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Resumo 

O terminar de cinco anos de estudos no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas culmina com o presente relatório final de estágio.  

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia da Prelada, no período de 16 de Maio 

a 16 de Agosto de 2016. Durante este período tive a oportunidade de adquirir 

conhecimentos fundamentais das atividades desempenhadas numa farmácia comunitária 

assim como, conhecimentos que me facilitaram a atividade como farmacêutica. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: uma primeira parte descritiva 

das atividades diárias desempenhadas na farmácia sendo um enquadramento teórico não 

deixando no entanto, de estar integrado com a minha experiência e contributo na farmácia.  

A segunda parte do presente relatório descreve os temas por mim desenvolvidos, aliando 

uma descrição dos conceitos abordados com a intervenção prática aplicada por mim na 

farmácia.  

Este relatório é a descrição de todas as atividades que desenvolvi ao longo destes 3 

meses, que contribuíram para o meu crescimento não só pessoal mas também profissional. 

O contato com a realidade de um farmacêutico comunitário é uma experiência excecional 

que me ajudou a preparar para o início do meu futuro profissional. 
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Parte I - Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

 

1. Farmácia da Prelada 

A Farmácia da Prelada (FP) localiza-se na Rua Central de Francos, em Francos, concelho de 

Ramalde, distrito do Porto. Nas imediações da Farmácia encontram-se alguns estabelecimentos 

comerciais sendo no entanto, maioritariamente uma zona habitacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O horário de funcionamento da FP é de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 20h00 e sábados, 

domingos e feriados das 9h00 às 13h00, assegurando assim a prestação de cuidados de Saúde 

estabelecida por lei [1]. 

Na FP colabora uma equipa de 6 profissionais constituída por 3 farmacêuticos: Dra. Paula 

Correia, Dra. Nicole e o Dr. Tiago; dois técnicos de farmácia: Holden e Sónia e uma escriturária: 

Patrícia.  

 

2. Caracterização do Espaço 

2.1. Espaço Exterior 

A farmácia está identificada de modo profissional e bem visível, com um letreiro que possui a 

inscrição “Farmácia da Prelada” e também pelo símbolo da cruz verde indicativa de farmácia, que 

se encontra intermitente no horário de funcionamento.  

Na montra encontra-se a indicação da farmácia de serviço e também a indicação de aderência 

ao sistema de comparticipação pelo estado.  

Figura 1: Espaço exterior da Farmácia da Prelada 
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A Farmácia da Prelada encontra-se instalada ao nível do passeio permitindo fácil acesso a todos 

os utentes, cumprindo as normas das instalações gerais descritas nas Boas Práticas Farmacêuticas 

[2].  

 

2.2.   Espaço Interior 

O espaço físico interior pode ser dividido em quatro áreas principais: área de atendimento ao 

público, área de receção de encomendas e trabalho administrativo, armazém e gabinete do utente. 

A área de atendimento ao público é constituída por 4 balcões de atendimento individualizados, 

com expositores na zona posterior referentes a campanhas promocionais de saúde e produtos em 

destaque. Cada balcão está equipado com computador e respetiva impressora. 

 Na área de atendimento encontra-se também uma balança eletrónica que determina o peso, 

altura, índice de massa corporal, percentagem de gordura corporal e a pressão arterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As determinações bioquímicas, são efetuadas num balcão separado que permite uma maior 

proximidade com o utente. Este nicho está equipado com os aparelhos e tiras-teste para a 

determinação do colesterol total, triglicéridos e glicemia. 

O gabinete do utente é destinado à administração de injetáveis, preparação dos dispensadores 

semanais, consultas de nutrição ou a qualquer atendimento que requeira maior privacidade.  

Na área de receção de encomendas é feito também todo o trabalho administrativo, conferência 

de receituário, devoluções entre outras atividades. Também neste espaço são armazenados os 

medicamentos nas diferentes formas farmacêuticas. Os excedentes dos medicamentos são 

armazenados no armazém.  Neste espaço encontram-se várias estantes onde são armazenados os 

medicamentos por formas farmacêuticas atendendo à ordem alfabética. Neste espaço encontra-se 

Figura 2: Área de atendimento ao público 
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ainda o frigorífico, onde são conservados os medicamentos sujeitos a condições especiais de 

armazenamento (2-8ºC) [2]. 

 

3. Sistema Informático 

O sistema informático implementado pela FP é o SPharm® da empresa SoftReis. Permite a 

dispensa de medicamentos, realização e receção de encomendas, controlo de prazos de validade 

e devoluções, contato com fornecedores, análise de compras e vendas, organização do receituário 

entre outras valências. Deste modo, este software auxilia toda a parte de gestão financeira e de 

stocks da farmácia, além de facilitar o atendimento, uma vez que possui uma vasta base de dados 

com informação sobre interações entre fármacos, indicações terapêuticas, contraindicações e 

posologia que facilitam e enriquecem a dispensa dos medicamentos. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de aprender e trabalhar com o SPharm®, software que 

desconhecia por completo e que achei muito prático e intuitivo de utilizar. As atividades que mais 

utilizei foram a de entrada de encomendas e de atendimento ao balcão. 

 

4. Encomendas e Aprovisionamento 

4.1.   Realização de Encomendas 

As encomendas de produtos farmacêuticos podem ser feitas diretamente aos laboratórios ou 

através de fornecedores. Tendo em conta a situação económica em que vivemos, tanto a nível 

nacional como internacional, é de extrema importância que as farmácias possuam uma boa gestão 

de compras, analisando dentro das diferentes opções disponíveis, aquelas que proporcionam 

preços mais atrativos, melhores condições de bonificações, descontos e de pagamento, rapidez na 

entrega e garantia na qualidade dos produtos. Nesta perspetiva, a FP trabalha diariamente com 4 

fornecedores nomeadamente, a cooperativa Alliance Healthcare, Cooprofar, Empifarma e com 

menos frequência a OCP Portugal.  

São feitas 4 encomendas diárias (início e fim da manhã, início de tarde e fim de dia) que 

permitem a renovação diária do stock. O software SPharm® indica uma proposta de encomenda 

de acordo com o stock mínimo e máximo estabelecido para cada produto, sendo esta depois 

analisada e enviada para os fornecedores via modem. O SPharm® possui uma particularidade 

interessante pois permite aquando da análise da encomenda, verificar as saídas do produto nos 

últimos meses e também exibe os diferentes preços praticados pelos principais fornecedores da 

farmácia, permitindo deste modo assegurar uma boa gestão de stocks e compras. 

Há também a possibilidade de efetuar encomendas instantâneas, via gadget ou site, aos 

fornecedores. Este tipo de encomenda torna-se bastante útil quando o produto se encontra em falta 
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na farmácia, uma vez que, permite dizer ao utente se o produto se encontra ou não disponível e 

consequentemente, a hora de chegada do produto.  

Além das encomendas diárias e espontâneas que são feitas aos fornecedores, existem as 

encomendas diretas aos laboratórios que se destinam a produtos que são comprados em grandes 

quantidades e portanto, beneficiam de descontos. Na FP efetuam-se várias encomendas diretas, 

nomeadamente dos medicamentos genéricos.  

Existem ainda certos produtos que são diretamente encomendados aquando da visita do 

delegado à farmácia. 

O leque de fornecedores e de encomendas na FP permitem não só satisfazer rapidamente as 

necessidades dos utentes como, evitar a rutura de stocks. 

Durante estes três meses tive a oportunidade de observar as encomendas diárias e diretas e de 

realizar várias encomendas espontâneas. 

 

4.2.   Receção de Encomendas 

As encomendas chegam à FP acondicionadas em contentores apropriados, acompanhadas da 

fatura em duplicado e no caso de medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, acompanhada 

da requisição da encomenda. Primeiramente são rececionados e armazenados os produtos que 

necessitam de temperaturas especiais de conservação, nomeadamente os produtos de frio, sendo 

estes acondicionados no frigorífico (2-8ºC). 

A fatura que acompanha a encomenda em duplicado possui os seguintes dados: identificação do 

fornecedor e farmácia; número de encomenda e da fatura; data de realização da encomenda; 

quantidades encomendadas e enviadas para cada produto; preço de venda à farmácia (PVF); 

imposto sobre o valor acrescentado (IVA); preço de venda ao público (PVP); descontos e 

bonificações; número total de unidades enviadas e o valor total da encomenda. 

Os produtos são rececionados através do SPharm®, no menu “Receção de Encomendas” 

selecionando fornecedor/laboratório onde posteriormente, se procede à leitura ótica dos códigos 

de barras. Para cada produto é necessário verificar a integridade da embalagem, o prazo de 

validade, PVF, PVP, quantidade pedida e enviada e bonificações. 

O PVP dos produtos de venda livre é estabelecido de acordo com o preço de aquisição, a margem 

de comercialização e a taxa de IVA, sendo necessário proceder à sua etiquetagem. Já nos 

medicamentos sujeitos a receita médica, o PVP é determinado pelo INFARMED e apresentado 

impresso na cartonagem [3]. 

Após a conferência da encomenda é verificado se o valor total da fatura coincide com o valor 

apresentado pelo SPharm®, é introduzido o número da fatura e a data da receção. 

As faturas são arquivadas na farmácia em função do fornecedor para posterior comparação com 

o resumo de faturas, enviado pelo fornecedor, mensalmente à farmácia.  
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No primeiro mês do meu estágio curricular, uma das minhas principais tarefas foi a receção de 

encomendas, o que me possibilitou familiarizar-me com os produtos, com a sua localização e 

conhecer melhor os horários de entrega das encomendas. A receção de encomendas é uma tarefa 

de grande responsabilidade, que deve ser feita com o máximo de atenção uma vez que, influencia 

diretamente aspetos importantes como prazos de validade, preços e stocks da farmácia. 

 

4.3.   Devoluções  

As devoluções dos produtos podem ocorrer devido a várias situações como prazo de validade 

caducado, embalagem danificada, mediante circular informativa, entre outros. Desta forma, é 

elaborada uma nota de devolução onde é definido o fornecedor, os produtos a devolver, a 

quantidade e o motivo da devolução. Na FP procede-se à impressão em triplicado, sendo duas 

cópias entregues ao fornecedor juntamente com os produtos e o triplicado é arquivado na 

farmácia.  

Quando a devolução é aceite, o fornecedor envia uma nota de crédito em duplicado ou produtos 

que perfaçam o valor da devolução. No caso da devolução ser recusada, o produto retorna à 

farmácia e é considerado uma quebra, com o respetivo prejuízo. 

Durante o meu estágio curricular as principais causas de devoluções foram devido a embalagens 

danificadas, produtos mal faturados ou casos em que o produto foi pedido para um cliente 

específico, que depois não quis o produto. 

 

4.4.   Armazenamento 

Um correto armazenamento numa Farmácia é fundamental na otimização, gestão de espaço e 

tempo sendo que, devem ser respeitadas as condições de temperatura e humidade que garantam a 

conservação e estabilidade de todos os produtos.  

Na FP os produtos são organizados em gavetas seguindo a ordem alfabética e separados segundo 

a sua forma farmacêutica: medicamentos de marca; genéricos; xaropes; saquetas; ampolas; 

gotas/colírios; pomadas e cremes; injetáveis; supositórios; lancetas e tiras para diabéticos. Todos 

os medicamentos estão organizados da dosagem mais baixa para a mais alta e da embalagem mais 

pequena para a maior, sendo também aplicado o Sistema FEFO “first expired, first out”, 

garantindo que os produtos cujos prazos de validade sejam menores são dispensados primeiro [3]. 

Na FP aplicaram um sistema de semáforo nos medicamentos genéricos que classifica entre 

verde, amarelo e vermelho o laboratório que é mais conveniente para a farmácia vender. Este tipo 

de sistema é ótimo pois permite potenciar os ganhos da farmácia.  

Na área de atendimento encontram-se os medicamentos não sujeitos a receita médica com maior 

rotatividade facilitando a sua acessibilidade, como também suplementos vitamínicos, produtos 

dietéticos, de higiene oral e íntima, dermocosmética, produtos de bebé e os produtos de 
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veterinária. Na zona inferior dos balcões de atendimento encontram-se diversas gavetas com 

produtos de pequenas dimensões como pensos rápidos, ligaduras, testes de gravidez, batons e 

cremes de mãos e ainda, alguns produtos de pedicure. 

As especialidades farmacêuticas que necessitam armazenamento especial nomeadamente, 

temperaturas entre os 2-8ºC, são armazenadas no frigorífico como são exemplo as insulinas, 

alguns colírios e vacinas.  

Por fim, os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados num armário próprio, separados 

dos restantes medicamentos e afastados da área de atendimento.   

A FP dispõe de termohigrómetos para o controlo da temperatura e humidade em todas as áreas 

do espaço físico da farmácia. 

O armazenamento foi das principais tarefas realizadas durante o meu estágio curricular 

permitindo-me familiarizar-me com os produtos e os seus nomes comerciais, princípios ativos, 

dosagens e formas farmacêuticas. Penso que este tipo de tarefas é essencial para um iniciante pois 

fornece o tipo de preparação necessária para que posteriormente, o atendimento e dispensa dos 

medicamentos suceda com rapidez e confiança.  

 

4.5.   Controlo de Prazos de Validade 

Na FP mensalmente é realizado um controlo dos prazos de validade de todos os produtos da 

farmácia, de modo a garantir que estes são dispensados com as devidas condições de segurança e 

qualidade. Nesta perspetiva, são emitidas listagens do SPharm® com todos os produtos que 

expirem nos 6 meses seguintes. No caso de produtos cujo prazo termina num período igual ou 

inferior a um mês, é feita a tentativa de devolução ao fornecedor. Caso a devolução não seja aceite 

é dado como quebra. 

Relativamente às tiras e lancetas para o controlo da diabetes e os produtos de veterinária, estes 

têm de ser devolvidos 5 meses antes de expirarem, pelo que aquando da receção dos mesmos, o 

prazo de validade inserido no sistema é seis meses antes do mencionado na embalagem. 

 

4.6.   Gestão de Stock 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia deve ser garantida a gestão de stocks de modo a satisfazer 

as necessidades dos clientes [2]. 

A gestão de stocks tem tido um papel exponencial na viabilidade das farmácias no sentido de 

maximização dos resultados líquidos e redução dos prejuízos económicos. Um equilíbrio deve 

portanto, ser alcançado no sentido de favorecer uma gestão de stocks rentável, regrada e 

responsável, sem comprometer a disponibilidade dos produtos para satisfazer a procura dos 

utentes. 
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5. Dispensa de Medicamentos 

Define-se dispensação clínica de medicamentos o “serviço clínico em que o farmacêutico avalia 

o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a medicação, em condições clínicas e informa, 

de modo personalizado, o doente ou o cuidador sobre o processo de uso dos medicamentos, quer 

estes sejam industrializados ou manipulados” [5]. 

Os medicamentos dispensados são subdivididos em medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) e em medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

O ato farmacêutico mais importante desempenhado pelo farmacêutico na Farmácia Comunitária 

é a dispensa dos medicamentos, onde este deve promover o uso racional do medicamento 

salvaguardando a Saúde Pública.  

 

5.1.   Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

De acordo com o Artigo 114.º do Estatuto do Medicamento são MSRM, todos os que só podem 

ser adquiridos mediante a apresentação de uma prescrição médica válida por pelo menos uma das 

seguintes condições: possível risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente, quando 

utilizados sem vigilância médica; possível risco, direto ou indireto quando utilizados em 

frequências consideráveis para outros fins que não aqueles a que se destinam; medicamentos que 

possuam substâncias cujas reações adversas e atividade têm que ser bem conhecidas; 

medicamentos a serem administrados por via parentérica. 

 

5.1.1. A Receita Médica 

Aquando da dispensa de MSRM é fundamental proceder à validação da receita de modo a apurar 

a sua autenticidade e validade. Deste modo, devem avaliar-se um conjunto de parâmetros como: 

 Identificação do médico prescritor, nome, especialidade médica e respetiva vinheta (no 

caso das receitas manuais); 

 Identificação do utente: Nome e número de utente do Sistema Nacional de Saúde (SNS), 

regime especial de comparticipação (se aplicável) e número de beneficiário de outro 

subsistema (se aplicável); 

 Local da prescrição; 

 Identificação do medicamento: prescrição pela Denominação Comum Internacional 

(DCI), dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão das embalagens (no caso de 

não estar especificada a dimensão, é dispensada a embalagem, de menor dimensão) e 

por fim o código representativo (Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos – CNPEM). 
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 Data de prescrição: 30 dias para as receitas normais ou 6 meses para as receitas 

renováveis (constituída por 3 vias); 

 A receita não pode ter rasuras ou alterações, salvo se estiver assinada pelo médico 

prescritor [6]. 

Após a validação da receita, procede-se à sua interpretação, sendo que no caso das receitas 

informatizadas, o processo é simplificado. As receitas manuais podem eventualmente suscitar 

dúvidas resultantes da caligrafia do médico prescritor, contudo em caso de dúvida, deve-se 

confirmar sempre com os restantes colaboradores da farmácia e eventualmente, contatar o médico 

[6]. 

A prescrição é realizada por via eletrónica podendo, em situações excecionais ser realizada por 

via manual. Essas exceções são: 

a) Falência do sistema informático;  

b) Inadaptação fundamentada do prescritor;  

c) Prescrição ao domicílio;  

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. 

A prescrição é efetuada obrigatoriamente por DCI, recorrendo ao CNPEM. Este transmite a 

indicação da forma farmacêutica, dosagem e número de unidades. O CNPEM possibilita que 

através da sua introdução no sistema informático o farmacêutico tenha acesso a todos os 

medicamentos que possam ser dispensados de acordo com a prescrição. Perante uma prescrição 

por DCI recai sobre o utente a decisão de exercer o direito de opção. 

Estão enumeradas na legislação três situações em que a prescrição pode abranger a denominação 

comercial do medicamento. Estas devem ser referidas pelo médico no campo destinado à 

prescrição do medicamento e são as seguintes [6]: 

 Exceção a): Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b): Reação adversa prévia a um medicamento com a mesma substância ativa, 

mas identificado por outra denominação comercial;  

 Exceção c): Prescrição de medicamento para a continuidade de um tratamento com 

duração superior a 28 dias. 

As receitas manuais são válidas por 30 dias, para serem renováveis apenas podem ser emitidas 

por via eletrónica.  As receitas eletrónicas podem ser renováveis, contendo até 3 vias, devendo 

estar evidenciada na receita a indicação da respetiva via. São prescritos em receitas renováveis 

medicamentos que se destinam a tratamentos de longa duração. 

É permitida a prescrição de 4 embalagens por receita e um máximo de 4 medicamentos distintos. 

Cada receita apresenta um limite de duas embalagens por medicamento prescrito, à exceção dos 

medicamentos na forma unitária, para os quais é permitida a prescrição até quatro embalagens 

iguais, por receita.  
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As receitas eletrónicas têm vindo a simplificar o ato da dispensa. O registo informático inicia-

se com a introdução ótica do número da receita e do código de acesso disponível na guia de 

tratamento.  

