérios do CDC para o Diagnóstico das infeções – Programa nacional de 

Controlo de Infeção – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge). 



27 
 

com terapêutica antimicrobiana 

apropriada dirigida para a infeção 

urinária; 

f. diagnóstico feito pelo médico; 

g. prescrição, pelo médico, de terapêutica 

antimicrobiana apropriada para a infeção 

urinária; 

 

Sendo, no entanto, o diagnóstico mais comum e geralmente mais grave para as 

infeções urinárias a sua origem bacteriana, não é no entanto menos importante referir a 

problemática assente em algumas infeções fúngicas, que poderão despoletar problemas 

essencialmente na mulher. 

 

1.2. Infeções Génito-Urinárias por Candida spp. – Definições  

 

Existem espécies de Candida spp. comensais no organismo humano. Torna-se 

importante reconhecer a diferença entre colonização e invasão com infeção, na medida 

de proceder ao um correto diagnóstico. O fungo, na ausência de fatores como a 

imunossupressão ou a mucosa vaginal danificada, não está normalmente associado a 

nenhum sinal de patologia.  

As mais frequentes manifestações génito-urinárias desencadeadas por Candida 

podem ser agrupadas em três diferentes em três principais patologias: Candidíase 

Vulvovaginal (CVV), Balanopostite e Candidúria. Todas as patologias são comuns, mas 

surgem, cada qual, maioritariamente em diferentes populações. 

A CVV surge maioritariamente em mulheres imunocompetentes, de forma 

esporádica e quase sempre reportada como uma infeção não complicada. As situações 

complicadas relacionam-se com a presença de condições como gravidez, Diabetes 

Mellitus não controlada ou imunocompetência. Manifesta-se sobre a forma de inflamação 

nos órgãos genitais afetados, estando tal atribuído a um provável desequilíbrio existente 

na condição de comensalidade entre o hospedeiro e o colonizador. Fatores de risco tais 

como distúrbios existentes na flora microbiológica local devido, por exemplo, ao uso 

frequentes de antibióticos, associam-se ao aparecimento da infeção, pelo que um paciente 

que sofra infeções urinárias bacterianas frequentes e recorra à antibioterapia deve 
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prevenir-se com especial atenção para o possível desenvolvimento de outro tipo de 

infeções consequentes ao tratamento. [11] 

A Balanopostite trata-se da inflamação da glande do pénis, envolvendo 

igualmente o prepúcio no processo, e neste caso deve o seu aparecimento à infeção pelo 

fungo do género Candida spp. Surge normalmente como uma patologia adquirida por 

contato sexual e as suas manifestações surgem principalmente em homens com presença 

de Diabetes Mellitus. [11] 

A Candidúria é uma patologia que poderá estar presente em ambos os sexos, sendo 

porém diagnosticada principalmente em pacientes imunocomprometidos ou em recém-

nascidos.  

 Seguidamente irá ser dado um destaque específico à candidíase vulvovaginal, a 

mais frequente infeção por Candida spp. com a qual o farmacêutico lida no decorrer da 

sua atividade e também que deve reconhecer, avaliar e aconselhar a população, não só ao 

nível do tratamento farmacológico geralmente indicado por outros profissionais de saúde, 

como na informação da importância sobre os conceitos de saúde preventiva e medidas 

não farmacológicas, pontos os quais este profissional deve ter um acompanhamento 

preponderante e uma discussão ativa com o utente. 

 

1.3. Candidíase Vulvovaginal – Etiologia, Fatores de Risco e Diagnóstico  

 

A infeção fúngica da vagina e da vulva é estimada como a segunda mais comum, 

seguidamente à infeção bacteriana. Na candidíase vulvovaginal é, usualmente, 

identificada apenas uma espécie do fungo, existindo no entanto alguns casos reportados 

onde no mesmo hospedeiro são identificadas duas ou três espécies de Candida spp. 

Como já referido anteriormente, este fungo constitui parte da microflora vaginal, 

destacando-se a espécie Candida albicans, que por sua vez é o agente mais comum na 

causa da candidíase vulvovaginal. Na microflora vaginal deve igualmente ser destacada 

a presença de lactobacilos, bactérias preponderantes na manutenção do pH, através da 

produção de ácido lático, prevenindo o crescimento de outros microrganismos. [11] 

É deste modo que se poderão justificar os fatores de risco para o desenvolvimento 

de candidíase vulvovaginal com um distúrbio na microflora vaginal que conduz ao 

crescimento das colónias de Candida spp.: [14] 

 Antibioterapia – o uso de antibióticos poderá afetar o equilíbrio existente na 

microflora vaginal; 
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 Gravidez; 

 Diabetes Mellitus; 

 Contraceção oral com estrogénios; 

 Uso de preservativos e/ou espermicidas; 

 Prática de sexo oral. 

 

A infeção poderá ser classificada em não complicada ou complicada, podendo esta 

última resultar em Candidíase Vulvovaginal Recorrente (CVVR), definida pela 

ocorrência de quatro ou mais episódios no prazo de um ano.[11] A tabela seguinte 

diferencia os dois tipos, de acordo com a classificação estabelecida pelo CDC. 

 

CVV Não Complicada CVV Complicada 

Esporádico ou infrequente Recorrente 

Sintomas moderados Sintomas severos 

Maioria C. albicans Comum mais de uma espécie 

Mulheres não imunocomprometidas Diabetes Mellitus não controlados, 

debilitação, imunossupressão 

 

O diagnóstico é efetuado tendo em conta um conjunto de sinais e sintomas 

apresentados clinicamente. Os sintomas mais comuns são disúria e dispareunia, 

evidenciando-se sinais tais como edema e eritema da vulva e da vagina acompanhado de 

descarga vaginal que poderá apresentar um corrimento aguado, semelhante a queijo 

derretido ou mínimo, sendo o mais comum o segundo tipo. Para além destes pontos 

clínicos deve ainda ser efetuado um diagnóstico microscópico, que permite identificar e 

proceder à caracterização dos microrganismos presentes na infeção. Na maior parte dos 

casos é possível encontrar o fungo na sua forma leveduriforme. [14] 

 

1.4. Tratamento 

 

O tratamento da candidíase vulvovaginal é assegurado por antifúngicos e uma 

associação de suplementos alimentares / dispositivos médicos que permitirão a resolução 

Tabela 5. Principais diferenças entre CVV complicada e não complicada (adaptado de 

Diseases Characterized by Vaginal Discharge – CDC). 
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mais eficaz do problema. Torna-se essencial o reconhecimento do historial do paciente, 

de modo a que infeções não complicadas, complicadas ou recorrentes sejam diferenciadas 

e lhes seja atribuído o respetivo acompanhamento clínico necessário. 

As situações não complicadas seguem um regime de curta duração onde são 

preferidas, normalmente, as formulações tópicas à base de azóis, como o clotrimazol, 

butaconazol e miconazol, que se revelam mais eficazes que a nistatina. Uma alternativa 

ao tratamento local é o tratamento oral com fluconazol. De acordo com alguns estudos 

prospetivos efetuados, existe a demonstração da eficácia do tratamento com uma dose 

única de 150 mg de fluconazol. [11] [13] 

Porém, nos casos complicados e recorrentes de CVV que o tratamento deve seguir 

uma linha diferencial. No caso de CVVR pode ser utilizada no tratamento primário a 

administração tópica de azóis ou oral de fluconazol semelhante à anterior. É recomendado 

por alguns especialistas um tratamento inicial mais prolongado (7-14 dias em terapia 

tópica ou 7 dias em terapia oral com administração a cada 3 dias), de forma a permitir 

uma remissão eficaz do microrganismo, antes de se iniciar um tratamento de manutenção 

com o mesmo fármaco. O tratamento de manutenção deve ser efetuado durante seis meses 

com administração oral de fluconazol oralmente cada semana. Sobel, JD et all efetuaram 

a comparação entre dois grupos que, após receberem um tratamento inicial de 150 mg de 

fluconazol, iniciaram o tratamento de manutenção: a um grupo foi administrada a mesma 

dosagem semanalmente, enquanto ao segundo foi administrado um placebo, por seis 

meses. Durante esse período, 90,8% das mulheres tratadas com fluconazol não 

experimentaram nenhum outro episódio de CVV, em comparação com 35,9% no grupo 

placebo. Além disso, o tempo para que uma recorrência surgisse demonstrou ser 

significativamente mais pequeno para este grupo. [11] [14] [15] 

Pode ser complementado ao tratamento antifúngico a associação de produtos à 

base de arando vermelho. Apesar de comumente associados à resolução de infeções 

urinárias por E. coli (devido à modificação da adesão da bactéria às paredes das vias 

urinárias) estes produtos, na sua maioria suplementos alimentares, possuem também 

propriedades antioxidantes, antisséticas e, por acidificação do meio urinário, previnem o 

crescimento fúngico. Outros produtos estão também indicados para o tratamento / alívio 

da sintomatologia, sendo os seguintes os mais aconselhados na FM: [12] 

 Urimed® - suplemento alimentar à base de hibisco (Hibiscus sabdariffa); as suas 

flores são ricas em ácidos orgânicos (cítrico, málico, tartárico e hibíscico), 
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antocianidinas, derivados de flavonoides e pectinas, levando à acidificação do 

meio e à promoção da aderência dos microrganismos às paredes do trato urinário; 

as suas indicações surgem para E. coli e para Candida albicans. 

