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Resumo 
 

 Através deste relatório pretendo descrever os conhecimentos adquiridos e os projetos desenvolvidos 

na Farmácia Queija Ferreira (período de 1 de maio a 31 de julho), no âmbito da unidade curricular de Estágio 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

 Na primeira parte do relatório, descrevo o funcionamento da Farmácia Queija Ferreira, os serviços e 

cuidados de saúde prestados, bem como todas as atividades desempenhadas pelos farmacêuticos, 

nomeadamente a gestão de stocks, a realização e receção de encomendas, a dispensa de medicamentos e de 

produtos de saúde, entre outras. Para além disso, as atividades desenvolvidas ao longo dos 3 meses de estágio 

encontram-se devidamente descritas por ordem cronológica. 

 Na segunda parte do relatório, estão descritos os 3 trabalhos que foram desenvolvidos durante o meu 

período de estágio. O primeiro trabalho intitula-se “A vacinação explicada aos mais novos”, tema este que foi 

apresentado na Associação de Solidariedade da Zona das Fontainhas para 30 jovens com idades 

compreendidas entre os 10 e os 15 anos. Foram abordados tópicos relevantes, tais como os principais 

componentes de uma vacina e tipos existentes no mercado, a segurança e eficácia das mesmas e a 

importância do cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Os outros dois temas foram abordados na 

farmácia, sendo que foram selecionados por existir algum desconhecimento dessas 2 patologias pelos utentes. 

Assim sendo, o segundo trabalho desenvolvido foi destinado a utentes que sofriam de onicomicoses. Foram 

abordados os conhecimentos gerais acerca da patologia (os de maior interesse para os utentes), os principais 

tratamentos possíveis e as medidas de prevenção adequadas. O terceiro trabalho destinou-se aos utentes que 

sofriam de infeções urinárias, sendo que a descrição dos sintomas, os principais grupos afetados e as medidas 

preventivas foram os tópicos com maior destaque, com vista a promover a educação para a saúde e a 

melhorar a qualidade de vida destes utentes. 

 Todas as atividades desenvolvidas foram extremamente gratificantes e importantes para a minha 

carreira profissional, graças à consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos e da sua aplicação em 

situações concretas do dia a dia. Para além disso, compreendi que a experiência é um fator importantíssimo 

no atendimento ao balcão e que deve ser devidamente complementada com uma aprendizagem constante, 

para que seja possível um atendimento de excelente qualidade aos utentes que se deslocam à farmácia. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Queija Ferreira  

1. Introdução 

 O estágio curricular em farmácia comunitária é um dos momentos fulcrais do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, uma vez que é nesta etapa do curso que se torna possível a consolidação de todos 

os conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 anos de estudo, permitindo-nos contribuir ativamente para o 

bem-estar e saúde da população. Para além disso, a compreensão da dinâmica do mercado de trabalho e o 

contato direto com os utentes da farmácia são atividades extremamente importantes que nos “ilustram” o dia 

a dia deste profissional de saúde. 

 Ao longo destes últimos anos, o farmacêutico tem adquirido uma posição muito relevante nas 

farmácias comunitárias. Para além da dispensa de medicamentos à população, este como especialista do 

medicamento, desempenha um papel imprescindível no que diz respeito ao aconselhamento farmacêutico, 

uma vez que os utentes se deslocam primeiramente à farmácia para tentarem solucionar qualquer problema 

de saúde que surja. Sendo o profissional de saúde que apresenta uma maior disponibilidade e proximidade ao 

utente, é também responsável pelo acompanhamento farmacoterapêutico. É então fundamental, aquando do 

atendimento ao balcão, advertir os utentes para a possibilidade de determinadas reações adversas, 

contraindicações ou até mesmo algumas interações medicamentosas. Desta forma, contribui-se para o uso 

racional do medicamento, garantindo-se um tratamento farmacológico de elevada qualidade, eficácia e 

segurança. 

 O meu estágio curricular na vertente de farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Queija 

Ferreira (FQF) no período de 1 de maio a 31 de julho de 2017 (3 meses), sob a orientação do Dr. Carlos 

Queija Ferreira. O horário de estágio estabelecido foi das 9h00-13h00 e das 14h30-17h30, num total de 35 

horas semanais. Tive também a oportunidade de estagiar durante um fim de semana na farmácia, situação 

esta que se tornou muito enriquecedora e que me permitiu a interação com uma maior variedade de utentes 

comparativamente ao que ocorre normalmente em dias úteis. Assim sendo, este relatório tem como principal 

objetivo descrever as atividades que foram desenvolvidas durante os 3 meses de estágio, sendo que estas se 

encontram cronologicamente detalhadas na Tabela 1.  

Tabela 1 - Cronograma das atividades desempenhadas durante o estágio curricular na FQF. 
 

Atividades 
Meses 

maio junho julho 

Receção e armazenamento de encomendas       

Preparação de manipulados      

Determinação de parâmetros bioquímicos e tensão 

arterial 
      

Atendimento supervisionado     

Atendimento de forma autónoma      

Formações      

Projeto I – A vacinação explicada aos mais novos     

Projeto II - Onicomicoses     

Projeto III – Infeções urinárias     
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2. Farmácia Queija Ferreira 

2.1.  Localização e horário de funcionamento  

 A FQF está aberta ao público desde 1980 e encontra-se, nos dias de hoje, localizada na Avenida de 

Fernão de Magalhães, no Porto, mais concretamente na zona das Antas. Está situada numa zona bastante 

movimentada da cidade, por estar inserida numa vasta área comercial e residencial, e graças à existência de 

variados estabelecimentos nas suas imediações como escolas, clínicas médicas, lares de idosos e dois 

hospitais (Hospital de São João e Centro Hospitalar Conde de Ferreira).  

 A farmácia encontra-se aberta todos os dias do ano, das 8h30 às 22h00 em dias úteis e das 9h00 às 

20h00 nos fins de semana e feriados. Em dia de serviço permanente, a farmácia permanece aberta desde a 

hora de abertura normal até à hora de encerramento do dia seguinte, cumprindo-se assim o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março [1].  