Muitas vezes os utentes não sabem qual o laboratório do medicamento genérico que 

habitualmente compram. Assim, a FP possui de uma base de dados com fichas de cliente onde, 

através do histórico de compras do utente é possível verificar a sua medicação habitual. 

No caso de ser medicação nova, o farmacêutico tem a obrigação de comunicar ao utente a 

existência de medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo estado e qual 

o mais barato [5]. 

O regime de comparticipação é automaticamente preenchido pelo sistema, pelo que é só 

necessário confirmar se o medicamento corresponde ao prescrito, através da leitura do código de 

barras do produto. 

É necessário garantir um procedimento de qualidade que permita conciliar o aviamento da 

receita com a transmissão da informação relativa ao medicamento e tratamento, devendo esta ser 

clara e objetiva e se necessário, reforçada através da informação escrita. 

Na finalização do atendimento é impresso o recibo e o documento de faturação no verso da 

receita, que fornece a informação relativa aos medicamentos dispensados, farmácia onde foi 

aviada, número de lote, PVP dos medicamentos, valor da comparticipação, entre outros dados. 

O aviamento de receitas é uma tarefa de grande responsabilidade que deve ser efetuada com o 

máximo de atenção. Deparei-me com a existência de múltiplos organismo dos quais apenas 

contatei com alguns no entanto, informaram-me da sua existência. 

Durante o estágio deparei-me com a seguinte situação: aviei uma receita eletrónicamente sem 

erros, mas mais tarde ao rever a receita constatei que esta não continha o logotipo “República 

Portuguesa” no canto superior esquerdo. Perante este fato contatei a entidade responsável pela 

conferência do receituário, que me informou que as receitas não seriam aceites para reembolso 

do SNS. Deste modo, tive que contatar o utente, explicar o sucedido e pedir que retificasse a 

situação com novas receitas.  

 

5.1.1.1. A Receita Eletrónica sem Papel 

As receitas eletrónicas têm vindo a sofrer um processo gradual de desmaterialização no último 

ano, sendo que passou a ser de carácter obrigatório a receita eletrónica sem papel a partir de 1 de 

Abril de 2016, para todas as entidades do SNS [7]. 

O modelo eletrónico permite aviar diferentes tipologias de medicamentos na mesma receita, ou 

seja, a mesma prescrição poderá incluir fármacos comparticipados e não comparticipados pelo 

SNS. No ato da dispensa o utente poderá optar por levar apenas os medicamentos que necessita, 

sendo os restantes possíveis de aviar posteriormente desde que, a receita continue dentro da 

validade. 
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Na minha opinião, o sistema atualmente em vigor traz vantagens não só para os utentes como 

também, para as farmácias. Os utentes podem aviar apenas a medicação que têm falta, sendo que 

no caso de doentes crónicos por norma, a prescrição contém medicação para 6 meses de 

tratamento. A guia de tratamento para o utente fica na posse deste, sendo que contém um único 

papel em vez, das receitas individualizadas. Relativamente às farmácias este processo veio 

diminuir a quantidade de receituário, implicando menos trabalho de conferência e menos erros na 

dispensa dos medicamentos uma vez que, as comparticipações são assumidas automaticamente 

pelo sistema e a conferência das embalagens antes da entrega ao doente são feitas eletrónicamente, 

impedindo tanto erros na dispensa como nas comparticipações. 

Deparei-me durante o meu estágio com algumas desvantagens como, no caso dos códigos de 

acesso à prescrição serem enviados para o telemóvel dos utentes, estes não têm acesso ao prazo 

de validade da receita nem a quais medicamentos ela contém, pelo que vários utentes deixam 

caducar a prescrição por não saberem o prazo de validade. 

Além disso, a falta de informação dada aos utentes sobre esta nova forma de prescrição, faz com 

que muitos utentes venham à farmácia pensando que é a farmácia que contém a receita no 

computador. Tal fato não acontece pois a farmácia precisa dos códigos de acesso, que são 

disponibilizados ao utente via telemóvel ou através da guia de tratamento. 

Obviamente existe um processo de adaptação pelo qual os utentes passam, sendo que muitos 

utentes vêm à farmácia com dúvidas acerca deste novo tipo de prescrição médica, as quais o 

farmacêutico deve esclarecer. Maioritariamente observei um feedback positivo por parte dos 

utentes relativamente às novas receitas eletrónicas. 

 

5.2.   Medicamentos não sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM constituem um grupo de medicamentos que como o nome indica, não necessitam 

de prescrição médica, podendo ser comercializados fora das farmácias, em locais autorizados pelo 

INFARMED. São classificados como medicamentos que têm como objetivo aliviar, tratar ou 

prevenir problemas menores de saúde [8]. 

Não sendo necessária a prescrição médica, este grupo de medicamentos é muitas vezes 

associado a casos de automedicação, pelo que o farmacêutico assume um papel fundamental no 

aconselhamento farmacêutico, de modo a garantir o uso correto do medicamento, explicar a sua 

correta utilização e avaliar se o medicamento é ou não o indicado para a situação apresentada. 

Ao longo do estágio o atendimento foi o principal desafio, principalmente no que diz respeito 

aos MNSRM, pois muitas vezes a responsabilidade da escolha recai sobre o farmacêutico, de 

forma a aconselhar o melhor produto para resolver o problema de saúde em causa. É essencial 

recolher o máximo de informação possível do utente para avaliar o problema, dos sintomas à 
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duração do problema de saúde, para poder aconselhar o medicamento que melhor solucionará o 

problema, com maior segurança. 

Na FP, verifiquei que os MNSRM mais solicitados pelos utentes eram para dores de garganta, 

sinais de gripe e constipação, antidiarreicos e obstipantes, dores musculares e nas articulações.  

Enquanto estagiária a responsabilidade do aconselhamento foi sem dúvida um grande desafio, 

que me obrigou a rever conhecimentos adquiridos ao longo do curso, na expetativa de melhorar 

e aumentar os meus conhecimentos, podendo-se transmitir num aconselhamento mais seguro e 

coerente.  

 

5.3.   Medicamentos Manipulados 

Um medicamento manipulado é definido como “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Deste modo, recai 

sobre o farmacêutico a responsabilidade de garantir a qualidade de todas as matérias-primas 

utilizadas, do produto e o cumprimento das normas de higiene e segurança durante a preparação 

da formulação, respeitando as boas práticas de preparação de medicamentos manipulados [2]. 

O PVP destes medicamentos é calculado de acordo com a Portaria nº 769/2004 de 1 de julho 

[9]. O SNS comparticipa em 30% manipulados que constem na Farmacopeia Portuguesa ou no 

Formulário Galénico Nacional, segundo o Decreto-Lei nº 106/2010 de 1 de outubro [10]. 

Na FP apesar do número de preparações ser reduzido, tive a oportunidade de observar a 

preparação de uma solução de Minoxidil com e sem glicerina para a queda de cabelo, pasta de 

enxofre para o tratamento da sarna e uma solução alcoólica de iodo. Posteriormente à sua 

preparação, o manipulado é identificado com um rótulo onde a farmácia, a formulação e o preço 

são especificados. 

 

6. Comparticipação de Medicamentos 

A atual legislação agrupa a comparticipação de medicamentos em dois regimes, o regime geral 

e o regime especial. 

A comparticipação referente ao regime geral é estabelecida mediante os escalões A, B, C e D, 

em que o Estado paga a percentagem do preço do medicamento em 90%, 69%, 37% e 15%, 

respetivamente, consoante a sua classificação farmacoterapêutica.  

O regime especial abrange os pensionistas cujo rendimento total anual não ultrapasse 14 vezes 

o salário mínimo nacional e doentes com patologias estabelecidas, sendo acrescentado 5% para o 

escalão A e 15% para os restantes escalões. A presença do regime especial é indicada pela letra 

“R” na receita [11,12]. 
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Alguns medicamentos que se destinam a determinadas patologias especiais, determinadas por 

despacho, como é exemplo o Lúpus, Doença de Alzheimer, Paramiloidose, entre outros, usufruem 

também de comparticipações especiais sendo necessário vir mencionado a respetiva portaria e/ou 

despacho na receita [13]. 

Por fim, alguns medicamentos manipulados, dispositivos destinados ao autocontrolo da 

Diabetes mellitus e produtos dietéticos com caráter terapêutico estão sujeitos a comparticipações 

especiais. 

Existem outras entidades além do SNS que comparticipam os medicamentos sendo que, os 

utentes podem usufruir de mais de uma comparticipação através de um modelo de 

complementariedade entre um sistema e um subsistema. Durante o meu estágio as entidades com 

que tive contato foram o Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários 

(SAMS); SAMS Quadros (Serviços de Assistência Médico-Sociais do Sindicato Nacional dos 

Quadros e Técnicos Bancários), EDP-Medicina Apoiada, S. A. (SAVIDA) e Multicare. 

Perante estas situações, é obrigatório a fotocópia da receita e do cartão de beneficiário do 

organismo complementar, em que a receita original é enviada para o organismo primário e a 

fotocópia da receita é enviada ao organismo complementar [11,12]. 

No caso das receitas eletrónicas sem papel, é impresso um talão o qual deve ser assinado pelo 

utente e escrito o número de beneficiário do organismo complementar. Posteriormente, é enviado 

o talão comprovativo da compra ao organismo complementar, para posterior reembolso. 

 

7. Legislação Especial 

7.1.   Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são produtos que podem originar toxicomania 

e dependência, devido às suas propriedades farmacológicas de ação central como depressores, 

estimulantes ou narcóticos. Deste modo, possuem um controlo acrescido face aos restantes 

medicamentos. A sua venda, fiscalização e penalização está devidamente discriminada pela 

legislação sendo que, as farmácias são supervisionadas e fiscalizadas pelo INFARMED [14]. 

Deste modo, a dispensa deste tipo de medicamentos procede-se de modo ligeiramente distinto 

ao estabelecido para os restantes MSRM. Os psicotrópicos apresentam um limite máximo de 2 

embalagens iguais por medicamento e não podem ser prescritos juntamente com outros 

medicamentos [15]. 

Aquando da dispensa destes medicamentos é necessário o preenchimento de um conjunto de 

dados no SPharm®: nome e morada do utente, nome do médico prescritor. No caso do adquirente 

não ser o próprio doente, é obrigatório que tenha idade igual ou superior a 18 anos, não apresente 
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défice cognitivo e é também necessário recolher os seus dados como nome, morada, número de 

identificação e número da receita.  

Ao finalizar a venda é efetuada uma cópia frente e verso da receita médica e arquivada.  

Mensalmente as farmácias devem enviar ao INFARMED, o registo de entradas de psicotrópicos 

e das receitas aviadas. Anualmente é necessário enviar o balanço das entradas e saídas [16]. 

 

7.2.   Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus 

Em 1998 entrou em vigor, o programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus, 

no sentido de controlar a elevada morbilidade e mortalidade causada por esta patologia crónica.  

As Farmácias sendo dos estabelecimentos mais facilmente acessíveis ao Sistema de Saúde, 

colaboram no âmbito do programa na dispensa dos dispositivos para a monitorização e tratamento 

da Diabetes Mellitus, de forma a tornar o acesso aos utentes mais abrangente e harmonizado. 

Regulada pela Portaria nº364/2010, de 23 de Junho que define, o PVP máximo das tiras-teste para 

a determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria e das agulhas, seringas e lancetas destinadas a 

doentes com diabetes [17]. 

A comparticipação do Estado para os produtos incluídos neste programa abrange 85% do PVP 

das tiras-teste, 100% do PVP para as agulhas, seringas e lancetas e 90% do PVP de antidiabéticos 

orais dos utentes do SNS e outros subsistemas [17, 18]. 

 

8. Outros Produtos Farmacêuticos 

A Farmácia Comunitária pode além dos MSRM e MNSRM já mencionados, dispensar outros 

produtos de saúde, como produtos de dermocosmética, medicamentos de uso veterinário, 

medicamentos homeopáticos, suplementos alimentares, dispositivos médicos, produtos de 

higiene corporal e produtos dietéticos e de emagrecimento. Nem todos estes grupos de produtos 

possuem expressão na FP, pelo que farei referência apenas aqueles que julgo serem mais 

significativos. 

 

8.1.   Medicamentos de uso veterinário 

Segundo a legislação definem-se como “todo o medicamento destinado aos animais” [19]. A FP 

possui um linear dedicado a produtos e medicamentos de uso veterinário separado dos restantes 

produtos de uso humano. A comercialização de medicamentos de uso veterinário centra-se 

essencialmente na venda de desparasitantes externos ou internos para animais de estimação. No 

sentido de promotor da saúde pública, nestes atendimentos o farmacêutico deve prestar 

aconselhamento acerca da utilização destes produtos, alertar para as doenças transmissíveis ao ser 
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humano, medidas profiláticas assim como, referir a importância da desparasitação periódica do 

animal. 

 

8.2.   Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Define-se como Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal “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 aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores 

corporais” [20]. 

As principais marcas de produtos cosméticos comercializados na FP são, a Avène®, Lierac®, 

Phyto®, Roc®, Uriage® e Klorane®. 

Cada vez mais as pessoas demonstram uma preocupação crescente com a sua aparência e saúde 

dermatológica, pelo que procuram na farmácia produtos de qualidade associados a um 

atendimento personalizado.  

Durante o aconselhamento de um produto cosmético, é importante perceber qual a finalidade do 

tratamento e se é a primeira vez que o utente o vai realizar. Desta forma, permite ao farmacêutico 

selecionar uma gama de produtos e apresentá-lo ao cliente de modo a satisfazer as suas 

necessidades. O fornecimento de amostras dos produtos pelos laboratórios é uma vantagem pois 

permite o cliente experimentar o produto antes de se comprometer com a compra. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de aconselhar produtos da Lierac®, avaliando quais 

dos produtos era mais aconselhado para o tipo de pele e objetivo da cliente. 

 

8.3.   Produtos dietéticos e de Emagrecimento 

A FP disponibiliza um serviço personalizado de aconselhamento dietético, através de consultas 

quinzenais, e possui um linear destinado a estes produtos que vão de encontro às necessidades 

específicas de cada utente. 

O conhecimento destes produtos é essencial para poder informar os utentes das suas 

caraterísticas e benefícios. 

 

8.4.   Dispositivos Médicos 

Definem-se como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizados isoladamente ou em combinação com fins de diagnóstico ou terapêutico, cujo principal 

efeito pretendido no organismo não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, distinguindo-se dos medicamentos [21]. 
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A FP dispõe de um vasto leque de dispositivos médicos sendo os mais procurados testes de 

gravidez, material de penso como ligaduras, compressas e pensos. 

 

9. Processamento de Receituário e Faturação 

Durante a dispensa de MSRM, o farmacêutico deve garantir que a receita se encontra em 

conformidade para que posteriormente, a farmácia seja reembolsada no valor da comparticipação 

dos medicamentos. Na FP, para evitar situações que levam à devolução de receituário, todas as 

receitas são conferidas em triplicado. 

O aparecimento das receitas eletrónicas veio simplificar o processo de conferência e faturação 

ao agrupar o receituário em 4 tipos de lotes: o 99 que inclui as receitas sem erros de faturação, o 

98 que inclui as receitas registadas com erros, o 97 que inclui as receitas eletrónicas sem papel e 

sem erros e o 96 que inclui as receitas eletrónicas sem papel com erros. As receitas não faturadas 

eletronicamente, não são incluídas nestes lotes e são separadas em lotes de acordo com o 

organismo a que pertencem. É atribuída a cada receita a identificação do lote a que pertence, 

número e série, sendo as receitas agrupadas em lotes de 30, sequenciadas de 1 a 30 dentro do 

organismo e do lote pertencentes.  

Após cada lote estar organizado procede-se à emissão do verbete de identificação de lote que 

representa o resumo das 30 receitas desse lote, onde constam informações como o valor pago 

pelos utentes e o valor referente à comparticipação do organismo. 

No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes e emite-se a relação-resumo de lotes 

correspondente a cada entidade comparticipadora, que contém informação sobre todos os lotes e 

regimes que lhe pertencem, sendo emitida em quadriplicado, carimbada e assinada. 

Além da relação-resumo de lotes, é também impressa em quadriplicado a fatura mensal de 

medicamentos, onde constam os totais faturados para os regimes de comparticipação de cada 

entidade. Por fim, o receituário é enviado para as autoridades competentes para que a farmácia 

seja reembolsada no valor referente à comparticipação dos medicamentos. Caso se verifique 

irregularidades nas receitas, estas são devolvidas à farmácia com o respetivo motivo da devolução. 

Posteriormente procede-se à sua correção e são novamente faturadas, quando possível [22]. 

Em resumo, o ato da dispensa, conferência e faturação do receituário estão interligados sendo 

na etapa da dispensa que se pode prevenir o aparecimento de erros. Verifiquei que o número de 

receitas devolvidas na FP é pouco significativo. 

 

10. Cuidados e Serviços de Saúde 

O Farmacêutico como agente promotor de saúde pública, está habilitado a prestar outros 

cuidados de saúde, nomeadamente, a avaliação de parâmetros bioquímicos. 
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A determinação destes parâmetros bioquímicos permitem ao farmacêutico contribuir para a 

educação do utente, uma vez que é uma oportunidade para evidenciar a importância de adotar um 

estilo de vida saudável. Na FP tive a oportunidade de realizar alguns testes bioquímicos como a 

determinação do colesterol total, glicemia e triglicéridos. 

Na FP disponibilizam-se outros serviços como a administração de injetáveis, consultas de 

nutrição e a elaboração de dispensadores semanais. 

 

10.1. Pressão Arterial 

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte mundialmente. Dentro das doenças 

cardiovasculares encontra-se a hipertensão arterial, caracterizada por ser um fator de risco para 

desenvolver patologias graves como enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

insuficiência cardíaca, entre outras. Por conseguinte, a monitorização de doentes hipertensos é de 

extrema importância uma vez que, permite analisar a evolução clínica do utente e também fazer 

o controlo em doentes que apresentam fatores de risco [23].  

Na zona de atendimento da FP está presente uma balança digital que permite também a 

determinação da pressão arterial porém, de modo a assegurar a correta utilização do equipamento 

é feito o acompanhamento do utente durante a medição. No período do meu estágio tive a 

oportunidade de medir a pressão arterial a vários utentes, sendo que a grande maioria apresentava 

valores dentro do recomendado. No entanto, em alguns casos, verifiquei que utentes já medicados 

apresentavam valores acima dos recomendados. Nestes casos, questionei se tinham feito a toma 

da medicação correta e à hora habitual ou se tinham alterado alguma fator na rotina, que pudesse 

despoletar aqueles valores. Desempenhei sempre uma abordagem focada no aconselhamento de 

um estilo de vida e alimentação saudável. 

Durante o estágio surgiu uma situação de um utente que apresentava valores de pressão arterial 

extremamente elevados. A pressão arterial sistólica era de 196 mmHg e a pressão arterial 

diastólica de 108 mmHg. Perante esta situação, perguntei ao utente se tinha passado por algum 

episódio fora do normal ao que me respondeu que não, que apenas se sentia um pouco tonto. 