 Advancis Candicaps® - suplemento alimentar que combina extratos das plantas 

Pseudowintera colorata e Pimpinella anisum; ambas as plantas contêm 

comprovada atividade antifúngica contra várias espécies do género Candida; 

ajuda a restabelecer a flora vaginal, aliviando igualmente sintomas como ardor ao 

urinar, comichão, vermelhidão e corrimento. 

 Advancis Candicream® - creme com uma combinação de vários extratos de 

plantas, incluindo Pseudowintera colorata, Tabebuia impetiginosa, Aloe 

bardanensis, Calendula, Burdok, Arnica, Walnut e Oregano; as propriedades 

antifúngicas, anti-inflamatórias e antioxidantes permitem reconhecer as ações 

calmante e hidratante; recomenda-se a sua associação a Advancis Candicaps® para 

um alívio mais rápido dos sintomas. 

 Multi-Gyn Floraplus® - produto que previne e trata problemas fúngicos vaginais 

graças ao composto 2QR, existente na sua formulação; este é formado por um 

complexo de polissacarídeos com carga negativa, que vai bloquear o mecanismo 

pelo qual os microrganismos aderem à mucosa por competição, neutralizando-os 

sem que haja risco de criação de resistências; além disso evidenciam-se ainda 

outras propriedades, tais como a estimulação do crescimento dos lactobacilos 

devido ao efeito prebiótico conferido pelos nutrientes responsáveis pelo restauro 

e crescimento equilibrado da flora vaginal. 

 

1.5. Caso Prático 

 

O seguinte caso é referente a uma utente do sexo feminino, com 21 anos, que se 

dirigiu à Farmácia referindo sintomas de disúria, urgência e elevada frequência de 

micção, assim como dor após urinar. Referiu igualmente febre de 37.8º C. Quando 

questionada sobre a ocorrência de infeções urinárias anteriormente, referiu que tal é 

recorrente desde que iniciou a sua atividade sexual, sendo que na maioria das vezes os 

sintomas desaparecem espontaneamente, sem necessidade de intervenção farmacológica 

nem consulta de um profissional de saúde. O motivo da visita à Farmácia residiu no facto 

de, desta vez, as dores sentidas serem bastante mais intensas e de ter começado a senti-

las também após o ato sexual, assim como devido ao aparecimento de febre. 
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Os sintomas apresentados, coincidentes com uma provável infeção urinária já de 

alguma gravidade, culminaram na seguinte intervenção farmacêutica: 

 Recomendação para visita ao médico e explicação da história clínica de forma a 

reconstituir os antecedentes e diagnosticar, avaliar a origem e tratar o problema; 

 Recomendação de Advancis Uritabs® - suplemento alimentar utilizado para 

prevenção e tratamento de perturbações menores do trato urinário, contendo como 

componentes extrato seco de Arctostaphylos (uva-ursina) rico no composto 

arbutósido e extrato seco de Vaccinium macrocarpon (arando vermelho) rico em 

proantocianidinas. Foi recomendada a toma de dois comprimidos, um ao pequeno-

almoço e outro ao jantar; 

 Recomendação de fármaco com propriedades antipiréticas (paracetamol) para 

controlar a febre; 

 Recomendação para implementação de medidas não farmacológicas como uma 

higiene íntima reforçada devido à condição, assim como a ingestão de água, de 

modo a favorecer a eliminação do microrganismo. 

 

Dois dias depois, a utente apresenta-se na farmácia com a prescrição de um 

antibiótico (associação de amoxicilina com ácido clavulânico), assim como fluvoxato, 

para o alívio de sintomas apresentados como a disúria e a urgência e elevada frequência 

de micção. À mesma é-lhe questionada sobre a comprovação de infeção bacteriana pelo 

médico, pelo que ela refere que se encontra à espera do resultado definitivo do boletim 

de análises à urina. Refere ainda que as dores perduram e não sentiu nenhuma melhoria. 

Na figura 8 é apresentado 

o boletim de análises 

referente à análise 

sumária urinária, estando 

o exame bacteriológico de 

urina assética em curso. 

Destacando-se então a 

análise sumária à urina, 

evidencia-se o pH 

básico. Este é um dos sinais de infeção do aparelho urinário, dado que uma das 

consequências da invasão por microrganismos é a alcalinização da urina. Dois outros 

Figura 8. Boletim de análises da utente, relativo à análise sumária 

da urina. 
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sinais que preveem a infeção existente são o valor de hemoglobina, com hemoglobinúria, 

e também o valor dos leucócitos, com leucocitose. Tais valores são igualmente sugestivos 

de infeção urinária. 

  No dia 

seguinte a utente dirige-

se novamente à 

Farmácia na presença da 

mãe, desta vez com o 

boletim de análises à 

urina completo e nova 

prescrição médica. O 

boletim encontra-se na 

figura 9. Após a 

observação do sedimento urinário, foi possível encontrar algumas destas células 

sanguíneas. A confirmação da infeção surge com o exame bacteriológico, tanto em Gram 

como em cultura. Ficou evidenciado a presença de elementos leveduriformes de Candida 

albicans. Tal coloca o primeiro diagnóstico efetuado pelo médico como errado, já que a 

infeção não seria bacteriana, mas sim de origem fúngica. 

 A nova prescrição médica incluiu, assim, tratamento oral com fluconazol, dividido 

em duas fases: primeiramente de curta duração durante 7 dias e dividido por três tomas 

(150 mg nos dias 1, 3 e 7), de modo levar à remissão do fungo, e em segundo o tratamento 

prolongado com uma toma semanal durante um período de seis meses. Foi questionado, 

então, à utente, se conhecia o por quê de o médico ter recomendado o tratamento para 

uma candidíase vulvovaginal recorrente, pelo que a mãe esclareceu o fato de, quando 

bebé, a filha ter infeções urinárias recorrentes diagnosticadas, na altura pela mesma causa. 

 Foi ainda questionado pela utente se a toma do flavoxato deveria ser continuada, 

tendo então sido esclarecido que o fármaco serve para intervir no alívio de alguns 

sintomas apresentados, pelo que seria conveniente continuar a realizar a toma até ao 

desaparecimento dos mesmos. Além disso, foi ainda recomendada a toma do produto 

Candicaps®, assim como o uso de Multi-Gyn Floraplus®.  

 Através deste caso tornou-se possível destacar alguns pontos em que o 

farmacêutico poderá intervir relativamente ao aconselhamento de situações patológicas 

semelhantes: 

Figura 9. Boletim de análises da utente, relativo à análise sumária 

da urina e exame bacteriológico de urina assética. 



34 
 

 Elucidação ao utente sobre sinais e sintomas que devem equacionar atenção 

médica; 

 Diferenciação entre infeção por bactérias e por fungos, conduzindo sempre o 

utente a uma análise completa da situação clínica antes do início do tratamento 

farmacológico, que deverá ser adequado; 

 Enfoque nos fatores de risco que poderão despoletar fenómenos recorrentes, assim 

como explicação da prevenção de tal; 

 Aconselhamento de produtos complementares à farmacologia prescrita, assim 

como de medidas não farmacológicas que devem ser instauradas para a resolução 

do processo infecioso. 