2.2.  Recursos humanos 

 Atualmente, a direção técnica está sob responsabilidade do Dr. Carlos Queija Ferreira e o 

farmacêutico adjunto é a Dra. Liliana Pontes, responsável por exercer as funções do Diretor Técnico (DT) na 

ausência deste. No geral, a farmácia dispõe de 7 farmacêuticos, 2 técnicos de farmácia e 2 auxiliares. Esta 

equipa multidisciplinar é capaz de proporcionar um atendimento de qualidade, graças à sua enorme 

capacidade de adaptação às necessidades dos utentes. Para além disso, a farmácia dispõe também de 3 

colaboradoras que são responsáveis pelos serviços de estética, podologia e medicina tradicional chinesa 

existentes na FQF.  

2.3.  Perfil dos utentes 

 Devido à sua localização e ao seu fácil acesso aos meios de transporte, a FQF apresenta um público-  

-alvo muito heterogéneo. A maioria dos utentes é residente ou trabalha nas imediações da farmácia, sendo a 

maioria pertencente à classe média/média-alta. No entanto, também é muito frequente o atendimento de 

utentes que têm rendimentos muito baixos, sendo que apresentam algumas dificuldades na aquisição dos seus 

medicamentos.  

 É importante salientar que, para além da elevada procura de medicamentos propriamente ditos, a 

FQF é também bastante procurada para aconselhamento dermocosmético. 

2.4.  Instalações e equipamentos 

 O espaço físico interior e exterior da FQF obedecem às normas indicadas no Manual de Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, aprovadas pelo Conselho Nacional da Qualidade em 

junho de 2009 [2]. 

2.4.1. Espaço exterior 

 A farmácia está facilmente identificada por um letreiro com a inscrição “FARMÁCIA QUEIJA 

FERREIRA” e com o símbolo caraterístico “cruz verde” (Figura 1), sendo que este se encontra iluminado 

quando a farmácia se encontra em período de serviço permanente. Existe informação facilmente visível 

acerca do horário de funcionamento da farmácia, nome do DT e farmácias do concelho que se encontram em 

serviço permanente e respetiva localização. Ainda assim, são elaboradas montras contemplando alguns 
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produtos que se encontram em destaque, sendo estes normalmente produtos de venda livre adequados à época 

em questão ou produtos pertencentes a campanhas de marketing em vigor.  

 

Figura 1 – Espaço exterior da FQF. 

2.4.2. Espaço interior 

 A FQF é um espaço amplo e moderno com cerca de 500 m
2
, proporcionando o ambiente ideal para a 

promoção da saúde e o bem-estar dos utentes (Figura 2). As instalações da FQF permitem a fácil 

acessibilidade de todos os utentes (especialmente idosos e cidadãos com mobilidade reduzida), graças à 

existência de uma rampa de acesso [2]. 

 Relativamente à área de atendimento ao público, a farmácia dispõe de 6 postos de atendimento (um 

deles é utilizado apenas para aconselhamento dermocosmético), sendo então possível o atendimento de um 

número apreciável de utentes, em simultâneo e de forma independente. Cada posto possui um computador, 

uma impressora de receitas/recibos, uma caixa, um leitor de códigos de barras e um leitor de cartões de 

cidadão. Para facilitar e garantir um atendimento mais célere, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) de dispensa frequente encontram-se expostos numa zona sem acesso direto aos utentes ou 

armazenados em gavetas de fácil acesso junto aos balcões de atendimento.  

 Ainda na zona de atendimento, é possível encontrar uma balança, sofás, uma máquina para retirar as 

senhas, um ecrã para exibir o número da senha e respetivo balcão, uma televisão e por fim, prateleiras e 

lineares/expositores espalhados por toda a farmácia e facilmente alcançáveis pelos utentes. Os produtos 

expostos são essencialmente de venda livre, tais como produtos dermocosméticos, solares, produtos infantis 

ou produtos relacionados com ortopedia, higiene oral e corporal. 

 É composta também por um back-office, onde os medicamentos se encontram armazenados em 

gavetas dispensatórias em condições de temperatura e humidade devidamente controladas, mais 

concretamente a uma temperatura inferior a 25ºC e humidade a rondar os 60%. Nesta área da farmácia, existe 

também um frigorífico, onde se armazenam os produtos que necessitam de refrigeração adequada (2-8ºC), 

gavetas onde se colocam os medicamentos reservados já pagos e uma prateleira onde estão disponíveis 

alguns produtos encomendados pelos utentes (não pagos). 

 Para além disso, a farmácia possui ainda um vasto armazém (onde são colocados os medicamentos 

excedentários), uma área reservada à receção de encomendas, uma área de conferência de receituário, um 

laboratório devidamente equipado para a correta preparação de manipulados, um gabinete do DT, uma sala 

de coffee-break para descanso dos funcionários, uma sala de Boas Práticas onde se procede à medição dos 
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parâmetros bioquímicos, tensão arterial e administração de injetáveis, gabinetes destinados aos serviços 

complementares (medicina tradicional chinesa, estética e podologia), um vestiário com cacifos e por fim, um 

WC para os utentes e outro para uso exclusivo dos funcionários da farmácia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Espaço interior da FQF. 

2.5.  Sistema informático 

 Todos os computadores da FQF estão equipados com a última versão do software Sifarma2000
®
 

disponibilizado pela Global Intelligent Technologies (Glintt
®
). Este programa é uma mais-valia para a 

farmácia, na medida em que contribui para auxiliar o farmacêutico na sua prática diária, sendo também um 

instrumento essencial no que diz respeito à gestão diária da farmácia. 

 Relativamente às funcionalidades do Sistema Informático (SI), uma das suas valências é a gestão de 

stocks. Assim sendo, é possível estabelecer para cada produto o stock mínimo e máximo, consultar o 

histórico de compras e vendas, analisar o consumo médio e gerar listagens para controlo dos prazos de 

validade (PV) e existências. Para além disso, permite a criação e receção de encomendas, possibilita a 

organização das receitas em lotes (por entidade comparticipante) para posterior faturação e por último, 

permite também efetuar devoluções. Em relação ao atendimento, o SI é crucial, na medida em que fornece 

informação fidedigna sobre os medicamentos, mais concretamente, composição quantitativa e qualitativa, 

posologia, indicação terapêutica, precauções a ter, possíveis interações medicamentosas e a sua gravidade, 

entre outras. Ainda assim, permite a criação de uma ficha de utente que contempla os dados pessoais, 

histórico da medicação dispensada e posologia, avisos importantes sobre o utente em questão, entre outros 

aspetos que visam contribuir para um atendimento personalizado e adequado a cada utente da farmácia. 

