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1. I NTRODUÇÃO
A Farmácia Comunitária, sendo o estabelecimento de saúde que mais próximo
se encontra dos utentes, apresenta uma posição de relevo na sociedade, promovendo
a saúde e o bem-estar de toda a comunidade, da forma mais personalizada possível.
O farmacêutico apresenta assim um papel relevante em diferentes vertentes, como: a
dispensa correta do medicamento, aconselhamento, monitorização terapêutica,
promoção da saúde junto da população, etc. Em todos estes aspetos são exigidas
garantias de qualidade, segurança e eficiência.
Após quatro anos e meio de componente teórica, surge um período de estágio
que permite o contacto com a realidade profissional e a finalização do Mestrado
Integrado em Ciências Farmacêuticas, na Universidade do Porto. Nestes três meses,
foram colocados em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e novos
ensinamentos foram assimilados. Uma nova visão da realidade da farmácia
comunitária, foi formada. A aquisição destas novas competências têm como objetivo
um melhor desempenho como futura profissional de saúde.
Realizei estágio na Farmácia Lusa do Porto, situada em Ramalde, desde 4 de
fevereiro a 4 de maio de 2013, sob a orientação do Dr. Tiago Morais.
Neste relatório, pretendo descrever a minha passagem pela farmácia, expondo
as atividades realizadas e abordando aspetos relacionados com o seu funcionamento
e o exercício da profissão.

2. V ISÃO GERAL DO ESTAGIÁRIO
O meu estágio iniciou-se a 4 de fevereiro de 2013 e finalizou a 4 de maio de
2013. Todas as atividades desenvolvidas ao longo destes três meses foram essenciais
para a compreensão e consolidação dos conhecimentos e práticas correntes em
farmácia comunitária.
Iniciei o estágio com a apresentação das instalações e da equipa de trabalho.
Durante as duas primeiras semanas fui-me familiarizando com os processos de
validades, quebras, entradas de encomendas e devoluções para principais
1
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armazenistas da farmácia Lusa. Comecei também por ter a perceção de como os
produtos são armazenados e ordenados no espaço físico da farmácia. Foram
semanas de absorção de muita informação e de adaptação a uma equipa de trabalho
que se ajustou e adaptou de forma a poder ajudar e transmitir todos os ensinamentos
necessários. Na segunda semana, fui responsável pela criação de um linear de
MNSRM enfatizando os produtos mais relevantes para a época de inverno, o que se
revelou uma mais-valia para as fases posteriores do estágio por já ter tido contacto
com este género de produtos e conseguir facilmente reconhecê-los.
Nas duas semanas seguintes, continuei a consolidar os conhecimentos
adquiridos nestas primeiras semanas e tive ainda a possibilidade de presenciar uma
formação, sobre alguns produtos fitoterapêuticos, da Arkocápsulas®. Procedi à
execução de uma gôndola com produtos de bebé. Fui iniciando aos poucos a
aprendizagem relativa ao receituário, à gestão de psicotrópicos e benzodiazepinas e o
seu envio para o INFARMED. Com o final do mês, tive a possibilidade de proceder ao
fecho da faturação e envio desta para a contabilidade, tal como dos ficheiros SAF-T,
que são enviados para a Autoridade Tributária.
No final do primeiro mês, iniciei o atendimento ao público. Apesar das
dificuldades iniciais, gradualmente fui ganhando confiança e à vontade, naquela que
considero a vertente mais estimulante do farmacêutico comunitário. Comecei a ter
autonomia e a passar diariamente, por todas as vertentes do dia-a-dia do
farmacêutico, consolidando assim os conhecimentos que fui adquirindo ao longo do
estágio.
Já no final do estágio, procedi novamente à alteração do linear, desta vez
enfatizando os produtos sazonais de primavera/verão.
Tive ainda a oportunidade, de no dia 23 de abril, participar numa formação de
produtos veterinários da Bayer, sobre parasitas internos e externos, em animais de
companhia.

3. O RGANIZÇÃO E G ESTÃO

DA

F ARMÁCIA L USA

3.1 – L OCALIZAÇÃO DA F ARMÁCIA
A Farmácia Lusa, associada da ANF, situa-se em Ramalde na Rua Padre
Diamantino Gomes, no Porto. É uma farmácia integrada num empreendimento
residencial novo, sendo que, apenas ali existe há 2 anos. Anteriormente, localizava-se

2

Relatório de Estágio | Farmácia Lusa

no centro do Porto, na zona de Sá da Bandeira. Isto obrigou a uma adaptação à nova
população que esta passou a servir, que é uma comunidade essencialmente jovem.

3.2 – H O R Á R I O

DE

F U N C I ON A M E N T O

A farmácia encontra-se aberta ao público de segunda a sábado, das 9h às 21h
e aos domingos, das 9h às 17h. De acordo com o calendário de farmácias do
município, nos dias de serviço, permanece aberta até às 9h do dia seguinte, horário
normal de abertura. Durante a noite, a dispensa dos medicamentos é efetuada através
de um postigo inserido na porta, para garantir uma maior segurança.

3.3 – R E C U R S OS H U MA N OS
A sua equipa de saúde é constituída por três farmacêuticos: o Dr. Paulo Pinho,
a Dr.ª Joana Almeida, que é a diretora técnica e o Dr. Tiago Morais; e ainda por três
ajudantes técnicos: o Sr. Teixeira, a D. Conceição e a D. Sofia.
Algumas tarefas estão divididas pelo quadro de pessoal. A parte de armazém
encontra-se simultaneamente ao encargo do Dr. Tiago Morais e do Sr. Teixeira, e os
serviços administrativos ao encargo do Sr. Teixeira. As encomendas a laboratórios são
da responsabilidade do Dr. Paulo e da Drª Joana. O atendimento ao público é da
responsabilidade de todos, sendo que tive a oportunidade de exercer as atividades
referentes aos diferentes setores.
Segundo o decreto-lei nº 307/2007 de 31 de agosto(1) que regulamenta o
regime jurídico das farmácias de oficina, são impostos parâmetros, por exemplo
quanto à identificação dos funcionários. Assim, todos estão devidamente identificados,
mediante o uso de um cartão, contendo o nome, o título profissional e fotografia.

3.4 – S I S TE M A I N F O R MÁ TI C O
O sistema informático utilizado é o Sifarma 2000 criado pela empresa Glintt. É
dotado de várias funcionalidades que nos auxiliam no aconselhamento e
acompanhamento dos utentes, permitindo um acesso rápido a informação científica,
continuamente atualizada. Permite ainda a gestão da farmácia possibilitando o registo
de vendas, receção de encomendas, controlo de stock e prazos de validade, históricos
de vendas e preços, entre outros.
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3.5 –

I N F R A - E S TR U T U R A S

3.5.1 –

C ARACTERIZAÇÃO E XTERIOR

Conforme a regulamentação no DL nº 307/2007, 31 de agosto(1), a Farmácia
Lusa possui uma cruz verde, no seu exterior, facilitando a sua identificação. É
composta por 2 montras em vidro onde são publicitados determinados produtos que
vão variando com a sazonalidade.
A porta de entrada é também em vidro e possui um postigo de atendimento
para maior segurança, durante as noites em que se encontra de serviço. Aqui é
colocada a informação referente às farmácias que se encontram de serviço, o seu
horário de atendimento e o nome da diretora técnica, tal como está previsto na lei(1). A
entrada possui uma rampa para acesso a cidadãos com mobilidade reduzida. Tem
também elementos apelativos tal como um pequeno escorrega para crianças e uma
mini estante com revistas relativas à saúde.

3.5.2 – C ARACTERIZAÇÃO I NTERIOR
A Farmácia Lusa possui diversas divisões, tais como: sala de atendimento ao
público, um gabinete de atendimento personalizado destinado à prestação de
cuidados farmacêuticos, laboratório e instalações sanitárias de acordo com o DL nº
307/07, 31 de agosto(1), cumprindo os requisitos obrigatórios.
a) Sala de atendimento ao público

Esta sala é ampla, luminosa, climatizada,
com música ambiente e contém quatro postos de
atendimento,

sendo

que

apenas

três

são

utilizados. Cada um contém o seu terminal de
computador

informático,

impressoras

dispositivos de leitores óticos.
Atrás dos balcões de atendimento, mas fora

e
Figura 1 – Sala de atendimento
ao público

do alcance dos utentes, encontram-se lineares com MNSRM, produtos de fitoterapia,
homeopatia, suplementos alimentares e de veterinária. Estes lineares são alterados
sazonalmente tentando obedecer aquelas que são as necessidades dos utentes,
dependendo da época do ano.

