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Resumo 

 

O meu estágio na Farmácia Santos Salvador (FSS) foi desenvolvido no âmbito 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto e teve a 

duração de três meses (Maio a Agosto).   

Esta experiência permitiu-me conciliar a teoria adquirida ao longo destes cinco 

anos de faculdade com a prática da farmácia comunitária. Serviu como um verdadeiro 

elo de ligação entre a faculdade e o mundo do trabalho, deixando-me mais preparada 

para encarar os desafios do futuro.  

Foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora que me permitiu aprender 

imenso enquanto profissional, onde pude desempenhar diversas tarefas como contactar 

com os medicamentos e outros produtos farmacêuticos, fazer atendimento ao balcão, 

aconselhamento farmacêutico, receção e aprovisionamento de encomendas, entre 

outros. Fui acompanhada e orientada por toda a equipa da FSS, a quem devo aquilo que 

aprendi. 

 O presente relatório tem como objetivo relatar as atividades e tarefas realizadas 

na farmácia, de uma forma sucinta, incluindo também normas e legislação pelas quais 

algumas tarefas são reguladas, assim como os conhecimentos e competências por mim 

adquiridas no âmbito da farmácia comunitária. Além disso, irei abordar os temas em 

que desenvolvi ações na farmácia: Proteção Solar, Diabetes e Onicomicoses. 
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1. Farmácia Comunitária 

 

O Farmacêutico é o último e, cada vez mais, o primeiro profissional de saúde 

que contacta com o utente, cabendo ao farmacêutico a tarefa de promover a saúde e 

prevenir a doença, garantindo o uso racional e seguro do medicamento através do ato de 

dispensa de medicamentos de uma forma responsável e competente. 

As farmácias portuguesas encontram-se sob direção técnica permanente de 

farmacêuticos e são sujeitas a legislação própria.  

O principal objetivo das farmácias comunitárias é a cedência de medicamentos, 

minimizando o risco do seu uso, de modo a reduzir a elevada morbilidade e mortalidade 

associada a estes. Realizam, também, a prestação de serviços farmacêuticos de 

promoção da saúde e prevenção da doença, identificando precocemente utentes doentes 

e encaminhando-os para os serviços de saúde adequados.  

A instalação de farmácias está condicionada geográfica e demograficamente, 

para impedir a concentração das mesmas e promover a sua distribuição homogénea por 

todo o território nacional, uma vez que funcionam como postos avançados de saúde [1]. 

 

2. Caracterização da Farmácia Santos Salvador 

 

2.1. Localização, Horário de Funcionamento e Inserção Sociocultural   

 

A Farmácia Santos Salvador (FSS) encontra-se localizada na Rua Alcaide Faria, 

número 77, Porto, estando em funcionamento de segunda a sexta-feira desde as 9h00 às 

19h30 e aos sábados, das 9h00 às 13h00, fazendo também parte dos regimes de serviço 

permanente. 

Localizando-se num contexto sociocultural mais debilitado e perto do Hospital 

Magalhães Lemos, a FSS representa um estabelecimento de elevada importância para a 

freguesia onde se insere. 

A direção técnica é assumida pelo Dr. Ricardo Santos, proprietário da farmácia, 

em conjunto com o Dr.º Nuno Rodrigues. 

 

Durante o estágio, trabalhei de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h, tendo 

uma hora e meia de almoço.  
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2.2 Quadro legal em vigor para o setor das farmácias 

 

2.2.1 Espaço Físico Interior 

 

A FSS está de acordo com o que está indicado nas Boas Práticas de Farmácia 

(BPF) e no artigo n.º28 do DL (Decreto-Lei) n.º 307/2007, de 31 de Agosto (Regime 

jurídico das farmácias de oficina) [1,2]. 

Como está indicado neste documentos oficiais, a FSS está organizada em áreas 

individualizadas e adaptadas às diferentes atividades [3]. 

Possui portanto: 

 uma área de atendimento, composta por três balcões, cada um deles 

equipado com computador, impressora e dispositivo de leitura ótica; esta 

área é composta, ainda, por expositores de diversas marcas comercias, 

um local de espera no qual o utente pode aguardar pela sua vez, uma 

balança eletrónica e um aparelho de medição da pressão arterial; 

 um gabinete de aconselhamento farmacêutica, onde se realizam a 

medição dos diversos parâmetros bioquímicos, podologia, administração 

de injetáveis e, quando necessário, “aconselhamento farmacêutico”, que 

permite ao utente ter uma conversa privada e confidencial com o 

farmacêutico; 

Figura 1. Vista exterior da Farmácia Santos Salvador. Foto do autor. 
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 uma zona de armazenamento, que serve de zona de receção, controlo e 

conferência de encomendas, armazenamento dos Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM) e alguns Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) e que possui um frigorífico de temperatura 

controlada destinado aos medicamentos que exigem condições 

especificas de conservação; 

 um gabinete de direção técnica, local que é destinado à gestão comercial 

e financeira da farmácia e que possui material bibliográfico disponível 

para consulta; 

 instalações sanitárias. 

O ambiente que a FSS proporciona é calmo e profissional, permitindo que 

existam condições ótimas para o atendimento dos utentes. A FSS encontra-se 

perfeitamente limpa e iluminada e todos os profissionais se encontram identificados 

através do uso de um cartão contendo o nome e o título profissional. 

Além disso, é feito um controlo de temperatura e de humidade, para garantir as 

condições de armazenamento de todos os produtos. 

 

2.2.2 Espaço Físico Exterior 

 

Exteriormente, a FSS também cumpre os requisitos do artigo 28º do Decreto-Lei 

n.º307/207, de 31 de Agosto e das BPF, possuindo o símbolo de cruz verde e a palavra 

Farmácia, informação do nome do Diretor Técnico, do horário geral de funcionamento 

e informação atualizada das Farmácias de serviço [1,4]. 

A fachada da FSS consiste numa janela de vidro que é utilizada como montra, 

onde são colocadas informações publicitárias de MNSRM, produtos de cosmética, 

entres outros. A informação colocada na montra pode também fazer menção a 

campanhas promocionais. 

 

2.2.3. Composição e função dos recursos humanos 

  

O sucesso e eficiência de qualquer organização depende da qualidade, empenho, 

dedicação e profissionalismo da sua equipa de trabalho, sendo que a equipa de 
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profissionais que faz parte de uma farmácia é fundamental para a sua produtividade e 

para o ambiente de confiança e serenidade transmitido aos utentes.   

A equipa da FSS é formada pelos seguintes elementos:  

 Dr. Ricardo Santos (Diretor Técnico)  

 Dr. Nuno Rodrigues (Farmacêutico Substituto) 

 Ana Paula Rocha (Técnico Auxiliar de Farmácia) 

 José Pedro Barroso (Técnico de Farmácia) 

Serviços: 

 Podologia: Dr.ª Susana Fonte 

  

3. Gestão e Administração 

 

3.1 Biblioteca e Fontes de Informação  

 

Tal como está descrito nas BPF, a FSS dispõe de todas as publicações 

obrigatórias (Farmacopeias, Prontuário Terapêutico, entre outras). Além disso, todos os 

computadores estão ligados à internet, o que possibilita, a qualquer momento, pesquisas 

de informação pontualmente necessária [1]. 

 

3.2 Sistema Informático 

 

A FSS utiliza como sistema informático o Sifarma
®

2000, uma ferramenta 

imprescindível que garante qualidade e minimiza a probabilidade de erro nos serviços 

prestados. 

Este sistema foi lançado em 1987 com o intuito de facilitar a atividade 

farmacêutica. É uma aplicação desenvolvida para uma correta gestão financeira, 

realização de venda, faturação e atendimento ao público de forma rápida e eficaz, ou 

seja, é um sistema que permite a gestão de vendas, atualização de stocks, geração de 

encomendas, emissão de faturação a entidades e registo de valores em caixa [5].   

Quanto à gestão de encomendas, o Sifarma®2000 possibilita a sua aprovação, o 

seu envio a fornecedores, o processamento da sua receção, a gestão de bónus de 

fornecedores, devoluções a fornecedores e a sua regularização nos stocks e 

comunicação a fornecedores de forma instantânea [5].  
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Relativamente à faturação, este sistema organiza automaticamente as receitas em 

lotes de 30, fazendo a sua gestão e permitindo a emissão mensal de verbetes de 

identificação de lote e documento para a ANF. A gestão diária também é possível a 

partir desta aplicação que indica detalhadamente todas as vendas realizadas, lista de 

produtos vendidos e listagem de irregularidades. O sistema informático é usado, 

também, na realização de inventários, verificação de produtos sem consumo, prazos de 

validade, contagem física, recolha de quebras, estatísticas de vendas, entre outras 

funcionalidades indispensáveis para uma eficaz gestão das farmácias [5]. 

Na farmácia, cada funcionário possui um código de acesso pessoal, facilitando 

assim o rastreamento das ações realizadas no sistema. 

 

3.3 Gestão De Stocks 

 

O stock corresponde aos produtos existentes na farmácia disponíveis para 

dispensa num determinado momento. É muito importante que haja uma gestão rigorosa 

deste para que as necessidades dos utentes sejam satisfeitas de forma correta, sem que 

ocorra ruptura de stock ou excesso deste, o que pode originar perdas de produtos por 

expiração do prazo de validade, além de resultar numa retenção de capital. 

O programa Sifarma®2000 permite selecionar nas fichas dos produtos stocks 

mínimos e máximos, que são revistos periodicamente para estarem de acordo com as 

necessidades atuais dos utentes. 

No entanto, podem ocorrer rupturas de stocks por motivos exteriores à farmácia, 

como por exemplo por esgotamento no laboratório ou por se tratarem de produtos 

rateados.  

Por vezes, a farmácia recebe circulares do INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) ou dos laboratórios farmacêuticos com o 

objetivo de recolher determinados lotes de produtos que não se encontram em condições 

de comercialização, sendo necessário fazer a devolução destes. 