 

1.6. Conclusão 

 

Como evidenciado anteriormente, a população do sexo feminino é particularmente 

suscetível a infeções ao nível do trato génito-urinário, muitas vezes admitidos em primeira 

instância como uma comum infeção bacteriana. Porém, a distinção entre infeção 

bacteriana e infeção fúngica torna-se essencial para a adoção da farmacologia adequada 

ao tratamento do utente. Através da história clínica são normalmente fornecidas 

informações essenciais que permitem tanto ao médico como ao farmacêutico dirigir a 

linha de tratamento e de aconselhamento não farmacológico para uma eficaz resolução 

do problema. A farmácia, atuando na primeira linha da saúde e despiste de patologias 

deve, se possuir na sua descrição de serviços tal competência, diagnosticar corretamente 

os dois problemas distintos ou, não possuindo serviço para despiste de infeções urinárias, 

deve encaminhar o utente a um serviço adequado e informá-lo das diferenças existentes 

entre as hipóteses de diagnóstico. 

O conhecimento de produtos complementares aos antifúngicos que serão 

normalmente prescritos pelo médico revela-se um dos pontos fortes do aconselhamento. 

No que toca aos produtos complementares, são importantes na medida de favorecerem 

um mais rápido desaparecimento da sintomatologia, algo prioritário para o utente. O 

acompanhamento da situação clínica pode favorecer o utente, no sentido de estruturar 

com o mesmo, após o tratamento da infeção, um plano de prevenção para evitar futuras 

recidivas. A comunicação com o utente é então um dos pontos essenciais para o sucesso 

da farmacoterapia.  
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Como evidenciado no meu caso clínico, procurei estabelecer essa conexão e 

relação de empatia com a pessoa, de modo a fazer com que a mesma compreendesse a 

importância do sucesso terapêutico. Este caso despertou o meu interesse para o 

desenvolvimento do tema, já que se tratava de uma situação com bastantes detalhes e que 

evidenciou que não só o aspeto farmacológico é importante, mas também a 

disponibilização de informação ao utente que, por vezes, pode sentir-se menos disponível 

para falar de certos assuntos. 

 

2. Alternativas à Farmacologia Clássica Utilizada no Controlo dos 

Níveis de Colesterol 

 

2.1. O Colesterol – Biossíntese, Regulação e Metabolismo  

 

O colesterol é um ácido policíclico de importância elevada no organismo humano. 

Veja-se que tal molécula é parte integrante da estrutura das membranas células, 

conferindo-lhes fluidez, sendo ainda precursor de outras moléculas, desde hormonas 

esteroides à vitamina D. Está também presente na síntese de ácido biliares. Já a sua síntese 

ocorre principalmente no fígado, mas pode também surgir no organismo através da dieta, 

existindo na forma livre ou esterificada. [16] 

A síntese do colesterol inicia-se com a condensação de três moléculas de acetil-

coenzima A através da via do mevalonato, onde é produzido 3-hidroxi-3-metil-glutaril-

coenzima A (HMG-CoA) posteriormente convertido a mevalonato pela enzima 3-

hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A redutase (HMG-CoA redutase), representado este o 

passo limitante do processo metabólico. O mevalonato dará origem ao esqualeno, que por 

incorporação de um oxigénio e sucessivas ciclizações culmina na molécula do colesterol. 

A regulação dos níveis de colesterol surge através do balanço que a própria 

molécula coordena no organismo – o aumento da sua concentração e acumulação nos 

tecidos conduz à inibição da sua síntese endógena, ao passo que o aumento da sua 

excreção ou diminuição da sua absorção no aporte da dieta conduz ao aumento da sua 

síntese endógena. Dado que a síntese endógena da molécula se encontra intrinsecamente 

interligada com o fenómeno de balanço dos seus níveis, é de evidenciar o principal ponto 

de controlo, onde ocorre a intervenção da enzima HMG-CoA redutase na formação de 

mevalonato. A concentração do colesterol livre intracelular vai, então, afetar a atividade 
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enzimática, conduzindo à posterior síntese hepática. Este ponto é importante para a 

compreensão do funcionamento da farmacologia dominante para o controlo de desordens 

nos níveis de colesterol – estatinas, moléculas que atuam inibindo a atividade desta 

enzima, não permitindo assim a síntese endógena. [16] 

Antes de referir o transporte e o metabolismo do colesterol, onde estão envolvidos 

os ciclos endógeno e exógeno, torna-se necessária uma abordagem ao conceito de 

lipoproteínas e a sua função. Estas moléculas transportam e são responsáveis pela troca 

de lípidos (tais como triglicerídeos e colesterol) para ou dos tecidos e entre os mesmos, 

sendo então constituídas por uma porção lipídica e uma porção proteica. São agrupadas e 

classificadas de acordo com a sua densidade, verificada após ultracentrifugação: [21] 

 Quilomicra – principais transportadores de lípidos da dieta, constituídas 

principalmente por triglicerídeos; 

 Very Low Density Lipoprotein (VLDL) – transportadores de lípidos para os 

tecidos, de modo a serem armazenados ou utilizados como fontes de energia; 

 Low Density Lipoprotein (LDL) – transportadores principais do colesterol desde 

o intestino até às células extra-hepáticas; 

 High Density Lipoprotein (HDL) – transporte reverso do colesterol, desde as 

células periféricas até ao fígado, onde ocorre a sua eliminação. 

 

Quando é referido o colesterol, importa destacar essencialmente as lipoproteínas 

LDL e HDL, tendo-se então colesterol na forma de LDL colesterol (LDL-c) e HDL 

colesterol (HDL-c).  

 

2.2. Etiologia das Patologias Relacionadas com o Aumento do Colesterol 

 

As dislipidemias são o conjunto de patologias associadas ao aumento da 

concentração de lípidos e/ou lipoproteínas no sangue, dividindo-se em 

hipertrigliceridemias quando relacionadas com o aumento da concentração de 

triglicerídos, ou hipercolesterolemias quando relacionadas com o aumento da 

concentração do colesterol. Existem ainda as hiperlipidemias mistas, que poderão 

constituir diferentes casos clínicos conforme haja um aumento de triglicerídeos ou de 

colesterol. [17] 
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2.3. Farmacologia Convencional  

 

Diversa terapia farmacológica é utilizada para reduzir o LDL-c do sangue, 

encontrando-se as principais substâncias categorizadas nas seguintes classes 

farmacológicas: [20] 

 Estatinas; 

 Fibratos; 

 Resinas; 

 Outros agentes. 

 

Como anteriormente referido, o passo limitante na formação do colesterol ocorre 

aquando da formação do mevalonato por ação da HMG-CoA redutase. Fármacos como 

as estatinas (sinvastatina, pravastatina, atorvastatina) são inibidores enzimáticos 

competitivos, isto é, vão competir com o substrato pelo local de ligação à enzima, inibindo 

assim a formação do mevalonato e, consequentemente, a síntese de colesterol endógeno. 

Deste modo, o principal efeito bioquímico desta classe de fármacos será a redução da 

concentração plasmáticas de LDL-c. Para além deste efeito direto, evidenciam-se ainda 

outras ações indiretamente relacionadas, como a melhoria da função endotelial, a redução 

da inflamação vascular, a redução da agregação plaquetária, o aumento da 

neovascularização do tecido isquémico, o aumento das células progenitoras endoteliais 

circulantes, a estabilização da placa aterosclerótica e ação antitrombótica. [17] [20] 

Os fibratos são fármacos que atuam principalmente na redução das VLDL 

circulantes, levando assim a uma diminuição mais acentuado dos triglicerídeos, e a uma 

diminuição moderada a nível do LDL. Contudo, uma das suas grandes vantagens reside 

no facto de provocarem um aumento nos níveis de HDL. O seu mecanismo de ação 

sustenta-se no argumento deste tipo de fármacos serem agonistas do recetor ativado pelo 

proliferador do peroxissoma α, estimulando a degradação β-oxidativa dos ácidos gordos. 