4

Relatório de Estágio | Farmácia Lusa

Na restante área da sala encontram-se lineares verticais de cosmética,
organizados pelos diferentes laboratórios, e ainda uma gôndola com produtos aos
quais se pretende que utente preste atenção, enquanto espera pela sua vez para ser
atendido.
Esta sala apresenta ainda uma balança eletrónica que permite a medição do peso
e altura, tal como alguns bancos para os utentes repousarem e ainda uma pequena
área para as crianças.

b) Gabinete de atendimento personalizado

Esta área destina-se ao procedimento dos parâmetros bioquímicos, tais como,
colesterol, triglicerídeos, glicémia e pressão arterial, de forma reservada e
personalizada, para que o utente se sinta confortável. Esta é também a área dedicada
à administração de injetáveis e vacinas que não pertencem ao Plano Nacional de
Vacinação.

c) Área de apoio ao atendimento

Esta área é contígua à de atendimento e é composta por
gavetas deslizantes, para a arrumação dos medicamentos de
uso humano e genéricos necessários para dispensa. Estes
encontram-se ordenados alfabeticamente, com base na regra
FEFO e ainda por forma farmacêutica. Os medicamentos de
marca e os genéricos encontram-se em áreas diferentes para
facilitar a sua procura. Existe ainda um frigorífico com
temperatura

controlada

medicamentos

que

(2

–

necessitam

8ºC)
de

para

os

condições

Figura 2 – Área de apoio
ao atendimento

especiais, sendo que este possui um termohigrómetro
devidamente calibrado que permite um controlo e registo periódico.
Os psicotrópicos têm uma gaveta própria, encontrando-se separados dos outros
medicamentos.
Podem ainda ser encontradas diversas prateleiras com produtos diversos de
supermercado, suplementos alimentares, dispositivos médicos e excedentes de
produtos que tenham uma elevada rotatividade.

5
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Aqui, existe ainda um pequeno gabinete de direção técnica, onde ocorre o
atendimento a delegados comerciais e onde estão disponíveis fontes de informação
obrigatórias e facultativas.
Documentação relevante como: notas de encomendas, notas de devolução, notas
de crédito, etc, encontram-se também aqui arquivadas.
d) Área de receção de encomendas

Esta destina-se à receção e verificação de encomendas diárias e que vão sendo
pedidas, ao longo do dia, aos diferentes fornecedores. Situa-se junto à zona de apoio
ao atendimento, permitindo assim um rápido armazenamento dos produtos que
necessitam de frigorífico e daqueles que posteriormente serão colocados nas gavetas.
Aqui encontra-se um computador com sistema de leitura ótica, impressora e
impressora de etiquetas.
Existe ainda a impressora fiscal, que regista as vendas efetuadas por todos os
terminais, na área de atendimento.

e) Armazém

O armazém encontra-se no piso -1 e possui três salas. Aqui são colocados os
produtos que existem em grande quantidade, (por serem de rotatividade elevada ou
por terem sido adquiridos em condições especiais) e que não têm espaço na área de
apoio ao atendimento.
Uma das salas é ainda utilizada para armazenamento de produtos a ser devolvidos
aos diferentes laboratórios, aquando da presença do seu delegado, por se
apresentarem fora do prazo de validade.
f) Laboratório

O laboratório tem pequenas dimensões, uma vez que aqui não são preparados
manipulados

com

frequência.

São

efetuadas

maioritariamente,

preparações

extemporâneas como, xaropes e suspensões orais para dispensa, e armazenadas as
matérias-primas necessárias.

4. B IBLIOTECAS E F ONTES

DE I NFORMAÇÃO
6
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Com o progresso científico e tecnológico, os conhecimentos e informação
encontram-se em constante evolução. O farmacêutico como profissional de saúde tem
o dever de se manter informado e em permanente aprendizagem, para poder informar
os seus utentes de forma correta.
As farmácias devem dispor nas suas instalações da farmacopeia portuguesa,
em edição de papel, em formato eletrónico ou online, a partir de sítio da Internet
reconhecido pelo INFARMED(1). A Farmácia Lusa possui as publicações obrigatórias e
também as recomendadas pelas Boas Práticas de Farmácia, isto é: a Farmacopeia
Portuguesa, o Prontuário Terapêutico, o Formulário Galénico Português, manuais de
Dermofarmácia e Cosmética, entre outros livros na área da saúde e do medicamento.
Existem ainda centros de informação e documentação com os quais se pode
entrar em contacto como: o CIMI, o CIM, o CEDIME, o CEFAR, o CETMED e o LEF.
Em virtude da obrigatoriedade do livro de reclamações, e de acordo com o
artigo 5.º do decreto-lei n.º 156/2005 de 15 de setembro, as farmácias sempre que
recebam uma reclamação têm um prazo de 5 dias para a remeterem ao INFARMED
(19)

.

5. G ESTÃO

DE

S TOCKS

O stock é uma reserva de produtos para satisfazer as necessidades de
procura. Um bom funcionamento de uma farmácia está muito dependente de uma boa
gestão de stocks, de forma a assegurar que um bom serviço é prestado aos utentes. O
equilíbrio entre os produtos encomendados e os produtos dispensados assegura uma
rotação eficaz e evita encargos financeiros desnecessários, garantindo um fluxo
contínuo de produtos.
Esta gestão é otimizada pela observação das vendas dos produtos, pela
quantidade disponível em stock, pela capacidade de armazenamento, prazos de
validade, sazonalidade, tipo de utentes que frequentam a farmácia e vantagens
económicas provenientes de bonificações.
O sistema informático, Sifarma 2000, facilita este processo pelas diversas
funcionalidades que apresenta, onde todos estes fatores podem ser visualizados,
permitindo que sejam introduzidos stocks máximos e mínimos dos diferentes produtos.
Sempre que o stock mínimo de um produto é atingido, automaticamente é feita uma
proposta de encomenda pelo sistema, de forma a colmatar a sua falta.
7
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A manutenção de stocks de determinados medicamentos revelou-se um
processo complexo, visto que vários se encontravam esgotados ou rateados nos
diversos fornecedores, não permitindo suprir as necessidades da farmácia.

5.1 – S ELEÇÃO DE F ORNECEDORES
A escolha de fornecedores depende de vários fatores, tais como:
profissionalismo, número de entregas diárias efetuadas pelo distribuidor, rapidez,
eficácia, bonificações ou descontos de produtos, facilidades de pagamento e
devoluções.
Esta escolha é da responsabilidade do DT da farmácia. A Farmácia Lusa
trabalha essencialmente com três fornecedores: a OCP Portugal, a Cofanor e a
Alliance Healthcare.
Além da aquisição de produtos através dos armazenistas, que são o elo de
ligação entre as farmácias e os laboratórios, é também possível proceder a
encomendas, através de delegados comerciais dos respetivos laboratórios. Estas são
consideradas encomendas diretas. Este tipo de aquisição apresenta vantagens
económicas, no entanto exige normalmente uma elevada quantidade de produtos.

5.2 – E FETUAR, R ECECIONAR E C ONFERIR E NCOMENDAS
Todos os dias são efetuadas, normalmente, duas encomendas diárias para
reposição de stock, dos produtos que foram saindo. Estas são complementadas com
produtos pedidos ao longo do dia, por telefone, aos armazenistas. A encomenda diária
é feita com base na proposta de encomenda que o sistema informático compila, tendo
em conta os stocks máximos e mínimos registados para os diferentes produtos. O
operador faz depois um ajuste a estes valores e envia por modem, para o fornecedor
que desejar.
Várias vezes, ao longo do dia, chegam à farmácia diversas encomendas. A
receção é feita no Sifarma 2000, onde se confirma se as quantidades e os produtos
pedidos foram os enviados pelo fornecedor. Confere-se as datas de validade e os
preços dos produtos. Quando a encomenda é feita diretamente pelo telefone, aquando
da sua receção, é necessário criar primeiro uma encomenda manual, uma vez que
esta não se encontra no sistema informático.

8
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As “banheiras” vêm acompanhadas da fatura [Anexo I] ou guia de remessa
(original e duplicado) e com a identificação da farmácia. No caso de estas estarem em
falta, deve-se comunicar ao fornecedor para que este possa retificar o erro.
É necessário ter sempre em atenção se vêm produtos que necessitam de
cuidados especiais e têm que ser rapidamente armazenados, como os produtos de
frigorífico.
Finda a entrada da encomenda, são impressas as etiquetas dos produtos de
venda livre e estas são colocadas de forma a não tapar informação relevante. Os
preços destes produtos são decididos pela farmácia. O PVP é calculado com base no
PVF, sobre o qual é aplicada uma margem variável, de acordo com o tipo de produto
(M em percentagem). Sobre o valor do PVF com a margem, é aplicado o IVA, [PVP =
(PVF + M /100) + IVA /100].
Caso se tenha rececionado algum psicotrópico ou alguma benzodiazepina, o
sistema informático dá o alerta e solicita a introdução do número da fatura, gerando
um número referente à entrega deste tipo de medicamentos. A guia de requisição
especial [Anexo IV] que acompanha estes produtos é arquivada num local diferente,
pois têm que ser guardadas, por três anos.
Se aquando da entrada de um determinado produto o stock se encontra
negativo, significa normalmente que a sua venda já foi efetuada e que o utente já o
pagou. Coloca-se então o produto de lado, com a informação do utente que o virá
levantar.