2.6.  Fontes de informação 

 De acordo com o manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, as farmácias 

devem dispor nas suas instalações de fontes de informação obrigatórias [2]. Desta forma, a FQF possui 

algumas fontes de informação como, por exemplo, o Prontuário Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, 

Martindale e o Índice Nacional Terapêutico, sendo que estas fontes devem estar continuamente atualizadas e 

organizadas para se for necessária a consulta de informação aquando da dispensa de medicamentos. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA – FARMÁCIA QUEIJA FERREIRA 

5 

3. Gestão da Farmácia Queija Ferreira 

3.1.  Gestão de stocks 

 Os stocks da farmácia assumem uma relevância significativa no sucesso e desempenho económico 

de uma farmácia. Assim sendo, é fundamental que haja uma gestão consciente, de maneira que não ocorram 

situações de excesso e/ou rutura de stock, ambas prejudiciais para a farmácia. Para isso, é necessário analisar 

determinados parâmetros, tais como: perfis e necessidades dos utentes da farmácia, volume de vendas, preço 

e validade dos produtos, rotatividade, época sazonal, campanhas publicitárias em vigor, entre outros. Assim, 

é de extrema importância que exista um valor de stock mínimo e um valor de stock máximo, para serem 

evitadas situações de rutura e excesso de stock, respetivamente.  

 Com base nestes valores, o SI ao verificar que determinados stocks mínimos foram atingidos, gere 

automaticamente uma encomenda com esses mesmos produtos, que posteriormente é verificada e aprovada 

antes de ser enviada ao fornecedor. Esta funcionalidade do SI permite um melhor controlo dos produtos 

existentes na farmácia (equilíbrio de stocks), assegurando a disponibilidade dos mesmos. Desta forma, é 

possível responder à procura destes por parte dos utentes e contribuir para a saúde económica da farmácia.

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de participar ativamente na gestão de stocks, 

nomeadamente na revisão do stock físico e o indicado no SI, alertando para as situações em que ambos 

os stocks não coincidiam, de forma a existir sempre uma informação correta acerca dos produtos 

existentes.  

3.2.  Encomendas e aprovisionamento  

3.2.1. Encomendas 

 As farmácias adquirem os seus medicamentos e produtos de saúde (MPS) por 2 vias distintas: 

compra direta aos laboratórios em questão ou através de armazenistas de distribuição grossista. Na FQF, a 

maioria dos MPS é obtida por intermédio de armazenistas, graças à sua rapidez de entrega. Nos dias de hoje, 

os principais armazenistas da FQF são a Alliance Healthcare
®

 e a Cooprofar
®

. O facto de serem 2 

armazenistas distintos possibilita uma reposição de stocks rápida e bastante eficaz. Ainda assim, é importante 

salientar que ambos possuem diferentes condições de pagamento, horários de entrega, descontos e 

bonificações, constituindo uma mais-valia para a farmácia.  

 Na FQF, são realizadas 2 encomendas diárias nos dias úteis (final da manhã e da tarde), sendo que 

nos fins de semana apenas é realizada uma encomenda diária ao final da manhã. Como já foi referido 

anteriormente, o SI cria automaticamente uma sugestão de encomenda com os produtos que atingiram um 

valor inferior ao mínimo estabelecido, sendo que depois essa encomenda é verificada e aprovada pelo DT 

antes de ser enviada ao fornecedor. É também possível efetuar encomendas instantâneas de cariz urgente (via 

SI ou via telefónica) em casos de quebra pontual de stock ou quando um utente procura um produto que os 

utentes da farmácia normalmente não adquirem (geralmente efetuadas durante o atendimento, sendo possível 

verificar a disponibilidade imediata no armazenista em questão). Outro tipo de encomenda possível de se 

realizar é a designada encomenda manual. Este tipo de encomenda contempla o pedido de alguns produtos 

num período anterior ao envio da encomenda diária, sendo necessário a criação de uma encomenda manual, 

que em vez de ser enviada ao fornecedor, é enviada em papel. 
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 Importante salientar que também é possível a aquisição de MPS diretamente aos 

fabricantes/laboratórios, sendo que normalmente essas encomendas são realizadas quando o objetivo é repor 

o stock a longo prazo (existência de descontos/bonificações). 

 Relativamente à preparação de medicamentos manipulados, as matérias-primas e materiais de 

embalagem necessários para tal efeito, podem ser adquiridos única e exclusivamente nos armazenistas 

habituais ou distribuidores especializados devidamente autorizados pelo INFARMED (Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde). Estes produtos devem ser acompanhados pela fatura e pelo Boletim 

de Análise que certifica que o produto comprova todas as especificações existentes na respetiva monografia 

(Farmacopeia Portuguesa ou Farmacopeia Europeia) [3]. 

 Ao longo do meu estágio, tive a total liberdade de realizar encomendas manuais e instantâneas 

via SI e via telefónica e também de observar a realização das encomendas diárias. 

3.2.2. Reservas 

 Alguns utentes dirigem-se à farmácia ou contatam a mesma por via telefónica, de forma a tomarem 

conhecimento se um determinado medicamento ou produto se encontra em stock. Se por acaso não existir em 

stock, é efetuada uma reserva, sendo que esta fica registada num documento adequado que contempla o nome 

do utente, nome do medicamento/produto, data da reserva e número de telefone do utente para que este possa 

ser contatado após a receção do mesmo. Essas reservas são armazenadas em prateleiras existentes somente 

para este fim e são verificadas todas as semanas. Se o utente não se deslocar à farmácia para levantar a 

reserva efetuada, é decidido se o produto integrará o stock da farmácia ou se será devolvido ao fornecedor.

  

3.2.3. Receção e conferência de encomendas 

 Os MPS encomendados são entregues à FQF em contentores específicos devidamente identificados 

e acompanhados pela fatura correspondente (contêm a identificação do fornecedor, identificação da farmácia, 

número do documento e identificação de todos os produtos faturados). Os produtos de frio são enviados em 

contentores térmicos e devem ser rececionados e conferidos em primeiro lugar para serem rapidamente 

colocados no frigorífico devido à sua baixa estabilidade.  