 

Durante o estágio participei na gestão de stocks, fazendo encomendas diárias 

de produtos necessários ou rateados. 
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3.4 Elaboração, Receção e Conferência de Encomendas 

 

A FSS adquire os seus produtos essencialmente através da Cooprofar e da 

Alliance Healthcare, havendo certos produtos que são adquiridos através da compra 

direta aos laboratórios ou representantes das marcas. 

Durante o dia, são efetuadas duas encomendas (uma ao fim da manhã e outra ao 

fim da tarde) informaticamente, podendo ser necessário realizar alguns pedidos 

diretamente aos grossistas através do telefone. Além disso, durante todo o dia, a equipa 

de trabalho pode ir realizando pedidos de produtos através da aplicação Gadget da 

Cooprofar,  sendo estes incluídos nas encomendas automaticamente ou, então, através 

da opção de encomenda instantânea do Sifarma®2000 para a Alliance Healthcare. 

As encomendas chegam à farmácia em contentores específicos e característicos 

de cada fornecedor, que se encontram identificados com o nome da farmácia, um código 

numérico e um codigo de barras. Cada encomenda é portadora de uma fatura em 

duplicado, onde consta o Código Nacional do Produto (CNP) de cada produto 

encomendado, o nome deste, a quantidade encomendada e a quantidade enviada, o 

Preço de venda à Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP), que deve 

sempre corresponder ao Valor Máximo Admissível (VMA) e ainda o número do 

contentor no qual se encontra. Nas encomendas de medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes, vem, além da fatura, o documento de requisição destes. No caso de 

medicamentos estupefacientes ou produtos de frio, estes vêm num caixote à parte que se 

encontra respectivamente identificado [4]. 

Na receção da encomenda, é dada a entrada desta, através da leitura ótica ou do 

registo manual do CNP do produto, no programa de receção de encomendas do 

Sifarma
®

2000. Nesta tarefa, é necessário ter atenção aos prazos de validade, preços 

impressos na cartonagem e estado de conservação das embalagens. No fim, deve-se 

conferir o PVF de forma a que o valor da entrada da encomenda coincida com o valor 

da fatura, assim como as margens de lucro dos produtos de venda livre.  

No caso de haver produtos faturados mas que não tenham sido entregues, é feito 

o contato via telefónica com o fornecedor, a fim de se efetuar uma reclamação, de forma 

a que o produto seja enviado ou seja emitida uma nota de crédito. 
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Durante o meu estágio, fui responsável por dar entradas das encomendas e 

realizar a sua conferência. Foi-me também possibilitado visualizar e proceder à 

realização de encomendas. 

 

3.5 Marcação de Preços 

 

Segundo a Lei n.º 25/2011 de 16 de Junho, os MSRM apresentam o PVP pré-

estabelecido e obrigatoriamente impresso na cartonagem [6]. Este preço corresponde, 

segundo o Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março, ao preço de venda do armazenista, 

pela margem do distribuidor grossista e a margem do retalhista, pela taxa sobre a 

comercialização dos medicamentos e pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

[4]. 

Os produtos sem preço impresso na cartonagem, vulgarmente chamados de 

netts, são marcados pela farmácia, sendo o seu preço atribuído em função do preço de 

custo, da margem de comercialização e do respetivo IVA (6% ou 23%) [4]. 

 

3.6 Armazenamento  

 

 O armazenamento é uma tarefa muito importante, pois garante a manutenção da 

qualidade dos produtos até ao momento da dispensa.  Os produtos sujeitos a 

refrigeração são armazenados logo que chegam à farmácia, sendo os restantes 

armazenados em condições de temperatura controlada e inferior a 25º e com humidade 

inferior a 60%, ao abrigo da luz e com ventilação adequada, estando portanto de acordo 

com as BPF.  

Na FSS, a maioria dos MSRM encontra-se armazenada no interior da farmácia. 

Os MSRM genéricos encontram-se armazenados por ordem alfabética numa estante e os 

de marca comercial num módulo de gavetas. Para facilitar o atendimento, a FSS 

encontra-se organizada por categoria de produtos (comprimidos, soluções orais, 

colírios,..). 

Na arrumação, tem-se sempre em conta a data de validade, colocando em 

primeiro lugar os produtos que expiram primariamente. 
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As tarefas de receção e armazenamento consistiram numa grande parte do 

meu trabalho na FSS e foram muito importantes para me habituar à farmácia, 

ganhar conhecimento sobre quais os produtos farmacêuticos que possuíamos e para 

que servem. Permitiram-me, também, uma maior associação de nomes comerciais 

com os respetivos princípios ativos, as suas aplicações terapêuticas e as diversas 

formas farmacêuticas e dosagens comercializadas. Estes conhecimentos auxiliaram-

me na perceção daquilo que os utentes pediam. Por outro lado, o conhecimento dos 

locais onde os medicamentos se encontravam permitiu-me prestar um melhor 

atendimento.   

 

3.7 Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

 

O controlo dos prazos de validade é um procedimento imperativo, pois permite 

que não ocorra a dispensa de um medicamento fora do prazo de validade (PV), o que 

pode comprometer a qualidade dos produtos e medicamentos e, consequentemente, a 

saúde dos utentes, além de degradar gravemente a “imagem” da farmácia. 

Para efetuar esse controlo, no fim de cada mês a FSS emite uma listagem dos 

produtos, através do Sifarma
®

2000, cujo o PV expira nos três meses seguintes. Cada um 

dos produtos que conste na lista é identificado individualmente e, caso apresente PV 

mais extenso, é registado no software. Quando os PV correspondem aos da lista, os 

produtos são retirados para uma zona de quarentena, para depois se efetuarem as 

devoluções aos fornecedores ou quebras dos produtos. 

Para efetuar as devoluções, emite-se uma nota de devolução onde consta o 

produto, a quantidade a ser devolvida, o motivo de devolução e o número da fatura 

referente à compra do produto. Esta nota é depois impressa em triplicado, assinada e 

carimbada e dois dos exemplares são enviados juntamente com os produtos para o 

fornecedor, sendo o terceiro arquivado na farmácia. 

O fornecedor, após receber a nota de devolução, pode emitir uma nota de crédito 

com o valor dos produtos devolvidos, enviar produtos com novo PV ou não aceitar os 

produtos devolvidos. Nesta última situação, a farmácia é obrigada a fazer quebra dos 

produtos, havendo portanto um prejuízo financeiro. À medida que os fornecedores vão 

respondendo às devoluções, estas vão sendo regularizadas pela farmácia.  
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Podem também ser efetuadas devoluções por outros motivos que não o PV, 

como por exemplo erros de encomenda. 

Ainda abordando o contexto dos PV, mas numa vertente voltada para a relação 

com o utente, o farmacêutico deve, sempre que necessário, alertar para as 

particularidades de alguns produtos no que toca à sua validade após a abertura (ex.: 

colírios). Deve, também, sensibilizar o utente para a adequada conservação dos 

medicamentos, de forma a garantir a integridade da substância ativa e do próprio 

medicamento pelo menos durante o período de tratamento.  

 

Durante o meu estágio, fui responsável por verificar os prazos de validade 

mensalmente. Tive, também, oportunidade de realizar e regularizar devoluções, assim 

como a de visualizar o procedimento para efetuar quebras dos produtos. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

 

A dispensa de medicamentos é uma das funções mais importantes do 

farmacêutico comunitário, que é responsável pelo esclarecimento, educação e 

aconselhamento acerca destes, promovendo assim um uso racional e seguro dos 

medicamentos. Além de alertar sobre os uso destes, o farmacêutico deve ser capaz de 

promover o uso de medidas não farmacológias e alertar para o perigo da automedicação. 

A dispensa na farmácia não inclui apenas medicamentos, mas sim um conjunto 

de produtos disponíveis na farmácia, como produtos cosméticos e dermofarmaceuticos, 

medicamentos de uso veterinário, produtos dietéticos, entre outros. 

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Como está inscrito no Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, “toda a 

substância ou associação de substância apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas” é 

considerada medicamento. Estes são por sua vez classificados em MSRM e MNSRM. 

De acordo com a legislação portuguesa, um medicamento é considerado MSRM 

quando reúne uma das seguintes condições: 
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 “Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica;” 

 “Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam;” 

 “Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;” 

 “Destine-se a ser administrado por via parentérica.” 

Estes só podem ser dispensados mediante a presença de uma prescrição médica 

válida e, na sua dispensa, o farmacêutico deve sempre ter uma postura crítica de modo a 

interpretar corretamente a terapêutica prescrita [7]. 

 

4.1.1 Prescrição Médica e Validação 

 

Considera-se como receita médica um documento oficial que compromete três 

entidades: o médico, o farmacêutico e o utente. 

As receitas médicas devem seguir o modelo do Serviço Nacional de Saúde 

aprovado no Despacho n.º 15700/2012, de 10 de dezembro, podendo ser preenchidas 

em formato manual, apenas em raras exceções, ou informático, podendo estas ser 

renováveis (dirigido a doentes crónicos, as receitas podem conter três vias e ter validade 

de seis meses após a sua emissão) ou não renováveis (sendo válidas por trinta dias) 

[8,9]. 

A Portaria n.º 193/2011, de 13 de maio, estabelece que para uma receita ser 

considerada válida deve conter todos os seguintes dados: identificação do médico 

prescritor, número da receita e respetivo código de barras, nome e número do utente, 

medicamento ou medicamentos prescritos por denominação comum internacional (DCI) 

incluindo a dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão da embalagem, entidade 

responsável pela comparticipação, data da prescrição e período de validade da RM e, 

por fim, a assinatura do médico [10]. 