5.2.1 – C ONTROLO DE P RAZOS DE V ALIDADE
O prazo de validade é o período de estabilidade de um produto para o qual, em
condições normais de conservação, não ocorra deterioração ou perda de substância
ativa superior a 10%. O seu controlo é uma tarefa vital, para garantir que o utente
recebe o produto em condições perfeitas.
Esta tarefa inicia-se aquando a entrada de encomendas e no seu
armazenamento, segundo a regra FEFO, para uma correta rotatividade. No início de
cada mês, é retirada uma listagem, com os produtos que expiram nos próximos três
meses. Todos os produtos são verificados manualmente e aqueles que se encontram
nestas condições, são recolhidos para posterior devolução e as suas fichas são
atualizadas, para o novo prazo de validade mais curto. Há que ter em atenção que nos
produtos veterinários, o prazo de validade deve ser verificado com 6 meses de
antecedência.
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5.2.2 – D EVOLUÇÕES
As devoluções podem ocorrer por variadas razões: prazos de validade a
expirar, embalagens danificadas, erros de encomenda, circulares do INFARMED ou do
próprio laboratório, etc.
É produzida no sistema informático uma nota de devolução [Anexo II], na qual
constam: os dados da farmácia, os produtos a devolver, a quantidade, preço e IVA, o
motivo da sua devolução, o número da fatura em que o produto veio faturado, o
destinatário e a data de devolução. O original e um duplicado, devidamente assinados,
são enviados juntamente com o produto para o fornecedor e um triplicado é arquivado.
Se a devolução for aceite, o fornecedor pode emitir uma nota de crédito [Anexo
III] ou efetuar uma troca de produtos, evitando assim prejuízos para a farmácia. Se a
devolução não for aceite, o produto volta ao stock da farmácia e procede-se
posteriormente a uma quebra, regularizando a situação no sistema informático.

5.3 – A RMAZENAMENTO
“As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas
de armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de
outros

produtos

farmacêuticos,

químicos,

matérias-primas

e

materiais

de

(2)

embalagem.”

Os produtos de frio são armazenados entre 2º a 8ºC numa câmara frigorífica
com temperatura controlada. Quando esta se encontra fora do intervalo, é emitido um
sinal sonoro, para que rapidamente se proceda a estabilização da temperatura. Possui
ainda um termohigrómetro que efetua o registo da humidade e temperatura. Todas as
semanas, estes dados são recolhidos para o computador, impressos e arquivados
caso sejam solicitados pelo INFARMED.
Os produtos sem condições especiais de conservação são armazenados quer
no armazém, quer na zona de apoio ao atendimento geral. São acondicionados em
gavetas ou prateleiras, por ordem alfabética e por forma farmacêutica. Os
medicamentos de marca comercial estão separados dos medicamentos genéricos e as
doses e quantidades aparecem por ordem crescente, sendo respeitada a regra FEFO.
Os que existem em excesso e que por carência de espaço não podem estar perto do
atendimento geral, são armazenados no armazém.
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Há ainda a ter em atenção o armazenamento dos medicamentos psicotrópicos
e estupefacientes os quais se encontram numa gaveta à parte de todos os restantes
medicamentos.
Estas zonas possuem também termohigrómetros que são verificados
mensalmente, sendo registados e arquivados os dados a estes referentes. Uma vez
por ano têm que ser calibrados por um serviço acreditado que emite um documento
que comprova que estes se encontram em calibração, durante a sua ausência. Após a
calibração, é emitido um certificado que confirma que os aparelhos se encontram
calibrados e em condições de serem utilizados.

6. P RODUTOS

EXISTENTES NA

F ARMÁCIA

6.1 – D ISPENSA DE M EDICAMENTOS
“A primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e
o bem-estar do doente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à
frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e promover o direito de acesso a
um tratamento com qualidade, eficácia e segurança”. Ainda de acordo com este
estatuto, o farmacêutico tem o dever de “dispensar ao doente o medicamento em
cumprimento da prescrição médica ou exercer a escolha que os seus conhecimentos
permitem e que melhor satisfaça as relações benefício/risco e benefício/custo” (3)
A dispensa de medicamentos e serviços de saúde é função essencial da
atividade farmacêutica. Assim sendo, o farmacêutico tem o dever de se assegurar que
o medicamento certo é dispensado ao respetivo utente, na dose e quantidades
prescritas e com a informação adequada para uso e acondicionamento do
medicamento. Tudo isto é importante para uma maior adesão terapêutica por parte do
utente.

6.1.1 – M EDICAMENTOS NÃO S UJEITOS A R ECEITA M ÉDICA
No Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, é definido que os MNSRM são
aqueles que não cumprem qualquer uma das condições exigidas para os MSRM.
Estes não são comparticipados, salvo raras exceções previstas na legislação(1). São
essencialmente de venda livre, podendo o utente adquiri-los por iniciativa própria.
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Hoje em dia, devido ao progresso tecnológico e ao “mundo global” em que nos
inserimos, estamos constantemente a ser bombardeados com informação.
Publicidade a vários MNSRM está disponível em diversas plataformas, de
modo a chegar ao utente de forma eficaz. Isto promove a automedicação, o que se
tem tornado uma prática cada vez mais frequente. “A automedicação é a utilização de
medicamentos não sujeitos a receita médica de forma responsável, sempre que se
destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com
a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde.”(6) Para além
das vantagens como, maior comodidade, substituindo a ida a uma consulta médica, a
possibilidade de resolução de problemas de saúde menores a baixo custo, a
automedicação apresenta perigos para os que não se encontram devidamente
informados. Há que ter em conta que muitas vezes pode atrasar, mascarar ou impedir
um diagnóstico correto, levar a interações medicamentosas, reações alérgicas e
efeitos adversos, podendo o tratamento ser inadequado.(7)
O farmacêutico, tem neste contexto um papel vital no sentido de orientar,
educar e avaliar a necessidade e correta utilização do medicamento, desempenhando
um papel importante na racionalização da terapêutica.
Uma vez que o meu período de estágio foi essencialmente em meses de
inverno, várias vezes fui abordada com questões sobre os MNSRM relacionados com
gripes e constipações, como antigripais, xaropes para tosse, pastilhas para dores de
garganta, para a rouquidão, etc. Isto implicava que me encontrasse familiarizada com
este género de produtos e que questionasse o utente sobre os diversos sinais e
sintomas que apresentava, para uma escolha o mais racional e personalizada
possível.
Com o início da primavera, notei também uma preocupação crescente com
produtos para perda de peso e celulite, sendo que aqueles que são publicitados na
televisão rapidamente despareciam do stock. O sol e o calor trouxeram também a
procura pelos protetores solares, os quais existem em várias gamas apresentando
aspetos e formatos diferentes. Senti, especialmente neste género de produtos, maior
dificuldade em aconselhar os utentes. Não só pela grande quantidade que existe no
mercado, mas também por não ter tido a oportunidade de presenciar formações sobre
o tema.

6.1.2 – M EDICAMENTOS S UJEITOS A R ECEITA M ÉDICA
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Os MSRM são aqueles que necessitam de prescrição médica para serem
fornecidos ao utente. Encontram-se nesta categoria medicamentos que:
“ a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente,
mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem
vigilância médica;
b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam
utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a
que se destinam;
c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade
ou reações adversas seja indispensável aprofundar;”(1)
A receita médica consiste num documento elaborado pelo médico que segundo
a Portaria nº 198/11, 18 de maio(4), deve ser informatizada (salvo se for um caso de
exceção, devidamente assinalado). As receitas podem ser não renováveis (30 dias de
validade) [Anexo V] e renováveis, possuindo três vias, cada uma com validade de 6
meses.
a) Verificação da receita

Aquando da receção da receita, o farmacêutico tem que verificar se os campos
necessários estão preenchidos: número da receita e seu respetivo código de barras;
local de prescrição e código de barras, sempre que aplicável; identificação do médico
prescritor, com a indicação do nome e especialidade médica, número da cédula
profissional e respetivo código de barras; nome ou número de utente; indicação da
entidade financeira responsável e do regime especial de comparticipação, se aplicável;
a designação do medicamento, sendo esta efetuada através da DCI; dosagem (se não
for mencionada, dispensa-se a de menor dosagem disponível no mercado); forma
farmacêutica; número de embalagens; dimensão das embalagens (se não for
mencionada, dispensa-se a embalagem com o menor nº de unidades) e data da
prescrição.
Cabe ao farmacêutico interpretar a receita e perceber para que doença e que
efeito têm os medicamentos no utente, tal como ser capaz de saber que reações
adversas podem ocorrer.