 Para proceder à receção de encomendas, é necessário selecionar o menu “Receção de encomendas” 

no SI e depois escolher o código da encomenda a rececionar (quando a encomenda é realizada via telefónica, 

é necessária a criação de uma encomenda manual). Em primeiro lugar, é indicado o número da identificação 

da fatura, efetua-se a leitura ótica de todos os códigos dos produtos, e posteriormente procede-se à 

conferência da encomenda propriamente dita. Neste passo, é fundamental conferir quantidades recebidas e 

faturadas, Preço de Venda ao Público (PVP), Preço de Venda à Farmácia (PVF), Prazos de Validade (PV), 

Preço Impresso na Cartonagem (PIC), Imposto de Valor Acrescentado (IVA), valor total da fatura, descontos 

e bonificações, sendo que também é de extrema importância verificar a integridade das embalagens e a 

existência de atualizações de preços. 

 Em situações em que não foram enviados determinados produtos na encomenda, é possível no 

Sifarma2000
®
 deixar os mesmos “em receção”, transferi-los para outra encomenda pendente (a outro 

armazenista) ou então retirá-los da encomenda em questão. Nos casos de terem faturado determinado produto 

e de não o terem enviado, de terem enviado um medicamento diferente daquele que foi encomendado ou se o 
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PVP da fatura não coincide com o da cartonagem do produto, é necessário contatar o armazenista e explicar o 

sucedido. É então efetuada a regularização da situação através do envio do produto em falta ou do envio de 

uma nota de crédito. 

 Durante os 3 meses de estágio, tive a oportunidade de estar diariamente em contato com a 

receção e conferência de encomendas, sendo que foi uma atividade extremamente enriquecedora, 

principalmente nas minhas primeiras semanas de estágio. Isto porque foi possível tomar conhecimento 

dos medicamentos que entravam na FQF e as respetivas marcas. Assim sendo, considero que foi uma 

preparação importante e essencial para a etapa que se sucedeu (atendimento ao balcão). 

3.3.  Armazenamento 

 Após a receção e conferência das encomendas, os medicamentos são armazenados (em condições de 

temperatura e humidade devidamente controladas) em gavetas por forma farmacêutica, ordem alfabética, 

dosagem e número de unidades existentes na embalagem. Estão assim divididos em formulações sólidas 

(comprimidos/cápsulas), aerossóis/inaladores, gotas (produtos oftálmicos e gotas auriculares), pomadas e 

cremes, soluções e pós cutâneos, supositórios e óvulos, injetáveis, saquetas/pós, ampolas bebíveis, produtos 

de uso externo, xaropes, produtos de uso veterinário e produtos incluídos no Protocolo da Diabetes (lancetas 

e tiras reativas). No entanto, existem algumas exceções como os anticoncecionais, terapêutica hormonal de 

substituição e antibióticos (xaropes e comprimidos) que se encontram armazenados de forma independente 

por conveniência. Importante referir que os medicamentos são armazenados segundo os princípios “First In, 

First Out” e “First Expire, First Out”, de modo a escoar os medicamentos que chegam em primeiro lugar à 

farmácia e/ou com PV inferiores.  

 Os produtos que necessitam de ser conservados a uma temperatura entre 2-8ºC (colírios, vacinas, 

insulinas e enzimas utilizadas na determinação dos parâmetros bioquímicos) são armazenados no frigorífico 

existente no back-office, enquanto que os medicamentos que se encontram em grandes quantidades são 

dispostos no armazém, segundo o mesmo princípio que as gavetas dispensatórias. Como já foi referido 

anteriormente, os MNSRM estão dispostos em gavetas próximas dos postos de atendimento para facilitar a 

dispensa dos mesmos. 

 Durante o meu estágio, participei diariamente no armazenamento de medicamentos, atividade 

esta que se tornou muito útil, especialmente quando iniciei o atendimento ao público, uma vez que me 

permitiu familiarizar com os nomes, embalagens e localização dos medicamentos. 

3.4. Controlo de prazos de validade e verificação física de stock 

 A verificação de PV é uma atividade de extrema importância e é realizada mensalmente na FQF, de 

forma a garantir a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. É emitida uma listagem dos 

medicamentos em stock (disponibilizada pelo SI) cujos PV expiram nos 3 meses seguintes. Estes 

medicamentos são separados dos restantes, de maneira a tentar escoá-los mais rapidamente ou então são 

devolvidos ao fornecedor. Neste último caso, os produtos são enviados com uma nota de devolução, sendo 

que poderá originar uma troca de produtos por parte do fornecedor ou à emissão de uma nota de crédito. Caso 

os produtos não sejam aceites, são reenviados para a farmácia e passam a ser considerados como quebra da 

farmácia.  
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 Para além da verificação de PV, também é realizada a verificação física do stock por comparação 

com o stock informático, de forma a identificar possíveis erros que comprometam as vendas da farmácia.  

 Ao longo dos 3 meses, colaborei várias vezes na emissão de notas de devolução, na verificação e 

correção dos prazos de validade e na comparação do stock físico e informático, alertando sempre para 

os erros que encontrava, de forma a serem efetuadas as respetivas alterações no SI. 

3.5.  Gestão de devoluções 

 Para além do prazo de validade referido anteriormente, as principais outras razões para a devolução 

de um determinado produto são: embalagem do produto danificada, produto pedido por engano, produto não 

pedido e faturado ou quando são emitidas determinadas circulares, como as de suspensão de comercialização 

por parte do INFARMED ou as que são emitidas pelo próprio detentor da Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM). Na presença de algum destes casos, o fornecedor é imediatamente contatado para a situação 

ocorrida ser solucionada.  

 Na maior parte das vezes, o passo seguinte à reclamação é a devolução do produto, sendo 

selecionada a opção “Gestão de Devoluções” no SI, e é então criada uma nota de devolução. Nesse 

documento, deve constar o nome do fornecedor, a identificação dos produtos a devolver e o motivo pelo qual 

está a ser efetuada a devolução. Assim sendo, são impressos e carimbados 3 exemplares, sendo que 2 deles 

são enviados com os produtos, enquanto que o outro é rubricado pela pessoa responsável pela distribuição e é 

guardado na farmácia para ser efetuada a sua regularização. 