No que diz respeito à prescrição eletrónica, esta só é validada quando se 

encontra de acordo com a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, tendo de incluir 

obrigatoriamente a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem (quando 
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ausente deve-se dispensar a que possui menos unidades, o mesmo deve ser feito para a 

posologia), a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa e a 

posologia. Sendo o medicamento prescrito por DCI, cabe ao utente optar por qualquer 

medicamento com mesmo Código Nacional para Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) que o prescrito, independentemente do preço. Contudo, este 

direito fica interdito em determinadas exceções, nomeadamente [9,11]: 

 Exceção a): prescrição de medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito;  

 Exceção b): suspeita de intolerância ou reação adversa prévia a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas diferente designação 

comercial;  

 Exceção c): Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

O prescritor pode prescrever o medicamento por marca ou indicação do nome do 

titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), em casos em que a substância 

ativa do medicamento prescrito não tem medicamento genérico comparticipado ou para 

a qual só existam medicamentos de marca ou ainda no caso das exceções acima 

mencionadas, devendo neste último caso assinalá-las. As exceções a) e b) não permitem 

que o utente exerça o direito de opção e a exceção c) apenas permite que o utente troque 

por um medicamento de preço inferior [9].  

Se estiver tudo dentro do conforme, e após uma analise cuidada da prescrição 

médica, o farmacêutico procede à dispensa da RM. A cada entidade comparticipante, 

corresponde um código informático específico, assim como os despachos ou portarias 

que alteram o regime comparticipante. 

No fim do atendimento, o documento de faturação é impresso no verso da 

receita e o mesmo é assinado pelo utente. 

 

4.1.2 Medicamentos Genéricos e Preço de Referência 

 

Medicamento genérico é, segundo a definição do Decreto-Lei n.º176/2006, de 

30 de agosto, um “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados.” [7]. 
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Estes medicamentos são identificados pela sigla “MG” na cartonagem, 

apresentam uma comercialização, normalmente, mais vantajosa para os utentes na 

medida em que podem ser entre 20 a 25% mais baratos que os medicamentos de 

referência com a mesma forma farmacêutica e dosagem, e para o SNS a nível das 

comparticipações. 

O Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de dezembro, estabelece um sistema de preços 

de referência na comparticipação dos medicamentos pelo Estado que é aplicado aos 

medicamentos comparticipados que estão incluídos em grupos homogéneos (GH). 

Dentro de cada GH, o preço de referência corresponde à média dos cinco PVPs mais 

baratos do grupo existentes no mercado, sendo que este valor é subtraído ao PVP do 

medicamento, resultando no valor que o utente deve pagar. 

 Os preços são revistos até ao 15.º dia do último mês de cada trimestre civil, o 

que pode resultar em alterações nas comparticipações [7,10,12-14]. 

 

4.1.3 Regime de Comparticipação 

 

Todos os cidadãos possuem o direito de beneficiar do SNS e da comparticipação 

de medicamentos, variando o valor desta de acordo com o tipo de medicamento.  A 

comparticipação do SNS divide-se em dois regimes: o Regime Geral e o Regime 

Especial. Este regime especial abrange vários subsistemas, como os pensionistas, as 

doenças profissionais e crónicas.  

Existem, ainda, sistemas de comparticipação de complementaridade (como por 

exemplo, o SAMS), sendo necessário, nestes casos, fotocopiar a receita e, no verso 

desta, o cartão de utente do organismo que complementa, para depois esta ser enviada 

para a respetiva entidade [10,15,16]. 

 

4.1.4 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) são classificados numa 

classe terapêutica especial, pois atuam diretamente sobre o sistema nervoso central, o 

que pode levar a habituação e dependência física e/ou psicológica.  

Relativamente ao uso a nível terapêutico, os medicamentos psicotrópicos são 

utilizados no tratamento de défices de atenção e perturbações de hiperatividade, 
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enquanto que os estupefacientes são definidos como substâncias que provocam sono ou 

estupor, baseando-se o seu interesse terapêutico nas propriedades analgésicas e 

anestésicas. 

Como se tratam de medicamentos que têm um grande potencial para se tornarem 

“drogas” de abuso, estão sujeitos a uma legislação específica e rigorosa. O Decreto-Lei 

n.º15/93, de 22 de janeiro, em conjunto com o Decreto-Lei n.º61/94, de 12 de outubro, 

estabelecem regras restritas de controlo, fiscalização e penalização. [17,18]. 

 A farmácia pode adquirir MPE em simultâneo com os restantes produtos, 

contudo, como referido atrás, quando estes medicamentos constam na encomenda, além 

da fatura vem também uma requisição em duplicado, que contem a identificação da 

farmácia, do fornecedor, os MPE pedidos e respectivas quantidades enviadas, a data e o 

número da requisição. Ambas as fotocópias têm de ser datadas, carimbadas e assinadas 

pelo Diretor Técnico, sendo que uma delas fica arquivada na farmácia  durante cinco 

anos e a outra é enviado para o armazenista. 

No momento da dispensa de estupefacientes, é necessário preencher no sistema 

de dados, a informação seguinte: 

 nome do médico prescritor; 

 nome e morada do utente; 

 nome, idade, morada e n.º e data de validade do documento identificativo 

do adquirente. 

É necessário retirar-se uma fotocópia da RM, ao qual se anexa os documentos de 

venda de psicotrópicos no final da venda. 

A farmácia é obrigada a guardar um arquivo em papel ou suporte informático, 

durante três anos, uma fotocópia das RM de MPE, ordenadas por ordem de aviamento 

[9,17,19].  

O Infarmed é o responsável pela supervisão e fiscalização dos MPE, pelo que a 

farmácia deve enviar a cópia de cada RM manual de MPE aviada e o registo das saídas 

até ao dia 8 do mês seguinte. Trimestralmente, a farmácia deve também enviar o registo 

de entradas dos MPE e anualmente o mapa de balanço das entradas e saídas [9,17].  

 

Durante o estágio, procedi à dispensa de MPE, cumprindo todos os 

procedimentos acima descritos. Tive também a oportunidade de organizar e verificar 

a conformidade da documentação referente ao registo de saídas de psicotrópicos e 

estupefacientes. 
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4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

MNSRM são aqueles que não possuem as condições dos MSRM, mencionadas 

anteriormente. Habitualmente não são comparticipados, não sendo necessária uma 

prescrição médico para que o utente os adquira. No entanto, estes devem ser 

administrados sempre com a orientação ativa do farmacêutico, que deve fornecer todas 

as informações necessárias de forma a assegurar o uso destes.  

No Despacho n.º 17690/2007, de 10 de agosto, encontram-se mencionadas as 

características que conferem a estes medicamentos a possibilidade de automedicação 

[20]. 

São normalmente procurados para a prevenção ou tratamento de afecções 

ligeiras e, na sua maioria, são constituídos por substâncias bem conhecidas e com ação 

considerada útil. No entanto, os princípios ativos que os constituem podem interagir 

com outros medicamentos, alimentos ou mesmo tornarem-se nocivos para certas 

patologias. A utilização dos MNSRM deve ser sempre limitada no tempo e, em caso de 

persistência ou agravamentos dos sintomas, deve-se aconselhar o utente a dirigir-se ao 

médico. 

Os MNSRM não são comparticipados por nenhum sistema de saúde, sendo o seu 

preço definido pela farmácia, tendo em conta o IVA dos mesmos, salvo nos casos 

previstos na legislação, como indica o Decreto-Lei n.º176/2006 de 30 de agosto [7]. 

 

4.3 Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

 

Um produto cosmético é definido como “qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspecto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir odores corporais” [30]. 

Estes produtos também possuem uma legislação própria, o Decreto-Lei n.º 

63/2012, de 15 de março, que tem como objetivo certificar a sua qualidade e segurança 

para a saúde do consumidor, e são supervisionados pelo INFARMED [22]. 
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O farmacêutico deve possuir conhecimentos atualizados acerca das gamas 

existentes no mercado, para assegurar um aconselhamento personalizado, tendo em 

conta as especificidades de cada utente (tipo de pele, patologias, alergias, estilo de 

vida,..). 

A procura deste tipo de produtos é muito condicionada pela época do ano e, cada 

vez mais, também pela existência de campanhas publicitárias. 

 

4.4 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 30 de agosto, um medicamento 

veterinário é definido como “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrado no animal 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou exercer uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, com o intuito de restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. Estes medicamentos são vendidos não só, mas também 

em farmácias, uma vez que são considerados necessários para a defesa da saúde e bem-

estar dos animais e para a proteção da saúde publica [22]. 

Na FSS, o stock destes medicamentos é reduzido, uma vez que a sua procura é 

menor relativamente aos medicamentos para uso humano. Os produtos mais vendidos 

são os destinados a animais domésticos, principalmente os antiparasitários externos e 

internos. 

 

4.5 Dispositivos Médicos 

 

O Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de julho, define dispositivos médicos (DM) 

como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo cujo principal 

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

imunológicos ou metabólicos, e seja destinado a ser utilizado para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência” 

[23]. 

Na maioria das farmácias são encontrados uma grande variedade de DM, desde 

pensos, seringas, testes de gravidez, termómetros, entre outros.  
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4.6 Produtos de Puericultura 

 

Produtos de puericultura são qualquer artigo cujo fim seja facilitar o sono, 

relaxamento, higiene, alimentação e sucção das crianças, como nos indica o Decreto-Lei 

n.º 10/20007, de 18 de janeiro [24]. 

 

4.7 Preparações Magistrais e Oficiais 

 

Uma preparação magistral é segundo o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, 

um medicamento que é preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares, segundo RM que específica o doente a quem o medicamento se destina, 

segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário. Assim, considera-se 

um medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [25]. 

Estes preparados são cada vez menos utilizados, pois o crescimento da indústria 

tem conseguido responder às necessidades dos utentes, embora estes tenham a vantagem 

de serem preparados em condições estandardizadas e mediante um apertado controlo de 

qualidade. 