b) Prescrição por DCI

Todos os medicamentos de uso humano ou outros que sejam comparticipados
pelo estado são obrigatoriamente prescritos através da DCI, com forma farmacêutica,
13
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dosagem, apresentação e posologia, de acordo com a Portaria nº 137-A/2012(5). Esta
determina ainda que cada receita pode conter apenas até quatro medicamentos
distintos, não podendo exceder as duas embalagens, por medicamento. As receitas
que apresentem psicotrópicos ou estupefacientes não podem conter outros
medicamentos prescritos.
Com a introdução da DCI as farmácias passaram a ter que possuir em stock
pelo menos três, dos cinco genéricos mais baratos do mesmo grupo homogéneo.
É de realçar que o utente tem uma vertente mais ativa, podendo optar pelo
genérico que mais lhe convém, permitindo assim uma maior adesão à terapêutica,
sem nunca descurar a prescrição médica.
Durante o estágio, constatei que os doentes procuram com frequência
medicamento genéricos, para combater essencialmente as dificuldades económicas.
Há, no entanto, uma grande percentagem da população que apresenta dúvidas
relativamente à eficácia destes e sua utilização, chegando mesmo a pensar que
quando apresentamos a opção do genérico lhe estamos a alterar a medicação
prescrita pelo médico. A diferença monetária entre o medicamento de marca e
respetivo genérico e mesmo entre genéricos, da mesma substância ativa, provocam
desconfiança nos utentes, que colocam questões como “Se é mais barato, não é tao
bom, pois não?” Surgem também casos de duplicação de medicação, em que o utente
se encontra a tomar o medicamento de marca e o genérico. Aqui, o farmacêutico tem
um papel fundamental no esclarecimento do utente e na gestão e aconselhamentos
farmacoterapêuticos. Várias vezes expliquei aos utentes que um medicamento
genérico contém a mesma substância ativa, a mesma dosagem e forma farmacêutica,
que o seu medicamento de marca correspondente e que todos passam pelo mesmo
controle de qualidade. Essencialmente na população idosa, a quantidade de
laboratórios existentes, os diferentes formatos e cores de embalagem criam
confusões, pelo que optam por trazer consigo as embalagens vazias do que
costumam tomar. Os utentes que frequentemente se deslocam à mesma farmácia têm
a vantagem de, o sistema informático conseguir rastrear a sua medicação habitual.
Nota-se também que desconhecem as razões por que tomam determinada
medicação, ou fazem confusão entre os vários medicamentos. Com alguns doentes,
há também um estigma notório, relativamente aos antidepressivos. Atendi uma utente,
que ao explicar-me porque tomava determinados medicamentos,

disse: “o

antidepressivo que tomo é muito fraquinho, eu não estou maluca!”. Estupefacta com a
interpretação, tentei explicar-lhe que a depressão é uma doença muito comum
atualmente e que a medicação a ajudaria a ultrapassar/superar com mais facilidade,
pois não era correto o termo que utilizou.
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Tentei sempre perceber se os utentes sabiam para que tomavam a medicação
e em caso negativo, explicar a posologia correta e a sua finalidade, tendo sempre o
cuidado de utilizar linguagem acessível e complementando, se necessário, com
informação escrita.

6.1.3 – M EDICAMENTOS M ANIPULADOS
Segundo a portaria nº 594/04, 2 de junho, “qualquer fórmula magistral ou
preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um
farmacêutico”; podendo este ser uma fórmula magistral (“o medicamento preparado
em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita
médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina”) ou um preparado
oficinal (“qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de
uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços
farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes
assistidos por essa farmácia ou serviço”)(8).
Os manipulados são uma alternativa terapêutica vantajosa, uma vez que
podem ser adequados e personalizados ao utente em questão. Tornam-se
excecionalmente importantes, em situações em que as vias de administração ou as
doses têm que ser ajustadas, e permitem a associação de substâncias ativas que não
se encontrem disponíveis no mercado. A área da dermatologia é aquela que mais
manipulados apresenta.
Para que estes sejam comparticipados, o médico tem que o prescrever num
modelo de receita normal, referindo as siglas F.S.A. – fac secundum artem (faça
segundo arte) ou mencionar o termo “manipulado”.
O PVP dos medicamentos manipulados é calculado com base nos honorários
da preparação, no valor das matérias-primas e no material das embalagens, sem IVA.
Este somatório deve ser multiplicado por 1,3 e acrescido do IVA em vigor. O cálculo
dos honorários tem por base um fator F de valor fixo, que é atualizado anualmente.
Este é depois multiplicado em função da forma farmacêutica e quantidade preparada.
No que respeita ao cálculo do valor das matérias-primas e material de embalagem,
este é determinado com base no valor de aquisição, sem IVA. O valor do material de
embalagem é ainda multiplicado por 1,2. A fórmula utilizada para calcular o preço dos
manipulados é: Preço = [Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos
materiais de embalagem) × 1,3] × IVA.
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Na Farmácia Lusa não se efetuam manipulados, por isso, não tive a
oportunidade de os preparar ou de proceder à determinação do cálculo do PVP. No
entanto, sempre que foram solicitados pelo utente, foi efetuado um pedido à Farmácia
Vitália, que nos fornecia este tipo de medicamentos. O rótulo destes vem com toda a
informação necessária indicando: a identificação da farmácia, identificação do DT,
nome do doente, número de lote, data de preparação, prazo de validade, condições de
conservação, via de administração e posologia.
Ao longo do estágio, tive a oportunidade de vender manipulados como:
minoxidil a 5%, óleo de linhaça, pomada hidrófila, mel rosado, etc.

6.1.4 – M EDICAMENTOS P SICOTRÓPICOS
O DL nº 15/93, de 22 de janeiro regula a dispensa de medicamentos que
“contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada como
estupefaciente ou psicotrópico”, ou “possam, em caso de utilização anormal, dar
origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser
utilizados para fins ilegais.” (9)
Somente perante uma receita médica válida, podem estes medicamentos ser
dispensados, sendo obrigatório o preenchimento de informação relativa ao médico
prescritor (nome), ao doente (nome e morada) e ao utente que adquire a medicação
(nome, morada, número do B.I., sexo e idade). A dispensa destes medicamentos a
menores e doentes mentais é proibida.
Estas substâncias requerem um maior controlo no que concerne ao seu
aprovisionamento, armazenamento e cedência. É arquivada uma cópia da receita, tal
como todos os movimentos destes produtos (entradas e saídas), para posterior
controlo.
A farmácia tem então que enviar, mensalmente, a informação relativa a estes
medicamentos para o INFARMED (registo de entradas, saídas e mapa de balanço).
As benzodiazepinas possuem também envio obrigatório do registo de entradas
e mapa de balanço, anualmente.
Todos os documentos têm que ser arquivados na farmácia, durante pelo
menos 3 anos.(9)

6.2 – P RODUTOS C OSMÉTICOS E D ERMOCOSMÉTICOS
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Segundo o DL nº63/2012, de 15 de março, um produto cosmético é “qualquer
substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes
superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar,
unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com
a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu
aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”(10).
Este tipo de produtos pode ser recomendado pelo médico ou aconselhado pelo
farmacêutico. Com a vasta quantidade de gamas que estão disponíveis no mercado, o
farmacêutico deve estar preparado para fazer um bom aconselhamento, tendo o
cuidado de adequar o produto ao utente, ao efeito desejado e de verificar se existem
possíveis reações alérgicas, etc. Para isto, há necessidade de constante formação e
aquisição de conhecimentos, sendo promovidas formações pelas diferentes marcas,
de forma a instruir os farmacêuticos nos novos produtos.

6.3 – P RODUTOS DE P UERICULTURA
“Todo o produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a
alimentação e sucção da criança”(11).
Sendo os utentes desta farmácia uma população marcadamente jovem, este
tipo de produtos é muito vendido. Várias vezes me foram pedidas chupetas, tipos
específicos de leite, biberões e tetinas. Nota-se a preocupação dos pais e avós em
esclarecerem todas as suas dúvidas e adequarem os produtos ao bebé, tendo por isso
o farmacêutico um papel interventivo e importante nestas situações.
Estes produtos encontram-se expostos em lineares, na área de atendimento,
para serem facilmente reconhecidos e serem de rápido acesso.

6.4 – P RODUTOS H OMEOPÁTICOS
“Obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas
homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia
europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado
membro, e que pode conter vários princípios”(1)
A homeopatia assenta em três princípios fundamentais: princípio da similitude
(todas as substâncias medicamentosas administradas a um indivíduo saudável
desencadeiam uma intoxicação, manifestada por sinais físicos e psíquicos, mas se um
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doente apresenta sinais semelhantes aos observados num individuo saudável, ao qual
foi administrada uma substância medicamentosa, esta pode ter interesse no
tratamento do doente); princípio da totalidade (as preparações homeopáticas agem
como um todo sobre o doente, tratando-o na totalidade e não uma doença
determinada); princípio da infinitesimalidade (as preparações homeopáticas utilizam-se
em doses extremamente diluídas, nomeadamente decimais (DH) e centesimais
(CH))(12)
Nesta farmácia é comercializado um número limitado de medicamentos
homeopáticos, sendo estes destinados a estados gripais, dores de garganta,
rouquidão, pequenos traumatismos e estados de ansiedade.

6.5 – P RODUTOS F ITOTERAPÊUTICOS
A fitoterapia tem despertado interesse na população, que questiona sobretudo
o uso de produtos químicos e procura formas naturais de tratamento. São produtos
que tiram partido das propriedades das plantas e apresentam-se normalmente em
forma de chás e cápsulas. Apesar disso, estes possuem também substâncias ativas e
consequentemente atividade farmacológica, efeitos adversos e contraindicações.
Assim, o Farmacêutico deve aconselhar os utentes sobre o uso racional destes
medicamentos, bem como sobre hábitos de vida saudáveis que conjuntamente
contribuirão para o sucesso da terapêutica.
Segundo o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, um produto fitoterapêutico é
“qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou
mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas
ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais
preparações à base de plantas.”(1)
Na Farmácia Lusa estes produtos são geralmente dispensados para melhorar o
trânsito intestinal, problemas de insónia, ansiedade e emagrecimento.