É ativada a lipoproteína lípase, o que resulta no aumento da hidrólise de triglicerídeos 

presentes em moléculas como VLDL ou LDL. Esta libertação de ácidos gordos provoca 

uma diminuição da produção de VLDL a nível hepático, assim como aumento da captação 

de LDL. [17] [20] 

Algumas moléculas são o clofibrato, genfibrozilo ou fenofibrato. É de evidenciar 

que, apesar de relacionados com uma diminuição de níveis de colesterol, estes não vão 
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atuar diretamente na síntese desta molécula como as estatinas, mas sim na regulação dos 

níveis de transportadores de colesterol como as VLDL e as LDL. [20] 

As resinas sequestram os ácidos biliares no intestino através de um mecanismo de 

troca iónica, impedindo a sua reabsorção de volta à corrente sanguínea. Tal processo vai 

ter efeito direto na diminuição da absorção do colesterol proveniente da via exógena. 

Além disso, a expressão de recetores de LDL vai aumentar nos hepatócitos, o que 

resultará no metabolismo desta moléculas e consequente diminuição dos níveis de LDL-

c. [17] 

Outro agente já regularmente utilizado na terapêutica é o ácido nicotínico e alguns 

derivados deste. Este tipo de fármacos vai provocar uma inibição na produção hepática 

de triglicerídeos, tendo assim um efeito na diminuição dos níveis de VLDL. [20] 

 

2.4. Farmacologia Alternativa 

 

Nesta secção apresento farmacologia alternativa à convencional que, apesar de 

maioritariamente classificada como suplemento alimentar, não seguindo desse modo a 

legislação e controlo existente ao nível do medicamento, não deve ser menosprezada. O 

seu potencial farmacoterapêutico poderá constituir uma alternativa, não só em casos de 

intolerância a certos fármacos, como no tratamento de situações específicas. 

Os óleos de peixe ou ácidos gordos ómega 3 têm comprovado o seu efeito benéfico 

em terapias para o tratamento de dislipidemias. Muitos utentes procuram suplemente à 

base de ácidos godos ómega 3 para diminuir as concentrações de colesterol. Contudo tal 

efeito está apenas documentado para os triglicerídeos. De facto, estes compostos 

diminuem as concentrações de triglicerídeos no sangue, mas relativamente ao colesterol, 

vão levar a um aumento da sua concentração. Assim, deve procurar-se outras alternativas 

para hipercolesterolemias não associadas a hipertrigliceridemias. [17] 

O arroz vermelho é um produto fermentado a partir do arroz em presença do fungo 

Monascus purpureus. O seu uso remonta à medicina 

tradicional chinesa, sendo utilizado como promotor 

da circulação sanguínea. Os estudos científicos 

relativamente a este produto iniciaram-se devido ao 

seu impacto favorável no perfil lipídico e na melhoria 

de quadros de hipercolesterolemia. Os primeiros 

resultados, publicados em 2002, indicavam que esta 

Figura 10. Monacolina K 

(desenhado em ChemDraw).  
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atividade se devia a um efeito inibitório provocado na biossíntese do colesterol em células 

hepáticas. De facto, a molécula presente, a monacolina k, também conhecida como 

lovastatina, atua como inibidor da enzima HMG-CoA redutase, que é responsável pelo 

passo limitante na reação de biossíntese do colesterol. Hoje em dia é possível encontrar 

suplementos alimentares à base desta molécula, que têm como vantagem em relação às 

estatinas atuais a não existência de efeitos secundários como o desenvolvimento de 

miopatia e dores musculares. [18] 

Existem, porém, estudos científicos que alertam para a segurança de produtos 

existentes no mercado à base de monacolina k. Embora estudos tenham sugerido que 

algumas formulações de arroz vermelho possam ser efetivamente eficazes e seguras para 

a redução de lípidos, os níveis não são padronizados entre os produtos comercializados e 

não são publicados nos rótulos com a mesma exigência e leis estritas como nos 

medicamentos. Ram Y. Gordon et all conduziram um estudo de avaliação de 12 produtos 

diferentes comercializados nos Estados Unidos da América, estando as quantidas da 

substância encontradas detalhadas na tabela 6. Cada formulação continha indicado a 

quantidade de 600 mg de substância ativa por cápsula. [19] 

 

Produto Monacolinas Totais Monacolina K 

A 5.30 2.53 

B 2.16 1.02 

C 4.18 1.74 

D 1.65 1.12 

E 6.03 3.63 

F 0.31 0.10 

G 6.18 2.50 

H 11.15 10.09 

I 1.60 0.99 

J 3.97 2.66 

K 1.36 0.97 

L 6.13 3.12 

 

Tabela 6. Quantidade existente de monacolina k avaliada em 12 produtos diferentes contendo 

a indicação de 600 mg de substância ativa por cápsula (adaptado de Gordon, Ram Y. et all 

(2010). Marked Variability of Monacolin Levels in Commercial Red Yeast Rice Products).  
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Esta grande variação verificada entre diferentes produtos alerta para a necessidade 

de legislação mais restrita relativamente aos suplementos alimentares. Se o objetivo é que 

estes produtos possam constituir uma alternativa segura à farmacologia convencional, 

deve existir uma aposta no sentido de fomentar o seu controlo de qualidade. 

Outro composto referido em algumas formulações de produtos destinados à 

diminuição dos níveis de colesterol é a berberina. O seu mecanismo de ação está 

provavelmente relacionado com a inibição da transcrição do mRNA que codifica para 

uma proteína responsável pela separação do recetor LDL das células, a nível hepático, 

levando à sua degradação ao nível dos lisossomas. Com este fenómeno de inibição, o 

tempo de semi-vida dos recetores à superfície das células aumentará, permitindo uma 

maior captura de LDL-c a partir da corrente sanguínea, que poderá depois ser excretado 

via bile. [18] 

Os policonasóis também podem ser encontrados em diversos produtos 

comercializados. Estes são uma mistura de álcoois alifáticos primários saturados, de peso 

molecular variável, que atuam pela inibição do mRNA que codifica para a HMG-CoA 

redutase, resultando na diminuição da expressão e atividade enzimática. No entanto, a 

eficácia de tais compostos é variável devido às diferentes misturas de policonasóis que 

poderão existir no produto. [18] 

Os seguintes produtos são alguns dos que se encontram disponíveis na FM e que 

são aconselhados a alguns pacientes que pretendam diminuir os níveis de colesterol: 

 Arkosterol® - cada comprimido contém 16 mg de monacolina k e 14 mg de 

policonasol. 

 Armolipid Plus® - cada comprimido contém 10 mg policonasol, 200 mg de 

levedura de arroz vermelho (equivalente a 2 mg de monacolina k), 0,2 mg de ácido 

fólico, 2 mg de coenzima q10, 0,5 mg de astaxantina e 500 mg de berberina. 

 Arterin® - cada comprimido contém 10 mg de monacolina k, proveniente da 

levedura do arroz vermelho. 

 

2.5. Accutrend Plus® 

 

Este aparelho permite a triagem dos níveis de colesterol total, triglicerídeos, 

glicose e lactato. Na FM é somente utilizado para a medição dos dois primeiros 

parâmetros, estando as condições evidenciadas na tabela seguinte. O aparelho foi 
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projetado para uso em serviços de saúde, operando com pouca quantidade de sangue 

capilar e revelando resultados rápidos e precisos.  

 

Teste 
Intervalo detetado 

(mg/dL) 
Tempo de medição (seg.) Amostra 

Colesterol Total 150-300 180 
Sangue 

capilar 

Triglicerídos 70-600 180 
Sangue 

capilar 

 

2.6. Casos Práticos 

 

Caso Nº 1 

 

 Utente do sexo feminino, de 82 anos, sem historial de hipercolesterolemia na 

família, dirige-se à FM para medição dos níveis de colesterol total com o aparelho 

Accutrend Plus® durante três dias separados na mesma semana, com os seguintes 

resultados: 

 Dia 1 – 225 mg/dL; 

 Dia 2 – 223 mg/dL; 

 Dia 3 – 229 mg/dL. 

 

Foi indicado à utente sobre o significado dos valores, estando então estes 

superiores aos valores recomendados. Ao ser questionada sobre uma visita ao médico de 

família, a utente refere que, para já, não se pretende deslocar e prefere regrar os hábitos 

alimentares e procurar uma alternativa. Refere ainda que nunca teve problemas de 

colesterol elevado e não apresenta nenhuma outra patologia nem toma nenhuma 

medicação crónica. É aconselhado então o uso de Arkosterol®, seguindo a posologia de 

duas cápsulas por dia – uma ao pequeno-almoço e outra ao jantar. Além disso, destacam-

Tabela 7. Condições do aparelho Accutrend Plus® para medição do colesterol total e dos 

triglicerídeos. 