Para efetuar este serviço, é necessário atender às boas práticas especificadas pela 

Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que inclui normas relativas ao pessoal, instalações 

e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, 

manipulação, controlo de qualidade e rotulagem. As manipulações apenas podem ser 

realizadas por farmacêutico Diretor Técnico ou sob a sua supervisão e são efetuadas no 

laboratório [26]. 

Na FSS, não são efetuados medicamentos manipulados, sendo estes pedidos a 

outras farmácias quando necessários. 

 

4.8 Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º74/2010, de 21 de junho, produtos de 

alimentação especial são “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de 
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consumo corrente; são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo”. Exemplos de 

pessoas que apresentam necessidades nutricionais especiais são os lactentes, as crianças 

entre um e três anos de idade e pessoas cujo processo de assimilação ou cujo 

metabolismo se encontrem perturbados (por exemplo doentes celíacos) [27]. 

A FSS disponibiliza diferentes produtos dietéticos e para alimentação especial, 

nomeadamente fórmulas para lactentes, papas e farinhas lácteas e não lácteas, uma 

gama de produtos destinados à manutenção e/ou redução de peso, entre outros. 

 

5. Processamento de Receituário e Faturação  

 

Embora a maioria do aviamento das receitas seja por via electrónica, o que 

impossibilita a realização de muitos erros, é sempre necessário conferir se está tudo 

correto, de forma a detetar possíveis erros, como a troca de medicamento, dosagem, 

dimensão ou, até mesmo, erros no organismo responsável pela comparticipação. Assim, 

conferem-se os dados do utente e do médico, se a prescrição se encontra dentro do PV, 

se há correspondência entre a medicação prescrita e a dispensada, se a RM está 

devidamente datada e assinada pelo médico, carimbada e assinada pelo farmacêutico, se 

o regime de comparticipação foi bem aplicado e se o utente assinou corretamente a 

receita. 

Se a receita não for aviada eletronicamente, no momento da dispensa é 

selecionado o organismo competente pela comparticipação. Após o aviamento de 

qualquer receita, é feita a impressão do documento de faturação no verso da receita. 

Dentro de cada organismo, as receitas são organizadas em lotes de trinta receitas. Nas 

situações de complementariedade, são impressos dois documentos de faturação, um na 

RM original e o outro no verso da cópia, para cada um dos organismos. 

Após cada lote de receitas estar completo e ter sido verificado, é feita a 

impressão do respetivo verbete de identificação do lote, o qual é carimbado e anexado 

ao lote de receitas. O verbete de identificação do lote contém: o nome e código da 

farmácia (relativamente à ANF); mês e ano das receitas; número do lote e código do 

tipo a que corresponde; quantidade de receitas; quantidade de medicamentos; 

importância total correspondente ao PVP; importância total a pagar pelo Utente e 

importância total a pagar pela entidade. 
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No último dia de cada mês, é feito o fecho dos lotes e emite-se o resumo de 

lotes, que engloba todos os lotes e os valores faturados, e a fatura mensal 

correspondente a cada organismo. Até ao 5º dia do mês seguinte, as receitas relativas ao 

SNS são enviadas para o Centro de Conferências de Faturas (CCF). As receitas 

referentes a outros organismos independentes ao SNS são enviadas para a ANF até ao 

dia 10. Esta entidade envia o receituário aos respetivos organismos e entrega 

posteriormente o valor das comparticipações à farmácia.  

No caso de inconformidades (podem ser ao nível da faturação, na prescrição da 

receita médica, perda da validade da receita, entre outras) nas receitas, estas são 

devolvidas à farmácia pelo CCF, juntamente com um documento com as informações 

detalhadas dos erros e diferenças registadas: tipo e número de lote, nº da receita, nº do 

código do erro, descrição do motivo da devolução, código do medicamento(s) 

responsável pela devolução, valor faturado e valor não processado, para que a mesma 

possa proceder à sua retificação e refaturação para obter a comparticipação [28]. 

 

6. Serviços Farmacêuticos 

 

As farmácias, além de serem espaços onde se dispensam medicamentos, são 

também espaços de saúde que disponibilizam aos seus utentes diversos serviços 

farmacêuticos que permitem uma avaliação do estado de saúde do utente e que 

permitem um acompanhamento farmacoterapêutico eficaz. A prestação destes serviços é 

regulada pela Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro [29]. 

A FSS tem ao dispor dos seus utentes um conjunto de serviços que incluem a 

medição de peso, altura e índice de massa corporal, glicemia, colesterol total e pressão 

arterial. Além disso, efetua também a administração de alguns injetáveis. 

 

6.1 Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos é muito importante 

pois permite um controlo nos doentes já diagnosticados e medicados, verificando a 

segurança e eficácia do tratamento, assim como na deteção precoce de potências 

doentes. 
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- Determinação da pressão arterial: realiza-se na zona de atendimento. É feita 

utilizando um tensiómetro digital. No final da medição, o utente é informado dos 

valores da pressão sistólica e diastólica e caso seja necessário é feito um 

aconselhamento não farmacológico, como cuidados a ter com a alimentação e sugestão 

de prática de exercício físico. 

- Medição da glicemia capilar: é procurada essencialmente por utentes com 

Diabetes Mellitus (DM) ou para despiste da patologia. O primeiro passo é passar o 

algodão com álcool no dedo, esperando que seque, após isto, faz-se a punção capilar 

digital com uma lanceta e recolhe-se o sangue com uma tira de medição já previamente 

inserida no aparelho. O resultado é obtido em poucos segundos.  

- Determinação do colesterol total e triglicerídeos – o colesterol elevado é um 

dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. O colesterol e os 

triglicerídeos podem estar aumentados devido a diferentes fatores como por exemplo, 

uma alimentação incorreta, sedentarismo ou predisposição genética. O procedimento 

para avaliação destes parâmetros é semelhante ao utilizado na medição da glicemia, no 

entanto, é necessário mais sangue e o aparelho demora um pouco mais de tempo a dar 

os resultados.  

- Controlo do peso, altura e IMC – é feito através de uma balança eletrónica que 

fornece o peso, altura e IMC, podendo após estas medições pedir aconselhamento 

farmacêutico.  

Outros exemplos de serviços prestados na FSS são o caso da Farmacovigilância, 

na qual existe uma responsabilidade pela identificação, avaliação e prevenção de 

Reações Adversas a Medicamentos (RAM), protocolo Valormed que consiste na recolha 

de resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso, recolha de radiografias e 

participação no programa Troca de Seringas. 

No caso de notificação de RAMs, esta pode ser feita online ao Sistema Nacional 

de Farmacovigilância do INFARMED ou através do Portal RAM, através do 

preenchimento de uma ficha disponibilizada para o efeito. Esta notificação também 

pode ser realizada através do telefone ou fax, devendo ser feita no prazo mais curto 

possível, não excedendo os quinze dias após a receção da informação [30,31]. A 

notificação pode e deve também ser feita por utentes através do Portal RAM, pelo que é 

da responsabilidade do farmacêutico consciencializar o utente para a importância de 

reportar possíveis RAMs [32].    
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Ao longo do estágio, realizei este tipo de testes e procedi ao devido 

aconselhamento acerca dos valores, das medidas não farmacológicas e incentivando 

a adesão à terapêutica. 

 

7. Conclusão 

 

Ao longo destes três meses de estágio, realizei diversas das tarefas que são 

exigidas a um farmacêutico, como enumerei ao longo deste relatório. Desde a primeira 

semana que me foi possibilitado fazer atendimento ao público, inicialmente com o 

auxilio dos farmacêuticos, de forma a tomar conhecimento do programa informático 

com o qual nunca tinha contactado, planos de comparticipação e todas as peculiaridades 

inerentes ao atendimento. Com o passar do tempo, fui me tornando autónoma no 

atendimento ao público, contando sempre com o apoio de toda a equipa. 

Estes três meses relembraram-me da importância que o farmacêutico 

comunitário apresenta, não só ao nível da educação através da promoção da saúde e 

prevenção da doença, mas também enquanto apoio para diversos utentes, 

principalmente idosos que se sentem sós e que encontram na farmácia o contacto 

humano de que tanto precisam. 

Além de todas as atividades que fui realizando no interior da FSS, foi-me 

também dada a oportunidade de participar em formações, que me permitiram 

aprofundar os meus conhecimentos na área. 

Posso, portanto, afirmar que este estágio serviu sem dúvida para completar e 

aprofundar a minha formação enquanto profissional de saúde e enquanto pessoa. 
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TEMA 1 – PROTEÇÃO SOLAR NAS CRIANÇAS 

 

Tendo em conta a realidade social em que a FSS se encontra inserida, a época do 

ano em que realizei o meu estágio e os números crescentes de casos de cancro da pele 

que se têm vindo a registar, achei apropriado fazer uma ação de formação a crianças 

sobre a importância da proteção solar (Anexo 2). 

 

I. Cuidados com a Pele 

 

A pele é o maior órgão do nosso corpo e tem, entre outras, a função de proteger 

o organismo das agressões externas, como o frio, o calor e os raios solares. Com o 

passar dos anos, esta modifica-se, tornando-se mais sensível e susceptível a agressões 

externas [33]. 

A pele das crianças é menos resistente do que a dos adultos, pois a sua pele 

ainda em construção é mais fina e não tem tantos mecanismos de defesa, o que faz com 

que este grupo etário seja particularmente susceptível as agressões dos raios ultravioleta 

[34].  

A exposição ao sol durante a infância é particularmente perigosa, devendo haver 

uma boa proteção para que no futuro não haja complicações. Uma exposição excessiva 

ao sol durante a infância é uma das causas de cancro da pele na vida adulta, 

principalmente se ocorrerem muitas queimaduras solares [34]. 

A prevenção é, portanto, essencial desde o nascimento para preservar a saúde e 

integridade de sua pele. 

 

II. Proteção Solar 

 

O protetor solar deve fazer parte da rotina diária, não devendo ser apenas usado 

em caso de longa exposição ao sol. Embora no inverno o sol seja mais fraco e a 

exposição a este seja menor, é imprescindível usar um protetor solar [33].  