6.6 – P RODUTOS PARA A LIMENTAÇÃO E SPECIAL
“Géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a processos
especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente,
são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação
de que correspondem a esse objetivo”(13)

18

Relatório de Estágio | Farmácia Lusa

Estes produtos são utilizados para colmatar as necessidades nutricionais de
pessoas cujos processos de assimilação ou metabolismo se encontram perturbados
ou pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais, sendo que nestes
casos também podem ser classificados como produtos dietéticos. A alimentação
especial destina-se ainda a lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade, em bom
estado de saúde, e a acamados, que devido às alterações fisiológicas associadas à
doença, apresentam perda de apetite ou vias de administração da alimentação
alteradas. São exemplos os produtos da Fortimel®, Fresubin®, Enfalac®, Miltina®,
Nutriben®, etc. Relativamente a lactentes, salienta-se ainda a existência de vários
tipos de leite (HA, AR, AC, AO, AD, etc), papas (com e sem glúten, lácteas e não
lácteas), boiões de fruta e comida.

6.7 – P RODUTOS E M EDICAMENTOS DE U SO V ETERINÁRIO
Segundo o DL nº 184/97 de 26 de julho medicamento veterinário é “todo o
medicamento destinado a animais”.(14)
Na Farmácia Lusa, a procura deste tipo de medicamentos é maioritariamente
para animais de estimação, devido à sua localização citadina. Durante o meu estágio
os mais dispensados foram antiparasitários, anticoncecionais e anti-inflamatórios.
Noventa por cento dos produtos vendidos são prescritos pelos veterinários.
Alguns dos medicamentos de uso humano podem ser utilizados nos animais
sem qualquer perigo para a saúde pública. Deparei-me por exemplo com uma situação
de tratamento de toxoplasmose, em gatos, na qual após alguma pesquisa percebi que
o fármaco de eleição seria a clindamicina, numa dose diferente da utilizada em
humanos.

6.8 – D ISPOSITIVOS M ÉDICOS
Dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material
ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos
necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito pretendido no corpo
humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos,
embora a sua função possa ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo
fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção,
controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma
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deficiência, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo
fisiológico e controlo da conceção.”(15)
Nesta farmácia são dispensados vários produtos deste tipo, tais como: meias
elásticas,

fraldas,

testes

de

gravidez,

preservativos,

compressas,

pensos,

termómetros, seringas, etc.
Ao dispensar este tipo de produtos é importante realçar ao utente a sua correta
manutenção, conservação e utilização, de preferência exemplificando.

7. O UTROS C UIDADOS DE S AÚDE P RESTADOS NA
F ARMÁCIA
As farmácias, além da dispensa do medicamento, procedem a serviços com o
intuito de promover a saúde e o bem-estar da população. Sendo os farmacêuticos os
profissionais de saúde que se encontram mais próximos do utente é-lhes, assim,
permitido executarem os seguintes serviços: apoio domiciliário; administração de
primeiros socorros; administração de medicamentos; utilização de meios auxiliares de
diagnóstico e terapêutica; administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional
de Vacinação; programas de cuidados farmacêuticos; campanhas de informação e
colaboração em programas de educação para a saúde.(16)
A Farmácia Lusa presta os seguintes cuidados de saúde:
- Administração de injetáveis, pelos profissionais devidamente habilitados;
- Medição de parâmetros biológicos e bioquímicos: pressão arterial, triglicerídeos,
colesterol total e glicémia, são os mais comuns. Se requisitados, podem também ser
efetuados testes de hemoglobina, ácido úrico, creatinina, ureia, tempo de protrombina
e gravidez. A monitorização de doentes crónicos é assim facilmente possível,
funcionando o farmacêutico como o elo entre o médico e o utente, podendo
encaminhar este último para o médico, em situações que necessitem de uma nova
avaliação.
- Valormed: sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagens e de Medicamentos Fora de Uso a nível europeu. Como agente de saúde
pública, o farmacêutico deve sensibilizar a população a aderir a esta iniciativa,
contribuindo para a preservação do meio ambiente, bem como para o bom uso dos
medicamentos. Nesta farmácia, este programa é extensamente utilizado, em parte
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devido à população jovem que a frequenta e que tem maior sensibilidade para
problemas de saúde pública.
- Determinação do peso corporal, altura e IMC, é feito pela balança digital que se
encontra na área de atendimento.
- Campanha de recolha de radiografias: consiste na recolha das que já não têm
valor de diagnóstico. Por cada tonelada de radiografias recicladas obtêm-se 10
quilogramas de prata, que revertem a favor da AMI. Este serviço permite não só ajuda
humanitária, como a proteção ambiental.
No decorrer do estágio tive a oportunidade de efetuar vários destes serviços,
em particular a medição de parâmetros bioquímicos. Aqui torna-se relevante o
acompanhamento de doentes crónicos e a oportunidade de educar a população para
medidas não farmacológicas e para a importância da adesão à terapêutica.
No meu período de estágio foram ainda efetuados rastreios de celulite e
auditivos, por profissionais devidamente habilitados.

8. C ONTABILIDADE E G ESTÃO NA F ARMÁCIA
8.1 – P ROCESSAMENTO DE R ECEITUÁRIO E F ATURAÇÂO
Conforme os diferentes planos, sistemas e subsistemas de saúde, os
medicamentos têm diferentes comparticipações.
A ANF efetua acordos com as entidades responsáveis pela comparticipação
dos medicamentos, como por exemplo, a ARS. Sendo que cada entidade estabelece
os seus requisitos de comparticipação, podendo conter vários organismos que estão
listados no sistema informático.
Quando se efetua uma venda, procede-se à escolha do plano de
comparticipação, que vem referido na receita apresentada pelo utente e o sistema
informático automaticamente calcula o valor a pagar, tendo em conta o respetivo
benefício da comparticipação. O organismo mais comum é o SNS, constituindo assim
o maior volume de receituário.
O início da faturação dá-se no momento da venda sendo impresso o respetivo
documento no verso da receita, no qual constam os seguintes dados: identificação da
farmácia e do diretor técnico, data e número da venda, código de identificação do
operador, número da receita e respetivo lote, organismo comparticipante, identificação
dos medicamentos comparticipados (nome, código respetivo, quantidade e PVP),
percentagem de comparticipação e preço a pagar pelo utente. Este documento tem
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que ser assinado pelo utente e datado, carimbado e assinado pelo operador que
efetuou a venda. As receitas são conferidas diariamente, tendo-se em atenção os seus
requisitos legais. Ao confirmá-las deve-se verificar se os medicamentos prescritos
coincidem com os dispensados, se o regime de comparticipação foi bem aplicado, a
validade da receita, assinatura e vinheta do médico, a existência do carimbo da
farmácia e assinatura do farmacêutico, entre outros.
As receitas são agrupadas em lotes, de acordo com o organismo a que
pertencem, sendo que cada lote possui 30. No momento da dispensa do
medicamento, o sistema informático, automaticamente procede ao loteamento das
receitas de forma sequencial, de modo a garantir as 30 por lote. Apenas o último do
mês pode conter menos de 30 receitas. Estando os lotes completos são impressos
verbetes de identificação, onde consta a informação do organismo comparticipante e
da farmácia, a data, série, número de lote, número de receitas, o valor dos
medicamentos, a sua comparticipação e quanto custaram à farmácia.
No final do mês e antes de iniciar a faturação do mês seguinte, é necessário
fechar todos os lotes dos organismos, procedendo-se à impressão da relação de
resumo destes. O documento é emitido em quadriplicado para cada organismo,
ficando uma cópia arquivada na farmácia. De seguida, são emitidas as faturas aos
diversos sistemas de saúde, em quadruplicado, sendo que o original e o duplicado são
enviados juntamente com o receituário. O triplicado é enviado para a ANF e o
quadruplicado permanece na farmácia. Até ao dia 5 de cada mês, é feita a recolha da
faturação, para o Centro de Conferência de Faturas do SNS, sediado na Maia. A
comparticipação

decorrente

do

processamento

do

receituário

atribuído

aos

organismos do SNS é paga pela Finanfarma (para as farmácias associadas da ANF).
O receituário pertencente a outras entidades comparticipantes, que não o SNS, é
enviado para a ANF, que se encarrega da sua distribuição pelas diferentes entidades
comparticipantes.
Posteriormente, a ARS devolve à farmácia duas cópias de cada documento,
carimbadas e assinadas como comprovativos de receção. Uma destas é arquivada na
farmácia, enquanto a outra é enviada para a ANF.
Quando são detetadas incorreções, as receitas são devolvidas às farmácias,
com a devida justificação. Estas podem ser corrigidas e refaturadas no mês seguinte.
Nas receitas não passíveis de correção, procede-se ao contato do utente em questão,
para obter nova receita.