Aconselhei repousar um pouco para efetuar nova medição. No compasso de espera, informei os 

meus colegas da farmácia. Após 5 minutos de repouso efetuou-se nova medição da pressão arterial 

que se verificou manter-se nos mesmos valores. Perante esta situação, chamou-se o INEM para 

que uma análise mais detalhada do estado de saúde do senhor fosse efetuada. 

 O farmacêutico tem que estar preparado a reagir perante situações de urgência procedendo à 

toma de decisões de forma racional e rápida. 
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10.2. Glicemia Capilar 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica caracterizada por níveis elevados de glucose no 

sangue, como resultado da insuficiência ou resistência à produção de insulina.  

A determinação da glicemia capilar é um procedimento rápido e simples que deve ser realizado 

em jejum ou duas horas após a última refeição. Esta determinação é não só importante no controlo 

desta patologia crónica como também na identificação de possíveis diabéticos. 

Durante o meu estágio na FP, realizei alguns testes de glicemia capilar. Reparei que a maioria 

dos casos eram de pessoas que já eram diabéticas e faziam um controlo regular da glicemia. 

 

Caso de Estudo  

O utente foi à farmácia para fazer o controlo da glicemia capilar. Perguntei se estava em jejum 

ao qual me respondeu afirmativamente. Os resultados da medição deram superiores ao valores 

recomendados para a glicemia capilar em jejum, 115 mg/dL (<110 mg/dL). Neste caso, a utente 

já parecia encontrar-se na fase pré-diabética no entanto, mais exames seriam necessários para 

confirmar este fato. Perante estes resultados, informei a utente que os valores encontravam-se 

acima do que seria esperado e que apesar de o teste não ser diagnóstico da doença não devia 

descurar os resultados pelo que, indiquei fazer a repetição da medição e marcar uma consulta 

médica.   

 

10.3. Colesterol Total 

O colesterol elevado associado a outros fatores de risco como a hipertensão, Diabetes Mellitus, 

sedentarismo, tabagismo ou obesidade aumentam a predisposição do indivíduo vir a desenvolver 

uma patologia cardiovascular. A hipercolesterolémia é muito frequente, sendo na maioria dos 

casos consequência de erros alimentares ou falta de exercício físico. 

As determinações para serem o mais fidedignas devem ser realizadas de manhã em jejum. 

Perante casos de colesterol elevado, devem ser feitas considerações sobre um estilo de vida 

saudável e se necessário encaminhar o utente a uma consulta médica. 

 

11. O Papel do Farmacêutico na Farmácia Comunitária 

As Farmácias devido à sua acessibilidade, são muitas vezes o primeiro estabelecimento a quem 

os utentes recorrem quando possuem algum problema de saúde. Os farmacêuticos são vistos como 

professionais de confiança que promovem a educação sanitária e a saúde pública, através da 

transmissão de informação aos utentes, para o uso correto do medicamento.  

Durante a dispensa de um medicamento, o farmacêutico deve assegurar que a informação é 

transmitida de forma clara e simples. É fundamental garantir que o utente compreendeu a 
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informação transmitida e irá seguir o esquema terapêutico corretamente, reforçando através da 

comunicação escrita se necessário. Além do mais, o farmacêutico deve prestar esclarecimentos 

sobre a duração do tratamento, possíveis contraindicações, efeitos adversos ou interações 

medicamentosas, bem como medidas não farmacológicas.   

Outra vertente muito importante desempenhada pelo farmacêutico é o controlo da 

automedicação. A automedicação é uma forma de tratamento de patologias menores e passa pela 

utilização de MNSRM. O papel do farmacêutico neste campo é fundamental, para assegurar que 

o medicamento é utilizado corretamente pois na maioria dos casos os utentes desconhecem os 

possíveis riscos associados à sua utilização.  

Desta forma, nestes atendimentos o farmacêutico deve tentar adquirir o máximo de informação 

possível do utente, de modo a recomendar o medicamento mais adequado ao estado 

fisiopatológico.   

No meu período de estágio, deparei-me com algumas situações onde a intervenção do 

farmacêutico foi fundamental, para promover o correto uso do medicamento. 

 

Caso Clínico 

Uma senhora surgiu na Farmácia com queixas de dores de garganta e pretendia “uma caixa com 

3 comprimidos”. 

Questionei quando tinham começado as dores de garganta, respondeu-me 2 dias antes. 

Recomendei à utente, a toma de um anti-inflamatório, o flurbiprofeno, de 6h em 6h e recomendei 

igualmente um antissético à base de clorhexidina, para desinfetar a garganta. 

Expliquei à utente, que a maioria das infeções da garganta resultam de infeções virais e como 

tal o antibiótico não iria resultar, dado que a sua ação é antibacteriana. 

Como medidas não farmacológicas recomendei a ingestão de 1,5 L de água por dia, evitar fumar 

e locais com fumo e a ingestão de bebidas quentes.  

A utente ao surgir na farmácia pretendia o antibiótico, a azitromicina® 500mg, possivelmente 

por sugestão de alguém. Contudo, compete ao farmacêutico gerir este tipo de situações críticas, 

como a dispensa de antibióticos e explicar que não é adequado e caso o fosse, encaminhar ao 

médico.  

Ao longo do estágio, apercebi-me que há uma tendência para o abuso de antibióticos, porque 

“tomaram uma vez e resolveu”, omitindo que tinha sido prescrito pelo médico. Contudo cabe aos 

farmacêuticos saber gerir este tipo de situações, nem sempre simples, apresentando alternativas 

ou encaminhando ao médico. Alertando que não se deve tomar antibióticos indiscriminadamente, 

dado que induzem resistências bacterianas, e só devem ser dispensados mediante receita médica. 
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12. ValorMed 

A ValorMed é uma organização sem fins lucrativos que, desde 1999, iniciou a gestão de 

embalagens vazias e medicamentos inutilizáveis. Frequentemente são deixados na farmácia 

contentores de cartão onde são colocados todo o tipo de material de uso farmacêutico à exceção 

de resíduos contendo fluidos biológicos, como seringas. Quando cheios, são pesados e selados 

sendo enviados à ValorMed [24]. 

13. Formações 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação na Associação de Farmácias 

Portuguesas (AFP) acerca de contraceção de emergência - EllaOne®. As formações são essenciais 

para que o farmacêutico reavive conhecimentos e se mantenha a par de novas moléculas, produtos 

e formulações que entram constantemente no mercado. 

Pessoalmente achei a formação bastante interessante e útil, permitiu-me reavivar conhecimentos 

adquiridos na faculdade e mais importante, aprender como interagir com o utente que se apresenta 

nestas situações e saber aconselhá-lo da melhor maneira possível. 

 

14. Atividades desenvolvidas na Farmácia 

O meu estágio curricular na FP iniciou-se no dia 16 de Maio. O primeiro dia foi 

maioritariamente de introdução à farmácia, com o conhecimento das instalações e colaboradores. 

Foi-me facultado um manual de boas práticas de farmácia, para melhor me inteirar de todas as 

regras de funcionamento.  

O primeiro mês baseou-se maioritariamente em trabalho de armazenamento, entrada de 

encomendas, arrumação de medicamentos, reposição de stocks, preparação de dispensadores 

semanais, preparação de xaropes e acompanhamento na medição da pressão arterial. O primeiro 

mês foi de extrema importância pois é esta fase que permite a familiarização com os 

medicamentos, dosagens, cores das embalagens, locais de armazenamento para que, na fase 

seguinte o atendimento decorra de maneira mais fluida e exata. Também nesta fase, apercebi-me 

da importância que o trabalho de backoffice possui e como este se reflete depois na parte do 

atendimento. 

No fim do mês de Maio foi efetuado um rasteio cardiovascular na FP onde foram medidos 

parâmetros bioquímicos (colesterol e triglicéridos), o peso e massa de gordura.  

Aproveitando o rastreio elaborei um panfleto alusivo às Doenças Cardiovasculares, o qual 

pretendia alertar para a sua existência, riscos e como adotar medidas não farmacológicas para 

prevenir estas patologias. Esta ação teve um impacto satisfatório, uma vez que penso ter captado 

a atenção das pessoas para o tema e para as medidas não farmacológicas a tomar.  
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 Na segunda quinzena de Junho iniciei o atendimento ao balcão, primeiro na procura dos 

medicamentos nos seus locais de armazenamento e depois como observadora dos procedimentos 

de dispensa de medicamentos e do aconselhamento farmacêutico. Esta fase de observação 

permitiu-me ganhar a destreza, confiança e autonomia necessárias para enfrentar o atendimento, 

sem acompanhamento. 

No dia 15 de Julho iniciei o meu projeto relativo à avaliação do grau de satisfação dos utentes 

com os serviços da farmácia, o qual foi desenvolvido pela atribuição de inquéritos aos utentes.  

No sentido de promover um dos serviços disponibilizados pela farmácia, realizei um panfleto 

alusivo aos Dispensadores Semanais. 

No início do mês de Agosto iniciei o meu outro projeto sobre Fármacos Fotossensibilizantes, 

no qual desenvolvi panfletos para alertar os utentes desta realidade, que poucos têm 

conhecimento. 

 De modo a aprofundar o tema elaborei um poster para os colaboradores da farmácia onde 

aprofundava aspetos teóricos e práticos acerca dos Fármacos Fotossensibilizantes. Além disso, 

sugeri a introdução no software SPharm® de “pop-ups” que surgem aquando da dispensa de um 

destes fármacos fotossensibilizantes para que, o profissional possa informar o utente da sua 

existência e como se deve proteger para que estas reações não sucedam. 

 Todas as atividades desenvolvidas por mim durante estes três meses, encontram-se resumidas 

no Anexo 1. 
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Parte II – Temas desenvolvidos durante o estágio 
 

Fármacos Fotossensibilizantes 
 

1. Escolha do Tema 

A escolha do tema surgiu pelo interesse pessoal de obter mais informação, sobre o conceito da 

fotossensibilidade induzida por fármacos. Enquanto futura profissional, o conhecimento que tinha 

sobre o tema era diminuto e senti que para o público em geral, é um tema que é desconhecido e 

pouco publicitado. Porém é um tema de extrema importância e que deve ser divulgado pelo 

farmacêutico, para que os utentes tenham conhecimento e possam tomar as devidas precauções.  

Aliado ao interesse em desenvolver o tema, esteve também a altura do ano em que realizei o 

estágio, que foi propícia ao aconselhamento dos utentes acerca dos cuidados a ter com o sol. 

Nesta perspetiva, realizei um folheto informativo (Anexo 2), que teve como objetivo informar 

os utentes sobre a existência das reações de fotossensibilidade, explicar quais os fármacos que 

estão envolvidos, quais os sinais e sintomas caraterísticos e ainda divulgar algumas medidas de 

prevenção e de tratamento para alívio dos sintomas.  

Realizei também um poster (Anexo 3), para os colaboradores da farmácia aprofundando alguns 

aspetos científicos, medidas de tratamento e aconselhamento farmacêutico com o objetivo de 

fornecer material de consulta perante a suspeita de reações de fotossensibilidade. Adicionalmente, 

sugeri a criação no sistema informático de “pop-ups” na ficha de produto dos fármacos que são 

conhecidos por induzirem reações de fotossensibilidade, para que, perante a dispensa do 

medicamento o farmacêutico possa alertar o utente sobre a patologia e quais as medidas 

preventivas a tomar.   

 

2. Introdução 

Várias doenças são direta ou indiretamente provocadas/exacerbadas pelos raios ultravioleta 

(UV). Reações agudas como é o caso das queimaduras solares, são induzidas por um excesso de 

radiação UV e devem ser diferenciadas de reações anormais à luz solar. Uma exposição contínua 

aos raios UV envelhecem prematuramente a pele e podem desencadear reações mais severas, 

como o cancro da pele [25]. 

Os raios ultravioleta de comprimento de onda médio (UVB) penetram essencialmente ao nível 

da epiderme e são responsáveis pela maioria das reações cutâneas. Já os raios ultravioleta de alto 

comprimento de onda (UVA), penetram a pele em maior profundidade atingindo a epiderme e a 

derme. Consequentemente, os raios UVA provocam alterações na estrutura e na matriz proteica 

induzindo o fotoenvelhecimento da pele e potenciando o aparecimento de reações cutâneas 
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anormais. Os agentes fotossensibilizantes absorvem na maioria radiação UVA pelo que, este tipo 

de radiação é o principal responsável pelas reações de fotossensibilidade induzida por fármacos 

[25]. 

 

3. Fotodermatoses 

Define-se como fotodermatoses, patologias que são causadas ou exacerbadas pela exposição à 

luz solar. Aliada às fotodermatoses está o conceito de fotossensibilidade, em que há uma reação 

anormal da pele à exposição solar. A fotossensibilidade manifesta-se mais frequentemente nos 

adultos e idosos uma vez que, estes encontram-se mais expostos aos agentes fotossensibilizantes 

[25,26]. 

As fotodermatoses podem ser classificadas em cinco grandes grupos: fotodermatoses idiopáticas, 

onde o agente fotossensibilizante não é conhecido; secundárias a agentes exógenos; secundárias 

a agentes endógenos; dermatoses fotoexacerbadas e por fim, genodermatoses. Na Tabela 1, estão 

enumerados alguns exemplos de cada um dos tipos de fotodermatoses [26,27].  

 

Tabela 1: Classificação das fotodermatoses. Adaptado das referências [26,27]. 

Idiopáticas 
Secundárias a 

agentes exógenos 

Secundárias a 

agentes endógenos 

Dermatoses 

fotoexacerbadas 
Genodermatoses 

Urticária Solar Fototoxicidade Porfirias cutâneas 
Lúpus 

eritematoso 

Xeroderma 

pigmentoso 

Prurigo actínico Fotoalergia  Psoríase Síndrome de Bloom 

Erupção polimorfa 

solar 
  Dermatomiosite 

Síndrome de 

Cokayne 

Hidroa vaciniforme   Eczema Atópico Herpes Simples 

 

3.1. Fotodermatoses por agentes exógenos 

A exposição aos raios UV ou à luz visível pode induzir alterações em agentes tópicos ou 

sistémicos, originando potentes agentes fotossensibilizantes. As fotodermatoses induzidas por 

agentes exógenos, podem desencadear reações do tipo irritante - reações fototóxicas, ou reações 

do tipo alérgico - reações fotoalérgicas [28].  

Uma vez que as reações fototóxicas e fotoalérgicas possuem várias caraterísticas clínicas e 

histológicas semelhantes pode por vezes, ser difícil proceder à sua distinção. Além do mais, são 

várias as substâncias que são capazes de induzir ambos os tipos de reações, dificultando ainda 

mais essa distinção. No entanto, apesar das semelhanças, é possível distinguir os dois tipos de 

reações tendo em conta, alguns fatores: incidência, quantidade da substância necessária para 
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produzir a reação, tempo de aparecimento dos sintomas após exposição ao agente 

fotossensibilizante e à radiação solar, caraterísticas clínicas e histológicas. Algumas das 

caraterísticas que diferenciam as reações fototóxicas das reações fotoalérgicas são apresentadas 

na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Caraterísticas das reações fototóxicas e fotoalérgicas. Adaptado das referências [28,29]. 

 Fototoxicidade Fotoalergia 

Incidência Relativa Elevada Baixa 

Reação dose-dependente Sim Não 

Resposta Imunológica Não Sim 

Concentração agente fotossensibilizante 

para desencadear reação 
Elevada Baixa 

Radiação UV necessária para 

desencadear reação 
Elevada Baixa 

Caraterísticas Clínicas 
Eritema semelhante a 

queimadura solar grave 

Assemelha-se a dermatite 

atópica 

Distribuição Confinado às áreas expostas 
Pode estender-se pelo 

corpo inteiro 

Tempo de instalação Minutos a horas Horas a dias 

Alteração da pigmentação da pele Frequente Rara 

 

 

3.1.1. Fototoxicidade 

Fototoxicidade é uma forma de fotossensibilidade não dependente de 

mecanismos imunológicos. Estas reações são dependentes da dose e 

ocorrem em qualquer indivíduo que se exponha ao agente 

fotossensibilizante e à radiação UV, em quantidade suficiente. A dose 

necessária para desencadear uma reação fototóxica varia de indivíduo 

para indivíduo [30,31].  

O alvo celular depende das caraterísticas físico-químicas do agente fotossensibilizante e da 

forma de exposição. Agentes fotossensibilizantes tópicos causam lesões sobretudo ao nível dos 

queratinócitos, uma vez que, há uma maior concentração do agente na epiderme. Por outro lado, 

um agente sistémico provoca maior agressão ao nível da derme, de modo que, os mastócitos e as 

células endoteliais são os principais afetados [31]. 

Sendo reações dependentes da exposição solar, nas reações fototóxicas os locais mais 

frequentemente envolvidos são as áreas que sofrem maior exposição como a face, pescoço, região 

Figura 3: Reação fototóxica. 
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torácica superior delineando o decote, parte anterior dos braços e costas das mãos. É raro que os 

sintomas se propaguem para zonas não expostas à radiação solar. 

Clinicamente, uma reação fototóxica assemelha-se a queimaduras solares exacerbadas. Os 

sintomas mais frequentes são: eritema, edema, prurido, vesículas e em casos mais graves o 

aparecimento de pápulas. Os sintomas começam por se manifestar minutos a horas após a 

exposição solar [25,32]. Manifestações menos comuns da fototoxicidade são a pseudoporfiria e a 

fotoonicolise. A pseudoporfiria apresenta-se como um espessamento e fragilidade cutâneas com 

vesículas essencialmente no dorso das mãos e antebraços. Já a fotoonicolise caracteriza-se pela 

separação da unha distal do leito ungueal. O aparecimento destas duas condições auxilia a 

diferenciação de uma reação fototóxica de uma queimadura solar comum [31,33]. 

Os sintomas atingem o pico de intensidade passado 24 a 48 horas da exposição inicial. Após 48 

a 96 horas ocorre uma melhoria dos sintomas, sendo que, a cicatrização conduz ao aumento da 

hiperpigmentação. A hiperpigmentação das áreas afetadas é geralmente uma sequela comum 

deste tipo de reações, podendo persistir alguns meses após a reação de fotossensibilidade [28,30]. 

 

3.1.2. Fotoalergia 

A Fotoalergia é uma fotodermatose induzida por agentes 

exógenos cuja resposta é mediada pelo sistema imunitário, 

através de uma resposta de hipersensibilidade mediada por 

células do tipo IV. 

 Para que ocorra uma reação fotoalérgica o indivíduo deverá ser 

previamente exposto ao agente fotossensibilizante e à radiação 

UV pelo que, este tipo de reações são mais raras que as reações 

fototóxicas. O comprimento de onda da radiação solar é um fator importante uma vez que, na 

maioria dos casos são os raios UVA que estão envolvidos [29,31]. 

Clinicamente, uma reação fotoalérgica assemelha-se a uma dermatite de contato com 

predominância da reação eczematosa. Os sintomas mais comuns são o prurido, eritema, pápulas, 

vesículas e menos frequentemente apresenta-se a descamação e espessamento da pele. Nas 

reações fotoalérgicas não ocorre o fenómeno de hiperpigmentação. 

 O início dos sintomas é normalmente, mais demorado que as reações fototóxicas, aparecendo 

24 horas ou mais tempo, após a exposição.   