.  
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se ainda as medidas não farmacológicas inerentes ao caso, como sendo a prático de 

exercício físico adequado à idade (que a própria refere fazer em pequenas caminhadas no 

seu bairro) e uma alimentação adequada, evitando alimentos como carnes vermelhas, ovo, 

manteiga, miúdos de frango ou marisco. É pedido à utente que, após um mês, com o final 

da toma da primeira caixa, se dirija à FM para nova monitorização dos níveis de colesterol 

total. Aproximadamente um mês depois a mesma dirige-se à FM, sendo então avaliado o 

seu nível de colesterol total por três vezes no decorrer de uma semana: 

 Dia 1 – 198 mg/dL; 

 Dia 2 – 200 mg/dL; 

 Dia 3 – 195 mg/dL. 

 

Embora ainda um pouco superior aos valores de referência, evidenciou-se uma 

descida significativa dos níveis de colesterol total, algo que a utente falou dever-se não 

só ao suplemento alimentar mas também ao facto de ter regrado a sua alimentação. Apesar 

de ter sido feito o aconselhamento da continuação da toma de Arkosterol® por mais um 

mês, destacando-se os aspetos positivos que daí poderiam advir, a utente referiu não 

querer fazê-lo. 

 

Caso Nº 2 

 

 Utente do sexo feminino, de 44 anos, iniciou toma de Armolipid Plus® por 

aconselhamento médico e telefonou para a FM por preocupação após um mês a realizar 

a toma do produto. Refere que efetuou análises ao sangue e, apesar dos níveis de 

colesterol total terem diminuído de 212 mg/dL para 190 m/dL, os níveis de HDL-c 

desceram igualmente de 65 mg/dL para 50 mg/dL. Após um breve questionário sobre 

hábitos no dia-a-dia, foi efetuado o seguinte aconselhamento à utente, na tentativa de 

elevar os níveis de HDL-c: 

 Início de prática de exercício físico, especialmente de caráter aeróbico, como 

sendo caminhadas, natação ou corrida; 

 Diminuição da quantidade de cigarros por dia ou cessação tabágica; 

 Consumo de alimentos ricos em fibras como sendo legumes, frutas e verduras. 
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No mês seguinte a utente volta a ligar para a FM, referindo que cumpriu as 

medidas aconselhadas, estando inclusivamente a diminuir os cigarros que fuma por dia, 

tendo por objetivo parar de fumar. O seu boletim de análises indicou uma subida dos 

níveis de HDL-c para 60 mg/dL. Por indicação médica, continuou a efetuar a toma de 

Armolipid Plus®. Os seus níveis de colesterol total estavam agora em 180 mg/dL. 

Foi novamente sublinhado a importância das medidas não farmacológicas que, 

aliadas às medidas farmacológicas, podem constituir um fator determinante para um 

tratamento eficaz, evitando-se ao máximo os efeitos secundários poderão advir de certas 

substâncias. 

 

Caso Nº 3 

 

 Utente do sexo masculino, de 56 anos, não fumador, dirige-se à FM para medição 

dos níveis de colesterol total. Refere que efetuou análises no mês anterior e os valores se 

encontravam, segundo o médico, um pouco elevados. No entanto, recebeu apenas 

aconselhamento de medidas não farmacológicas por parte do médico. Após medição com 

o aparelho Accutrend Plus®, registou-se um valor de 190 mg/dL. Foi também efetuada a 

medição da pressão arterial, que é considerada um fator de risco cardiovascular que pode 

aumentar o efeito prejudicial do colesterol. O valor registado foi de 124/86 mmHg, não 

constituindo portanto, à partida, um caso de hipertensão. 

 Foi aconselhado ao utente o uso de Arterin®, um comprimido por dia, associado 

às medidas não farmacológicas aconselhadas pelo médico, assim como o regresso à FM 

para nova medição dos níveis de colesterol total, algo que aconteceu um mês depois. Os 

níveis de colesterol total situavam-se nos 184 mg/dL. O utente referiu, no entanto, que 

continuava a cometer bastantes erros na sua alimentação porque lhe era difícil proceder à 

alteração de hábitos alimentares, e também não praticava exercício físico regularmente 

(realizou duas caminhadas durantes o mês inteiro). 

 As medidas não farmacológicas foram novamente reforçadas como parte 

importante no processo de tratamento, já que funcionam de forma sinérgica com o 

suplemento alimentar. Além disso, devido à dificuldade em adotar hábitos alimentares 

mais saudáveis, foi marcada uma consulta com a nutricionista que se dirige à FM todas 

as semanas, de modo a adequar um regime alimentar equilibrado. 
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2.7. Conclusão 

 

A farmacologia convencional utilizada para a diminuição dos níveis de colesterol 

constitui uma importante arma no combate a um dos problemas constituinte como fator 

de risco para o desenvolvimento de aterosclerose e, posteriormente doenças 

cardiovasculares com consequências para a condição de vida do paciente. O destaque 

parte para as estatinas, tratamento de primeira linha.  

Contudo, torna-se necessário evidenciar as contraindicações existentes nestes 

produtos. O exemplo das estatinas prende-se como o mais óbvio, podendo causar 

miopatia ou problemas musculares. Alguns suplementos alimentares à base de 

monacolina k, com doses baixas, podem constituir uma alternativa para pacientes que 

pretendam manter eficazmente os níveis de colesterol em valores adequados. 

Deve considerar-se, porém, a existência de dois cenários a considerar: em 

primeiro plano, se o estado do paciente é adequado para ser submetido a este tratamento 

alternativo, ou se necessitará de medidas farmacológicas mais profundas através da 

farmacologia convencional; em segundo plano, deve ter-se em atenção que estes 

produtos, tratando-se de suplementos alimentares, não são submetidos ao mesmo 

processo de legislação que os medicamentos, pelo que deverá existir um adequado 

cuidado de farmacovigilância por parte do farmacêutico aquando o seu aconselhamento.  

A comunicação com o doente e o modo de expor ao mesmo a sua condição é 

igualmente importante para o sucesso terapêutico. É necessário fazer compreender que 

este tipo de patologias se desenvolvem de modo silencioso, podendo não apresentar 

nenhum sintoma prévio, mas contendo por outro lado fatores de risco que poderão 

acelerar o processo. Um dos pontos a salientar é sobre a farmacologia ser relevante, mas 

não suficiente, tendo o utente que adaptar o seu estilo de vida para hábitos saudáveis. O 

conceito “saúde preventiva” deve ser encarado com seriedade no discurso, realçando-se 

as consequências que advêm do seu não cumprimento. 

O desenvolvimento deste tema relacionou-se com o facto de ter sido possível 

realizar o acompanhamento de alguns utentes e dos seus níveis de colesterol, assim como 

pela importância que a FM dá a este tipo de farmacologia, favorecendo desta forma o meu 

trabalho. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - produtos que as farmácias estão autorizadas a vender ao público, disposto no Artigo 

33º Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, Diário da República. 

Anexo 2 – apresentação sobre as infeções fúngicas urinárias, deixada na FM para informação por 

parte dos colegas. 
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Anexo 3 – tabela sobre farmacologia alternativa para o colesterol, deixada na FM para informação 

por parte dos colegas. 
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INTRODUCTION 

 

From the 12th of January until the 10th of April of 2015 we embraced a new 

adventure in Cluj Napoca, Romania. We embraced this challenge with an 

open spirit and enthusiasm! 

In this document we will share and report all the knowledge obtained on the 

activities we did during 3 months, regarding the internship in The Oncology 

Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuţă”. Also some more specific matters regarding 

the Romanian reality in which concern about healthcare and also the ethical 

values of the profession. 

This was an opportunity to apply what we have learned during five years of 

studies, to the professional world and to the specific areas of the profession.  
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1. THE ONCOLOGY INSTITUTE “PROF. DR. ION CHIRICUŢĂ” 

 

The Oncology Institute at Cluj-Napoca has its existence thanks to Professor 

Iuliu Moldovan, whom in 1929 founded the place. It was one of the first unities 

in Europe working in the area of the oncology pathologies. Even nowadays it 

represents one of the most important therapy’s center in Romania, with 

patients from all over the country and also from other surrounding countries 

like Ukraine, for example. 