8.2 – F ISCALIDADE
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Como qualquer entidade empresarial, a farmácia tem obrigações fiscais a
cumprir, como o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) e o Imposto sobre Rendimentos
de pessoas Singulares ou Coletivas (IRS ou IRC).
O IVA é um valor percentual, calculado em função do PVP. As farmácias são,
na realidade, empresas de compra e venda, e por isso pagam IVA ao Estado quando
adquirem produtos às distribuidoras ou a outros fornecedores e recebem-no, quando
vendem os seus produtos aos utentes. O IRC também é um valor percentual,
calculado sobre os lucros das empresas residentes em Portugal e que exercem
atividades comerciais ou industriais.
Para tal, e tendo em conta que várias encomendas são recebidas diariamente
dos diferentes armazenistas, a Farmácia Lusa guarda a fatura que acompanha a
mercadoria e depois confronta-a com a fatura global que é recebida mensalmente,
bem como as notas de crédito, notas de débito e faturas de serviços. Estes
documentos têm de ser emitidos por um programa informático certificado, como
especifica a Portaria 22-A/12, de 24 de janeiro.(17)
Todas as vendas da farmácia ficam ainda registadas no Sifarma 2000, sendo
fornecido ao utente uma fatura de cada transação. Como qualquer empresa, no final
de cada ano, a farmácia tem de calcular o seu IVA apurado, que corresponde ao IVA
liquidado (valor que recebeu dos utentes pelas vendas e/ou prestação de serviços)
subtraído do IVA dedutível (valor pago pela farmácia aos fornecedores ou outras
entidades que lhe tenham prestado serviços).
Existe ainda uma impressora fiscal que grava todas a vendas efetuadas pelos
funcionários, sendo que no final de cada mês, toda esta informação é gravada em
CD’s e arquivada. Estes são identificados com o nome da farmácia, o número de
contribuinte da farmácia e do responsável pela cópia, data e rubrica do operador e do
DT. Os arquivos têm que ser mantidos na farmácia por um período de 5 anos.
No início de 2013, passou a ser obrigatório as farmácias enviarem no final de
cada mês um ficheiro SAF-T que engloba todas as vendas e tem que ser enviado para
a Autoridade Tributária. “O ficheiro SAFT-PT destina-se a facilitar a recolha em
formato eletrónico dos dados fiscais relevantes por parte dos inspetores/auditores
tributários, enquanto suporte das declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a
análise dos registos contabilísticos ou de outros com relevância fiscal.”(18) O ficheiro é
criado, validado e devidamente enviado de forma informática, sendo possível recolher
um comprovativo de envio.
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9.Q UALIDADE
“A principal responsabilidade do farmacêutico é para a saúde e o bem-estar do
doente e do cidadão em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade,
eficácia e segurança.”(2)
As Boas Práticas de Farmácia são orientações para os farmacêuticos de
oficina que proporcionam um conjunto de orientações para a atividade farmacêutica, e
devem ser consideradas como objetivos a alcançar, para uma melhoria contínua.
A Ordem dos Farmacêuticos, em conjunto com o seu departamento de
qualidade e a ANF, criaram em 2001 um Sistema de Gestão de Qualidade aplicado às
Farmácias. Este sistema é baseado nas Boas Práticas de Farmácia. Desta forma,
todos os funcionários da farmácia trabalham segundo um sistema baseado num
trabalho com qualidade, normas e protocolos de atuação e resolução de questões.
O DT é o responsável pelo estabelecimento, documentação, implementação,
manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade e é responsável
pelas atividades com influência na qualidade dos serviços prestados, sempre
orientado para a satisfação do utente.(2)
A eficácia do sistema de gestão da qualidade e a demonstração da
conformidade da atividade farmacêutica e dos serviços prestados devem ser uma
prioridade. Para isto, devem ser realizadas auditorias internas, periodicamente. Se os
parâmetros a analisar não estiverem conformes, devem ser aplicadas medidas
corretivas para evitar que o problema se prolongue.(2)

10. C ONCLUSÃO
Com o término do estágio, chega ao fim uma etapa da minha formação como
farmacêutica comunitária. Tive a oportunidade de trabalhar com uma equipa que me
ensinou a proceder, em todas as situações, com ética, confiança e qualidade. Fizeram
com que crescesse no mercado de trabalho e como ser humano e deram-me todas as
ferramentas para me poder lançar numa futura carreira profissional.
Tomei consciência da realidade da farmácia comunitária e de que nem sempre
é fácil lidar com os utentes, sendo necessário ser paciente, saber ouvir e
compreender. A interação com estes permitiu-me aprendizagens que excederam as
minhas expectativas.
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Pude colocar em prática os ensinamentos apreendidos durante a componente
teórica do curso e entender que o farmacêutico é um profissional que atua nas mais
variadas vertentes da sociedade, sendo um pilar importante do sistema de saúde.
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11. A NEXOS

Anexo I – Modelo de fatura de aquisição de medicamentos e produtos
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Anexo II – Modelo de nota de devolução
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Anexo III – Modelo de nota de crédito
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Anexo IV – Modelo de requisição de estupefacientes e psicotrópicos
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Anexo V – Modelo de receita não renovável após a dispensa
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Introduction

Pharmacists have a wide range of knowledge that allows them to work in
various different environments. As a student I have always been curious about the
responsibilities of a hospital pharmacist so when the opportunity for an internship on
the field arose I thought of it as acquiring knowledge and experience.
Nowadays, health involves a multitude of concepts and health practitioners from
various areas. It is important that all professionals in a hospital work together to reach
their ultimate goal, the care of the patient in the best way possible. For this to happen,
pharmacists along with doctors, nurses, etc, need to have open communication.
During my internship in the Spitalul de Urgenta pentru Copii I was able to better
understand the role of a pharmacist in a hospital environment as well as visualize the
interactions created between all health practitioners.
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1. The Hospital
Cluj-Napoca is one of the largest and most important cities in Romania, located
in the North-Western region in the centre of Cluj County. The city is spread over an
area of 179.5 km², with a population of around 317,953. [1]
The Spitalul de Urgenta pentru Copii of Cluj-Napoca consists of 15 sections
with a total of 506 beds. It’s a teaching hospital with students from the various health
degrees and it takes care not only for children from the county of Cluj-Napoca but also
from 30 other counties. The hospital is structured in pavilions around the city in 8
different locations. [2]
The hospital has two pharmacies, one at Pediatrics I and the other at Pediatrics
III. I was placed at Pediatrics III pharmacy which is close to the center of the city and
also close to the train station.
This department has 70 beds and is responsible for providing care in various
specialties, emergency and ambulatory, ensuring medical assistance in general
pediatrics, pulmonary pediatrics, cardiology, rheumatology, gastroenterology, diabetes
mellitus and metabolic diseases. [2]
The ICU provides healthcare for respiratory and cardiac failure, poisoning,
seizures, comas and gastrointestinal bleeding. [2]
The department of diabetes ensures the monitoring of patients with
decompensate diabetes, monitoring of blood glucose, insulin therapy and rebalancing
hydro therapy and acid-base. [2]

1.1- The Pharmacy
The main roles of the pharmacy are to store, produce and distribute all kinds of
medicines in their various forms and doses upon the request of the other departments.
It is also responsible for quality control of the substances and for organizing the
internships of the pharmacy students. There is one pharmacist and 5 pharmacist
assistants/pharmacist technicians working here. Its working hours are from 7:30 am to
15.30 pm. [2]
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1.1.1- Pharmacy Organization
The pharmacy has a reception area where all the medicines from suppliers are
received and it is also the area from where they leave to the different sections of the
hospital. There is a warehouse with controlled temperature to ensure the storage
conditions of the medicine that is brought from the supplier, the preparations that are
made within the hospital and also raw materials. There’s a station to produce sterile
medication where distilled water is also produced.
The pharmacist has her own office where important documents are archived
such as dossiers with the substances that enter the hospital, dossiers with the quality
analysis of the various substances, receipts of the national health programs of certain
medications used in chronic diseases, receipts from the suppliers and all kinds of
bibliography for consultation.
The production area has a counter where the preparations are made. All the
material (mortars, spatulas, balances, etc.) and
some of the substances used to prepare the
medication are also stored here. Some of the raw
materials present in the hospital pharmacy are: talc,
oxide zinc, sodium bicarbonate, borax, mint, salicylic
acid, liquid paraffin, lanoline, vaseline, glycerine,
glucose, lactose, rivanol, etc. There are a lot of
cabinets and drawers for storage and a fridge

Figure 1 – Production area of the
pharmacy

with medication that has special temperature
requirements.
There’s also a separate cabinet called “separanda” where medication like
adrenaline, prednisone, phenytoin, propranolol, propofol, phenobarbital, digoxin,
haloperidol, ketamine, etc. are stored and kept away. Also in the “separanda” are the
psychotropics and the benzodiazepins. These last two have their own registry where
every month a balance is made between the entrance of these medicines and the
outing of them. Since in this hospital these were written down by hand every page of
the notebook was numbered so everything was accounted for.
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1.2- Inpatients and outpatients
The pharmacy department is responsible for in and out patients of the hospital.
There’s a station to dispense the medication for outpatients. Usually the patients that
can come to the hospital pharmacy to get their medication are patients with special
requisites. These are people with chronic conditions and the most common ones in
Pediatrics II are the hemophiliacs and asthmatics. This requires a special prescription
from the national program of health and is free of charge to the patient whereas if he
went to a community pharmacy he would only have half the price off.
For the inpatients the prescriptions come directly from the doctor to the
pharmacy through the informatics system and are then printed by the pharmacist in a
sheet called “condica”.
All requests are then printed by section and the pharmacy assistants collect the
requested medicines and separate it by patient putting it into the container
corresponding to its section. After all the containers are filled they are transported to
the different sections so that the medicine can be distributed to the respective patients.