 Tive a oportunidade de emitir notas de devolução, predominantemente em casos de produtos 

cujas embalagens se encontravam danificadas, produtos faturados e não enviados ou situações em que 

os preços faturados não se encontravam corretos. Para além disso, também colaborei na regularização 

informática das notas de crédito enviadas pelo fornecedor. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde existentes na Farmácia 

 A dispensa de MPS é, sem dúvida, uma das atividades fulcrais desempenhada pelo farmacêutico. O 

processo de dispensa exige um conhecimento aprofundado por parte deste profissional de saúde, sendo que 

este deve ser capaz de transmitir a informação mais relevante aos utentes da farmácia e de esclarecer todas as 

dúvidas que surjam relativamente à medicação ou aos problemas de saúde inerentes.  

 Esta atividade é de extrema importância e de uma enorme responsabilidade. Considero que foi 

uma das etapas mais desafiantes e fascinantes realizadas durante o meu estágio, atividade esta que me 

permitiu melhorar dia após dia, garantindo aos utentes um atendimento de qualidade e de confiança. 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos de uso humano podem ser classificados em 

duas categorias distintas: medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) [4]. 

4.1.  Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Os MSRM são medicamentos de uso humano que só podem ser dispensados na farmácia mediante a 

apresentação de uma receita médica válida (modelo aprovado pelo Despacho nº 11254/2013, de 30 de 

agosto) devidamente prescrita por um profissional de saúde habilitado para esse efeito [5]. Estes 

medicamentos exigem um maior controlo, uma vez que podem constituir, direta ou indiretamente, um risco 
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para a saúde da população. Desta maneira, é então necessária uma vigilância médica rigorosa para que sejam 

avaliados determinados parâmetros como o estado de saúde e as particularidades de cada utente, de forma a 

definir claramente qual o medicamento e posologia adequada para cada situação [4]. 

4.1.1. Receita médica 

 Hoje em dia, existem 3 tipos de receitas: receita eletrónica desmaterializada (sem papel), receita 

eletrónica materializada (em papel) e a receita manual. As receitas manuais têm vindo a ser progressivamente 

substituídas pelas receitas eletrónicas, sendo que o principal objetivo desta medida consiste na prescrição por 

Denominação Comum Internacional (DCI) e através de sistemas eletrónicos, eliminando totalmente o suporte 

de papel da receita [6]. Assim sendo, através do Despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro de 2016, foi 

imposta pelo Ministério da Saúde, a obrigatoriedade da prescrição eletrónica com desmaterialização da 

receita em todo o Sistema Nacional de Saúde (SNS), a partir do dia 1 de abril de 2016 [7].  

 As receitas eletrónicas desmaterializadas podem ser enviadas para o e-mail ou para o telemóvel do 

utente, sendo que contêm o número da receita, o código de acesso e dispensa e o código de direito de opção. 

Ainda assim, é também possível dispensar os medicamentos através da leitura do cartão de cidadão do utente 

ou através da apresentação da guia de tratamento (contêm os códigos acima referidos, o medicamento 

prescrito por Denominação Comum Internacional, dosagem, forma farmacêutica, quantidade, posologia e 

validade da receita, que tanto pode ser de 30 dias ou de 6 meses) [8]. Estas receitas apresentam inúmeras 

vantagens face ao modelo de receitas anterior, tais como: o facto dos medicamentos incluídos no protocolo 

da Diabetes, estupefacientes e psicotrópicos serem agrupados na mesma receita onde constam outros 

medicamentos; a possibilidade de apenas serem dispensados os medicamentos e as quantidades que o utente 

necessita naquele momento, sendo possível levantar os restantes em ocasiões e farmácias distintas; a menor 

probabilidade de existirem erros na dispensa dos medicamentos e por último, o facto de serem prescritos um 

número ilimitado de diferentes medicamentos, contrariamente ao que acontecia nas receitas anteriores (só era 

possível a prescrição de 4 unidades por receita num máximo de 4 produtos diferentes), sendo que a única 

limitação das receitas eletrónicas desmaterializadas a este nível é a prescrição de um número máximo de 2 

unidades de cada medicamento ou de 6 em caso de medicamentos de uso crónico. Para além disso, este tipo 

de receitas apresenta uma desvantagem considerável, uma vez que devido ao facto do processo de dispensa 

ser todo ele informatizado, a falha de comunicações ou a indisponibilidade dos serviços centrais origina uma 

falência técnica no sistema e impede a dispensa dos medicamentos ao utente. 

 Relativamente às receitas eletrónicas materializadas, estas contêm a prescrição do medicamento por 

Denominação Comum Internacional, a forma farmacêutica, a dosagem, o tamanho da embalagem do 

medicamento, o número de unidades existentes e o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) apresentado em dígitos e também em código de barras. Este tipo de receitas pode 

ser dividido em receita não renovável (medicamentos prescritos para tratamentos de curta duração, 

apresentando uma validade de 30 dias) e receita renovável até 3 vias (medicamentos prescritos para 

tratamentos de longa duração, apresentando uma validade de 6 meses).  

 É importante notar que os medicamentos prescritos por nome comercial são aqueles que não 

possuem nenhum medicamento genérico similar no mercado ou quando existem algumas exceções:  

 Exceção a): medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA – FARMÁCIA QUEIJA FERREIRA 

10 

 Exceção b): intolerância, reação adversa ou alergia prévia a um medicamento que contém a 

mesma substância ativa; 

 Exceção c): Prolongamento do tratamento por um período superior a 28 dias. 

 Numa situação em que exista uma exceção a) e b) é obrigatório dispensar o medicamento que se 

encontra na receita, contrariamente ao que ocorre numa situação em que exista uma exceção c), em que é 

possível dispensar um medicamento que possua o mesmo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos e que apresente um PVP inferior ao igual àquele que foi prescrito [8]. 