A radiação ultravioleta é composta por três tipos diferentes, UVA, UVB e UVC, 

é muito energética e consegue penetrar a estrutura da pele. A radiação UVA 

desencadeia o bronzeado, não causando geralmente eritema. A radiação UVB encontra-

se em menor quantidade na terra, porém apresenta alta energia capaz de provocar 
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queimaduras solares, envelhecimento precoce das células e até mesmo cancro de pele 

quando se verifica exposição excessiva. E a radiação UVC é a de maior energia, não 

conseguindo atravessar a camada de ozono [35].  

Atualmente, é enorme a variedade de protetores solares específicos para 

diferentes tipos de pele e adequados a diversas atividades. Os protetores solares podem 

ser compostos por dois tipos de filtros solares, os químicos e os minerais. Os filtros 

químicos são moléculas (como cinamatos e benzofenonas) capazes de absorver a 

radiação ultravioleta diminuindo a sua energia. Os filtros minerais são partículas muito 

pequenas (como o zinco ou titânio) que refletem e dispersam a luz solar da pele [36,37]. 

Outro fator que se deve ter em atenção na escolha de um protetor solar é ao “Fator de 

Proteção Solar”, o chamado “FPS”. Assim existem formulações com SPF 15, 30 e 50, 

existindo valores inferiores, que praticamente não apresentação efeito de proteção, e 

superiores, em que o efeito protetor é basicamente equivalente a um protetor de FPS 50 

[38, 39].  Segundo estudos realizados, um protetor solar com FPS 15 impede a absorção 

de 93% da radiação que atinge a pele, um de FPS 30 impede 97% e um de FPS 50 

impede 98%. [35, 38].  

 

III. Fatores que condicionam a eficácia de um protetor solar 

 

Existem principalmente dois fatores que podem condicionar em muito a eficácia 

de um protetor solar.  

O primeiro fator envolve as diferenças interindividuais no tipo de pele, pois a 

reação da pele ao sol é distinta entre pessoas, estando esta variação muito ligada à zona 

geográfica da pessoa e à cor da pele que esta possui. 

Fitzpatrick agrupou os tipos de pele e as suas reações ao sol em seis categorias, 

conhecidas como fototipos, como ilustrado na tabela seguinte.  

 

 

Tabela 1. Classificação da pele por fototipos segundo Fitzpatrick (adaptada) [40]. 

Fototipo Caraterísticas do fototipo Efeito da exposição solar 

I Pele muito pálida, normalmente 

associada a indivíduos ruivos e com 

sardas. 

Pele queima com muita facilidade 

e não ganha bronze. 
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II Pele pálida, normalmente associada aos 

povos nórdicos e com cabelo claro. 

Pele queima com facilidade e 

dificilmente ganha bronze. 

III Pele clara, associada a indivíduos com 

cabelo escuro. 

Pele queima com exposição 

regular e ganha bronze gradual. 

IV Pele castanha, associada a indivíduos de 

ascendência latina. 

Pele queima ocasionalmente e 

ganha bronze com facilidade. 

V Pele escura, associada aos povos do 

Médio Oriente e Índia. 

Pele raramente queima e 

facilmente fica bronzeada. 

VI Pele negra, associada a indivíduos de 

raça negra. 

Pele nunca queima e já se 

encontra naturalmente bronzeada. 

 

Esta classificação facilita a escolha da proteção solar para cada tipo de pele, 

evitando assim erros no que diz respeito ao FPS necessário. Assim, pessoas que sejam 

detentoras de um fototipo mais baixo vão obrigatoriamente necessitar de uma proteção 

solar mais eficaz que uma pessoas com fototipo mais alto.  [40, 41]. 

O segundo fator está relacionado com a aplicação do protetor solar, ou melhor, 

com a frequente má aplicação do protetor solar. 

Quando são efetuados os testes em laboratório a um protetor solar, a quantidade 

utilizada para atingir o efeito é de cerca de 2mg/cm
2
. Porém, os estudos realizados 

demonstram que a quantidade aplicada pelas pessoas é significativamente menor, o que 

tem como consequência uma diminuição do efeito protetor. É também necessário ter em 

conta que para além de uma correta aplicação, é muito importante que esta seja feita em 

intervalos regulares, de forma a garantir uma proteção eficaz. [38, 42, 43-45]. 

 

IV. Proteção Solar nas crianças 

 

Escolha da proteção solar 

Como as crianças têm uma pele mais sensível, existem protetores solares 

específicos para esta faixa etária de forma a evitar o aparecimento de problemas 

dermatológicos. Os protetores comuns com filtros químicos não devem ser utilizados 

em crianças, pois para além de terem maior tendência a desenvolver alergias, a 

imaturidade dos queratinócitos da pele da criança não permite a reação química 

necessária à atuação total do produto, podendo este perder eficácia [46].  
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Na escolha de um protetor ideal para uma criança, deve-se ter em conta os 

seguintes aspetos [46]: 

 Espectro de ação contra UVA e UVB; 

 FPS elevado, o ideal nas crianças é o FPS 50+; 

 Filtros solares minerais; 

 Resistência à água, pois embora seja necessário repor após ir á 

água, evita que perca a ação devido ao suor; 

 Ser hipoalergénico, principalmente em crianças com pele 

sensível; 

 Ter uma forma de utilização simples, normalmente para crianças 

são preferidos os protetores em spray, pois são mais rápidos de aplicar. 

 

Cuidados a ter durante a exposição ao sol 

Além da proteção solar propriamente dita, existem outras normas de segurança 

que são importantes seguir para diminuir os malefícios do sol. Entre elas temos: 

 Evitar a exposição ao sol nas horas de maior incidência (10h às 

16h); 

 Utilizar chapéu; 

 Utilizar óculos de sol com proteção UV; 

 Beber muitos líquidos durante a exposição ao sol; 

 Nas horas de maior calor utilizar vestuário apropriado e de 

preferência escuro [42, 47, 48]. 

 

V. Conclusão/Discussão 

 

Na altura do verão, as crianças passam mais tempo ao ar livre. Assim, é 

importante lembrar que a exposição à radiação solar está fortemente ligada ao cancro da 

pele. Perry Robins, presidente da The Skin Cancer Foundation, afirma que "Na verdade, 

uma ou mais queimaduras solares na infância ou adolescência mais do que duplica a 

probabilidade de uma pessoa vir a desenvolver melanomas potencialmente mortais mais 

tarde na vida.” [34] 

Com esta formação, pretendi alertar as crianças para a importância que tem a 

proteção solar nas épocas mais quentes, visto que muitas vezes o nível de proteção solar 
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fornecido pelos pais é pouco eficiente ou inexistente, principalmente quando falamos 

em meios sociais mais debilitados financeiramente, onde os gastos com os cuidados da 

pele são muitas vezes deixados para trás. 

Efetivamente, após a realização desta formação, o volume de vendas de 

protetores solares destinados a crianças aumentou, o que comprovou mais uma vez a 

importância da transmissão de informação aos utentes, de forma a mantê-los sempre 

alerta e atentos para a sua segurança. 

 

TEMA 2 – Diabetes Mellitus 

 

A par com a Hipertensão Arterial, a Diabetes Mellitus (DM) é a patologia que 

mais afeta os utentes da FSS, daí o meu interesse em desenvolver alguma atividade 

relacionada com este tema. Assim, elaborei um prospecto (Anexo 4) com informação 

clara e concisa. Realizei um rastreio diabético gratuito.  

 

I. Definição e Diagnóstico  

 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica caracterizada pelo aumento dos 

níveis de glicose no sangue. Este aumento ocorre quando o pâncreas produz insulina 

insuficiente ou quando a insulina não tem a devida ação, ou até devido à combinação 

destes dois fatores. A insulina é a hormona responsável pela entrada da glicose, que é 

proveniente da nossa alimentação, para as células, onde vai ser convertida em energia 

utilizada pelos músculos e tecidos [49-51]. 

Os critérios de diagnóstico de DM, de acordo com a Norma DGS N.º 2/2001, de 

14 de janeiro, são os seguintes:  

 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l);  

ou 

 Sintomas clássicos de descompensação e glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl 

(ou ≥ 11,1 mmol/l); 

ou 

 Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de 

tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose;  

ou 
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 Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %. 

 

II. Tipos de DM 

 

Embora existam vários tipos de Diabetes, os três principais são a DM tipo 1, a 

DM tipo 2 e a DM gestacional.  

 

DM tipo 1 

 

Esta DM é geralmente causada por uma reação autoimune, em que o sistema 

destrói as células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. 

Como tal, há pouca ou nenhuma produção de insulina.  

A DM tipo 1 é mais comum em crianças ou jovens adultos. Como não há quase 

insulina, as pessoas com DM tipo 1 necessitam de injeções de insulina diariamente, a 

fim de controlar os níveis de glicose no sangue [49, 51]. 

Este tipo de Diabetes surge geralmente de forma repentina e pode incluir os 

seguintes sintomas [49]:  

 Polidipsia (sede excessiva);  

 Poliúria (micção frequente);  

 Polifagia (fome constante);  

 Cansaço/falta de energia; 

 Perda de peso súbita;  

 Dificuldades na cicatrização;  

 Infeções recorrentes;  

 Visão turva. 

DM tipo 2 

 

A DM tipo 2 representa a maioria dos casos de diabetes. Ocorre quando o 

pâncreas produz insulina insuficiente ou quando o organismo não consegue utilizar 

eficazmente a insulina produzida. Embora o diagnóstico de DM tipo 2 possa ocorrer em 

qualquer idade é mais frequente ser depois dos 40 anos de idade. Sendo muitas vezes 

assintomática, a DM tipo 2 pode permanecer despercebida durante muitos anos, sendo o 
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diagnóstico realizado muitas vezes devido ao aparecimento de complicações associadas 

[49-51]. 