A reação é geralmente confinada às áreas expostas, porém, situações repetidas de contato com 

o agente fotossensibilizante e com os raios solares, pode agravar a fotodermatose que progride 

para outras áreas do corpo, desenvolvendo-se uma dermatite crónica. Na maioria dos casos, a 

descontinuação do agente fotossensibilizante atenua os sintomas porém, estes podem persistir por 

algum tempo, mesmo após a descontinuação do agente causador [28,30,33]. 

Figura 4: Reação fotoalérgica. 
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3.2. Agentes Fotossensibilizantes 

Designam-se por componentes químicos fotoativos, endógenos ou exógenos, que induzem uma 

reação de fotossensibilidade. Os primeiros, endógenos, são constituintes naturais da pele como 

lípidos ou proteínas. Os agentes exógenos estão presentes em produtos com fim terapêutico, 

cosméticos ou até em produtos para fins industriais [30,31]. 

As reações de fotossensibilidade resultam de um efeito adverso destes produtos, que podem ser 

induzidas por via oral, tópica ou injetável, dependendo do modo de administração do agente 

fotossensibilizante. Na maioria dos casos, a fototoxicidade é o mecanismo envolvido porém, 

alguns agentes são capazes de provocar reações fotoalérgicas e outros, atuam por ambos os 

mecanismos.  

Produtos de uso diário como sabonetes, perfumes, desodorizantes, loções, edulcorantes e certos 

alimentos possuem substâncias que podem atuar como agentes fotossensibilizantes.  

Muitos dos medicamentos vulgarmente utilizados estão associados a reações de 

fotossensibilidade no entanto, a frequência com que estas reações acontecem é bastante variável 

na população humana.  

Algumas das classes que estão mais frequentemente associadas a reações de fotossensibilidade 

são antibióticos, anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), diuréticos, antidiabéticos, 

antidislipidémicos, antidepressivos e antipsicóticos, anti-histamínicos, entre outros.  

Grande parte dos fármacos fotossensibilizantes apresentam estruturas químicas com 

configuração planar, tricíclica ou policíclica e apresentam baixa massa molecular. Ligações 

duplas insaturadas, substituintes de cloro e grupos -sulfa são também muito caraterísticos destes 

agentes uma vez que, propiciam reações de oxidação-redução. A estrutura química destas 

moléculas determina o seu espetro de absorção e consequentemente, o tipo de radiação que 

absorve sendo que, maioritariamente estão envolvidos os raios UVA [30,34,35]. 

 

3.2.1. Reações de fotossensibilidade induzida por agentes tópicos 

A grande maioria das reações de fotossensibilidade induzida por agentes tópicos são mediadas 

por um mecanismo fotoalérgico, embora alguns agentes administrados topicamente possam 

induzir reações fototóxicas. O principal grupo terapêutico envolvido nestas reações são os AINEs. 

Na Tabela 3, estão evidenciados algumas das substâncias que aplicadas topicamente induzem 

reações de fotossensibilidade.  
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Tabela 3: Agentes tópicos responsáveis por reações fototóxicas e fotoalérgicas. 

 Adaptado das referências [29,31,35,39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Reações de fotossensibilidade induzida por agentes sistémicos 

As reações de fotossensibilidade induzida por agentes administrados por via sistémica, são na 

sua maioria provocadas por um mecanismo de fototoxicidade. Vários grupos terapêuticos de uso 

frequente têm sido associados ao desenvolvimento destas reações, como são exemplo 

antibióticos, antifúngicos, diuréticos, AINEs, entre outros. Na Tabela 4, estão evidenciados 

algumas das substâncias que aplicadas sistemicamente induzem reações de fotossensibilidade. 

 

Tabela 4: Agentes sistémicos responsáveis por reações fototóxicas e fotoalérgicas.  

Adaptado das referências [29,31,35,36]. 

Grupo Terapêutico Fototoxicidade Fotoalergia 

AINEs Cetoprofeno 

Piroxicam 

Cetoprofeno 

Meloxicam 

Antibióticos Eritromicina 
Clorexidina 

Sulfanilamida 

Outros 
Hidrocortisona Hidrocortisona 

Benzocaína Aciclovir 

Grupo Terapêutico Fototoxicidade Fotoalergia 

Antibióticos 

 

Ciprofloxacina 
Cloranfenicol 

Levofloxacina 

Doxiciclina 
Isoniazida 

Tetraciclina 

Antifúngicos 

Itraconazol Itraconazol 

Voriconazol Terbinafina 

Griseofulvina - 

Diuréticos 
Furosemida 

Hidroclorotiazida 
Hidroclorotiazida 

AINEs 

Cetoprofeno 

Celecoxibe 
Naproxeno 

Ibuprofeno 

Benzofenona 
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3.2.3. Mecanismo de Ação 

Os cromóforos presentes nos agentes fotossensibilizantes absorvem a energia da radiação UV, 

em forma de fotões, provocando a excitação da molécula. No estado excitado de energia, as 

moléculas fotossensibilizantes passam por várias reações fotoquímicas envolvendo outras 

moléculas da derme ou da epiderme. Dependendo do mecanismo patofisiológico das reações 

desenvolvidas nos tecidos, as reações de fotossensibilidade induzida por fármacos é distinguida 

entre reações fototóxicas ou fotoalérgicas. 

Nas reações fototóxicas o agente fotoativo provoca danos celulares diretos sendo que, 

geralmente mais do que um mecanismo está envolvido. No estado de energia excitado as 

moléculas fotoativas tendem a retornar ao seu estado basal de energia, transferindo a restante para 

as moléculas ao seu redor. Consequentemente, podem-se originar radicais livres ou singuletos de 

oxigénio que por sua vez, por uma série de reações de oxidação-redução originam espécies 

reativas de oxigénio (ROS). Como consequência vários componentes celulares são danificados 

através da peroxidação lipídica, danificação de ácidos nucleicos e proteínas [32,34,35,37]. 

Antimaláricos 

Cloroquina Cloroquina 

Quinidina Quinidina 

Quinina Quinina 

Antidiabéticos 
Gliclazida Gliclazida 

Glimepirida Glimepirida 

Antidislipidémicos 

Sinvastatina 

- Atorvastatina 

Fenofibrato 

Anti-histamínicos 

Prometazina Prometazina 

Hidroxizina Difenidramina 

- Ranitidina 

Antipsicóticos 
Risperidona 

Clorpromazina 
Clorpromazina 

Antidepressivos 

Sertralina 

- 
Venlafaxina 

Imipramina 

Amitriptilina 

Ansiolíticos e Hipnóticos 

Diazepam 

- Oxazepam 

Zolpidem 

Outros 
Amiodarona 

Amantadina 
Isotretinoína 
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A fotoalergia por ser uma reação mediada pelo sistema imunológico requer um processo de 

sensibilização do agente. Perante um segundo contato é que se desencadeia a reação de 

fotossensibilidade. Neste caso, a molécula fotoativa no estado de energia excitado dá origem à 

resposta de hipersensibilidade mediada pelas células tipo IV. Este processo pode ocorrer por dois 

mecanismos. No primeiro, um fotoproduto estável é formado pela reação do agente com a 

radiação UV. Um destes produtos serve como hapteno que combina com proteínas da pele 

originando um antigénio. Alternativamente, o agente fotossensibilizante após absorção da 

radiação UV, é elevado a um estado instavelmente excitado sem originar um fotoproduto 

intermediário estável. A molécula ao regressar ao seu estado basal de energia, provoca uma reação 

de conjugação originando um novo complexo antigénio. 

O antigénio formado é fragmentado e reexpresso na superfície celular das células de 

Langerhans. Posteriormente, estas migram para os nódulos linfáticos onde os linfócitos T são 

ativados. Os linfócitos T sofrem um processo de diferenciação, proliferação e migram para a zona 

afetada onde dão início à resposta inflamatória [28,30,38]. 

 

4. Diagnóstico e Tratamento 

O diagnóstico das reações fotoalérgicas e fototóxicas é geralmente feito recorrendo à anamnese, 

análise dos sinais e sintomas assim como, recorrendo a alguns métodos laboratoriais como 

fototestes e em último recurso, a biópsia.  

Algumas informações podem levar à suspeita deste tipo de reações, pelo que avaliar o historial 

do utente é de extrema importância. O local das erupções cutâneas, o intervalo entre a exposição 

solar e o aparecimento dos sintomas, a duração das lesões, exposição a substâncias 

fotossensibilizantes e o historial de fotossensibilidade são fatores que devem ser analisados com 

atenção [36]. 

Alguns métodos laboratoriais permitem diferenciar estes dois tipos de reações, o teste fotopatch 

e a determinação da dose mínima necessária para provocar eritema (MED). O teste fotopatch é 

utilizado para diagnosticar reações fotoalérgicas. Este consiste na aplicação tópica de doses não 

irritantes de potenciais agentes fotoalérgicos em duplicado, expondo uma área à radiação UVA e 

mantendo a área controlo coberta. Ambas as áreas são avaliadas 24, 48, 72 e 96 horas após o 

início do exame. O diagnóstico da reação fotoalérgica é feito se a reação ocorrer apenas na área 

irradiada com UVA.  

No caso de se suspeitar de uma reação de fototoxicidade, pequenas áreas da pele são irradiadas 

com concentrações crescentes de radiação UVB e UVA para determinar o MED, dose mínima 

necessária para provocar eritema. Uma resposta eritematosa a concentrações crescentes do MED 

esperado, é consistente com uma reação fototóxica [26]. 
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O objetivo do tratamento das reações de fotossensibilidade é proporcionar um alívio dos 

sintomas e ao mesmo tempo, prevenir o aparecimento de novos episódios.  

A identificação do agente causal é de extrema importância pois permite prevenir que novas 

reações aconteçam.  

O uso de compressas frias, gelo, loções calmantes e hidratantes ajuda a aliviar a sensação de 

prurido e dor. A aplicação de loções de calamina (óxido de zinco) e produtos com aveia coloidal 

também atuam no alívio do prurido e reestabelecem a barreira protetora da pele [39]. 

Nas reações fotoalérgicas graves, corticoesteróides tópicos, anti-histamínicos ou AINEs orais 

podem ser dispensados para diminuir a dor e inflamação, porém, o seu uso deve ser evitado pois 

podem agravar a reação de fotossensibilidade. Nas reações fototóxicas não foi demonstrado que 

o uso de anti-histamínicos ou corticoesteróides tivessem eficácia na melhoria dos sintomas. 

A descontinuação/redução do agente fotossensibilizante por norma, proporciona uma melhoria 

rápida dos sintomas embora, em alguns casos, os sintomas possam persistir mesmo após a 

descontinuação [29,34,36,37]. 

 

5. Aconselhamento Farmacêutico 

Enquanto profissional e promotor da saúde pública, cabe ao farmacêutico informar os utentes 

sobre a existência dos fármacos fotossensibilizantes e sobre as medidas de proteção a tomar para 

que, estas reações sejam prevenidas. 

O farmacêutico deve ter presente quais os potenciais fármacos fotossensibilizantes para que, 

perante a dispensa dos mesmos possa alertar o utente para potenciais reações que possam ocorrer 

e ao mesmo tempo, promover medidas preventivas. 

Os utentes devem evitar a exposição solar nas horas de maior perigo (entre as 10 e as 16 horas) 

assim como, o uso de solários. Adicionalmente, o uso de vestuário protetor dos raios solares 

(chapéu, óculos e roupa com tecido absorvente de UV) e protetores solares com elevado fator de 

proteção e filtros dos raios UVA e UVB, são medidas preventivas que não devem ser descuradas. 

O farmacêutico deve ainda informar sobre as instruções de aplicação dos mesmos. 

É de notar, que certos protetores solares também contêm substâncias potencialmente 

fotossensibilizantes como é exemplo o ácido p-aminobenzóico (PABA), benzofenonas e 

cinamatos pelo que, a seleção do protetor solar deve ser analisada com cuidado pelo farmacêutico. 

O uso de protetores solares com filtros físicos são mais aconselhados, uma vez que contém 

substâncias como o óxido de zinco e o dióxido de titânio que não provocam fotossensibilidade e 

exercem maior proteção contra os raios UVA que os protetores químicos [37,40,41]. 

 



Farmácia da Prelada 

30 

 

6. Conclusão 

As reações de fotossensibilidade são na sua grande maioria desconhecidas pelo público. É do 

conhecimento geral que o sol danifica a pele e pode causar até patologias mais severas, como o 

melanoma. Porém, o fato de haver substâncias, nomeadamente medicamentos de uso comum, que 

em contato com o sol provocam ou agravam patologias cutâneas já existentes, não é um fato que 

seja muito divulgado.  

Durante estes três meses, apercebi-me que muitas pessoas mesmo tendo conhecimento dos 

efeitos negativos de uma exposição solar descuidada e sem proteção, não tomavam as devidas 

medidas preventivas.  É aqui que o farmacêutico tem que batalhar, divulgar a informação e captar 

a atenção das pessoas, para que sejam estas a tomar a iniciativa de se protegerem.  

Foi neste sentido que decidi intervir e através da distribuição de panfletos (Anexo 2), elaboração 

de um poster (Anexo 3) e a sugestão da implementação de um sistema de aviso no sistema 

informático, procurei fazer o que um farmacêutico deverá sempre que possível pôr em prática, 

divulgar informação e promover a prevenção da doença. Penso que consegui de maneira clara 

expor a problemática e evidenciar o ponto mais importante, que a prevenção é essencial para 

prevenir o aparecimento destas reações. 

Apesar de as reações de fotossensibilidade puderem suceder em qualquer altura do ano, é no 

verão que acontecem com mais frequência pois, a exposição solar também é muito mais elevada. 

O farmacêutico deve saber abordar diferentes temas consoante a sua sazonalidade. Assim como 

no inverno, há uma maior preocupação para as gripes e constipações no verão, uma preocupação 

crescente para a proteção solar e para os fármacos fotossensibilizantes só demonstra uma atenção 

acrescida para com o cliente e consequentemente, reflete-se o profissionalismo do profissional. 
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Estudo sobre a satisfação dos utentes com os serviços prestados 

na Farmácia da Prelada 

 

1. Escolha do Tema 

O interesse em desenvolver este tema baseou-se, na curiosidade em avaliar o grau de satisfação 

dos utentes com os serviços prestados na farmácia. Apesar de ter como principal objetivo a 

promoção da qualidade de vida dos seus utentes, as farmácias nos dias de hoje, recorrem a 

metodologias de gestão e marketing que visam melhorar o negócio e torná-lo mais competitivo 

no mercado. 

 Acredito que ouvir a opinião dos utentes é fundamental, para que a farmácia se possa adaptar 

às exigências envolvidas na prestação de serviços de saúde e implementar melhorias que vão de 

encontro às necessidades e expetativas dos utentes, tendo como principal objetivo promover a 

qualidade de vida destes.  

 

2. Metodologias 

Para o desenvolvimento deste estudo observacional descritivo realizei um inquérito constituído 

por quatro grupos (Anexo 4): o primeiro grupo referente aos dados pessoais do utente, o segundo 

grupo relativo à opinião do utente acerca das instalações e serviços prestados pela farmácia, um 

terceiro grupo referente à opinião do utente acerca dos profissionais e por último, um grupo 

referente à visita do utente à farmácia. Nos grupos 2 e 3 foi pedido aos utentes, que classificassem 

cada frase numa escala que variava entre 1 (fraco) e 5 (ótimo) sendo que, foi ainda inserida a 

opção “não aplicável”, para os casos em que os utentes nunca tivessem efetuado ou não tivessem 

conhecimento desses serviços. Todos os grupos eram constituídos por questões de resposta rápida.  

O inquérito foi realizado aos utentes no final do seu atendimento sendo que, foi solicitado que 

estes respondessem sozinhos, salvo situações em que o inquirido não soubesse ler/escrever ou 

tivesse dificuldades na compreensão do mesmo. Solicitei aos colaboradores da farmácia que 

efetuassem os inquéritos durante os seus atendimentos de modo a obter uma amostra mais 

representativa para o estudo. Este estudo teve início no dia 15 de Julho e terminou no dia 5 de 

Agosto.  
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3. Introdução 

3.1. A evolução do setor farmacêutico 

A contínua mudança no setor das farmácias remonta para o início do século XX. A tradicional 

farmácia focava a sua principal atividade na preparação de medicamentos. No entanto, o 

nascimento do período da industrialização veio limitar a prática dessa atividade. Na década dos 

anos 30 e 40, o setor entra numa crise profunda onde os farmacêuticos eram vistos como meros 

dispensadores de medicamentos, vendo a sua atividade ser desvalorizada [42]. 

 Nasce então, como resposta às adversidades, o conceito de Farmácia Clínica, onde o 

farmacêutico assume para além da dispensa dos medicamentos, um conjunto de outras valências 

que o tornam num profissional de saúde indispensável. 

 O farmacêutico para além de especialista do medicamento é também um promotor de saúde 

pública, que disponibiliza os seus conhecimentos científicos e os transmite de forma simplificada 

aos seus utentes, com o principal objetivo de promover a sua qualidade de vida [43]. 

A farmácia comunitária é o estabelecimento mais acessível às populações, permitindo 

estabelecer um elo de ligação com os restantes serviços primários de saúde. É um espaço onde 

são desempenhadas atividades relacionadas com o medicamento, mas desempenhando uma 

prática centrada no doente. Neste estabelecimento o objetivo principal é o de prestar cuidados de 

saúde de excelência, aliando a dispensa a um aconselhamento farmacêutico personalizado. 

 

3.2. Satisfação dos Consumidores 

O conceito base da satisfação reside na hipótese do cliente igualar ou superar as expectativas 

relativas a um determinado aspecto/serviço [44].  

A satisfação dos utentes é um fator determinante para avaliar a viabilidade e sustentabilidade 

dos serviços de saúde. As farmácias comunitárias como prestadoras de serviços de saúde devem 

inferir periodicamente a satisfação dos seus utentes para que, possam avaliar aspetos a melhorar 

e através da implementação de melhorias, avaliar o feedback dos utentes.  

Estudos, na área do marketing e da gestão farmacêutica, reportam que utentes satisfeitos com 

os serviços prestados pela farmácia, tendem a melhorar a aderência à terapêutica, a obter melhores 

resultados com a sua terapia farmacológica e a utilizar esses mesmos serviços com mais 

frequência [44]. Deste modo, avaliar a satisfação dos utentes é uma mais valia não só por 

influenciar positivamente o comportamento dos mesmos na sua farmacoterapia mas também, por 

permitir à farmácia identificar as necessidades, opiniões e preocupações dos seus utentes e, 

consequentemente, intervir nas áreas que podem ser melhoradas. 

É importante referir que vivemos atualmente numa sociedade onde a oferta de produtos e 

serviços é cada vez maior. Aliado a esse aumento de oferta de mercado observa-se o aparecimento 
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de um consumidor mais informado sobre os produtos, preços e descontos fornecidos pelos vários 

estabelecimentos. Assim, torna-se cada vez mais um desafio conseguir proporcionar um 

sentimento de satisfação no cliente, pelo que, novas estratégias que dinamizem e atraiam os 

consumidores são uma mais valia para o negócio. 