 Por último, são prescritos medicamentos em receitas manuais apenas em casos excecionais. Desta 

forma, o prescritor indica o motivo pelo qual teve de utilizar este recurso: falência do SI, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição máxima de 40 receitas médicas por mês [8]. Aquando da 

dispensa, o farmacêutico é responsável por verificar se a receita está dentro dos conformes, sendo que é 

necessário um cuidado redobrado ao analisar este tipo de receitas. No final do mês, as receitas manuais são 

enviadas à Administração Central de Sistema de Saúde (ACSS), sendo estas validadas e posteriormente 

efetuado o devido pagamento do valor das comparticipações à farmácia. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar medicação mediante os 3 tipos de 

receita, sendo que me foi permitido compreender toda a dinâmica associada a cada um dos tipos 

referidos anteriormente. Ainda assim, é importante salientar que os utentes da FQF não se 

encontravam muito familiarizados com as receitas eletrónicas desmaterializadas, e sempre que possível 

prestei esclarecimentos acerca das mesmas, de forma a compreenderem melhor este novo método de 

dispensa de medicamentos.  

4.1.2. Validação da prescrição e dispensa 

 Antes de proceder à dispensa dos medicamentos referidos na receita, é fundamental que o 

farmacêutico valide a prescrição. No caso das receitas desmaterializadas, a tarefa de validação da prescrição 

é facilitada, devido ao facto de a receitar estar informatizada e de existirem alertas acerca dos PV da receita. 

No entanto, no caso das receitas eletrónicas materializadas e das receitas manuais, é necessário verificar 

alguns parâmetros, tais como: o número da receita e respetivo código de barras, o nome, número de utente e 

de beneficiário, a indicação se o utente beneficia de regime especial ou não, a existência de outros planos de 

saúde (necessária fotocópia da receita e do cartão), nome, especialidade, número de telefone e número do 

médico que prescreveu a receita e respetivo código de barras, a identificação do local de prescrição e 

respetivo código de barras, dados relativos à prescrição dos medicamentos e por fim, a data de prescrição, 

validade da receita e assinatura do prescritor no final da receita. Importante salientar que no caso das receitas 

manuais, para além dos parâmetros referidos anteriormente, é necessária uma vinheta do médico prescritor e 

não devem existir quaisquer rasuras ou diferentes caligrafias na receita [8]. 

 Se tudo estiver em conformidade, procede-se à dispensa da medicação, sendo que o utente deve ser 

devidamente informado acerca dos medicamentos em stock com a mesma substância ativa, dosagem e forma 

farmacêutica. Durante a dispensa, o farmacêutico deve tentar compreender se o utente vai iniciar a 

terapêutica ou se já é medicação de uso crónico. Desta forma, no caso de ser a primeira vez, o farmacêutico 

deve informar o utente acerca da posologia, indicação terapêutica e possíveis efeitos adversos dos 

medicamentos aviados. No entanto, se for medicação de uso crónico, o farmacêutico deve tentar 

compreender se os medicamentos estão a ser tomados de forma correta e se estão a ter os efeitos desejados. 
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4.1.3. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 Este grupo de medicamentos apresenta algumas particularidades na dispensa relativamente aos 

outros medicamentos existentes no mercado, uma vez que podem ser tomados de forma abusiva e provocar 

dependência. Assim sendo, no momento da dispensa destes medicamentos, o SI solicita automaticamente 

informações, tais como a identificação do médico prescritor, a identificação do utente (nome e morada) e a 

identificação do adquirente (nome, idade, morada, número do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e data 

de emissão), sendo obrigatória a apresentação do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade do adquirente. No 

final da dispensa, para além da fatura, são emitidos 2 recibos comprovativos da venda designados 

“Documento de Psicotrópico”, recibos esses que devem ser arquivados na farmácia durante um período de 3 

anos. No caso das receitas manuais, deve efetuar-se uma fotocópia da mesma que deve ser enviada ao 

INFARMED, juntamente com um dos recibos impressos.  

 Durante o estágio, tive a oportunidade de dispensar esporadicamente este tipo de 

medicamentos, tendo sido possível compreender toda a burocracia envolvida na dispensa de 

medicamentos desta categoria. 

4.1.4. Entidades de comparticipação 

 O Estado Português é responsável pela comparticipação de alguns medicamentos prescritos aos 

utentes do SNS, sendo que existem dois regimes distintos de comparticipação: regime geral e regime 

especial. Relativamente ao regime geral, a comparticipação no preço dos medicamentos de venda a público é 

distinta e classificada em diversos escalões: 

 Escalão A: 90% de comparticipação; 

 Escalão B: 69% de comparticipação; 

 Escalão C: 37% de comparticipação; 

 Escalão D: 15% de comparticipação. 

 Esses escalões variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, 

as entidades que prescrevem o medicamento e com o consumo acrescido para doentes com determinadas 

patologias [9]. 

 O outro regime existente (regime especial, designado pela letra R) é destinado aos pensionistas com 

rendimentos anuais baixos, mais concretamente com um rendimento total anual que não excede 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor dos apoios sociais, 

quando este ultrapassar aquele montante. Assim sendo, a comparticipação efetuada é acrescida de 5% em 

todos os medicamentos pertencentes ao escalão A e de 15% nos pertencentes aos escalões B, C e D. Ainda 

assim, os beneficiários deste regime especial possuem 95% para o conjunto dos escalões cujos medicamentos 

possuem um PVP igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo que se inserem [10]. 

 Existem outros regimes de comparticipação que são aplicados, tendo em conta determinadas 

patologias dos utentes como, por exemplo, lúpus, hemofilia, doença de Alzheimer, psoríase, dor oncológica 

moderada a forte, entre outras. Estas receitas devem estar devidamente identificadas com a letra O, sendo que 

o médico deve colocar o Despacho/Portaria correspondente. Relativamente aos doentes diabéticos, estes 

possuem também um regime especial na aquisição de produtos destinados ao autocontrolo da doença. Assim 

sendo, possuem uma comparticipação de 85% do PVP na compra de tiras-teste e de 100% em seringas, 

lancetas e agulhas [11]. 
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 Para além dos regimes de comparticipação acima mencionados, é importante referir que existem 

outros subsistemas de saúde criados por entidades privadas, que permitem que os seus utentes usufruam não 

só da comparticipação do SNS, como também da comparticipação dos subsistemas de saúde. São exemplos 

disso, os subsistemas Assistência na Doença aos Militares (ADM), SAMS (Serviços de Assistência Médico- 

-Sociais), SAMS Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários), Multicare
®
, EDP-                  

-Savida
®
, entre outros.  