Muitas das vezes este tipo de diabetes está associada à obesidade ou excesso de 

peso, que por si só podem causar resistência à insulina e provocar níveis elevados de 

glicose no sangue, ou a fatores hereditários, visto que tem uma forte componente de 

hereditariedade [49,50]. 

 

Diabetes Gestacional 

 

A Diabetes Gestacional (DG) define-se como uma intolerância do organismo, de 

grau variável, aos hidratos de carbono, que é diagnosticada ou reconhecida pela 

primeira vez durante a gravidez [52]. Está inequivocamente demonstrado que o controlo 

da glicemia durante a gravidez diminui as complicações maternas e a mortalidade e 

morbilidade perinatais [53]. Este benefício é tanto maior quanto mais precocemente for 

realizado o diagnóstico e iniciado o controlo metabólico. O recém-nascido pode 

apresentar complicações, como a macrossomia (tamanho excessivo do bébé, 

traumatismo de parto, hipoglicemia e icterícia, devido ao aumento dos níveis de glicose 

na mãe. Apesar da DG usualmente desaparecer após o parto, posteriormente mulheres 

que tiveram DG apresentam risco aumentado para desenvolver DM tipo 2 [49,50,54].  

O diagnóstico da DG envolve duas fases temporais distintas: 

1. Glicemia em jejum na primeira consulta de vigilância pré-natal [54]: 

 Um valor de glicemia plasmática em jejum <92 mg/dl (5,1 

mmol/L) implica a realização, entre as 24-28 semanas de 

gestação, de PTGO com sobrecarga de 75 g de glicose; 

 Um valor de glicemia plasmática em jejum ≥92 (5,1 mmol/L) e < 

126 mg/dl (7,0 mmol/L) faz o diagnóstico de DG, não sendo 

necessário a realização de PTGO com 75 g de glicose às 24-28 

semanas de gestação; 

 Um valor de glicemia plasmática em jejum ≥126 mg/dl (7 

mmol/L) ou um valor de glicemia plasmática ocasional >200 

mg/dl (11,1 mmol/L) indicia a existência de uma diabetes 

provavelmente anterior à gravidez, diagnosticada pela primeira 

vez na gestação em curso.  

2. PTGO às 24-28 semanas de gestação: 
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 Deve ser efetuada a todas as grávidas, excluindo aquelas a quem 

tenha sido previamente diagnosticada DG ou provável diabetes 

prévia, uma PTGO com sobrecarga de 75 g de glicose (diluída 

em 300 ml de água) com determinações da glicemia às 0, 1 e 2 

horas.  

O diagnóstico de DG faz-se quando um ou mais valores forem iguais ou 

superiores aos valores de referência descritos na Tabela 1 [54].    

 

Tabela 2. Valores de referência para diagnóstico de DG (PTGO) [54]. 

Hora Glicemia plasmática 

0 ≥ 92 mg/dl (5,1 mmol/L) 

1 ≥ 180 mg/dl (10,0 mmol/L) 

2 ≥ 153 mg/dl (8,5 mmol/L) 

 

 

III. Epidemiologia 

 

A DM atinge cerca de 387 milhões de pessoas em todo o mundo,  ou seja, cerca 

de 8,3% da população mundial tem diabetes.  

Em Portugal, no ano de 2013, a prevalência estimada da Diabetes na população 

com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos foi de 13,0%, colocando assim 

Portugal no grupo de países Europeus que registam uma elevada prevalência de 

Diabetes [49]. 

A International Diabetes Federation afirma que uma em cada duas pessoas com 

diabetes não sabe que a tem, estimando que em cada 7 segundos uma pessoa morre com 

diabetes [50]. 

As estatísticas apontam para que, em 2035, o número de pessoas atingidas por 

diabetes em todo o mundo suba 205 milhões, ou seja, estima-se que esta doença passe a 

atingir cerca de 592 milhões de pessoas [49]. 
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IV. Controlo e Tratamento 

 

O controlo da DM consiste em ter níveis de glicose dentro de determinados limites. 

Atendendo a vários fatores (idade, tipo de vida, existência de outras doenças,…), 

definem-se valores de glicemia que cada pessoa deverá ter em jejum e após as refeições. 

A melhor forma de controlar a DM é efetuar testes de glicemia capilar diariamente e 

várias vezes ao dia. 

O método mais habitual para avaliar o estado de controlo da DM é a determinação 

da hemoglobina glicada, sendo que uma pessoa com DM controlada tem um valor 

inferior a 6,5%. O valor a atingir deve ser individualizado de acordo com a idade, os 

anos de DM e as complicações existentes.  

Dada a frequente associação entre DM, hipertensão arterial e colesterol elevado, o 

controlo destes dois fatores de risco faz parte integrante do controlo da DM, para evitar 

assim possíveis complicações [49-51]. 

Nos diabéticos tipo 1, o tratamento passa por insulina, alimentação equilibrada e 

saudável e exercício físico. É muito importante fazer um bom acompanhamento destes 

doentes e adverter para a importância da auto-vigilância dos níveis de glicemia, para 

permitir que estes tenham um estilo de vida o mais normal possível [49]. 

No tratamento da DM tipo 2, é central que haja uma modificação do estilo de 

vida e controlo dietético, sendo contudo muitos vezes necessário intervenção 

farmacológica.  

A intervenção terapêutica na DM tem como objetivos a ausência de sintomas de 

descompensação aguda, a diminuição de complicações tardias micro e macrovasculares 

e melhoria ou manutenção da qualidade de vida. Esta intervenção compreende, pelo 

menos, a terapêutica anti-hiperglicémica, anti-hipertensiva e antidislipidémica [55,56]. 

 

Insulinas 

 

Existem três tipos de insulina, as de ação rápida (30 a 60 minutos e duração de 6 

a 8 horas, tendo o efeito máximo por volta das duas horas), as de ação intermédia (início 

de ação de 1 a 2 horas e pico de efeito entre as 5 e as 10 horas) e as de ação prolongada 

(24 a 36 horas, com início de ação de 3 a 4 horas). No entanto, já surgiram insulinas 
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com início de ação ainda mais rápido (insulina lispro e insulina aspártico) e uma 

insulina de ação mais prolongada, a insulina glargina [55]. 

 

Antidiabéticos Orais 

 

Os antidiabéticos orais estão reservados para o tratamento da DM tipo 2 do 

adulto que não apresentam complicações por cetoacidose [55]. 

A tabela seguinte ilustra a classe de antidiabéticos orais: 

 

Tabela 3. Classificação dos antidiabéticos orais [55]. 

Classe Substância Categoria 

Inibidores das 

 α-glucosidases 
Acarbose 

Diminuem a absorção intestinal dos hidratos de 

carbono. 

Biguanidas Metformina Combatem a insulino-resistência 

Glitazonas Pioglitazona Combatem a insulino-resistência 

Sulfonilureias 

Gilbenclamida 

Glipizida 

Gliclazida 

Glimepirida 

Aumentam a produção de insulina 

Meglitinidas Nateglinida Aumentam a produção de insulina 

Inibidores da 

DPP-4 

Sitagliptina 

Vildagliptina 

Saxagliptina 

Aumentam os níveis de incretinas, aumentando a 

secreção de insulina. 

 

 

No tratamento farmacológico da diabetes tipo 2, a metformina é o fármaco de 

eleição, em especial nas pessoas com obesidade ou com sobrecarga ponderal. Nas 

pessoas com diabetes tipo 2 mas sem excesso de peso, a metformina também é 

considerada uma opção no seu tratamento. Esta deve ser utilizada inicialmente em 

monoterapia. Contudo, quando não se atingirem os objetivos terapêuticos 

individualizados, a metformina pode ser utilizada em associação com outros diabéticos 

orais e/ou insulina [56]. 
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V. Complicações 

 

Pessoas diabéticas têm maior risco de desenvolver outros problemas graves de 

saúde. Na maior parte dos países desenvolvidos, a DM é a principal causa de cegueira, 

insuficiência renal e amputação de membros inferiores, constituindo uma das principais 

causas de morte devido a implicar um risco aumentado de doença coronária e de 

acidente vascular cerebral. Além disso, os diabéticos têm também um maior risco de 

desenvolver infeções [49]. 

Estas complicações são divididas em [57]: 

 Microvasculares: retinopatia, nefropatia e neuropatia; 

 Macrovasculares: doença coronária, doença cerebral, doença 

arterial dos membros inferiores e HTA;  

 Neuro, macro e microvasculares: pé diabético;  

 Outras complicações: disfunção sexual, propensão para 

infeções, entre outras. 

Muitas das vezes estas complicações evoluem de forma silenciosa, sendo 

detectadas tardiamente. Contudo, se houver um controlo eficaz dos parâmetros 

bioquímicos é possível reduzir os seus danos. 

 

VI. Discussão/Conclusão 

 

A DM quando devidamente tratada e controlada não impede o doente de ter uma 

vida normal e autónoma. Contudo, é fundamental que o doente diabético faça o 

autocontrolo e auto-vigilância.  

O farmacêutico desempenha um papel crucial na educação do doente diabético 

acerca da toma correta da medicação, controlo da glicemia e prevenção das 

complicações associadas.  

A realização de um rastreio diabético permitiu não só detetar possíveis novos 

casos, como também iniciar uma relação de proximidade e confiança com os utentes, 

conseguindo-lhes transmitir pessoalmente conhecimentos acerca da doença. Penso que a 

elaboração dos prospectos foi também bastante útil na transmissão de informação, assim 

como no despertar dos utentes para esta patologia e medidas de prevenção a tomar. 
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TEMA 3 – ONICOMICOSES 

 

Com a chegada do verão, a frequência de piscinas e balneários aumenta, assim 

como a proliferação de fungos, o que leva a um aumento do número de onicomicoses 

nesta altura do ano.  

Com o intuito de informar os utentes da FSS sobre um assunto que, muitas 

vezes, é visto sem importância, elaborei um prospecto informativo (Anexo 5) sobre este 

tema. 