 

3.3. Marketing Farmacêutico 

O marketing pode ser definido como um conjunto de atividades de análise, planeamento e 

implementação de medidas com o objetivo principal de promover a satisfação do cliente obtendo, 

ao mesmo tempo, um lucro honesto [45]. 

Nos últimos anos o setor das farmácias tem sofrido bastantes mudanças. A liberalização da 

comercialização de certos produtos, tradicionalmente comercializados exclusivamente nas 

farmácias, colocou o setor num ambiente mais competitivo onde é necessária a implementação 

de novas estratégias que rentabilizem e diferenciem a atividade. Neste sentido a estratégia do 

marketing farmacêutico traduz-se numa tentativa de dinamizar e aumentar a atratividade pelos 

serviços fornecidos pela farmácia [46]. 

Nas farmácias, o marketing é essencialmente aplicado na venda e aconselhamento dos 

medicamentos não sujeitos a receita médica e a outros produtos, nomeadamente, produtos de 

dermocosmética e higiene corporal, produtos dietéticos e suplementos alimentares, produtos de 

puericultura e dispositivos médicos. No entanto, o marketing aplicado nas farmácias é um 

marketing distinto dos outros setores, uma vez que, o farmacêutico deverá sempre colocar em 

primeiro lugar as necessidades do utente consagrando o artigo n.o10 do código deontológico [47], 

que cita “(...) o farmacêutico deve pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais 

ou comerciais”.  Deste modo, cabe ao farmacêutico saber conciliar as necessidades do utente com 

o devido aconselhamento farmacêutico, implementando técnicas de marketing que não ponham 

em causa o objetivo e a qualidade do tratamento. 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Caraterização da Amostra 

Durante as 3 semanas em que decorreu o estudo foram obtidos 30 inquéritos. Verificou-se que 

o género feminino foi predominante (66,7%) no número de inquiridos.  A faixa etária abrangeu 

idades superiores a 20 anos sendo que, a maioria dos utentes apresentava mais de 40 anos de 

idade. A gama de idades predominante foi entre os 40 e os 49 anos (Anexo 5). 
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4.2. Opinião dos utentes acerca dos serviços prestados pela farmácia  

Relativamente à opinião dos utentes acerca das instalações e ambiente da farmácia, o aspeto que 

demonstrou ter melhor classificação, tendo sido classificado como ótimo, foi a limpeza da 

farmácia (63,3%) seguido do aspeto profissional da farmácia (53,3%) e em pior classificação o 

horário de funcionamento (33,3%) (Anexo 5). 

No que diz respeito aos serviços prestados pela farmácia, verificou-se que muitos dos inquiridos 

não tinham conhecimento ou nunca tinham usufruído desses serviços e como tal, responderam 

com a opção “não aplicável” no inquérito.  

Os serviços que apresentaram maior taxa de respostas “não aplicável” foram, Página do 

Facebook (86,7%), Dispensadores Semanais (80%), Consultas de Nutrição (63,3%), Serviço de 

Dispensa de Manipulados (60%), Determinação de Parâmetros Bioquímicos (60%) e Rastreios 

realizados ao longo do ano (56,7%). Os serviços que apresentaram menor taxa de resposta “não 

aplicável” foram, Recolha de Medicamentos fora do prazo (33,3%) e as Campanhas Promocionais 

(40%) (Anexo 5). Os inquiridos que classificaram os serviços prestados pela farmácia, 

demonstraram que os serviços melhor classificados, tendo em conta o número de classificações 

“ótimo” foram, a recolha de medicamentos fora do prazo (46,7%), a administração de injetáveis 

(43,3%), a medição da pressão arterial (43,3%), as campanhas promocionais (33,3%) e com a 

mesma percentagem, os rastreios realizados ao longo do ano, a dispensa de manipulados, as 

consultas de nutrição e a determinação de parâmetros bioquímicos (30%). Já os serviços com 

menor classificação foram os dispensadores semanais (20%) e por último a página do facebook 

(6,7%) (Tabela 5). 

 

 

Serviços Classificação (%) 

Ótimo Não Aplicável 

Recolha de Medicamentos fora do prazo 46,7 33,3 

Dispensa de Manipulados 30 60 

Administração de Injetáveis 43,3 43,3 

Consultas de Nutrição 30 63,3 

Dispensadores Semanais 20 80 

Determinação de Parâmetros Bioquímicos 30 60 

Medição da Pressão Arterial 43,3 30 

Campanhas Promocionais 33,3 40 

Página do Facebook 6,7 86,7 

Rastreios realizados ao longo do ano 30 56,7 

 

A análise dos resultados permitiu concluir que no que diz respeito às instalações da farmácia, 

os utentes encontram-se bastante satisfeitos sendo que, apenas o horário de funcionamento parece 

ser um aspecto que gostariam de ver melhorado. Atualmente a farmácia possui um horário de 

Tabela 5. Resumo dos resultados acerca dos serviços da FP. 
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segunda a sexta-feira, das 9h00 às 20h00 e sábados, domingos e feriados das 9h00 às 13h00. 

Possivelmente um alargamento do período de abertura da farmácia poderia ser benéfico tanto para 

a farmácia como para os seus utentes, sendo porém necessário fazer uma análise de custos e 

respetivo retorno financeiro para ver se compensa o alargamento do horário de funcionamento. 

Relativamente aos serviços disponibilizados pela farmácia, é de notar que a maior parte dos 

inquiridos não tinha conhecimento da sua existência ou nunca usufruiu destes serviços. Por 

exemplo, a página do facebook, os dispensadores semanais e as consultas de nutrição foram os 

principais serviços desconhecidos pelos utentes. No entanto, os inquiridos que já tinham usufruído 

destes serviços demonstraram-se bastante satisfeitos sendo que, o serviço que apresentou 

melhores resultados foi o serviço de recolha de medicamentos fora de validade, a administração 

de injetáveis e a medição da pressão arterial. 

Pessoalmente acredito que uma estratégia de promoção dos serviços disponibilizados pela 

farmácia, através do recurso a elementos de publicidade na montra e nos balcões de atendimento 

são métodos interessantes, uma vez que é durante o atendimento que o profissional tem a 

oportunidade de dar a conhecer os serviços que estão à disposição dos utentes. 

 Foi neste sentido que desenvolvi um panfleto dedicado ao serviço dos dispensadores semanais, 

um dos serviços que demonstrou ter maior taxa de desconhecimento/adesão (Anexo 6). 

O objetivo deste panfleto foi promover e sensibilizar os utentes da farmácia para a existência e 

importância deste serviço. Neste panfleto fiz referência à explicação do que é um dispensador 

semanal, quais as vantagens da sua utilização e a apresentação de alguns dados estatísticos e 

científicos sobre as consequências da toma incorreta dos medicamentos.  Penso que a distribuição 

destes panfletos teve o impacto que desejava, pois as pessoas ficaram a tomar conhecimento da 

existência deste serviço e possivelmente no futuro poderão pensar em utilizá-lo. 

A estratégia de promoção dos serviços através de panfletos ou cartazes é bastante eficaz pois, 

permite que os utentes tomem conhecimento dos serviços disponíveis na farmácia, percebam a 

sua importância e que levem com eles um objeto, que pode facilmente ser divulgado a amigos e 

familiares alargando assim, a transmissão da informação. Por outro lado, recorrer a técnicas mais 

visuais leva os utentes a reter melhor a informação. O farmacêutico cria também nestas situações, 

uma ocasião para criar um ambiente de proximidade com o utente. 

Deste modo, estas estratégias de promoção dos serviços permitem que o farmacêutico ponha em 

prática o papel de promotor de saúde pública, contribuindo ativamente na exposição do 

conhecimento com o objetivo de incrementar a qualidade de vida dos utentes. 

 

4.3. Opinião dos utentes acerca dos profissionais da farmácia 

A análise dos resultados relativos à opinião dos utentes acerca dos profissionais da farmácia 

demonstrou que, o fator que apresentou melhor resultado foi a amabilidade, simpatia e respeito 
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demonstrado pelos profissionais, com 83,3% dos inquiridos a classificarem este item como ótimo. 

Seguidamente os melhores fatores, classificados como “ótimo” pelos inquiridos foram, o 

empenho em resolver os problemas dos utentes (66,7%), o conhecimento farmacêutico (63,3%) 

e o aconselhamento sobre os medicamentos (56,7%). A rapidez na dispensa das receitas e o 

seguimento farmacêutico apresentaram 53,3% e 50%, respetivamente. 

Os fatores que demonstraram piores resultados foram, o tempo disponibilizado para atender o 

utente e o aconselhamento sobre a promoção da saúde, ambos classificados como ótimo por 

46,7% dos inquiridos (Anexo 5). 

Os resultados da opinião dos utentes acerca dos profissionais da farmácia demonstraram ser 

bastante positivos sendo que, a maioria dos utentes valoriza a amabilidade e respeito demonstrado 

pelos profissionais. Além disso, o aconselhamento farmacêutico com base na indicação da toma 

dos medicamentos, de possíveis efeitos adversos ou contraindicações e a atenção do farmacêutico 

para os medicamentos e laboratórios que os utentes levam habitualmente, são bastante 

valorizados. 

 Segundo os resultados, o aconselhamento sobre a promoção da saúde foi o item que teve menor 

taxa de satisfação, apesar do resultado apresentado ser bastante positivo. Também aqui, uma 

estratégia de promoção de cuidados de saúde através da distribuição de panfletos temáticos 

poderia ajudar a melhorar os resultados. Aquando do atendimento torna-se, por vezes, difícil 

proceder-se a este tipo de aconselhamento pois requer uma maior disponibilização de tempo. 

Porém a elaboração de panfletos temáticos, abordando diferentes temas como a alimentação 

saudável, cuidados de higiene oral, pé diabético, entre outros seria uma abordagem interessante a 

realizar.  

 

4.4. A visita do utente à farmácia 

De acordo com os resultados dos inquéritos a maioria dos utentes deslocou-se à farmácia 

naquele dia para aviar uma receita médica (48,6%). Logo em seguida a compra de MNSRM foi 

o principal motivo da visita dos utentes (16,2%). Poucos foram os utentes que se deslocaram à 

farmácia com o objetivo de pedir aconselhamento farmacêutico ou de utilizar um serviço 

farmacêutico como, a medição da glicemia, colesterol ou da pressão arterial (10,8%).  

Verificou-se ainda que 20% dos inquiridos, foram à farmácia com o principal objetivo de aviar 

uma receita mas, acabaram por comprar também outros produtos (dermocosmética, higiene 

corporal, etc.) (10%), comprar MNSRM (3,3%) e por utilizar um serviço farmacêutico (3,3%). 

O motivo da visita dos utentes é um fator importante de analisar. Numa época em que o papel 

do farmacêutico assenta principalmente no conceito de farmácia clínica e na promoção da saúde 

pública penso que, embora em fase de crescimento, ainda é diminuto o número de pessoas que 

procura o farmacêutico, como primeiro recurso para obter aconselhamento. 
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No que respeita a frequência de visitas à farmácia, a maioria dos inquiridos refere ir uma vez 

por mês (43,3%) sendo que, a frequência de uma ou mais vezes por semana ocupa o segundo 

lugar (36,7%). Além disso, foi verificado que a média de idades que frequenta a farmácia mais 

do que uma vez por semana, encontra-se acima dos 60 anos de idade. 

Na maioria dos casos os utentes adquiriram o produto/serviço pretendido (70%) sendo que, 

23,3% dos inquiridos tiveram que voltar novamente pois, não havia em stock o produto que 

desejavam e apenas 6,7% dos inquiridos tiveram que se deslocar a outra farmácia. 

Em Portugal, a disponibilidade dos medicamentos também é uma problemática recorrente, uma 

vez que a maioria das encomendas efetuadas aos armazenistas vêm com vários produtos 

esgotados. Este fato tem repercussões na disponibilidade dos medicamentos nas farmácias e 

consequentemente, na satisfação dos utentes.  

Quando questionados sobre o tempo de espera até serem atendidos, os utentes mostraram-se 

maioritariamente satisfeitos classificando este item como, bom (30%), muito bom (23,3%) e 

ótimo (16,7%). No entanto, 30% dos inquiridos classificaram o tempo de espera como mau (6,7%) 

e razoável (23,3%). 

De todo o inquérito, este foi o item menos homogéneo em termos de resultados. Alguns dos 

utentes classificaram este item como “razoável” pelo que, deveriam ser aplicadas medidas no 

sentido de melhorar a satisfação dos utentes. Em consequência propus algumas medidas a serem 

implementadas pela farmácia no sentido de melhorar o tempo de espera. A criação de uma fila 

prioritária, para pessoas com incapacidades físicas e grávidas e também para os casos dos utentes 

que vão à farmácia apenas levantar produtos que já tinham ficado pagos. 

O atendimento em si foi bastante bem classificado pelos utentes, tendo estes classificado o 

atendimento como ótimo (30%), muito bom (46,7%), bom (20%) e apenas 3,3% a classificaram 

o atendimento como razoável (Anexo 5). 

Futuramente, seria interessante verificar se a implementação destas medidas se refletirá num 

melhoramento da satisfação dos utentes.  

 

4.5. Opinião Geral  

Foi solicitado no final do inquérito que tendo em consideração as instalações, serviços e 

profissionais os utentes classificassem a farmácia. Os resultados evidenciam que os utentes se 

demonstram bastante satisfeitos uma vez que, nenhum dos inquiridos classificou a farmácia como 

“má” ou “razoável”. Dos inquiridos, 40% classificaram a farmácia como “ótima”, 40% como 

“muito boa” e 20% como “boa” (Anexo 5). 

Adicionalmente foi reservado um espaço onde os inquiridos poderiam escrever alguma sugestão 

de melhoria que gostassem de ver implementada pela farmácia. Neste espaço, foram recolhidas 

duas pequenas observações de “tudo muito bom” e “bom”.  
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5. Conclusão  

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o grau de satisfação dos utentes da relativamente 

aos serviços e profissionais da farmácia. Os resultados obtidos permitem não só avaliar a 

satisfação dos utentes como também, inferir pontos que podem ser aperfeiçoados, com o objetivo 

de melhorar ainda mais, a qualidade dos serviços que são prestados no dia a dia da farmácia. 

A satisfação dos inquiridos foi, no geral, bastante positiva, havendo uma predominância dos 

níveis muito bom e ótimo tanto relativamente aos serviços, como aos profissionais da farmácia. 

A relação criada entre o farmacêutico e o utente é dos fatores que mais influencia a satisfação 

sendo que, o farmacêutico para além de profissional de saúde é muitas vezes considerado como 

um amigo, alguém em que se pode confidenciar os seus receios e problemas. Cabe portanto ao 

farmacêutico saber ouvir e compreender as necessidades dos seus utentes, tentar ajudar a resolver 

os problemas e esclarecer as dúvidas que lhe são apresentadas. A farmácia para além de 

estabelecimento de saúde é também um negócio, pelo que estratégias de promoção de serviços e 

produtos são sempre uma mais valia para a farmácia e para o utente. 

 

6. Limitações do Estudo  

O método utilizado para avaliar a satisfação dos utentes com os serviços e profissionais da FP 

apresenta algumas limitações. Desde já, o método de aplicação dos inquéritos constitui por si só 

uma limitação, por não ser totalmente imparcial. Muitas vezes, mesmo que inconscientemente, 

há a tendência para solicitar a participação no inquérito às pessoas que demonstram ser mais 

disponíveis para responder. Além disso, a amostra de inquiridos obtidos no estudo é bastante 

reduzida pelo que os resultados deste inquérito apesar de, darem uma perspetiva sobre a satisfação 

dos utentes, não é representativa dos clientes da FP.  

Estudos com uma duração mais alargada e que abrangessem uma amostra maior deveriam ser 

realizados com alguma frequência pois, permitem que a farmácia e os seus profissionais tomem 

medidas que vão de encontro às necessidades e expetativas dos seus utentes, refletindo-se não só 

na satisfação dos clientes e profissionais mas também no lado económico que o negócio 

representa. 
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Dislipidemias 
 

1. Escolha do Tema 

No mês de Maio a FP realizou, como já é habitual, um rastreio cardiovascular para o controlo 

de alguns parâmetros bioquímicos dos seus utentes. O rastreio foi fornecido pelo Laboratório 

ToLife que, para além de disponibilizar as tiras-teste para a determinação do colesterol total e dos 

triglicéridos, disponibilizou um profissional de saúde que procedeu à realização do mesmo.  

Como tal, surgiu a ideia de utilizar os dados do rastreio para fazer uma análise dos resultados 

dado que, apesar de ser um tema já bastante batalhado pelos profissionais de saúde, continua a 

ser uma problemática a nível de saúde pública. 

Para alertar os utentes para a problemática das doenças cardiovasculares (DCV) elaborei um 

panfleto (Anexo 7), que foi disponibilizado aos utentes nos balcões de atendimento, onde fiz uma 

breve referência aos fatores de risco e medidas não farmacológicas a implementar, para prevenir 

o desenvolvimento destas mesmas patologias.  

 

1.1. Dislipidemias 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte a nível mundial. Em 

Portugal, assim como nos restantes países da Europa, a incidência dos acidentes vasculares 

cerebrais (AVC) e do enfarte agudo do miocárdio (EAM) é das mais elevadas em todo o mundo, 

sendo responsáveis por cerca de 50% dos óbitos. A tendência para um estilo de vida sedentário e 

o aumento da prevalência dos fatores de risco cardiovasculares explicam em grande parte estes 

resultados, fatores que podem no entanto, ser modificados [48,49]. 

A dislipidemia constitui dos fatores de risco mais importantes no desenvolvimento das DCV, 

principalmente a hipercolesterolémia que está intimamente relacionada com o desenvolvimento 

da aterosclerose, que é o acumulo de gordura nas paredes das artérias, podendo levar à obstrução 

total ou parcial do fluxo sanguíneo, e consequentemente, originar uma DCV [48,49]. 

Define-se como dislipidemias alterações metabólicas das lipoproteínas, decorrentes de 

perturbações do metabolismo lipídico, originando alterações nos níveis séricos das lipoproteínas, 

pelo aumento e/ou deficiência da sua produção [50,51]. Estas podem manifestar-se por um 

aumento isolado dos triglicéridos (TG), do colesterol total (CT) e por um aumento do colesterol 

de baixa densidade (c-LDL), por uma diminuição do colesterol de alta densidade (c-HDL) ou por 

uma combinação do aumento do CT e dos TG designada, dislipidemia mista [52]. 

A etiologia das dislipidemias pode ser primária ou secundária. As dislipidemias primárias 

resultam de mutações genéticas que influenciam o metabolismo lipídico ou por aumentar a 

produção de lipoproteínas ou por diminuir o seu clearance. Por outro lado, as dislipidemias 
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secundárias derivam da adoção de um estilo de vida sedentário, com uma alimentação rica em 

gorduras saturadas aliado a outros fatores de risco cardiovasculares. As dislipidemias secundárias 

resultam de um acumulo de fatores de risco que são modificáveis pelo que, cabe ao utente tomar 

as medidas necessárias para prevenir que doenças cardiovasculares se desenvolvam. 