 Ao longo do estágio, tive a oportunidade de participar ativamente na dispensa de 

medicamentos prescritos em receitas comparticipadas pelos mais variados organismos. 

4.1.5. Conferência de receituário e faturação 

 A conferência de receituário é uma atividade essencial numa farmácia, uma vez que no final de cada 

mês, as receitas médicas dispensadas são enviadas ao Centro de Conferência de Faturas. Esta entidade é 

responsável pela verificação das receitas, de forma a averiguar se tudo está devidamente correto para depois 

se proceder à comparticipação dos medicamentos à farmácia. Assim sendo, a conferência consiste na 

verificação das receitas médicas e posterior organização por entidades de comparticipação em lotes de 30 

receitas. Na FQF, a conferência de receituário é efetuada em dois momentos distintos. Após a dispensa dos 

medicamentos, o responsável pela venda deve verificar se o documento de faturação impresso no verso da 

receita (manual ou eletrónica materializada) está de acordo com a medicação prescrita pelo médico. Nesse 

documento de faturação consta informação como o preço total de cada medicamento, a comparticipação do 

Estado, o preço pago pelo utente, a declaração como o utente levou os medicamentos e a respetiva assinatura. 

Após verificar que tudo se encontra correto, o farmacêutico deve completar a receita com a data da dispensa, 

a sua assinatura e o carimbo da farmácia. No caso das receitas eletrónicas materializadas cuja 

comparticipação é feita a entidades diferentes do SNS, é emitido um talão com a informação relativa à 

dispensa dos medicamentos, devidamente assinado pelo utente, sendo também anexada uma cópia do cartão 

de beneficiário à receita.  

 Após a primeira verificação, as receitas são organizadas por entidade de comparticipação. A 

segunda verificação é realizada quando o lote se encontra completo, sendo que a pessoa que realiza a 

verificação é responsável por confirmar se o número da receita é o mesmo que se encontra no verso, se a 

medicação prescrita corresponde à medicação dispensada, se a receita contém a validade, a assinatura do 

médico, data da dispensa, carimbo da farmácia e assinatura do responsável que aviou/conferiu a receita em 

questão. Esta dupla verificação é muito importante para que tudo esteja em conformidade com os aspetos 

legais, de forma a que seja possível a posterior comparticipação dos medicamentos à farmácia.  

 Após um lote estar completo e de ser devidamente verificado, é emitido um documento designado 

“Verbete de Identificação do Lote”, sendo que este é anexado, assinado e carimbado ao respetivo lote para 

posterior envio à entidade responsável pela comparticipação. No final de cada mês, é emitida a Relação de 

Resumos de Lote e a Fatura Final para cada uma das entidades comparticipantes. Assim sendo, no último dia 

de cada mês, o receituário comparticipado apenas pelo SNS é enviado ao Centro de Conferência de Faturas, 

enquanto que o receituário comparticipado por outras entidades de comparticipação é devidamente enviado 

para a Associação Nacional das Farmácias (ANF). No entanto, quando as receitas apresentam alguma 

irregularidade, são então devolvidas à farmácia com um código a identificar o motivo pelo qual foi 

devolvida. Por vezes, essas irregularidades podem ser corrigidas e as receitas são devidamente refaturadas. 
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No entanto, existem situações em que não é possível a correção da irregularidade e a farmácia perde o 

dinheiro da comparticipação dos medicamentos em causa. 

 Durante o estágio, participei ativamente na organização das receitas por entidades de 

comparticipação e tive a oportunidade de conferir algumas receitas (posteriormente validadas por um 

farmacêutico responsável). 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Segundo o Despacho nº17690/2007, de 23 de julho, os MNSRM são todos aqueles que se destinam 

ao alívio e tratamento de problemas de saúde temporários e sem gravidade, sendo que hoje em dia, estes 

medicamentos podem ser vendidos ao público, tanto nas farmácias como em outros locais devidamente 

autorizados pelo INFARMED [12,13]. Devido à facilidade com que são adquiridos, os utentes não têm um 

conhecimento aprofundado acerca dos possíveis efeitos adversos e das contraindicações dos mesmos. Assim 

sendo, ao dispensar este tipo de medicamentos, o farmacêutico deve tentar recolher alguma informação 

indispensável como, por exemplo, quais os sintomas, duração e intensidade dos mesmos, patologias 

existentes e medicação habitual, de maneira a que seja possível prestar um aconselhamento adequado ao 

utente. Aquando da dispensa, é também extremamente importante elucidar o utente acerca da posologia, 

precauções, interações e possíveis efeitos adversos, de forma a promover o uso racional do medicamento. É 

também importante informar o utente que se deve dirigir ao médico no caso de persistência ou agravamento 

dos sintomas.  

 Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de dispensar alguns MNSRM e prestar 

aconselhamento acerca dos mesmos, tentando sempre compreender se o medicamento se adequava à 

situação do utente. A maior parte dos aconselhamentos envolvendo MNSRM destinaram-se à 

resolução de problemas menores como alergias, perturbações oculares, micoses, picadas de insetos, 

queimaduras solares, dores menores, tosse, diarreia, obstipação, entre outros.  

4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

4.3.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 De acordo com o Decreto-Lei nº189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético corresponde a 

qualquer substância ou preparação destinada a ser colocada em contato com algumas partes superficiais do 

nosso corpo ou com os dentes e mucosas bucais, com o objetivo de modificar o aspeto, limpar, perfumar, 

corrigir odores ou apenas para manter em bom estado [14]. 

 Na FQF, os produtos mais procurados pertencentes a esta categoria são os cremes corporais e faciais 

e os produtos de lavagem de corpo, cabelo e higiene íntima. Devido à panóplia de marcas e produtos 

existentes no mercado, senti algumas dificuldades neste tipo de aconselhamento. Assim sendo, procurei 

informar-me acerca dos produtos existentes na FQF, com vista a indicar sempre o produto adequado 

para cada situação. 

4.3.2. Medicamentos de uso veterinário 

 Segundo o Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de outubro, um medicamento veterinário é toda a 

substância ou mistura de substâncias que possuem a capacidade de curar ou prevenir determinadas doenças 

ou sintomas em animais. No entanto, este tipo de medicamentos não é vendido exclusivamente em farmácias, 
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podendo também ser comercializado a retalho em outras entidades devidamente autorizadas [15]. À 

semelhança dos medicamentos de uso humano, estes também se dividem em MSRM e MNSRM.  