2. Stock Management
2.1- Selecting suppliers
Stock or inventory is a reserve of products to meet the demand of customers, in
this case the patients in the hospital. A good management of stock is then important to
keep the pharmacy running while taking care of the patients needs and ensuring that
the hospital is not put into any unnecessary financial burden.
Since the Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii is a public hospital whenever
there is an opening for a supplier spot, a public contest is held. A lot of factors are
taken into consideration. The supplier that offers best benefits price wise and delivery
wise (amount of deliveries per day, speed, payment facilities, etc) is then chosen and a
contract is made for a certain period of time.
This is taken care of by the administrative section of the hospital and not by the
pharmacy.
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2.2- Expiration dates control
Every month, checking the expiration dates of all medicines is done. This was
one of the tasks that I was responsible for.
There was a notebook with a section for each month of the year and the name of
the medicine would be written down on the respective month of its expiration date.
Usually this would be done for all medicines that would expire in the three following
months.
The medicines expiring in the following months are also marked in their carton
boxes with a I or II depending on the order of expiration, abiding by the FEFO rule, for
proper rotation. This process keeps the medicine safe for the patients and it also
prevents the pharmacy from losing money.
Unlike a community pharmacy where the medicines are sent back to the supplier
three months before their expiration, the hospital pharmacy keeps their medicine until
their expiration date as they can still be used in preparations. Since the medicine is for
internal use in the hospital and not sold to the patients for external use there’s no risk
of it being used past its expiration date.

2.3- Returns
Returns can be made for various reasons. The supplier can make a mistake and
send medicine that was not requested by the pharmacy, it can send the wrong amount
of medicine, etc.
When this happens the pharmacy prints a return receipt where all the information
about the delivery is and where the reason for the return is written down. This last topic
if not present makes the return receipt invalid.

2.4- Storage
Storing requires specific conditions to keep medicine and raw materials from
degradation. Factors like lighting, temperature, humidity and ventilation are very
important.
Medicine that requires conditions of 2ºC to 8ºC are stored in a fridge with
controlled temperature which is checked on monthly to make sure there were no
temperature deviations.
10
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Raw materials, preparations and other medicines are kept in a warehouse with
controlled temperature as well since Romania is a country that faces really hot weather
in the summer and negative temperatures in the winter.

3. Magistral Preparations
3.1- Internal use
As a pediatric hospital the patients vary from
newborns to adolescents/young adults. Whenever a
child was too young to swallow or had some
physiologic problem that prevented them from

Figure 2 – Furozolidone powder ready
to be put into unidose bags

swallowing tablets or capsules I had to prepare
powders that would dissolve in water. This is done for medication that is not
commercialized in the powder form.
Everyday requests come from the doctors and are submitted via computer. It
was also common for doctors to call the pharmacy and discuss with the pharmacist
which medicine would be more appropriate in certain cases or which ones were
available for a specific health problem.
Requests contain the patient information such as name and ID number from
which you can extrapolate the age, the doctor’s name, the prescribed medicine (either
by active substance or commercial name) and its quantity. If the medication is only
available in the tablet/capsule form and a powder is required, the active substance in
mg and the excipient to use are mentioned. The amount of divisions requested is also
specified.
Powders from the most various active substances are required daily. I was
responsible for preparing some of the following examples among many others:

Diazepam 10mg

tb II

Glucose

4g

Div. in XX
Benzodiazepine used to treat anxiety and seizures.
11
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Carvedilol 6,25mg

tb II

Glucose

3,6g

Div. in XVIII
Beta-blocker used to treat cardiac failure.
Silimarina 35mg

tb I

Glucose

1,4g

Div. in VII

Hepatic protector that it can’t be administered to children under 6 years old.

Aciclovir 200mg

tb IX

Glucose

4,8g

Div. in XXIV
Antiviral drug used to treat chickenpox or herpes simplex infections.
Sodium bicarbonate 180g
Div. in XC

Used as an anti-acid to treat indigestion and heartburn.

Phenobarbital 100mg

tb VI

Glucose

6g

Div. in XXX
Barbituric used as an anticonvulsant.

Spironolactone 25mg

tb VI

Glucose

6g

Div. in XXX
Potassium sparing diuretic used for congestive heart failure, hypertension and edema.
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Furosemide 40mg

tb III

Glucose

8g

Div. in XL
Loop diuretic for congestive heart failure, hypertension and edema.

Enalapril 5mg

tb IV

Glucose

8g

Div. in XL
ACE inhibitor used for hypertension and some types of chronic heart failure.

Baclofen 10mg

tb X

Glucose

8g

Div. in XL

Muscle relaxant in illnesses such as cerebral palsy, nervous system disorders and
meningitis.
Prednisone 5mg

tb III

Glucose

1,2g

Div. in VI

Adrenocortical steroid with anti-inflammatory effect used to treat asthma attacks,
allergic reactions and poison ivy.
Propranolol 10mg

tb IV

Glucose

9g

Div. in XLII

Beta-blocker used for hypertension and angina pectoris.
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Nalidixic acid 500mg

tb V

Glucose

2g

Div. in X
Antibiotic used mainly for infections of the urinary tract.

Ursodeoxycholic acid 250mg

tb II

Glucose

4g

Div. in XX
Naturally occurring bile-acid used to dissolve gallstones and to treat sclerosing
cholangitis.

Erythromycine 200mg

tb II

Glucose

4g

Div. in XX
Macrolide antibiotic used to treat respiratory tract infections.
Esomeprazole 20mg

tb I

Glucose

0,8g

Div. in IV

Proton pump inhibitor used to treat reflux esophagitis.

Fluconazole 50mg

tb II

Glucose

1,2g

Div. in IV
Antifungal used for systemic infections usually caused by Candida.

Clonazepam 2mg

tb II

Glucose

3,2g

Div. in XVII
Benzodiazepin used to treat anxiety and seizures.
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Furozolidone 100mg

tb VI

Glucose

4g

Div. in XX

Nitrofuran antibacterial for diarrhea, enteritis and giardiasis.
Sumetrolim 480mg

tb II

Glucose

4g

Div. in XII

Bacteriostatic antibiotic (sulfamethoxazole and trimethroprim) mainly used for urinary
infections.
Folic acid 1mg

tb V

Glucose

0,2g

Div. in I

The excipient added most of the time was
glucose and upon the request of the doctor a specific
amount of medicine would be prepared, separated in
unidose paper bags and put in the bag for the specific
patient. In a few situations the preparations would be
made with lactose instead of glucose.
For the preparations of these powders the

Figure 3 – Unidose bags already full
and closed

material used would be a mortar where the
tablets would be destroyed into powder and where the added glucose/lactose would be
mixed with the active substance. The excipient would be weighed in a balance using a
spatula and then added to the mortar.
The amount of powder done would then be separated in the amount of the
divisions requested by the doctor and each unidose bag would be individually filled and
closed.
All requests come with the name of the doctor ordering it, the name and age of
the patient, the number of tablets/capsules of the active substance, the excipient and
its quantity, how many divisions, the number of the preparation and the expiration date.
15

Internship Report | Spitalul de Urgenta pentru Copii

Preparation date

Doctor ‘s name

Patient’s name,
ID number, age,
health number
and Pediatrie 2

Prescription
(active
substance and
excipient) and
respective
quantities

Number of
divisions

Expiration date
Delivery section

Figure 4 – Bag where the unidose
ones are put into to be forwarded to
the patient

3.2- External use
Aside from the powders, other requests for external use would be frequently
made by the doctors. They come with the description of the prescription, the name of
the doctor that requested it and the information of the patient.
After being prepared and stored in 20g or 30g flasks, depending on the amount
of medicine prescribed, they are labeled with the prescription information, the
preparation number, expiration date and the information that it is for “External Use”.
The ones mentioned where the ones I prepared most commonly:
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Borax glycerin 10%

30g

Nystatin 500.000 U.I.

tb II

Benzocaine

0,3g

Nistatine is an antifungal used in the treatment of
vaginal and cutaneous candidiasis. Benzocaine is a
local anesthetic commonly used as a topical pain
reliever. This preparation would also be made
without the benzocaine sometimes.

Figure 5 – Nistatine preparation

Dexamethasone

I ampoule (8mg/2mL)

Saline (NaCl 9mg/mL)

I ampoule (10mL)

Sumetrolim

tb I (400mg/80mg)

Dexamethasone is a glucocorticoid used as an anti-inflammatory and
Sumetrolim is an antibiotic.

Glycerin

20g

Fluconazole 50mg

tb I

Fluconazol is an antifungal that mixed with the glycerin has a topical use.

4. Special Alimentation Products
A huge variety of milks are available in the pharmacy for newborns that aren’t
being breastfed or that for some clinical reason need specific milk. These milk formulas
are manufactured food for babies and infants under 12 months.
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The composition of infant formula is designed to be based on a human mother's
milk, although there are significant differences in the nutrient content of these products.
The most commonly used infant formulas contain purified cow's milk whey and
casein as a protein source, a blend of vegetable oils as a fat
source, lactose as a carbohydrate source, a vitamin-mineral mix,
and other ingredients depending on the manufacturer. [3][4]
There are various types of formulas in the market such as
HA for children who show symptoms of intolerance to normal
formula, AR, AC and AD for infants that often have digestive
problems due to an immature digestive system.