Em Portugal, o estudo VALSIM verificou, que da população em estudo a prevalência da 

hipercolesterolémia foi de 47% e a hipertrigliceridémia foi de 13%. Adicionalmente, foi 

verificado níveis acima do recomendado de c-LDL e níveis abaixo do recomendado de c-HDL. 

Resultados preocupantes tendo em conta o risco que as dislipidemias representam no 

desenvolvimento das DCV [48,53]. 

 

1.2. Tratamento 

O objetivo do tratamento das dislipidemias é prevenir o desenvolvimento de DCV através da 

diminuição dos níveis de colesterol e/ou triglicéridos no sangue. A escolha do fármaco 

antidislipidémico deve ter em conta o tipo de dislipidemia, o fármaco mais eficaz para normalizar 

o desiquilíbrio lipídico, o perfil de segurança e reações adversas e possíveis interações com 

medicamentos concomitantes. 

 

1.2.1. Medidas Farmacológicas disponíveis para as dislipidemias 

 

 Estatinas 

As estatinas são os fármacos antidislipidémicos de eleição para reduzir os níveis de colesterol 

uma vez que, são bem tolerados e demonstraram ser os mais eficazes na redução de eventos 

cardiovasculares, pois reduzem a progressão e induzem a regressão da aterosclerose. 

 São a primeira escolha pois demonstraram reduzir não só a morbilidade como também a 

mortalidade de DCV.  

As estatinas atuam na síntese metabólica do colesterol ao inibirem competitivamente a enzima 

HMG-CoA redutase, impedindo a formação do ácido mevalónico, percursor do colesterol. 

Consequentemente, há uma regulação da produção de c-LDL e um aumento da sua clearance. 

Além de reduzir significativamente os níveis do c-LDL as estatinas, provocam também um 

aumento reduzido dos níveis de c-HDL. 

A escolha da estatina vai depender de vários fatores como, o objetivo de redução do c-LDL, as 

co-morbilidades do utente, da medicação concomitante, tolerância da estatina, entre outros. Em 

Portugal, as estatinas disponíveis são, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, 

pravastatina, rosuvastatina e a sinvastatina [54-57]. 
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Embora todas elas atuem pelo mesmo mecanismo de ação, as estatinas diferem entre si em 

termos químicos, farmacocinéticos, de potência e custo. 

Em termos farmacocinéticos, a sinvastatina e a lovastatina estão na forma de pró-fármaco logo 

necessitam de sofrer hidrólise para se encontrarem na sua forma ativa, já as restantes não 

necessitam desse processo. A metabolização é feita maioritariamente pela CYP450 no entanto, 

cada estatina é metabolizada por uma isoforma da CYP450 preferencial. Os efeitos adversos 

provocados pelas estatinas são semelhantes e na mesma proporção em todas as estatinas. A 

rosuvastatina e a atorvastatina são as estatinas mais potentes na diminuição do LDL, seguidas da 

sinvastatina e da pravastatina. Em termos de custo, as estatinas que dispõem de forma genérica 

são mais económicas do que as estatinas que não têm o equivalente genérico a ser comercializado 

[58-59]. 

 

 Ezetimiba  

 Inibe seletivamente a absorção intestinal do colesterol, por inibição da proteína do esterol 

(NPC1L) nos enterócitos. Reduz moderadamente o c-LDL e provoca um pequeno aumento no c-

HDL. Pode ser utilizado em monoterapia por utentes intolerantes às estatinas ou em associação, 

em utentes com elevado teor de c-LDL que não toleram elevadas doses de estatinas. É um fármaco 

bem tolerado, sendo os efeitos adversos pouco frequentes [54,56]. 

 

 Sequestrantes dos ácidos biliares 

São utilizados como segunda escolha na redução dos níveis de c-LDL pois demonstraram 

reduzir a mortalidade cardiovascular. Sequestram os ácidos biliares no intestino, impedindo a sua 

reabsorção e circulação entero-hepática e favorecendo a eliminação do colesterol. 

São normalmente utilizados em associação com estatinas ou com o ácido nicotínico na 

diminuição do c-LDL. Não são indicados em utentes com hipertrigliceridemia pois não reduzem 

os níveis de TG, podendo aumentá-los. 

São fármacos seguros apesar de poderem induzir efeitos gastrointestinais. Como exemplos 

temos a colestiramina e o colestipol [54-56]. 

 

 Fibratos 

Os fibratos aumentam a atividade da enzima lipoproteína lipase levando ao aumento da 

clearance e à redução da síntese do colesterol VLDL. Consequentemente, há uma redução do 

colesterol circulante e um aumento da captação de c-LDL. 

São a primeira escolha no tratamento da hipertrigliceridemia. Além disso, aumentam 

consideravelmente os níveis de c-HDL. As reações adversas mais comuns são sintomas 

gastrointestinais, o aumento das enzimas hepáticas e miopatia. Alguns exemplos desta classe são, 

o Fenofibrato, o gemfibrozil e o etofibrato [54,56]. 
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 Ácido Nicotínico 

Estudos demonstraram que este fármaco promove a diminuição da progressão da aterosclerose 

e diminui a ocorrência de eventos cardiovasculares, tendo demonstrado uma redução da 

mortalidade. Apesar do seu mecanismo de ação não ser ainda totalmente esclarecido sabe-se, que 

atua por reduzir a síntese hepática de VLDL e consequentemente, reduzir a síntese de c-LDL. 

Além disso, leva a um aumento significativo do c-HDL, por reduzir o seu catabolismo. 

É utilizado em casos de hiperlipidemia mista ou em associação no tratamento da 

hipercolesterolemia. Exibe alguns efeitos adversos como rubor intenso associado a prurido. Tais 

efeitos adversos fazem com que este fármaco não seja utilizado em monoterapia [56,60]. 

 

1.3. Resultados e Discussão 

Os resultados foram fornecidos pela responsável pelo rastreio e dizem respeito apenas às 

consultas do período da tarde. Foram obtidos dados dos parâmetros de colesterol total e 

triglicéridos de 11 indivíduos. 

 

 

 

Relativamente aos níveis de CT, cerca de 36,4% dos utentes apresentaram níveis superiores ao 

recomendado (>200 mg/dL). Os níveis de TG foram superiores ao recomendado (>150 mg/dL) 

em cerca de 72,7% dos utentes sendo que, 18% apresentaram níveis muito altos de TG (> 400 

mg/dL). 

Contrariamente ao que seria de esperar, os valores do CT apresentaram-se dentro dos valores 

recomendados para a maioria dos utentes. Já os níveis de TG apresentaram-se maioritariamente 

acima do recomendado. É importante mencionar que os utentes que apresentaram níveis elevados 

de TG, na sua maioria, apresentavam também uma tendência para níveis elevados de CT. Pode-

se portanto inferir que apesar de haver um controlo, seja ele farmacológico ou não, do CT o 
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Figura 5. Resultados do Rastreio Cardiovascular efetuado a 11 utentes da FP, tendo sido 

avaliado os parâmetros bioquímicos de colesterol total e triglicéridos. 
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mesmo não se verificou para os TG. Obviamente que a amostra é bastante reduzida pelo que, não 

se podem tirar conclusões mais aprofundadas sobre este tema. 

 

1.4. Conclusão 

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em todo o Mundo. Os estilos de vida 

sedentários e hábitos de consumo excessivo aliado, ao aumento da prevalência de doenças 

crónicas contribui para agravar esta problemática. A hipercolesterolémia e a hipertrigliceridémia 

constituem fatores de risco importantíssimos, no desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

pelo que, a sua monitorização é fundamental na prevenção do desenvolvimento da doença. 

Os farmacêuticos, enquanto profissionais que promovem a saúde e a prevenção da doença são 

também, os que se encontram mais disponíveis e próximos da sociedade. É nesta perspetiva que 

os farmacêuticos se tornam uma ferramenta valiosa na identificação de indivíduos em risco, na 

detecção precoce de fatores de risco, na promoção de hábitos de alimentação e vida saudáveis e 

claro, no acompanhamento farmacoterapêutico. Todos estes pontos de atuação contribuem para 

um melhor controlo dos utentes, onde os fatores de risco serão identificados mais precocemente, 

evitando que a doença progrida de forma silenciosa e ultimamente provoque consequências mais 

gravosas.  

Nas farmácias são disponibilizados serviços como a medição da pressão arterial, a medição do 

índice de massa corporal e a determinação de parâmetros bioquímicos (colesterol, triglicéridos e 

glicemia) que permitem o farmacêutico identificar precocemente fatores de risco cardiovascular 

e consequentemente, identificar indivíduos não diagnosticados. Daí a importância de que uma 

equipe multifatorial esteja envolvida. Cada vez mais, a interação entre o farmacêutico e os 

restantes profissionais de saúde deve funcionar como uma máquina bem oleada pois, ultimamente 

o utente vai beneficiar, a doença pode-se prevenir e os custos associados a todo o processo serão 

também reduzidos. 

O aconselhamento não farmacológico também exerce um peso significativo na prevenção das 

doenças cardiovasculares, e cabe ao farmacêutico garantir que toda a informação foi transmitida 

de forma clara e simples para que, o utente possa compreender e pôr em prática. Uma alimentação 

equilibrada rica em fibras, frutas e legumes e pobre em gorduras saturadas deverá ser sempre 

recomendado. A prática de exercício físico, a cessação tabágica, redução do consumo de álcool e 

se aplicável, a redução do peso são medidas que também têm impacto na redução do risco 

cardiovascular. 

Acredito, como futura farmacêutica, que é nesta perspetiva que se tem que continuar a trabalhar, 

a insistir na divulgação de informação e no controlo dos parâmetros críticos dos doentes com o 

objetivo último de prevenir a doença. Creio que os panfletos que foram disponibilizados por mim 

exerceram a sua função de informar, alertar e incentivar a adoção de medidas preventivas. 
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Parte III - Conclusão 
 

A faculdade é um estabelecimento que proporciona a abertura da mente, dos horizontes e 

dá-nos as bases de conhecimento necessárias para enfrentar a vida profissional.  

O culminar dos 5 anos de aprendizagem teórica e científica é o estágio curricular, sendo que 

este permite a aplicação dos conhecimentos adquiridos, num contexto real da profissão de um 

farmacêutico comunitário e preparar-nos para entrar no mercado de trabalho. 

Durante os 3 meses deste estágio curricular pude vivenciar o que é trabalhar numa farmácia 

comunitária, contatar com várias pessoas e com situações diferentes, umas mais fáceis de 

gerir que outras e claro, aprender com tudo isso. 

Os conhecimentos que adquiri ao longo do curso foram bastante úteis ao longo do estágio, 

porém a quantidade de conhecimento adquirido apenas em três meses é algo fantástico. Para 

isso, o apoio e ensinamentos de todos os colaboradores da farmácia foram indispensáveis. 

Obviamente que o maior desafio para um estagiário é o aconselhamento farmacêutico. O 

passar dos conhecimentos teóricos para a prática representa sempre uma certa dificuldade, 

que requer um reforço dos conhecimentos já adquiridos, uma contínua preparação e claro, a 

confiança e destreza que só a prática proporcionará.  

Enquanto futura profissional de saúde, tenho a certeza que estarei em contínua formação, 

sempre a querer aprender mais e a querer prestar um melhor serviço à comunidade. 

As atividades por mim desenvolvidas neste estágio tiveram o objetivo de proporcionar aos 

utentes algo que pudesse contribuir para melhorar a sua qualidade de vida. Acredito que 

apesar de serem pequenas ações, estas fizeram a diferença. A maior gratificação é sentir que 

cumpri as metas por mim delineadas e portanto acabo este estágio com a sensação de “dever” 

cumprido. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Calendário de atividades desenvolvidas no decorrer do estágio curricular. 

Maio 

Dia 16 

Início do estágio curricular na Farmácia da Prelada 

Conhecimento das instalações e colaboradores da Farmácia 

Leitura do manual de boas práticas da farmácia 

Dia 17 

Aprendizagem da receção de encomendas 

Etiquetagem de produtos 

Arrumação de medicamentos 

Reposição de stocks 

Continuação das tarefas de backoffice 

Dia 18 
Aprendizagem das regras e diferentes tipos de prescrições médicas 

Organização do armazém 

Dia 20 
Aprendizagem da medição do peso e pressão arterial 

Observação da preparação de um manipulado: Solução alcoólica de iodo 

Dia 23 
Elaboração de dispensadores semanais 

Conferência de receituário 

Dia 30 
Distribuição de um panfleto sobre Doenças Cardiovasculares 

Preparação de um antibiótico 

Junho 

 

Contuinuação do trabalho de backoffice 

Determinação de parâmetros bioquímicos 

Conferência de Prazos de Validade 

Dia 14 
Início da observação da dispensa de medicamentos e aconselhamento 

farmacêutico 

Dia 20 

Continuação da observação da dispensa de medicamentos 

Procura dos medicamentos nos locais de armazenamento para posterior 

dispensa 

Dia 28 Início do atendimento ao público 

Dia 30 Formação na AFP sobre contraceção de emergência - EllaOne® 

Julho 

Contuinuação do trabalho de backoffice 

Atendimento ao público 

Determinação de parâmetros bioquímicos 

Conferência de Prazos de Validade 

Dia 5 
Realização de encomendas instantâneas 

Observação da prepraração de uma solução de minoxidil 

Dia 15 
Início do estudo da satisfação dos utentes com os profissionais e serviços 

prestados pela farmácia através da distribuição de um inquérito 
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Agosto 

Continuação do trabalho de backoffice 

Atendimento ao público 

Determinação de parâmetros bioquímicos 

Conferência de prazos de validade 

Dia 1 
Observação e aprendizagem do fecho do receituário 

Distribuição de um panfleto sobre Dispensadores Semanais 

Dia 5 Exposição de um Póster sobre Fármacos Fotossensibilizantes na farmácia 

Dia 8 
Distribuição de um panfleto dobre Fármacos Fotossensibilizantes aos 

utentes da farmácia 

Dia 16 Fim do estágio curricular na Farmácia da Prelada 
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Anexo 2: Panfleto – Fármacos Fotossensibilizantes. 



Farmácia da Prelada 

53 

 

 



Farmácia da Prelada 

54 

 

Anexo 3: Poster – Fármacos Fotossensibilizantes. 
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Anexo 4: Inquérito de satisfação dos utentes com os serviços prestados pela Farmácia da 

Prelada. 
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Anexo 5: Resultados do inquérito de satisfação dos utentes com os serviços prestados pela 

Farmácia da Prelada. 
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Anexo 6: Panfleto - Dispensadores Semanais. 
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Anexo 7: Panfleto – Doenças Cardiovasculares. 
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1. Introduzione  

“La farmacia è un sistema socio-culturale di servizi a contenuto tecnico-scientifico 

affidato alla professione farmaceutica. Essa deve garantire la realizzazione dell’interesse 

pubblico alla tutela della salute, attraverso la dispensazione di prodotti terapeutici e di 

prodotti salutari" [1]. 

La farmacia aperta al pubblico consiste in un’ampia gamma di attivitá: convoglia in sé la 

professione sanitaria, che il farmacista esercita attraverso la preparazione e/o 

dispensazione di prodotti farmaceutici e prodotti di benessere. Molte volte considerate il 

primo luogo in cui cercare aiuto e consulenza, le farmacie sono per il pubblico il primo 

punto di riferimento nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN), dato che sono le più 

accessibili [2]. 

Anche prima dell’esistenza del farmacista, questo mestiere giá esisteva e è stato svolto 

dallo speziale che oltre a preparare e vendere medicinali, forniva consigli ed istruzioni 

all’uso dei preparati che vendeva ai suoi clienti. 

Per un periodo di tempo il ruolo del farmacista ha perso il suo valore nella società 

relegandosi a mero dispensatore di preparati dell’industria farmaceutica; ma l’importanza 

di questa professione è stata successivamente riscoperta, tanto che la classe dei farmacisti 

è stata chiamata a ricordare che tale mestiere pone al centro dell’attenzione la salute ed il 

benessere dei pazienti. 

 E così si ritrova il vero ruolo del farmacista: da dispensatore, spesso passivo, a 

promotore e suggeritore di consigli e prodotti salutari.  

Oggi, il ruolo principale del farmacista è quello di essere responsabile del benessere 

dei pazienti e contribuire a migliorare la loro qualità di vita. 

 Come professionista della salute, é sempre disponibile per tutti i pazienti che cercano 

aiuto, anche riguardo l’educazione sanitaria, l’assistenza e il monitoraggio farmaceutico, 

fornendo un servizio continuo e documentato. 

Inoltre, questo professionista è quello che fornisce le istruzioni per un uso consapevole 

dei farmaci ed è colui che puó consigliare al meglio i medicinali piú adatti poiché ne ha 

una conoscenza vasta e diretta. 

In conclusione, la professione del farmacista non è unicamente la fornitura di 

medicinali prescritti, ma include l’importante ruolo di co-responsabile per la qualità della 

vita dei pazienti. 
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Nell’Ottobre 2015 l’Organizzazione Mondiale di Salute considera l’Italia come il 

primo paese con i cittadini più anziani d’Europa, notizia molto interessante anche per il 

ruolo della farmacia che svolge un’attivitá continua di assistenza a tali persone [3]. 

Il mio tironcinio ha avuto luogo tra il giorno 8 Febbraio e il giorno 8 Maggio 2016 

nella farmacia San Salvatore di Pesaro, e mi ha permesso di avvicinarmi maggiormente a 

questa professione, imparando diverse cose relative alla vera essenza dell’attività 

farmaceutica. 

Questa relazione è una descrizione della mia esperienza professionale come 

tironcinante presso la suddetta farmacia. 
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2. Introduction 

“The pharmacy is a socio-cultural system of services with technical and scientific 

content, entrusted to the pharmaceutical profession. This must ensure the realization of 

the public health protection, through the dispensing of therapeutic and healthy products” 

[1]. 

The pharmacy open to the public consists in a wide range of activities: transmits in itself 

the healthcare profession, the pharmacist carries through the preparation and dispensing 

of pharmaceutical and health products. Often considered the first place to search for help, 

pharmacies are the public’s first point of reference in the National Health System, since 

they are the most accessible [2]. 

Even before the existence of the pharmacist profession, this actions already existed and 

were performed by the apothecary that, in addition to preparing and selling medicines, 

provided advice and instructions for the use of the preparations which he sold to his 

costumers. 

For a period of time the role of the pharmacist has lost its value in society, often slipping 

to a mere dispenser of industrialized pharmaceutical products; so that the pharmacist class 

was called to remind that such trade, poses to the health center of attention and to the 

well-being of patients. And so, the profession rediscovers the true role of the pharmacist: 

from dispenser, often passive, to promoter and giver of advice and healthy products. 

Today, the main role of the pharmacist is to be responsible for the welfare of patients 

and to help improving their quality of life. 

As a health professional, it is always available for all patients seeking help, even 

regarding health education, care and pharmaceutical monitoring, providing a continuous 

and documented service. 

In addition, this professional is the one that provides the instructions to a conscious use 

of drugs and is the one who can best advice the most suitable medicines, once it has 

extensive and direct knowledge on the matter. 