The name of the institute is related with Professor Doctor Ion Chiricuţă, who 

took the lead from 1958 and started the process of modernization, mainly 

supported in three essential pillars: collaboration between different health 

professionals, continuous research in cancer studies and connection between 

the professional and the educational areas. Those are the reasons why 

nowadays the Institute provides preventive, curative and palliative medical 

services in the oncologic field and, at the same time, carries on several 

activities in education and research. 

On the Hospital is possible to find six main clinical sections: intensive care 

unit, surgery department, medical oncology department, hematology 

department, oncopediatrics department and radiotherapy department. Apart of 

it, there are also six different laboratories (medical analysis, radiology and 

medical imaging, nuclear medicine, anatomical pathology, functional 

genomics, proteomics and experimental pathology and radiotherapy, tumor 

and radiobiology) and an epidemiology and biostatistics department. Not 

forgetting, of course, the pharmacy where all the drugs prescribed are 

dispensed and prepared. 

During our internship in the pharmacy of the Institute, we had the opportunity 

to learn about the work which is developed on the pharmacy, but also on two 

care unities: chemotherapy and hematology. 

 

2. THE ROMANIAN HEALTH SYSTEM 

 

Since the revolution of 1989, Romania has been through a period of major 

changes in the health sector. The health status of Romania is considered to 

be poor compared with other European countries, this fact is verified by: 
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average life expectancy six years shorter than the average life expectancy in 

EU; and infant and maternal mortality among the biggest in the European 

region. 

The previous centralized tax-based system was transformed in a 

decentralized and pluralistic social health insurance system. This system is 

administrated and regulated by the National Health Insurance Fund and it’s 

characterized by contractual relationships between purchasers, the health 

insurance funds and the healthcare providers. The benefits package and the 

conditions for service are established in a contract between the parts. Along 

the years the payment for the services is shifting from funding based to input 

costs: primary care services are paid by a mix of a budget (85%) and a fee for 

the service (15%); acute care services also are paid by a mix, in this case of 

case-based payment and fee for service; long-term care services are paid 

mostly through budgets. 

The mandatory health insurance scheme covers almost the whole population. 

Some categories are exempt from insurance contributions, such as: 

unemployed, people doing military service or in penitentiaries, people with 

sickness or maternity leave, people entitled to social security benefits, 

children under 18 years, people aged 18–26 years enrolled in any form of 

education, family members of an insured person, people persecuted by the 

communist regime or declared heroes in 1989 Revolution and war veterans.  

Taxes continue to be an important contribution mechanism to finance health 

care as the state budget retains responsibility for funding public health 

services, capital investments, preventive activities and some treatments under 

the national health programs. 

The reference price system is established, in which patients pay the 

difference between the actual and the reference price of drugs prescribed in 

ambulatory services. There are two lists of drugs where co-insurance is 

required (a percentage of the reference price): one with 10% co-payment 

covering most effective, inexpensive and generic drugs; and a second with 

50% co-payment including mainly brand drugs along with more expensive 

generics. The cost-sharing arrangements were explicitly introduced to 

encourage the use of generics and to contain drug related costs. Drugs 

essential to patients suffering from certain diseases considered public health 
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problems (such as tuberculosis, diabetes, and HIV/AIDS) are free of any cost, 

being fully covered by the health insurance fund. 

 

3. THE PHARMACY: STRUCTURE AND ORGANIZATION 

 

The Oncology Institute’s pharmacy is located on a small building apart from 

the main one where the hospital is. It is divided in different sections: 

 Main storage – equipped with refrigerators to maintain some of the 

drugs at cold conservation temperature; 

 Financial area – where happens the register of all of the money flux of 

drugs between the pharmacy and the different industries, as well to 

schedule what budget to spend in each treatment. Here is also the 

place that deals with the insurance matters. 

 Locker and break room; 

 Chief Pharmacist’s Office; 

 Bathroom; 

 Magistral preparations’ area – place where occurs the preparation of 

ointments, creams, powders and other formulas used on the hospital, 

which will be described on the chapter 6.1. “Magistral Preparations”; 

 Cytostatic validation area – collection of the prescriptions from the 

hospital, validation it and indication of the quantity of drugs dispensed, 

and also the record of movements between the hospital and the 

pharmacy. In this place is where the pharmacist solves the eventual 

problems related with incorrect prescription; 

 Cytostatic module area – with storage for the most used cytostatic, the 

flux laminar camera and a room for the preparation of cytostatic for 

administration. 

The colaborator’s team is formed by people who work interconnected with 

each other, and distributed according to the next list: 

 Chief Pharmacist; 

 Pharmacist; 

 Technicians working on the cytostatic manipulation; 

 One technician working on the management area; 
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 Technicians and a pharmacist working on the financial area; 

 One technician working on the Magistral preparations’ area. 

Despite everyone having their own position, it was evident that the team had 

the capacity to fill the human resources gaps that might appear when some 

issue extends the responsibility of a specific person. 

It was also quite evident the delay of the technological development 

compared to other countries in the European Union, which seems to affect not 

only this hospital, but the entire country. This fact allowed us to contact with a 

different reality, where despite of all the set backs, the collaborators always 

find a way to their job as effective as possible. Thus, this reality is changing 

fast, and the Chief Pharmacist is making plans for the pharmacy growing and 

improvement of its facilities, not forgetting more sophisticated equipment. 

 

4. GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF CANCER PACIENTS 

 

Despite of the prescription being done by the physicians, it’s important that 

the pharmacist has the knowledge for the development of the activity in the 

institute. Because of that our supervisor made sure that we would have basic 

information in order to be able to work in pharmacy’s team.  

One of the most important knowledge is based on how the decision of choice 

of a treatment is made. The decision of choice of a therapeutic for cancer has 

the following rules: 

 Don’t ever start treatment without an histological diagnosis; 

 Proceed to exact staging of the patient; 

 Presentation of a multimodal therapeutic procedure; 

 Each decision will be made with spirit of compassion and will 

respect the patient's quality of life; 

 In the initial treatment must be administered maximum doses. 

 

4.1. Oncological disease treatment categories 

 

As pharmacists, its very important to know that the oncologic treatment can 

be divided in categories, since the pharmacy has different protocols for 
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different cotegoris. Having this in mind, the oncologic treatment can be dived 

accordingly to its category: 

 Loco-regional: surgery and radiation – which are not dispensed by the 

pharmacy, but still go under a pharmacist supervision: 

 Systemic chemotherapy (intravenous and oral) – the pharmacy 

presents a process for oral chemotherapy and for intravenous therapy; 

 Hormone therapy – this type of therapy is more applied to hormone 

dependent cancers and also goes under the pharmacist supervision. 

 

4.2. Scheme chemotherapy 

 

The schemes of chemotherapy and its validation was the area where we 

spent most of our time, thus the are in which we got more knowledge. For the 

validation is very important to have at least basic knowledge about how a 

scheme should work. Some of the rules to have in mind are: 

 Don’t make any chemotherapy scheme changes without having to first 

blood count, creatinine value and possibly liver samples; 

 The protocol of chemotherapy is constituted by one or more associated 

cytotoxic drugs with proved effectiveness; 

 Clearly states the drug doses used, number of days of a cycle of 

treatment (21 days or 28 days) and the day of drug administration; 

 Doses in mg / mp. 

 

4.3. Choosing a chemotherapy protocol 

 

After knowing about the schemes is important to understand how to built a 

protocol based on the drugs and other characteristics described before. A 

chemotherapy protocol must follow the following principles: 

 Choose agents that are most active in monotherapy; 

 Agents with different mechanisms of action in order to achieve additive 

effects on the tumor; 

 Different toxicities to allow optimal dose combination; 

 Administration as in the scheme, optimal doses and time interval; 

 Chemotherapy is associated with different resistance mechanisms. 



7 
 

5. CLASSIFICATION OF CYTOSTATICS 

 

For a pharmacist is very important to know the drugs available in the 

pharmacy. In our case anticancer drugs where our field, and because of that 

we got to do some research regarding them. We can refer to them as 

chemicals that disrupt the cell cycle active tumor, thus stopping the growth of 

malignant cells, that can be separated in the following groups: 

 

 Alkylating agents (cyclophosphamide, ifosfamide, melphalan); 

 Pseudo alkylating agents (dacarbazine); 

 Cytostatic of vegetable origin (taxol): 

 Action on a spindle (vinca alkaloids, derivates of epipodophyllotoxins 

(etoposide), taxanes); 

 Camptothecin analogs (irinotecan, topotecan). 