Figure 6 – Milk formula for
hypoallergenic infants

5. Preparations
Various solutions and ointments are made in the hospital pharmacy and it is
important to always have them in stock so they are available in demand. Some of these
I prepared regularly.
Every preparation made is written down in a dossier to enable traceability.
There’s a specific form that needs to be filled with the name of the preparation, the
preparation number, its formulation, respective quantities and the signature of the
person that prepared it.
After everything is done a small sample of the preparation is kept. This sample
is packed and labeled with the name of the preparation, the name of the pharmacy
where it was prepared (in this case Farmacie 2 was the name), date of preparation, the
quantity (10g), the preparation number, the signature of the person preparing it and the
information that it is a sample. These samples are kept in the warehouse with a registry
of their entrance and when they expire. In case testing of the quality of a certain batch
prepared is requested, the respective sample is used to determine the quality.
Some of the most common preparations in the Farmacie 2 are the following
ones:
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Hydroxide Peroxide 3%
Perhydrol 35%

257g

Distilled water ad.

3000 g

Figure 7 – Hydroxide Peroxide 3%

Preparation:
To the weighed perhydrol gradually add the distilled water stirring.
Administration mode:
External use: to clean wounds and changing of dressings
Expiration date:
6 months without opening it
10 days after opening the flask

After preparing the solution it is divided into smaller flasks of 200g and labeled
accordingly. For this kind of solution the labels are pink and mention “External use”.
The pharmacist also adds the pharmacy where it was prepared, the preparation date,
the name of the solution, the preparation number, the quantity and the signature of the
person that prepared it.

Rivanol Solution 1‰
Rivanol

3g

Distilled Water ad.

3000g

Figure 8 – Rivanol Solution

Preparation:
Dissolve the weighed rivanol in warm water and complete it with cold water.
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Administration mode:
Compresses, cleaning, gargarisme/gargling
Expiration date:
6 months without opening it
10 days after opening the flask

The Rivanol solution is widely used in Romania. Its chemical name is
ethacridine lactate, which is an aromatic organic coumpound based on acridine. It has
a yellowish colour and it’s used mainly as an antiseptic.
Just like the solution above, the Rivanol solution is divided into 200g flasks and
labeled the same way.

Mint mixture 1%
Mint

5g

Talc

125g

Zinc oxide

125g

Glycerin

125g

Distilled water ad.

120g

Total

500g

Preparation:
The dry and pulverized zinc oxide is mixed with the talc. Mint is pulverized and
slowly added to the glycerin. Over the zinc oxide and talc mixture slowly add distilled
water and keep on stirring until obtaining a homogeneous paste. To this paste add the
mixture of mint and glycerin. Glycerin increases the viscosity.
Action:
Antipuriginous, emollient,
20
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Administration mode:
Local application 2-3h/day
Expiration date:
1 year

After being prepared the mint mixture is divided into 50g gallipots. The labels
are also pink and mention the “External use” sentence and contain the same
information as mentioned above.

Petrini Paste
Zinc oxide

400g

Talc

400g

Sodium tretaborate

120g

Glycerin

120g

Distilled water ad.

200g

Lanoline

880g

Vaseline

1880g

Total

4000g

Figure 9
prepared

–

Petrini

Paste

being

Preparation:
The zinc oxide and talc are mixed together and passed through a sieve. This
powder mixture is placed in a warmed mortar and small portions of the vaseline and
lanoline mixture are added. Stir really well until its completely homogeneous.
Separately mix the glycerin, the distilled water and the borax and slowly add it to the
previous mixture. Occasionally stir to cool it and get a homogeneous paste.
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Action:
Absorbent, moisturizer, protector
Administration mode:
Local application each time the diaper is changed
Expiration date:
1 year

Just like the mint mixture, the Petrini paste is divided into gallipots of 50g and
labeled exactly the same way.

Sodium Bicarbonate Solution 2,1%
Sodium bicarbonate

21g

Distilled water ad.

1000g

Preparation:
The sodium bicarbonate is added to the water where it dissolves upon stirring
Administration mode:
Solution used as an aerosol
Expiration date:
6 months without opening it
10 days after opening the flask

The sodium bicarbonate solution is divided into 200g flasks and labeled exactly
the same way as the ones mentioned above. For this one, though, blue labels are used
and the sentence “Internal use” is written on it.
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Sodium Chloride Solution
Sodium chloride

3g

Distilled water ad

100g

Preparation:
The sodium chloride is added to the water where it dissolves upon stirring
Administration mode:
Solution used as an aerosol
Expiration date:
6 months without opening it
10 days after opening the flask
The sodium chloride solution is divided into flasks of 200g and labeled exactly
the same way as the solution mentioned above.

Ulei de Parafina (Liquid Paraffin)
Liquid paraffin is commonly used in Romania for
laxative purposes. The raw material is bought from
distributors and then at the hospital it’s packed in 200g
flasks and labeled with the blue labels (for internal use). In
this case it’s used the entrance number of the raw
substance instead of a preparation number to track it.
Figure 10 – Liquid Paraffin bottled and
labeled

6. Clinical Rounds
Upon request I had the opportunity of accompanying a doctor in her ward
rounds through the interned patients.
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The patient I got to see was a child diagnosed with Osteogenesis Imperfecta
and was receiving Zometa®, zoledronic acid IV.
OI commonly known as the brittle bone disease is a congenital disorder. These
people are born with defective connective tissue or the inability to produce it, usually
because of a deficiency of Type-I collagen. This usually happens when the amino acid
glycine is substituted by a bulkier group compromising the triple helix structure. There
are VIII types of OI and the symptoms vary from person to person.

[5]

Having a higher bone fragility compared to the rest of the population, OI
patients are prone to fractures. Some of the most common symptoms associated with it
are: curvature of arms, legs and spine, triangular face, small stature, blue sclerae,
hearing loss, easy bruising, etc.[5]
To treat this disorder physiotherapy is recommended to strengthen the muscles,
reducing the risk of fractures. Surgery can be an option as well with the insertion of
rods and the use of biphosphonates.
The patient I saw was receiving a biphosphonate: Zometa®, zoledronic acid
intravenously. Zometa is a concentrate
of 4mg/5mL which upon use is diluted
into a 100mL of a NaCl 0,9% solution
or a glycose 5% solution. Solutions
with calcium or other bivalent ions like
the Ringer solution cannot be used. It is
administered

upon

preparation.

This

Figure 11 - Zoledronic acid chemical
structure

intravenous infusion is given every 3 to 4
weeks and takes no longer than 15 minutes. It is important that the patient is always
hydrated and an oral supplement of calcium and vitamin D should be administered
daily. Oral hygiene is extremely important as osteonecrosis of the jaw has been
reported as an adverse effect. [6]
Prior to the start of the use of Zometa® and before every infusion, blood tests
are performed to ensure the kidneys are functioning properly since Zometa® is
excreted intact through the kidneys. [6][7]
The main pharmacological action of zoledronic acid is inhibition of bone
resorption. This mechanism isn’t completely understood yet but several factors are
thought to contribute to it. In vitro, it inhibits osteoclastic activity and induces
osteoclastic apoptosis. Zolendronic acid is also responsible for blocking the
osteoclastic resorption of mineralized bone and cartilage through its binding to the
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bone. It inhibits the increased osteoclastic activity and skeletal calcium release induced
by stimulatory factors. [7]
This way biphosphonates not only decrease the chance of a fracture but they
also help the regeneration of the bone in case one happens.
Zometa® is not indicated for use in children. Its safety and effectiveness were
studied in a one year controlled trial of 152 pediatric subjects (74 receiving zoledronic
acid). The enrolled population had severe OI and was aged from 1 to 17 years, having
a BMD below the mean for age matched controls. After one year, increases in BMD
were observed in the group receiving zoledronic acid. The adverse events that
occurred with Zometa® in children did not raise new safety findings beyond those
already seen in adults. However, adverse reactions more commonly seen in pediatric
patients are pyrexia, arthralgia, hypocalcemia and headache. Because of long-term
retention in bone, Zometa should only be used in children if the potential benefit
outweighs the potential risk. [8]
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Conclusion
As we are given the possibility of choosing between doing a 6 months internship
in Portugal or 3 months abroad and 3 months in Portugal I chose to embark on the
Erasmus adventure. I had already had the opportunity of having an Erasmus studying
period in Madrid and along with the great memories created I also underwent huge
personal and academic growth. It seemed only logical to do it again.
This time I chose an Eastern European country, Romania, and have been
pleasantly surprised with great summer weather, beautiful cities and sceneries, and a
different and interesting work environment. I was on a new cultural experience, learning
about myself and working with people from different cultures and rules and work
techniques.
I had the chance to be responsible for the daily medication of the pediatric
population and to put at work skills acquired during the last years at college as well as
understand how a health system from another country works.
It was a really good experience and everyone I came across was always willing
to help and explain everything and to make my time in Romania as enjoyable as
possible.
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