In conclusion, the pharmacist’s profession is not only the sully of prescription medicines, 

but includes the important role of co-responsible for the quality of life of the patients. 

In October 2015, the World Health Organization, has considered Italy as the first 

country with older citizens in Europe, very interesting news for the role of the pharmacist 

that, carries a continuous activity in assisting such people [3]. 
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My training took place between February 8 and May 8, 2016 in the pharmacy San 

Salvatore in Pesaro. This training allowed me to have a real contact with this profession, 

learning different matters related to the very essence of the pharmaceutical activities.  

This report, is a description of my professional experience as an intern in San Salvatore’s 

pharmacy. 
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3. San Salvatore’s Pharmacy 
 

3.1. Location 

San Salvatore’s pharmacy is located in a small town called Pesaro in the Marche’s 

region, Italy. The pharmacy benefits from a very good location, near to the historical city 

center, surrounded by local businesses, schools and only a few meters from the main 

beach. As a result, the pharmacy is frequented by a wide range of age groups including 

locals, tourists and people that are passing through the city.  

 

3.2. Exterior Presentation 

The pharmacy’s external front evidences a very clean and professional environment. 

The entrance is accessible, allowing people with physical disabilities to easily enter the 

pharmacy. The pharmacy is properly identified with a large sign above the door and also 

with the pharmacy’s green cross, which is turned on, only when the pharmacy is open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Working Hours 

San Salvatore’s pharmacy is open from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. every day, including 

weekends and public holidays. The pharmacy is also open at night, as the pharmacy on 

duty, at least twice a month. 

Figure 1. San Salvatore’s pharmacy 
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3.4. Staff 

The team consists of the pharmaceutical pharmacy owner Dr. Claudio Mari, graduated 

both in pharmacy and medicine in the University of Bologna in Italy, two assistant 

pharmacists, Drª Laura Galeazzi and Drª Barbara Banfi, one pharmacy assistant, Mariella 

Candela and one technician, Alessio Mari. During my internship another two pharmacy 

students were also doing their training, Matilda Shehaj and Susanna Marotti. 

The team is divided into two groups, according with the working hours of each one.  

 I had the chance to work with the whole team, from whom I learned many new things 

always maintaining a cheerful, relaxed but at the same time, professional environment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Spatial organization 

The pharmacy is organized in four different areas: a service area to the public, an 

incoming orders area, a storage division, an area reserved for the galenic preparations and 

a staff toilet/wc. 

 

3.5.1.  Public Service Area 

The service area to the public is where the pharmacist-client communication takes 

place. The spacious counter allows that more than one client can be attended with the due 

privacy, and the bright and ample space transmits a pleasant environment. 

Figure 2. Pharmacy’s Staff 
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In front of the counter various parapharmacy products are exposed, such as cosmetics, 

hygiene items and products for babies. All the products are organized by alphabetic order 

and brand to facilitate visualization.  

In a small corner we can find the area for the blood pressure measuring and a scale.   

 

 

 

Behind the counter, there are various drawers with homeopathic products, over the 

counter (OTC) medicines, which are not directly exposed to the clients. Furthermore, the 

typical horizontal sliding drawers are also behind the counter, and it’s the area where all 

medicinal products are stored.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.  Staff Area 

This area is where the management, order’s reception and prescriptions supervision 

takes place. It’s equipped with a computer, a barcode reader, a printer and a phone. Also 

Figure 5. Dispensing area 

 
Figure 6. Medicines products storage 

 

Figure 3 and 4. Public service Area 
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in this area we can find apart from the products for human use, the veterinary products. 

The fridge, where all the medicines that require lower temperatures are stored, is also 

placed here.  

Psychotropic and narcotic medicines that require a special storage, are stored in a 

locket cabinet. Furthermore, all the mandatory literature is organized in shelves. This area 

connects directly to the public service area and functions as a support room.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.  Storage Area 

This area is reserved to store the products that are bought in large quantities such as 

generics, anti-inflammatory drugs, among others which are destined to restitute the stock. 

This storage space avoids that the drawers become too full, so that all the pharmacy’s 

products are always well stored and organized.  

 

 

 

 

Figure 7. Order’s reception Area 
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4. Register 

4.1.  Official books and bibliographic sources 

The pharmacy must have some reference books for consultation. The Italian official 

pharmacopeia in force, their updates and supplements are mandatory and can also be 

exhibit to the public. The Italian pharmacopeia is a book where it’s described the 

medicine’s characteristics and the general regulations that should be followed by the 

pharmacist, to correctly prepare and verify the quality control of medicines. It resumes 

itself as a pharmaceutical code, updated and published every five years by a commission 

appointed by the Ministry of Health. The European pharmacopeia and the United States 

pharmacopeia are also accepted as a reference pharmacopeia to have in the pharmacy. 

Another mandatory book is the register book of entry and exit of psychotropic and 

narcotic medicines. As the name indicates, all movements of these medicines are reported 

here. I will further explore these item in the section 6.2 - Psychotropic and Narcotic 

dispensation [2, 5]. 

 

 

 

Figure 8 and 9. Storage Area 
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5. Administration and Management 

5.1. Informatics System 

The pharmacy’s computers are equipped with a software system called UFI – Unione 

Farmacie Informatizzate developed by UFIFARM© in 1989. Nowadays the software is 

present in more than 450 pharmacies, the majority in the Marche’s region [4]. 

This software has several features that facilitate the pharmacist professional 

performance: a database full of articles with the dosage, drug interaction, pharmaceutical 

care procedures, quality indications and International Nonproprietary Names (INN) of 

the medicines. The program also facilitates the stock management, medicines purchases 

and billing prescriptions [2]. 

The software exhibits two particularly interesting features: it allows the pharmacist to 

see if the suppliers have the product in their warehouses before ordering it, and therefore, 

ensuring the client that the product will arrive in the pharmacy, in the same day or in the 

day after the order; also, if the pharmacy doesn’t have a particular product the system 

shows the nearest pharmacy that has it. 

 UFI is a software developed to help not only with the administrative, financial and 

professional management of the pharmacy but also, to provide a more focused attention 

on the client and their needs. 

 

 

Figure 10 and 11. Pharmacy’s bibliography 
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6. SSN Prescription 

The Sistema Sanitario Nazionale (SSN) prescription currently in effect, presents itself 

with a red color and it has regional validity therefore, the prescription is only accepted in 

pharmacies located within that specific region.  

When the patient arrives in the pharmacy with a SSN prescription, the pharmacist 

should check if the prescription is correctly filled and also verify its authenticity. 

This prescription has a 30 day validity and it’s only considered valid when it contains 

all the obligatory data referring to the patient, the physician and the prescribed medication 

mentioned bellow [2, 5]:  

1) Patient’s data: Name and Surname, address and tax code;  

2) Prescription: The physician may prescribe up to two units, equal to each other, 

or two different specialties, so a period of 60 days therapy can be fulfilled. The 

number of units must be indicated in the adequate space.  

3) Date: allows to determine the prescription validity; 

4) Physician’s stamp and signature: Which must comprehend the physician’s 

Name, Surname and tax code. The address and telephone number are not 

mandatory, but are useful in case is necessary to contact the physician.  

 

Figure 12. Pharmacy’s software – UFI 
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The pharmacist must confirm that the prescription has all the elements described above 

and subsequently, affix in the prescription the tab of the prescribed medication, the stamp 

and finally the date of shipment. When expected, the correspondent fee paid by the patient 

must also be filled by the pharmacist, in the prescription’s adequate space. 

Moreover, when adequate, the physician must fill the space reserved for exemption or 

the space reserved to the AIFA note. 

In the back of the prescription are mentioned instructions for the patient and for the 

pharmacist. The central part is divided into three zones: one destined to patients of the 

UE, another destined to the pharmacist used in case of effectuate substitution  (for 

example, if the prescription indicates the original medicine but the patient chooses the 

generic the pharmacist must put a stamp indicating that alteration) [2,5]. 

In the Figure 13 I present an illustration of the SSN prescription and how it should be 

correctly filled. 

 

 

 

 

 

Figure 13. Servizio Sanitario Nazionale (SSN) Prescription illustration: Front 
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6.1. Electronic Prescription  

The electronic prescription consists of a computerized management system that 

includes prescription, dispensing and billing. 

In Italy the electronic prescription is not yet implemented. Since 2003 the 

implementation is being attempted but to date, only a hard copy of the electronic 

prescription is in place. In theory, the physician delivers an obligatory information sheet 

to the patient with all the treatment information. The patient’s health card gives access to 

the prescription recorded in a central computer of the SSN. Then, in the pharmacy, the 

pharmacist accesses the prescription by an electronic reading of the health card [2]. 

The main objective of the electronic prescription is to remove the paper, which will 

only be used in special situations and ultimately, the electronic prescription will be 

accepted throughout the national territory and not only in the respective region. 

The electronic prescription brings interesting advantages such as, if by mistake, the 

dosage is different from the prescribed, the system doesn’t allow the shipment, and 

consequently the prescription can’t be concluded, preventing dispensing errors from 

happening. 

 

 

 

Figure 14. Servizio Sanitario Nazionale (SSN) Prescription: Back 
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6.2. Ticket 

The management of the SSN’s prescriptions are made mainly regionally, once the SSN 

is divided by regions in Italy. Therefore, the decisions regarding the value of the Ticket 

are made regionally.  

The Ticket is not only applied to medicines but also, in the emergency room and in 

medical appointments therefore, it is a participation on the health expense by the citizens. 

A national regulation indicates that some citizens are exempt from paying this 

contribution. Such exemption is based on age, income, disability or due to pathology [2]. 

According to the law nº 405/2001, within the same therapeutic category only the 

medicine with the lowest price (generic) is reimbursed by the SSN. Therefore, the generic 

medicine is fully reimbursed by the SSN and the original medicine includes a small fee 

(the ticket) that is paid by the client. So, if the patient chooses the original medicine, it 

will have to pay the corresponding ticket. Otherwise, if the patient chooses the generic 

medicine, the SSN reimburses in it’s totally and the client doesn’t pay anything. In all 

cases, the pharmacist has the responsibility of informing the client about the existence of 

the generics option and then, leave the decision to the patient [6]. 

  

6.3. AIFA notes 

AIFA notes are a regulatory instrument that defines some areas of reimbursement of 

medications without interfering with the physician’s liberty of prescription. They 

Figure 15. Electronic Prescription currently available 
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represent, however, indications that every doctor must respect in order to prescribe certain 

medicines reimbursed by the SSN [7]. 

Originally thought as a reimbursement tool of the pharmaceutical expense, it became 

a way to ensure among doctors and patients the appropriate use of medicines, guiding the 

choice in favor of those molecules, that are known to be experimentally, more effective 

and secure [2]. 

Currently there are 42 notes, and these can be introduced in mainly three circumstances 

[2, 7]: 

- When a medicine is authorized in the treatment of different clinical indications; 

 

- When the medicine is intended to prevent a significant risk for one or more 

population groups; 

 

- When the medicine is suitable not only to documented efficacy use, but also to 

improper use; 

Not all the citizens have the right to the Note. To better illustrate the situation here’s 

an example: If a patient needs to buy a gastric protector in a punctual situation, this 

medicine is not going to be reimbursed by the SSN. On the order hand, a patient that is 

diagnosed with a gastric ulcer and for that reason will need to continuously buy the gastric 

protector, the AIFA note can be applied. In this case, the patient’s doctor can put in the 

prescriptions the AIFA note corresponding to that class of medicines, and consequently 

the SSN will reimburse the expense.  

 

7. Drug dispensation 

In 1993, the World Health Organization (WHO), defined pharmaceutical care as “a 

compendium of attitudes, behaviors, commitments, concerns, ethics, functions, 

knowledge, responsibilities and skills of the pharmacist on the provision of drug therapy 

with the goal of achieving defined therapeutic outcomes toward patient health and quality 

of life” [8]. With this definition the WHO clearly specifies the role of the pharmacist as 

a health professional that promotes a responsible supply of medication and other health 

care products, provides appropriate pharmaceutical advice for the patients and monitors 

the pharmacotherapy securing a safe medication use.  
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Accordingly, drug dispensation has the purpose of supplying the patients with the 

appropriate medicines, taking into account a prescription or when authorized, without a 

prescription. Good dispensing practices should ensure that the patients leave the 

pharmacy with all the information regarding the medicine, the dosage, the posology, the 

treatment duration, the way of administration and the precautions. Moreover the 

pharmacist should make sure that all the provided information was understood by the 

patient [8-10]. 

As a health professional, the pharmacist also intervenes in the pharmacotherapy 

follow-up, thus providing a continuous and documented service in collaboration with 

other health professionals in order to prevent drug-related problems (DRP) and 

ultimately, increase the quality of life of the patients [8, 10]. 

 In the pharmacy the medicines can be characterized into two categories, medicines 

that are allowed to be dispensed without prescription and medicines that require a 

prescription to be dispensed [11]. 

 

7.1. Medical Prescriptions 

The official definition of medical prescription is “the authorization, given in written 

form to the pharmacist so that it can dispense, one or more medicaments to the patient 

who needs them” [2]. Therefore, a medical prescription is a health document, 

standardized and mandatory through which, authorized health professionals prescribe 

medicines or medical devices subject to medical prescription, to be dispensed by a 

pharmacist or under a pharmacist supervision, in community pharmacies.  

Medicines that for dispensation require a medical prescription, have stamped on the 

package the words “subject to prescription”. According to the law nº 539/92, medicinal 

products for human use are divided into 5 different categories [10]: 

 

- Medicines not subject to medical prescription; 

- Medicines subject to repeatable medical prescription; 

- Medicines subject to non-repeatable medical prescription; 

- Medicines subject to a special medical prescription; 

- Medicines subject to restricted medical prescription; 
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The SSN in Italy classifies medicines reimbursement in three categories. Class A 

medicines are those destined to treat chronic illnesses and essential medicines which are 

reimbursed by the SSN. Class C medicines are not reimbursed by the SSN. Finally class 

H includes medicines reimbursed by the SSN and given exclusively in hospital 

environment [2, 12]. 

 

7.1.1.  Medicines not subject to medical prescription  

Medicinal products not subject to prescription are those whose 

composition and therapeutic aim does not require a prescription. 

These medicines are intended for the treatment of minor, temporary 

disorders (cough, colds, sore throat, constipation, etc.) easily 

identified by the patient and dispensed under the pharmacist’s 

advice [2]. 

This group of medicines is divided into two categories: the Farmaci senza obbligo di 

prescrizione (SOP) and the OTC medicines. The OTC medicines can be advertised to the 

general public and they are not financed by the SSN. On the other hand, the SOP 

medicines can’t be subject to advertisement, although they can be equally sold without a 

prescription. Some medicines of this category can be reimbursed by the SSN.  

All the medicines that don’t require a prescription must be identified by having on the 

packaging, printed in a visible position, an identification sticker and must clearly state the 

words “drug without a prescription” [2, 5, 11].  

According to the law nº 219/2006, the price to the public of medicinal products not 

subject to medical prescription is established by each pharmacy holder [13]. 

In the dispensation without a medical prescription, the responsibility to ensure a 

correct use of the medication belongs to the pharmacist. For this reason, to make sure that 

a good dispensation is being made, the pharmacist must have an extensive pathology 

knowledge, the ability to identify the problem and to advise the best course of treatment 

[9]. 

During my internship in San Salvatore pharmacy I have learned how to make this kind 

of dispensation by following a mental protocol: first step to identify the pathology and 

then through the symptoms that the patient exhibited, advice the product that was the best 

fit.  

Figure 16.Package sticker   
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In the beginning of my training I had some difficulties, such as, getting to know all the 

products present in the pharmacy, since some have different names in Portugal, learning 

what product is most appropriate in each situation and obviously the communication. 

However, as time passed I was able to further develop my language and dispensing skills. 

 
7.1.2. Medicines subject to repeatable medical prescription (Ricetta Ripetibile - 

RR)   

Medicines subject to a repeatable prescription are those that in a regular use can bring 

health risks, if used without medical supervision. Included in this category are the 

medicines indicated in the table IV of the Farmacopea Ufficiale - FU and the medicines 

of the section E-Table II [2, 5, 11]. 

The prescription has a temporal validity of 6 months and can be repeated 10 times in 

this period. In the case of psychotropic medicines presented in the section E of the table 

II, the prescriptions have a reduced validity of only 30 days and can be repeated no more 

than 3 times. The pharmacist when presented with this type of prescription must verify if 

all the obligatory data are correctly filled and place the date, price of the medication 

prescribed and finally the pharmacy stamp [13, 14]. 

 

7.1.3. Medicines subject to non-repeatable medical prescription (Ricetta Non-

Ripetibile - RNR)    

Includes medicines that in a continued state of administration can imply an elevated 

health risk and therefore, require continuous monitoring by the physician. It includes 

medicines indicated in the tables 3 and 5 of the FU and also the reported in the sections 

B, C and D of the table II. These prescriptions have a 30 day validity. 

In the prescription the following data is mandatory: Name, surname and tax code of 

the patient, prescription date, prescription and the physician’s signature. The pharmacist 

must follow the number of units prescribed by the physician, as well as, confirm the 

prescription, place the pharmacy’s stamp, price and date. The original prescription is then, 

held by the pharmacy for 6 months [2, 5, 13, 14]. 

 
7.1.4. Medicines subject to special medical prescription 

Are subjected to a special prescription, medication that is destined to the prevention, 

cure and rehabilitation of toxic dependence. According with the current legislation, 
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decree nº 13 of the law nº 309/90, a specific procedure is needed in the distribution and 

prescription of this category of medication, since it contains psychotropic and stupefying 

substances that need a particular and strict control. Therefore, this category of medicines 

have a special type of prescription called, Ricetta Ministeriale a Ricalco - RMR [2, 5, 11, 

14]. 

 

7.1.5. Medicines subject to restrictive medical prescription 

According with the Art. 91 and 93 of the 219/2006 legislation, are considered 

medicines subject to restrictive medical prescription those destined to patients that have 

exclusive prescriptions from hospitals or medical specialists. In the medicine’s 

packaging is specified the type of structure or specialist that is authorized to make the 

prescription. As an example, the following active substances included in this category 

are, erythropoietin, filgrastim, interferon among others. This type of prescription can be 

repeatable or non-repeatable and therefore, the prescription should be treated according 

with the equivalent regulation [2, 5, 11]. 

 

7.2. Psychotropic and Narcotic Dispensation 

Psychotropic and narcotic medicines are medicinal products based on active 

substances obtained by chemical synthesis or by extraction from plants. The best known 

substances are morphine and opiates, powerful analgesics used to treat painful conditions.  

These substances all have in common, the characteristic of having effects on the central 

nervous system, causing alterations in behavior, mood and cognition. Moreover, these 

substances quickly cause physical dependence and tolerance therefore, the dispensation 

by the pharmacist can only be made in the presence of a special prescription, requiring 

special attention so that the risk of wrong administration and dependence is minimized 

[15]. 

The prescription for psychotropic and narcotic medicines is different from the typical 

SSN prescription, which is called Ricetta Ministeriale a Ricalco. This special prescription 

is valid throughout the national territory and is susceptible to be reimbursed by the SSN.  

