FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2019-2020
CURSO DE MESTRADO CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Estágio II
Curricular Unit:
Internship 2

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Vítor Manuel Fernandes Seabra da Silva

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
O estágio tem como objetivo primordial proporcionar o segundo contato direto dos alunos com áreas-chave
de formação profissional consideradas no curso, a Farmácia Comunitária e/ou a Farmácia Hospitalar, de
acordo com a diretiva comunitária 2005/36/CE, alterada pela diretiva 2013/55/UE. Realiza-se em Farmácia
comunitária e/ou nos serviços farmacêuticos de hospital público ou privado e visa proporcionar uma
experiência em ambiente real de trabalho, sob orientação de profissional Farmacêutico qualificado e sob a
supervisão de um professor denominado de “orientador” de estágio.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
This internship primarily aims to provide the second direct contact of students with key areas of
training considered in the course, the community pharmacy and / or hospital pharmacy according to
EU Directive 2005/36/EC, altered by Directive 2013/55/EU. Held in a Community Pharmacy and / or
pharmaceutical services in public or private hospital, the internship seeks an experience in real
working environment, under the supervision of a qualified pharmacist and under the supervision of a
teacher named "supervisor" of internship.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
Durante o estágio o aluno deverá tomar conhecimento e/ou aprender e integrar, aplicando os seguintes
conceitos:

Na Farmácia Comunitária –
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- Qualidade
- Encomendas e Aprovisionamento
- Classificação dos produtos existentes na farmácia, definições e enquadramento legal
- Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes
- Medicamentos/Produtos manipulados
- Receituário/Faturação
- Indicação Farmacêutica
- Cuidados de saúde e Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos
Implementação de Programas de Cuidados Farmacêuticos
Acompanhamento de doentes
Importância do registo do resultado dos parâmetros determinados

Na Farmácia Hospitalar:

“Orgânica” do Hospital e as funções do farmacêutico a ela associado
- Comissões
- Formulários de medicamentos
- Serviços de informação de medicamentos
- Distribuição de medicamentos
- Farmacotecnia e controlo de qualidade
- Farmacovigilância
- Áreas profissionais específicas
- Gestão de qualidade
- Pessoal adstrito aos Serviços Farmacêuticos.
Syllabus
During the internship the student should take notice and / or learn and integrate, by applying the
following concepts:

In the Community Pharmacy:
-Quality
-Orders and Suppies
-Classification of existing products in the pharmacy, definitions and legal framework
-Dispensing of psychotropic and narcotic drugs
-Medicines / Products handled
-Prescriptions / Billing
-Pharmaceuticals dispensed by Pharmacist indication
-Suspicion, detection and identification of possible negative outcomes of medication (MRI's)
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-Health care and Determination of biochemical and physiological
parameters
-Monitoring of patients
-Importance of recording the results of the determined parameters

In the Hospital Pharmacy:
-Hospital organization and the functions of the hospital pharmacist
-Career of the hospital pharmacist
-Committees
-Forms of drugs
-Information Services products
-Distribution of medicines
-Pharmacotechnics and quality control
-Pharmacovigilance
-Areas specific professional
-Quality management

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):

O regente: (data e nome completo):
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