 Antimetabolites 

 Folic acid analogs (methotrexate); 

 Purine analogues (thioguanina, fludarabine, mercaptopurine); 

 Analogue of pyrimidine (cytarabine). 

 Platinum compounds 

 Anticancer antibiotics 

 Various antitumoral agents (asparaginase) 

 Monoclonal antibodies (bevacizumab, trastuzumab, cetuximab) 

 

6. ACTIVITIES DEVELOPED DURING THE INTERNSHIP 

 

6.1. Magistral preparations 

 

Like mentioned before, there is a specific area on the pharmacy to prepare 

this type of pharmaceutical products. Its purpose is essentially related with 

patients in intensive care on the hospital, who need creams, ointments or 

other preparations to help in the process of hydration of the skin or to deal 

with adverse effects of some anticancer drugs. 

Some interesting things were learned during the stage on this part of the 

pharmacy, mainly related with cultural influences. For example, the weighing 
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scale used is called Balanta Sibiu, a model produced in the city of Sibiu which 

is considered an important national product. It is not an electronic device and 

so its precision and exactitude are not like the contemporary ones, but it is still 

used, mainly because of its meaning for the Romanian people. 

        Below are described some of the most common preparations 

dispensed almost daily, that we had the opportunity to do. 

 

6.1.1. Lipophilic Ointment  

 

In the Lipophilic Ointment, the lanolin promotes de ointment systemic 

absorption of vitamin A, p-Aminobenzoic Acid and Rivanol, which will act on 

cellular differentiation.  

Formulation: 

- p-Aminobenzoic Acid 

- Lanolin 

- Vaseline 

- Rivanol (Ethacridine lactate) 

- Vitamin A 

 

6.1.2. Sodium Bicarbonate Powder 

 

Preparation of small bags with 100 g each, for oral use in patients with topic 

Candida albicans infection. 

 

6.1.3. Petrini’s Paste 

 

Petrini’s Paste is used in open wound and has the purpose of leveraging the 

process of wound healing. 

Formulation: 

- Lanolin 

- Vaseline 

- Zinc Oxide 

- Talc 

- Distilled Water 
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- Sodium Tetra borate 

- Glycerin 

 

6.1.4. Mentholated Ointment 

 

This preparation is used in the cases of minor aches and pains in the muscles 

and joints.  

Formulation: 

- Menthol 

- Zinc Oxide 

- Talc 

- Glycerin 

- Distilled Water 

 

6.1.5. Rivanol Solution 

 

The Rivanol solution is used for the preparation of other preparations and also 

as an antiseptic. 

 

6.2. Chemo Schemes 

 

This was one of our main tools during most of the time of our internship, and 

because of that we learned very carefully all of the different aspects related to 

these schemes. 

The chemotherapy schemes are designed for each disease and adapted to 

each patient. They’re developed by the doctors of the institute and then sent 

to the pharmacy for approval, which will be described in validation of 

prescription section. 

From January until April it was possible for us to verify and follow the chemo 

schemes evolution of some patients. According to the different weeks of 

treatment, the medical team changes the chemo scheme of the patient, 

adjusting dosages or drugs, always according to the established protocols. 

As we can see in the Figure 1 the chemo scheme is presented in the form of a 

printed scheme that is brought to the pharmacy by the technicians in the 
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different wings of the hospital, after a physician prescribes it. These chemo 

schemes present several information that are essential for the validation of 

the prescription, such us: 

 Patient’s number or NID– allows the search of the digital prescription 

resume and medical assessments of one specific patient; 

 Prescription’s number or Numar_Fisa_Chimioterapie – allows the 

search of the specific prescription in order to be verified and validated; 

 Date of the prescription; 

 Name and surname – used as one of the identification of the patients; 

 Birth date (DataNasterii), age (Ani) and sex; 

 Localization of the oncologic finding – in this case cervix cancer; 

 Physical parameters – height (inaltime), weight (greutate), body 

surface area (supraf.); 

 Creatine clearance (Cr.) – essential for the choice of the treatment, 

since it evaluates the kidney function. Also it allows to see if the 

treatment is affecting in any way the kidney function; 

 Protocol’s designation – in this case “T(175)C(AUC5)”, which translates 

in T-Taxol (paclitaxel) in a dosage of 175 mg/mp (relation between 

quantity and body surface area), and C-Carboplatin in a dosage of 5 

AUC (which is calculated in relation to the body mass and clearance); 

 Date of the beginning (debut) and end (fin) of treatment with this 

specific prescription; 

 Number of the cycle (Ciclul), the duration in days (ZileCiclu) and also 

the date of the next cycle (DataCicluUrmator); 

 Description of cytostatic drugs with date of administration and dosages 

(filed dosage in the protocol (Doza Prot.), calculated dosage (Doza 

Calc.) and prescript dosage (Doza Prescrisa)); 

 Information for the preparation of the cytostatic drugs and also for the 

administration protocol; 

 Stamp and signature of the prescriber doctor. 
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Figure 1 – Chemo Scheme, Cervix Cancer. 

 

In this specific scheme we can see that the cycle represents two cytostatic 

drugs to be administrated in a single day, while other protocols present cycles 

that are more extent and need administrations in different days of the same 

drug or different drugs, as represented in the Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Chemo Scheme, Oropharynx Cancer. 
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This second scheme is prescribed for a cancer in the oropharynx area, more 

specifically in the amygdala. The protocol is called “Cetuximab-intretinere”, 

which means, maintenance of Cetuximab. These type of protocols request 

much more time from the patient and are also much more aggressive. 

The most common localizations of cancers that appear in the pharmacy for 

treatment with cytostatic are breast cancer and lung cancer (including trachea 

and bronchus), which are also the most common types of cancer in Romania 

(annex A). 

The effective validation of the chemo schemes is very important since the 

cytostatic drugs need to be prepared and administrated in the same day as 

the prescription arrives to the pharmacy. 

 

6.3. Cytostatic prescription validation 

During 3 months, the validation of prescriptions was our major function in the 

institute, which was always under the supervision of the pharmacist 

responsible for the cytostatic module. Cytostatic can either be administrated 

by IV or per os, either way, its prescription needs to be validated first. After 

the physician prescribes the treatment, this is delivered to the pharmacy. 

 

6.3.1. Regular prescriptions 

 

The process of validation is quite simple. The prescription has to be verified in 

the system used in the pharmacy, which is connected to the one used in the 

hospital area. As shown, the chemo schemes have several information and 

those need to be checked for mistakes, such as contraindications that were 

not considered (either of the drug or the solvent), extent of side effects, usage 

of concomitant drugs, among others. The presence of a pharmacist to 

determine the existence of some mistakes associated to prescriptions is 

essential and mandatory in the institute. During our internship we detected 

some of these mistakes, for example, a patient had to take Avastin® 

(Bevacizumab) in a dosage of 15 mg/kg as prescribed in the first cycle of the 

treatment, which is not so usual, for a colorectal cancer (the guidelines 

indicate a dosage between 5 mg/kg and 7,5 mg/kg). After the pharmacist 

report the case to the medical team, both concluded that the localization of 
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the tumor on the system and on the prescription was not the correct one. So, 

the patient had a lung cancer and the treatment 

was prescribed according to the guidelines, in 

that case. Note that this is an error which 

wouldn’t modify the right dosage to give to the 

patient, but illustrates the work that a pharmacist 

can do in an oncologic unity: to certify that all the 

patients are following the right treatment 

schemes and cycles, according with the 

guidelines followed by the hospital. 

After of the validation of the prescription, a label 

is produced in order to initiate the process of cytostatic preparation, as shown 

in the Figure 3. 

 

6.3.2. Pediatric prescriptions 

 

As for pediatric, the process is quite similar, but the prescription is not in the 

system database [Grab your reader’s attention with a great quote from the 

document or use this space to emphasize a key point. To place this text box 

anywhere on the page, just drag it.] 

 like in the regular process, so the data in the prescription has to be inserted 

in the computer. Here the role of the pharmacist is even more important, since 

we are talking about children and 

the schemes for children are 

much more specific and not 

explored as much. Due to the not 

computerization of the pediatric 

prescriptions, the probability o 

errors is much bigger. The 

prescription is also not in the form 

of chemo scheme, as shown in 

the Figure 4, which means that 

Figure 3 – Label of 

Cytostatic. 