 

I. Definição 

 

Onicomicose, conhecida como micose da unha, trata-se de uma infecção fúngica 

das unhas, das mãos e/ou dos pés. São causadas por fungos dermatófitos, organismos 

microscópicos que não necessitam de luz para sobreviver e que se encontram 

geralmente em ambientes quentes e húmidos. Estes fungos, quando infetam as unhas, 

alimentam-se da queratina, a substância responsável pela rigidez das unhas [58]. 

As onicomicoses, para além de terem um aspecto pouco higiénico, podem ser 

contagiosas e dolorosas e não desaparecem por si só, necessitando sempre de 

tratamento. Caracterizam-se pelo espessamento e descoloração da unha, que pode ficar 

esbranquiçada ou amarelada, tornando-se irregular, quebradiça, podendo mesmo soltar -

-se total ou parcialmente [59]. 

 

II. Sintomas 

 

A onicomicose é uma patologia evolutiva. Inicialmente, apenas se observam 

as alterações mínimas, como pequenas manchas, mas com o avançar da infeção 

ocorrem diversas alterações na unha. Normalmente, o primeiro sintoma é a 

descoloração da unha num dos cantos, espalhando-se lentamente para toda a unha 

[60].  

Os seguintes sintomas são visíveis com o avançar da infeção: 

 Espessamento da unha; 

 Unhas esbranquiçadas/amareladas, ou com coloração negra em 

casos mais graves; 
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 Unhas escamadas e quebradiças; 

 Deformação da unha; 

 Dor, em casos graves. 

 

As lesões da unha provocadas pela onicomicose são variáveis dependendo 

do tipo de fungo e de gravidade da infecção [61]. 

 

III. Prevalência 

 

As onicomicoses afetam uma parte importante da população. A prevalência 

aumenta com a idade, pois como o crescimento das unhas nas crianças é mais rápido é 

mais complicado o desenvolvimento dos fungos. É mais prevalente em homens com 

idade avançada [62]. 

A grande maioria dos casos de onicomicose ocorrem nas unhas dos pés, em 

consequência do uso de sapatos fechados e muitas vezes mal arejados, que originam um 

ambiente ideal para o desenvolvimento dos fungos. É uma doença contagiosa, sendo 

fácil a sua propagação em locais como saunas, piscinas, balneários, ou através do 

contato com pessoas ou objetos contaminados. 

Pessoas diabéticas, com idade avançada, doenças imunossupressoras, problemas 

de circulação sanguínea dos membros inferiores ou desportistas representam um grupo 

de risco para esta doença [61]. 

 

IV.  Diagnóstico 

 

As lesões das unhas podem ser confundidas com lesões de outras doenças, como 

psoríase, eczemas ou simplesmente trauma por pancada. 

Na maioria das situações, é difícil fazer um diagnóstico apenas pela observação 

da unhas, sendo sempre aconselhável fazer uma análise laboratorial de uma amostra da 

unha para se comprovar a presença de fungos [58]. 
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V. Tratamento 

 

Sendo uma patologia evolutiva, a onicomicose necessita de tratamento. O 

tratamento dos fungos das unhas pode ser dividido mediante o local, sendo mais 

utilizado em casos superficiais, em sistémico, utilizando-se medicamentos por via oral, 

ou combinado. A escolha do tratamento depende do número de unhas comprometidas e 

do estado da infeção [62].    

Existem no mercado tratamentos que utilizam antifúngicos, por via sistémica ou 

por aplicação local, e tratamentos em que o mecanismo de ação tem por base impedir a 

proliferação dos fungos nas unhas [63]. 

Os antifúngicos em soluções ungueais devem ser utilizados nas onicomicoses 

iniciais e ligeiras e as preparações orais nas onicomicoses mais severas. Em casos em 

que a sua instalação da onicomicose seja recente e com envolvimento moderado de 

poucas unhas, as aplicações tópicas de amorolfina ou ciclopiroxolamina podem revelar -

- se efetivas [62,63]. 

A micose da unha é uma infecção difícil de tratar porque as unhas crescem 

lentamente e recebem pouco suprimento de sangue, no entanto, o tratamento é eficaz, 

embora longo. O importante é que seja realizado até à eliminação total do fungo [59]. 

Após o tratamento, o risco de reinfecção é elevado, sendo aconselhado um 

elevado cuidado com a higiene dos pés. 

 

VI. Prevenção 

 

De forma a prevenir o risco de contrair uma onicomicose, existem pequenas 

conselhos, enumerados em baixo, que se podem ter conta [58,62]: 

 Manter as unhas curtas e evitar cortar as cutículas; 

 Mudar de meias todos os dias;  

 Lavar/Limpar o calçado frequentemente; 

 Escolher calçado que permita a respiração dos pés; 

 Depois de lavar os pés, secá-los bem, principalmente o espaço 

entre os dedos;  

 Usar chinelos nos balneários, piscinas, saunas,…; 

 Evitar partilhar instrumentos de manicure e pedicure. 
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VII. Discussão/Conclusão 

 

A realização de um folheto informativo sobre este tema foi bastante útil pois 

permitiu alertar os utentes para um problema de saúde que muitas vezes é ignorado. 

A meu ver, o desconhecimento por parte dos utentes não deverá ser uma barreira 

para a prevenção de possíveis problemas de saúde, mas sim um ponto de partida 

para uma relação ainda mais próxima entre o farmacêutico e o utente, oferecendo ao 

profissional um papel fundamental no aconselhamento e precaução. 
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ANEXO 1 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS AO LONGO DO ESTÁGIO 

 

Maio  

 Início do estágio.  

 Receção e conferência de encomendas.  

 Arrumação de produtos. 

 Esclarecimentos sobre o sistema informático utilizado no ato da 

dispensação.  

 Início do ato de dispensação.  

 Início da organização do receituário em lotes.  

 Elucidação dos testes bioquímicos realizados na FSS e elaboração dos 

mesmos aos utentes.  

 Verificação e regularização dos prazos de validade. 

 Início da gestão de receituário de psicotrópicos e estupefacientes.  

 Organização dos lineares correspondentes aos produtos de proteção solar. 

 

Junho  

 Realização de uma ação de formação a crianças sobre a importância da 

proteção solar. 

 6ª Jornadas Atlânticas de Cuidados Farmacêuticos. 

 Visualização do processo de elaboração de encomendas e realização do 

mesmo. 

 Realização e regularização de devoluções. 

 Visualização do fecho de faturação e receituário. 

 Acção de Formação “A Dor Muscular e a Dor Osteoarticular - Avaliação 

e Aconselhamento Farmacêutico”, GSK. 

 

Julho  

 Elaboração do folheto “DIABETES: Conhecer para Prevenir!”. 

 Realização do rastreio diabético gratuito. 

 

Agosto  

 Elaboração do folheto “ONICOMICOSES: O Pesadelo das Unhas!”. 



XI 
 

ANEXO 2 – APRESENTAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO 

SOLAR UTILIZADA NA FORMAÇÃO DADA A 

CRIANÇAS 
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Tem história familiar de 

Diabetes? 

Sim
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Glicemia superior a 126mg/dl em 

jejum? 

Sim

Não
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ANEXO 4 – PANFLETO “DIABETES: CONHECER PARA 
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ANEXO 5 – PANFLETO “ONICOMICOSES: O PESADELO 
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1. Summary 

 

In the ambit of the Integrated Master’s Degree in Pharmaceutical 

Sciences by the University of Oporto and the Erasmus program, it was given to 

me the chance to undergo an internship in Hospital Pharmacy in the city of 

Paris, France. It took place in the Hospital Saint-Antoine, from February to April 

of 2015, under the surveillance  of Anne Christine Joly, Doctor of Pharmacy and 

director of the Anticarcinogens Preparation Unit. 

The hospital’s Pharmaceutical Services are a fundamental pillar for the 

good function and dynamic of any Hospital.  They are departments with 

technical and scientific autonomy, subjects to the orientation of the Hospital 

Administration Bodies. 

In addition to filling the pharmaceutical needs of the institution it is a part 

of, it is responsible for the management, acquisition, control, possession and 

delivery of drugs, products or objects relative to the pharmaceutical sector, 

sterilized medical devices and, if need be, experimental drugs and their quality. 

Doing so by participating/organizing campaigns to inform about medicines, 

materials, products or objects and any activity of promotion and evaluation of 

their proper use, so as to contribute to the pharmacovigilance and by 

participating/organizing any short-course that may improve the quality and 

security of treatment and care in the areas of pharmaceutical action.1 

With this internship it’s intended to put the theory that is learned during 

five years of college into practice, get to know the functioning of a hospital’s 

pharmacy, understand the role of the pharmacist and his/her responsibility and 

acquire the technical, scientific and ethical proficiencies of the job. 

This report is intended to describe the activities I underwent during my 

internship period in the Hospital. After a brief description of the hospital and the 

pharmacy, I thoroughly describe the service were my internship took place.   
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2. Saint-Antoine Hospital 

 

Saint-Antoine Hospital is a public hospital, that in partnership with 

another four hospitals (La Roche-Guyon; Tenon; Armand-Trousseau; 

Rothschild), form the University Hospital Group of East Paris. 

It is localized in the east center of Paris, between the Place de la Nation 

and the Bastille, which causes this hospital, due to its central location, to 

represent a big center of caregiving of local health and advanced medicine. 

It offers every kind of care, from emergency consultations, 

hospitalizations (during the day, short or long duration) sub-acute care and 

rehabilitation and domiciliary care, being also a place of teaching, research, 

prevention, education in health and urgent medical help. 2 

 

3. Pharmaceutical Services  

 

A pharmaceutical service is known in France as “Pharmacy for Intern 

Use”(PIU) described in the Decree n.º 2000-1316 from the 26th of December of 

2000 and it operates in accordance with the good practices of Hospital 

Pharmacy, which principals are fixated by dispatch of the Ministry of Health 

(article R. 5104-20 Code of Public Health).3 

 The PIU has at its disposal human resources, equipment and an 

information system that allows it to provide a set of services to the hospital it is 

a part of.  