It presents itself in a triplicate format, where one copy serves as a discharge document 

of proof for the pharmacy, another copy remains with the patient as proof of the process 
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and the last copy serves as certification of the service provided by the pharmacy, for 

posterior reimbursement of the equivalent fee by the SSN [2, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychotropic and narcotic dispensing have different dispensing requirements. The 

RRM prescription is valid for a 30 day period excluding the day of emission and the 

pharmacist is allowed to dispense to the patient, the packages necessary to complete a 30 

day therapy. 

The physician in order to be identified must fill his personal information as full name, 

telephone number, business address and stamp. Moreover, the physician must personalize 

the prescription filling the patient’s name, surname, address, tax code and describe the 

prescription indicating dosage, time, mode of administration and finally the date and the 

signature.  

The pharmacist when receives one RRM prescription must: check if the prescription 

has all the necessary information and check the validity of the prescription. Consequently, 

the prescription must be filled with the full name and details of the patient’s identity 

document, sign on the prescription the date, the medicine price and the pharmacy’s stamp.  

 

7.2.1.   Psychotropic and Narcotic Registration 

In order to control the entrance and exit of the psychotropic and narcotic drugs, the 

legislation mentions that the medicines included in the Table II – section A, B and C must 

Figure 17. Special Prescription for dispensation of Psychotropic 

and Narcotic Medicines – Ricetta Ministeriale a Ricalco 
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be registered in a special book nominated as “Registro di entrata – uscita delle sostanze e 

preparazione ad azione stupefacente e psicotropa” [2, 5, 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This book is given from the regional Aziende Sanitarie Locali - ASL entity and it 

contains 200 pages, all signed and firmed by the competent authority. This book as the 

name implies, accounts the inputs, outputs and stock of the psychotropic and narcotic 

medicines present in the pharmacy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 and 19. Psychotropic and Narcotic accounting book 

 

 

Figure 20. Example of the psychotropic and narcotic book page 
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According with the law 38/2010, in the registration, a sequence number of the 

transactions should be maintained. The pharmacist must register the movements of these 

medicines in a 48 hour period, after the dispensation [16]. 

Each page of the register book must be directed to a single substance, demonstrating 

only the movements of that particular substance. At the end of each page, must be 

indicated the page number where the registration of that substance continues, as well as, 

the present stock of that substance.  

In the book is registered the prescription’s date and date of dispensing, the physician’s 

name, the patient’s name and address, the number of units dispensed an finally the price. 

It is important that all the pages lines are filled.   

The pharmacist must keep the register for two years along with the relevant documents 

of entry and exit (prescriptions, orders) [2]. 

 

7.3. Generic Medicines 

Equivalent medicines are intended as “medicines that besides containing in its 

formulation the same quantitative/qualitative composition of active substances, the same 

pharmaceutical form and the same therapeutic indication, also have bioequivalence 

demonstrated by the appropriate bioavailability studies”. Therefore, equivalent medicines 

have the same pharmacokinetic and pharmacodynamics characteristics of the reference 

medicine whose patent has expired. These medicines are identified by having on the 

package the label “Medicinale equivalente” [17]. 

The pharmacist is obliged to inform the patient about the existence of the equivalente 

medicines. When a prescription is made by INN or by the original name, the pharmacist 

must inform the patient about the existence of equivalente medicines. Subsequently, the 

patient can decide between the equivalent medicines or the reference medicines.  

8. Medicines Acquisition and Storage 

8.1. Orders 

Medicines acquisition is mainly made in three different distribution repositories – 

FARMACENTRO Servizi e Logistica, COMIFAR Distribuzione and 
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SO.FARMA.MORRA. However, the acquisition can also be made directly to the 

laboratories, depending on the order’s volume and the economic conditions established. 

The sales volume and the stock levels defined for each product are the two major factors 

that determine the volume of the order. 

Generally there are three different types of orders in the pharmacy. The typical daily 

order, where all the sold products are automatically forward to the order, so that the 

minimum stock can be maintained. Then we have the orders made directly to the 

laboratories. These orders are usually mediated by a laboratory’s delegate that comes to 

the pharmacy and informs about the special prices and new products that the laboratory 

has. I’ve assisted some of this meetings, the majority regarding generics laboratories.  

Furthermore, we have the seasonal orders, where in certain times of the year, products 

that are known to have more output in that particular period, are ordered in great quantities 

to avoid the overload of the daily orders.  

I had the opportunity to make special orders, products that the pharmacy didn’t had in 

stock and that were destined to a specific person. Moreover, I also learned how to finish 

and send the order to the distributors. Every day, around 13:00 h and 19:30 h the orders 

are send to all three distributors, FARMACENTRO, COMIFAR and SOFARMA, 

through the pharmacy’s software.  

UFI software proposes an order, according with the sold products of that day, then the 

pharmacist analysis the order having the possibility of including or excluding products 

before sending it. 

The software also shows to each product in the order, the different economic conditions 

that the different distributors offer. So, the pharmacist can analyze which distributor has 

the best economic advantage. 

 

8.2. Orders Admission 

Every day, two sets of orders arrive in the pharmacy, one in the morning and another 

in the afternoon, allowing the patients orders to be effectively fulfilled.  

Once the orders arrive at the pharmacy, it is necessary to check if there are medicines 

that require special storage conditions, such as thermo labile medicines. These are then, 

conveniently stored according with the specifications. Furthermore, a quantitative-

qualitative control is made upon delivery, to make sure that the products ordered and 

delivered are concurring.  



Internship Report in San Salvatore’s Pharmacy      

24 
 

 This was the first task that I realized in my internship, which was very helpful in the 

beginning. This task not only allowed me to learn about the products that are 

commercialized in Italy, which are mostly different of the Portuguese’s, but also to learn 

how the software system works and how to set in order the medicines.   

 

8.3. Storage and Conservation of Medicines 

Medicine’s storage should facilitate access allowing a more rapid and efficient 

attending of the patients. Moreover a correct storage of the medicines also prevents 

pharmacist’s errors during dispense.  

Medicines are stored in the shelves according to alphabetical order, taking into account 

the policy first expired- first out (FEFO), which guarantees that the older products are 

commercialized first. Medicines that require a controlled temperature, between 2º and 

8ºC, are stored in a refrigerator equipped with an alarm device, which is activated in case 

of temperature change. Moreover, medicines that require a special storage such as 

psychotropic and narcotic agents, should be stored in a locked compartment apart from 

the other medicines. In order to guarantee a correct medicine’s conservation, the 

pharmacy controls the temperature, humidity and light.  

The medicines are stored in a temperature and humidity controlled environment. The 

temperature should be between 15-25 º C except for the thermo label, whose temperature 

should be between 2-8ºC in the refrigerator. Humidity levels shouldn’t be higher than 

50%. 

During my training, after the medicine’s reception I proceeded to the storage of all the 

incoming products. This task turned out to be very helpful once I could learn the spatial 

organization of the products, as well as, recognize them, which helped me to be more 

efficient when attending the public.   

 

8.4. Medication return  

Product’s return is a process that is mainly made if the products have already expired, 

when the product is no longer apt to be dispensed due to his characteristics or when the 

product is removed from the market. 

The main reasons for medicine return in the pharmacy are: damaged packaging, errors 

in the order or when the product is not delivered but is charged in the bill. 
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In order to proceed to a product return, first the product is removed from the system, 

so that the stock remains correct. Then, the product is placed in a plastic bag with the 

pharmacy’s name. Moreover, to prove that the devolution has been made, the pharmacy 

keeps one of the two sheets that contain the delivery note, which shall include the reason 

for the return, the data of the distributor as well as, the description of the product that is 

being returned. From the two copies, one is stored in the pharmacy as a confirmatory 

document and the other is sent to the distributor along with the products.  

During my training in San Salvatore’s pharmacy, a case of cough syrup has arrived 

with one broken package. Therefore, the transport document was filled, the product was 

sent back to the distributor and a new order was issued. 

 

8.5. Expiration Date 

The control of the expiration date is essential to ensure that when a product is dispensed 

this have the ideal conditions to fully exert its function and in the case of medicines, its 

therapeutic action.  

It is essential to have attention to the products that expire. A list with all the products 

that expire within three months is available for the staff’s consultation. In the end of each 

month, the medicines that expire in the following month are removed, and placed in a 

specific area for expired products, that are unfit for dispensing. Then, these products are 

returned to the distributor.  

During my internship, I had the opportunity of performing all these procedures. 

Furthermore, I manually performed an inventory with all the pharmacy’s products the 

expired in 2016 and at the same time, a verification of the stock was also performed.  

 

9. Prescriptions Billing 

Monthly the billing of the prescriptions dispensed on that current month is issued to 

the regional ASL for posterior reimbursement. According to regulations, three monthly 

delivers are made. After the 11th, in the 20th and in the last day of the month. In the San 

Salvatore pharmacy the prescriptions are separated in three different groups, the regular 

SSN prescriptions (red color), the electronic prescriptions (white) and finally the RMR 

prescriptions. 



Internship Report in San Salvatore’s Pharmacy      

26 
 

Every day the prescriptions are supervised in order to confirm that everything is 

correctly filled and then they are separated and putted in the according box.  

 

9.1. Causes of Prescriptions Nullity 

When the prescriptions don’t have all the requirements correctly filled, the ASL 

returns the prescriptions to the pharmacy. Those prescriptions can’t be corrected so the 

pharmacy loses the corresponding reimbursement.  

 In the San Salvatore pharmacy the most common errors occur when is dispensed more 

packages than what the physician has prescribed, when is dispensed the wrong package 

size or dosage, when is accepted a prescription from another region or even when is 

accepted a prescription that is no longer valid.    

 

10. Individualized treatments  

 

10.1. Galenic Preparations 

For a long time in history, galenic preparations have been an integral part of the 

pharmacists practice, since the time of the traditional apothecaries. This art has evolved 

over the centuries and it’s been increasingly recognized as an exclusive pharmaceutical 

practice.  

Galenic preparations allow the patient’s needs to be fulfilled when the pharmaceutical 

industry doesn’t meet a particular demand, consequently offering the patient a 

personalized treatment [2]. 

There are two types of galenic preparations: Magistral preparation is a medicine 

prepared by the pharmacist or under his supervision, in accordance with a medical 

prescription destined for a specific patient, to fulfill an individualized treatment. On the 

other hand, the officinal preparation is also prepared by the pharmacist or under his 

supervision, described in a UE Pharmacopeia and destined to the patients that frequent 

the pharmacy [2]. 

The Good manufacturing standards (Norme di Buona Preparazione- NBP) and Quality 

control of the magistral and officinal preparations, as well as, the main definitions of 

Galenic Medicines, are regulated by the legislative decree 219/2006, of 24th April 
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[13].These regulations should be considered as a guide, which the pharmacist should 

follow in the preparation of medicines so that the required quality is ensured.  

The pharmacy must have a specific area destined to the preparation of these products. 

This reserved area should be adequate to ensure that the operations of preparation, 

confection, labeling and quality control are made correctly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Measuring equipment must be checked and calibrated, every three years, to ensure the 

accuracy of the collected data.  

After receiving the prescription, the pharmacist should evaluate the active substances, 

excipients, dosage and the chemical and physical compatibility between the formulation 

components. Moreover, the age, pathology and the patient’s pharmacotherapy should also 

be evaluated to ensure that don’t succeed interactions. After processing and packaging, 

quality controls are carried out. The labelling shall be easily readable and understandable 

[2, 13]. 

During my internship at San Salvatore’s pharmacy I had the opportunity to prepare the 

following formulations: 

 Minoxidil Solution at 2, 3, 4 and 5%; 

 Acetic acid solution; 

 

Figure 21. Active substances and excipients cabinet 
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11. Other Health Care Services 

In San Salvatore pharmacy the clients can benefit from diverse pharmaceutical 

services that benefit their welfare and health as, blood pressure, glucose, hemoglobin, 

triglycerides measurement, urine analysis and electrocardiogram. 

 

11.1. Blood Pressure Measurement  

Cardiovascular diseases are the leading cause of death in Italy as in most developed 

countries, for that reason, it is really important to have the blood pressure under control.  

During my internship at the pharmacy I measured the blood pressure to some clients. 

To measure the blood pressure we used a manual sphygmomanometer with a stethoscope 

(for auscultation), since it is more accurate than the common electronic devices. 

Figure 22. Preparation and final product of Minoxidil solution 
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Before starting to measure the blood pressure it’s important that the patient rests for 5 

minutes, so that the heart rate stabilizes and the patient relaxes. Furthermore, it’s 

important to ask if the patient had coffee or a cigarette in the thirty minutes before the 

measurement, once those factors influence the results. These little interviews allow the 

measurement to be more accurate and to know the patients’ habits. After the blood 

pressure measurement, data is registered in a card along with the time and date. Then, the 

card is handover to the patient, so that a regular monitoring can be carried-out. If the 

blood pressure values are high, the patient should be referred to the doctor, or in more 

severe cases directly to the hospital. 

 

11.2. Urine Analysis  

San Salvatore pharmacy presents its clients with a qualitative urine exam service. This 

simple exam allows to detect the presence of the following urine components: density, 

pH, glucose, proteins, erythrocytes, leukocytes, ketones and nitrites. Although this exam 

indicates if the substance is or not presence, its quantification is only approximated, so it 

is classified as a qualitative exam.   

During my internship I had the opportunity to perform this urine analysis. We advise 

the patient to collect the first morning urine, excluding the first jet so that all the cells can 

be eliminated. The urine is collected to a small test tube with 15 mL, and is duly identified 

Figure 23. Blood Pressure measurement compartment 
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for posterior analysis. Firstly, the dipstick is submerged in the urine container and the 

excess is removed. After 1 minute, the colors of the squares are compared with the 

reference values present in the package. Each square contains substances that by chemical 

reactions react with diverse urine components and consequently change color. 

The results are filled in a formulated sheet and finally delivered to the client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Determination of biochemical parameters 

Some biochemical parameters can be measured in the pharmacy, such as, cholesterol, 

glycaemia, triglycerides, uric acid and glycated hemoglobin. As a normal procedure, in 

the cholesterol and glucose measurement the pharmacist asks if the patient is fasting. The 

measurements are made instantly, it is a very fast and simple procedure that allows the 

customers to have theirs parameters under control, which is very important nowadays, 

since it’s known that the number of chronic patients with metabolic syndrome increases 

every year. 

During my training I had the opportunity to perform the cholesterol determination, 

which helped me to learn how to work with the machine and to put in practice all the 

advice that we should give the patient according with the obtained results.  

 

 

 

Figure 24. Urine analyses 
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11.4. Expired medicines recycling  

In the exterior of the pharmacy there’s a container where the clients can put all the 

expired medicines for further recycling.  

 

12. Cosmetics  

Cosmetics are products used to enhance the body’s hygiene and beauty as well as, to 

achieve a more youthful appearance, which nowadays have a great importance. 

 Widely used by women and by an increasing number of men, this industry is an 

important factor in the pharmacy’s income.  

Over the years the cosmetics industry has increased exponentially and has also 

specialized its products according with the market’s demands.  

San Salvatore’s pharmacy presents its clients with a large variety of cosmetic products. 

The brands that are commercialized at the pharmacy are LIERAC®, PHYTO®, 

RILASTIL ®, CAUDALIE®, LA ROCHE-POSAY ®, VICHY ®, KORFF ®, AVÈNE 

® and EUCERIN ®. 

Since, it is one of the few pharmacies that have these types of brands, these products 

are often sought by the clients. 

Figure 25. Device for biological parameters measure 
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The representatives of each brand come to the pharmacy and present their products, 

providing the staff with a brief demonstration. I witnessed presentations of the following 

brands, VICHY ®, LA ROCHE-POSAY ®, LIERAC®, CAUDALIE® and KORFF ®. 

  

 

 

 

13.  Caritas  

The Italian “Caritas” is a pastoral association created by the Italian episcopal 

Conference with the aim to help, in collaboration with other organizations, those who are 

most in need [18]. 

San Salvatore’s pharmacy has an arrangement with the Caritas organization from 

Pesaro. The patients who have economic difficulties can consult a Caritas physician and 

then, through the prescription that the physician has prescribed (it has to have the Caritas 

stamp otherwise the prescription isn’t valid), the patients can come to the pharmacy and 

take for free the prescribed medication.  

San Salvatore’s pharmacy is the only pharmacy in the city that offers this community 

service. 

  

Figure 26. Cosmetics products commercialized in San Salvatore’s 

pharmacy 

 

 



Internship Report in San Salvatore’s Pharmacy      

33 
 

 

14.  Conclusion 

This report expresses the main activities that I’ve learned and performed during my 

internship in San Salvatore’s pharmacy in Pesaro, Italy. 

During my three months at San Salvatore’s pharmacy, I’ve had the opportunity of 

learning how the pharmacy works, which I found to be very similar from the typical 

community pharmacy, in Portugal.  

The pharmacist exercises a very important profession in the society, once it is one of 

the first health establishments where the population searches for help and advice. The 

transmission of the correct use of medication as well as, the follow up of the patient’s 

treatment is the principal goal of the profession which deals to the greater objective, 

providing a better quality of life to the patients.       

The pharmacist is seem as a very respectable professional in whom the population 

trusts, mainly in the neighborhood pharmacies, where most of the clients frequent the 

same pharmacy for years. That’s the case of San Salvatore’s pharmacy. 

During my internship I’ve understood that a good dispensing has to been done with 

assurance and knowledge. Only this way, the clients start to build a trust relationship with 

the pharmacist. Furthermore, this internship allowed me to contact with the profession 

reality, which made me grow not only professionally but also personally.   

The profession has once been resumed to a passive form of industrialized-medicines 

dispensation, but in my opinion these times have passed, since it has been understood that 

the primary goal of the pharmacist, as a health professional, is the welfare and health of 

the patients.  

This internship was certainly a good preparation for me, where I had the opportunity 

to enrich my knowledge and performance, which will be very helpful in my future 

pharmacist career.  
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16.  Activities Calendar 
 

 

Month Day Performed Activities 

February 

8 Beginning of the training in San Salvatore’s pharmacy 

8-12 Learning the pharmacy’s functioning and staff 

8-29 Reception and medicines storage 

18 Medicines return 

15,24 Magistral formulations – Minoxidil Solution 

   

March 

1-30 Reception and medicines storage 

1 Beginning of medicines dispensation 

10 Magistral formulations – Acetic Acid Solution 

15 Registration of the psychotropic and narcotic medicines 

23 Urine Analyses 

25 Blood Pressure Measurement 

30 Prescriptions Billing 

   

April 

1-30 Reception and medicines storage 

6 Cholesterol measurement 

15 Observation of a Magistral Formulation - 5-fluoracil cream 

20-30 Expiration date Inventory and Stock verification 

1-30 Dispensation and pharmaceutical advice 

7,18 Learning cross-selling at the pharmacy 

8, 15, 

22, 29 
Prescriptions review 

   

May 

2-6 Reception and medicines storage 

2-6 Expiration date Inventory and Stock verification 

2-6 Dispensation and pharmaceutical advice 

6 Prescriptions review 

 