 

Figure 4 – Label of Pediatric Cytostatic and 

prescription. 
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the data needs to be accessed for more information. 

 

6.4. Cytostatic preparation 

 

The cytostatic area is sub-divided in three parts, like mentioned before: a 

storage for the most used drugs, the flux laminar camera and the room of 

cytostatic preparation. 

The technicians working on the drugs’ manipulation are organized according 

to the patients, the therapeutic scheme and the type of drug to be prepared. 

Their competences are described on the following list: 

  Print the correspondent labels after checking the prescriptions; 

  Select the right drugs from the store; 

  Prepare the cytostatic drugs; 

  Review and verify the process. 

In which concerns about the preparation by itself, it is necessary to mention 

the flux laminar camera, while all the room has a horizontal flux, the different 

chambers have vertical flux, according to the European Union rules. 

This is the most important part of the process. First of all, because it is here 

where the drugs are effectively manipulated before the administration into the 

patients. Second of all, because dealing with this type of equipment requires 

responsibility and knowledge about the risk of exposure to anti-cancer drugs., 

there is a list of basic rules of work (written in Romanian) on the wall, as well 

there are signs of danger indicating the probability of exposure to substances 

which may cause side effects. Also the technicians change the schedule of 

preparation of cytostatic, so they can minimize the drug exposure. 

 

6.5. Insurance Verification  

 

In order to receive cytostatic treatment, the patients in the Oncology Institute 

“Prof. Dr. Ion Chiricuţă” need to have a specific insurance. The insurance 

details for medicines were deal within the financial services of the hospital 

pharmacy, however, in specific cases of some drugs that were too expensive, 

there was a double check in the prescriptions validation room. For drugs like 
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Avastin®, there was a verification board with the relation of the patients and 

the months they had the insurance for that specific treatment. 

Patients with no insurance in this verification board would be redirected to the 

financial department, where the problem would be deal with. A lot of times, 

the dealing with this matter was almost instantaneously, due to some not 

updated records in the informatics system. 

 

6.6. Stock management 

 

Stock management includes all the activities involving the medicines, either 

cytostatic or others, since they arrive on the hospital till they are 

administrated. The control of the acquisition and use of medicines is very 

important for the pharmacy’s provision. There must be a straight connection 

between the financial area and the medicine dispensing areas. The existence 

of a communication gap between those two areas must be sealed controlling 

the stocks, knowing its flux and reporting possible mistakes or problems 

associated. The objective is always the improvement of the economic 

resources management and the optimization of the drugs’ use. 

During the time of our internship we were able to see which drugs were most 

used in the hospital and the effective cost of those. Among cytostatic drugs 

we could find cisplatin, bevacizumab, irinotecan, rituximab and 5-fluorouracil, 

which is consistent with the treatment for the most prevalent types of cancer 

in Romania. We also were informed that the use of antibiotics was very high, 

being a big cut of the overall expenses. The main objectives of the 

pharmacists is to establish a more controlled use of antibiotics and other 

types of medicines in order to improve the rational use of medicines in the 

institute. Of course that this is not depending only on the pharmacists, but 

some steps are being taken. 

To satisfy the dosage required of some treatments with cytostatic, it is 

sometimes necessary to use a number of unities in which the drug quantity 

will be higher than the prescribed one. Having in mind that the cytostatic is 

only prepared with the exact dosage, this means that a part of it is not used. 

This leads to waste and loss, so it’s important to have a good stock 

management in order to monetize this investment. This management has also 
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intervention in terms of stock optimization, such as buying drug unities that 

better satisfy the need of the pharmacy. For example, in the beginning of the 

internship the hospital did not have unities of 150 mL/g of cisplatin, only 300 

mL/g. After March, these unities started existing in there and after it the 

quantities of non-used cisplatin went down. 

On the Oncology Institute at Cluj-Napoca a pharmacist is working directly in 

this area. Her place is next to the technicians who are preparing the cytostatic 

drugs. As explained before, she is the real bridge between this section and 

the financial one. So, for her to be working next to the people who deal 

directly with the final product is important in the way that she receives all the 

information about what is missing or what is in excess, for example. 

 

6.7. Day hospital and hematology – preparation of unities 

 

Before resuming the work done about this topic, it is essential to know that 

these two unities are the ones with the highest amount of patients. This 

means highest amount of cytostatic drugs to be prepared. 

In this way, the day hospital and hematology require a different procedure to 

prepare the unities. Because of the high amount of cytostatic drugs to be 

manipulated, the technicians collect the prescriptions and the unities on the 

day before, in order to have time to prepare everything for the next day. This 

is done before lunch, after the medical team finishes the morning rounds. This 

is the moment when they screen their patients’ data and review their 

medication. 

         

6.8. Research of new treatment options  

 

Because this institute is in the top of the edge in the area of cancer treatment, 

in Romania, the most difficult cases end up in the institute. This brings new 

challenges to the pharmacy, and the pharmacists are requested to look for 

new treatment options, either on cancer research or regarding new 

antimicrobials, or even innovative drugs. For this research, there are some 

official Romanian documents, which have specific guidelines for the 

knowledge of new drugs. 
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Despite following all the Romanian rules implicated in this topic, the Oncology 

Institute also searches about what the other Hospitals are doing and which 

results do they have. This may be helpful to understand if the proceedings 

can affect somehow the final results, and also to search for better ways to 

optimize the work that it is being done. 

One example of a case that we were requested to search for a new treatment 

option was regarding a fungi infection in the lungs and bronchia of a cancer 

patient. In this situation we suggested the use of Amphotericin B, which in not 

commonly available in Romania and is the first line of treatment in this case. 

 

6.9. Clinical trials 

 

Clinical trials are experiments done in clinical research that are designed to 

answer specific questions about biomedical or behavioral interventions, 

including new treatments (such as novel vaccines, drugs, dietary choices, 

dietary supplements, and medical devices). Clinical trials generate data on 

safety and efficacy. 

The Oncology Institute “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” is considered to be one of the 

leading hospitals in oncology in Romania and because of that they conduct 

several clinical trials in this establishment. These clinical trials have a Protocol 

associated to the specific study where we can find either a new drug or new 

schemes of treatment with several drugs used in association. 

Every time that a new trial begins, all the information has to be reported, and 

from week to week the pharmacist has to communicate the new information 

about the clinical case. This is important for the organism who manages the 

clinical trials to understand how the new drugs are acting and to compare it 

between similar cases. Also, it is the best way to avoid some ethical 

problems, promoting a major safety to the patient and also the team who is 

dealing with him.  

In order to develop a specific clinical trial in the institute a specific group of 

patients is selected accordingly to the rules of the entity organizing the clinical 

trial. This entity also stipulates the protocol and the schemes of treatment. For 

each patient is created an archive, which has family history and also records 

from every consultation integrated in the clinical trial. These records include 
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electrocardiograms, physical exams, hematologic and biological exams. In 

cases of biopsy, there’s also a record with the biopsy information. After every 

consultation, the pharmacist responsible for the specific clinical trial should 

submit the data recently acquired to the webpage of the clinical trial. 
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FINAL CONSIDERATIONS 

 

One of the biggest problems that we faced was the language barrier. Although 

English was the language of our internship, only two people were able to 

speak English in a very basic level. This fact made us have to learn some 

basic Romanian communication words and sentences, luckily Romanian has 

some resemblances with Portuguese and we were able to keep a basic 

communication with collaborators of the pharmacy. 

During the internship we got in touch with Romanian health system and unlike 

what we thought, is not so behind the Portuguese health system, in fact, is 

evolving pretty fast. For example, the pharmacy where we worked saw its 

plans approved during the time we were there, for augmentation of the 

physical space and also its equipment.  

We were able to learn a lot about the work in the oncology institute, but also 

about the Romanian people, certain aspects as work ethics and teamwork are 

seen in a much different way than in Portugal, and made us think about our 

own system. 

In the overall was a very good experience, we learned so much inside and 

outside the internship and if we had the opportunity, we would do it all over 

again. 
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ANNEX 

 
 
Annex A – The most common cancers in Romania.  
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