Currently, the Director of the PIU of the Saint-Antoine Hospital is the 

Doctor in Pharmacy Christine Fernandez which coordinates a vast team 

composed by pharmacists, pharmaceutical technicians and operatives. 

The services of the PIU are located in several places of the hospital, 

being centered on the ground floor door number 3 of the Bâtiment de l’Horloge 

(attachement 1).  

The Saint-Aintoine’s Piu is divided in the following services : 

- Medicines for hospitalized patients; 

- Clinical Services;  

- Clinical Trials; 
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- Ambulatory; 

- Anticarcinogens Preparation Unit (ACPU); 

- Pharmaceutical Unit of Medical Devices(PUMD); 

- Sterilization; 

- Radiopharmeutic. 

 

4. Anticarcinogens Preparations Unit (ACPU) 

 

The ACPU as has its principal functions the centralized preparations of 

anticarcinogens and other cytotoxic products (CMR), the preparation of non-

cytotoxic products (sterile preparations and non-sterile) and the control of all 

preparations.  

The team of this service, as mentioned before, is managed by Doctor 

Ana Christine Joly and it comprises five pharmacists (two head pharmacists, 

one assistant pharmacist, one pharmacy intern and one supplementary 

pharmacist), fifteen pharmacy technicians and four operatives. 

 The service is placed in the 1st floor of the Bâtiment Robert André and is 

organized according to the functions that take place in each compartment. That 

being said, we have: 

- Controlled Atmosphere Zone; 

- Pharmaceutical Validation Zone; 

- CMR Control Zone 

- Non-CMR control and Non-sterile Preparation Zone; 

- Liberation and Distribution Zone; 

- Raw Materials Reception Zone; 

Working together, these zones make it possible to perform an organized 

and efficient circuit of chemotherapy.  

 

4.1           The Chemotherapy Circuit 

 

In the Saint-Antoine Hospital all the patients’ clinical information is stored 

in the CHIMIO® program, which allows to maintain a connection between every 
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health profession involved in the prescription/dispensation/administration of 

drugs.  

The circuit begins when 

a patient is seen by a doctor 

and is prescribed, in 

accordance with the 

guidelines, a pharmacological 

treatment. After being 

validated by a pharmacist, the 

preparation is done by 

technicians, and afterwards, 

they do the control or 

dispensing of it, if there isn't any problem. After this process, the drug is sent to 

the clinical service in question and administered to the patient by a nurse.  

 

4.2      Preparation 

 

All anticarcinogens preparations are made in the controlled atmosphere 

zone, in accordance with the Good Practices of Preparation of the National 

Agency of Drug and Health Product Security, by a trained team.4 

For the production of the preparation the team has at its disposal four 

isolators in depression and two vertical laminar airflow fume hood, one for CMR 

preparations and the other for non-CMR preparations. 

The first step of the preparation is the editing of a fabrication sheet 

(attachement 2) and respective labels of the preparation, which is only possible 

after the pharmaceutical validation of the prescription. The fabrication sheet 

contains all the important information about a preparation. Therefore using it, it’s 

possible to verify the patient/service destination of the preparation, which 

molecule (respective dosage form, type of packaging, quantity, lot number and 

expiration date), what solvent (respective volume, lot number and expiration 

date), which final packaging (bag, syringe, diffusor),the final concentration, the 

conservation and stability conditions and the order number of the preparation.   

Figure 1 – The Chemotherapy Circuit 
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Afterwards, all the necessary material for the manipulation is placed in a 

container, that will be disinfected (with Hydrogen Peroxide). This step is of 

foremost importance because everything that is placed in the container must be 

properly disinfected for the preparation to be done in a sterile environment.  

During all the manipulation process the technicians work together, one of 

them being responsible for the manipulation in itself and another that controls 

the volumes, makes sure that everything is in agreement with the fabrication 

sheet (preparation’s order number, lot number, dosage, final packaging,…) and 

validates the preparation. This method allows a double control during 

fabrication, which is highly important because it helps prevent possible 

mistakes, for example volume reading errors, solvent switches, among others.  

When the properly labeled preparation is complete it is taken out of the 

isolator and transferred with the respective fabrication sheet to the liberation 

and distribution zone.  

In some preparations it is necessary to take a sample of about one point 

two milimitres which follows to analytic control.  

 

4.3      CMR Control Laboratory  

 

The control laboratory is responsible for: 

- The dosage/control of chemotherapeutical preparations; 

- The bacteriological control of the isolators and the fume hood; 

- The daily control of values from the centre of medicinal air and the 

centre of emergency; 

- The control of raw materials; 

- The conducting of studies. 

 

4.3.1 Preparations Control  

 

As it was mentioned before, during the preparation of some 

anticarcinogens a small sample that goes to the analytical laboratory for control 

is taken. The dosage of the drug in anticarcinogenic preparations before 

administration to the patient is a critical step of the security circuit system. In 
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this laboratory control a qualitative and quantitative analysis of the preparation 

is made.5 

To undergo this control, the 

laboratory uses a technique of 

spectrometry UV-Visible and Infrared, 

having at its disposal the machine 

Multispec from Mircodom® (Figure 2), 

which allows the qualitative/quantitative 

approach desired.  

To identify the molecule, a correlation between its spectrum and the ones 

available in the spectral library is made (group of spectrums from a collection of 

molecules in different solvents, in different concentrations). 

The quantification is made using a calibration curve of the molecule in 

the solvent by the Beer-Lambert law (absorption in relation to concentration). A 

band of the spectrum is chosen in order to allow a linear correlation between 

absorption and concentration.   

In this process to be possible the technician creates calibration ranges 

for the different molecules. The validation of a range depends on the validation 

of the equation of the calibration line in the Multispec, it must have a correlation 

coefficient equal or greater than 0,9999, a standard deviation between the 

theoretical concentration and the one analyzed as close as possible to 0 and an 

inclination of one (ie linear). Next step is the repeatability control, which must 

result in an error percentage of less than 2% (attachement 3). Each range and 

respective control must be done trice. All the manipulations are carried out in a 

vertical laminar air flow fume hood, so as to guarantee the protection of the 

manipulators. 

Furthermore, so as to validate the dosage method a routine control is 

made for each molecule once a month. The error percentage between 

theoretical concentrations and the analyzed concentration must be less than 

5%. This allows a simple, fast, reproducible, adequate for routine use, and of 

moderate cost way to analyze.   

 

 

Figure 2 – Multispec from Microdom® 
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Figure 3 – Tubes stored at room 

temperature 

4.3.2 Bacteriological control of the isolators and the fume hoods 

 

The microbiological analysis of the final preparations is not adequate due 

to the extemporaneous nature of the preparations.4 As an alternative the ACPU 

as implemented a regular microbiological control program to ensure the asepsis 

of the isolators and the fume hoods. 

The microbiological control is the collection of a sample in different areas 

of the isolator/fume hood with a sterile 

swab, which is then placed in a tube 

properly labeled containing the culture 

media (attachement 4). These tubes 

are afterwards placed in an incubator, 

the results are registered 24h and 48h 

later, then they are stored at room 

temperature (Figure 3) and seven days later new results are registered.    

In the case of a positive result a complete cleaning is made followed by a 

thorough sterilization and the tube is sent to the hygiene laboratory so as to 

identify the organism. Depending on the result, an investigation is made to find 

the cause of the contamination.  

 

4.3.3 Medicinal air control. 

 

The PIU’s control laboratory is responsible for the quality of the medicinal 

air of the Saint-Antoine Hospital distribution network, having to ensure that it is 

in accordance with the norms of the European Pharmacopoeia.  

The quality of the medicinal air is verified everyday through remote 

control that transmits the results of the analysis and the technical data relevant 

to the evaluation of quality. Furthermore, the laboratory has also access to the 

remote emergency center so to verify the battery level of the air central.  
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4.4    Pharmaceutical visual and Gravimetric Control  

 

The objective of this control is to verify the aspect of the solution  

particles/bubbles, the labeling, the weight and the agreement with the 

pharmacology fabrication sheet.  

It verifies: 

- The agreement between the prescription and the fabrication sheet and 

between the labeling and the fabrication sheet;  

- The preparation’s exterior package, which must be properly sealed and 

contain the storage conditions; 

- The preparation itself, the control is performed in agreement with its 

conditioning (bag, infuser or syringe).  

Following this step and if the analytic control is positive, the preparations 

is liberated. 
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5. Final Considerations 

 

The undergoing of an internship is of foremost importance and very 

enriching for any person that is about to enter “the working world”, because it 

allows you to acquire knowledge, abilities and new experiences. However, the 

opportunity of undergoing an internship in a foreign country is very different and 

even more important, because it introduces you to a new reality very different 

from your own, where everything changes, from the spoken language, to the 

health system and its organization.   

Despite the start being a little difficult, due to the language barrier and 

due to a completely new environment, little by little I was able to overcome the 

difficulties and turn this into a very advantageous experience. 

My three months of internship were spent in the ACPU, which allowed 

me to observe the day-to-day routine of a very large anticarcinogens 

preparation unit and learn all the circuit between a medical prescription and the 

administration to the patient. 

 I was able to develop autonomy in the tasks, I was assigned and put 

forth a good work, which I believe was advantageous to the team. 

Furthermore, I was allowed to attend short-courses managed by the 

pharmacy’s interns or by laboratories and other by doctors every week, which 

contributed greatly to my academic training. 
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Attachement 1: The Hospital’s Blueprint 
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Attachement 2: Example of Fabrication Sheet 
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Attachement 3: Fume hood/Isolators' Plan of Bacteriological Disinfection   

 

Attachement 4: Example of the Method of Array Calibration and Validation for 

a Molecule 
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