 Assim sendo, dispensei frequentemente medicamentos de uso veterinário durante o meu 

período de estágio, sendo que o maior volume de vendas pertenceu aos antiparasitários de uso externo 

e interno destinados a animais domésticos. Ainda assim, tive também a oportunidade de dispensar 

medicamentos de uso humano para serem administrados em animais, devidamente prescritos por um 

médico veterinário. Aquando da dispensa de MSRM e de MNSRM, alertei sempre para a posologia do 

medicamento e principais precauções a ter. No entanto, também demonstrei alguma dificuldade neste 

tipo de atendimento, uma vez que ao longo curso não adquirimos o conhecimento base a nível de 

medicamentos de uso veterinário, sendo que deveria existir uma unidade curricular que se debruçasse 

a este nível. 

4.3.3. Dispositivos médicos 

 Os dispositivos médicos são produtos utilizados na prevenção, no diagnóstico ou no tratamento de 

uma doença humana. No entanto, atuam de uma forma distinta dos medicamentos propriamente ditos, uma 

vez que não atuam através de ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, mas sim por meios físicos 

[16]. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar vários dispositivos médicos, mais 

concretamente compressas, material de penso, testes de gravidez, seringas, lancetas, pulsos e pés 

elásticos e frascos coletores de urina. 

4.3.4. Suplementos alimentares, produtos dietéticos e para alimentação especial 

 Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios e destinam-se essencialmente a 

complementar uma alimentação normal e adequada. Não são considerados medicamentos, uma vez que não 

possuem propriedades profiláticas, preventivas ou curativas de doenças [17]. Durante o meu estágio, a 

maioria dos utentes que pretendiam suplementos alimentares apresentavam uma prescrição médica, 

sendo que pretendiam mais concretamente suplementos contendo vitamina D, ferro ou magnésio. No 

entanto, muitos utentes deslocaram-se à farmácia na tentativa de encontrarem um suplemento 

adequado à sua situação. Normalmente, os utentes procuraram suplementos alimentares que 

permitissem combater determinadas situações como a fadiga/cansaço, problemas ósseos, queda de 

cabelo e suplementos para melhorar o sistema imunitário. Para além disso, os suplementos alimentares 

para emagrecer foram bastante procurados devido à época sazonal.  

 Para além disso, a FQF dispõe igualmente de produtos dietéticos e produtos destinados a uma 

alimentação especial. Estes são utilizados para satisfazer as necessidades nutricionais em alguns casos 

particulares como, por exemplo, situações em que o processo de assimilação ou metabolismo se encontra 

perturbado, existência de condições fisiológicas especiais e em casos de lactentes ou crianças de tenra idade 

em bom estado de saúde (produtos como cereais, farinhas lácteas e leites para lactentes, leites de transição ou 

de crescimento) [18]. Assim sendo, a FQF possui alguns utentes com necessidades nutritivas especiais 

(fenilcetonúria e hiperfenilalaninemia) e por isso, presenciei a dispensa e o aconselhamento deste tipo 

de produtos durante o meu estágio. 
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4.3.5. Produtos fitoterápicos 

 Tal como o nome indica, os produtos fitoterápicos são produtos feitos à base de plantas e necessitam 

igualmente de vários procedimentos para que seja concedida a autorização de introdução no mercado. Devido 

ao crescimento de vendas deste tipo de produtos, o farmacêutico tem um papel preponderante relativamente à 

dispensa deste tipo de produtos. Assim sendo, aquando da dispensa, o farmacêutico deve alertar o utente para 

os possíveis efeitos secundários e interações com a medicação que este costuma tomar. 

 Durante o meu estágio, os produtos fitoterápicos mais solicitados na FQF foram os destinados 

a tratar os distúrbios gastrointestinais (Cholagutt
®
 e Bekunis

®
), distúrbios menores do sono e 

ansiedade (Valdispert
®
) e hematomas (Arnigel

®
).  

4.3.6. Produtos de obstetrícia e puericultura 

 Relativamente aos produtos de obstetrícia na FQF, as futuras mamãs procuram essencialmente 

cremes ou óleos para prevenção das estrias durante a gravidez, cintas pós-parto, protetores de mamilo e 

extratores de leite materno. Os produtos de puericultura são fundamentais na promoção da saúde e bem-estar 

das crianças. Assim sendo, a FQF dispõe de uma variedade de produtos destinados aos mais pequenos, 

nomeadamente chupetas, biberões, fraldas, toalhetes, cremes hidratantes e de muda de fralda, geles de 

banho, entre outros.  

5. Medicamentos manipulados 

 De acordo com o Decreto-Lei nº95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado é todo aquele 

que é preparado segundo uma fórmula magistral (prescrito pelo médico) ou segundo uma fórmula oficinal 

(presente numa Farmacopeia ou num Formulário), cuja preparação e dispensa está sob responsabilidade do 

farmacêutico [19]. Apesar de já não ser uma prática muito recorrente como era antigamente, a preparação de 

manipulados constitui ainda uma prática essencial a nível da prestação de cuidados de saúde pelas mais 

variadas razões: possibilidade de elaborar o manipulado tendo em conta as necessidades específicas de cada 

utente (são adequados ao perfil fisiopatológico); permite colmatar a intolerância a determinados excipientes 

de um medicamento comercializado; elaboração da quantidade de manipulado ajustada à duração do 

tratamento a ser efetuado, evitando-se desperdícios; vantajoso em situações em que alguns medicamentos são 

descontinuados ou quando não são colocados no mercado por não existir rentabilidade (em casos de 

patologias que afetem um número reduzido de doentes) ou em situações em que determinadas associações de 

substâncias ativas não estão disponíveis no mercado. As especialidades médicas que mais recorrem à 

prescrição de manipulados na FQF são a pediatria, a geriatria e dermatologia. 

 A preparação de medicamentos manipulados rege-se pelas Boas Práticas de Preparação de 

Medicamentos Manipulados, descritas na Portaria nº594/2004. Assim sendo, todos os medicamentos 

manipulados são preparados com a garantia de qualidade, sendo que são preparados rigorosamente de acordo 

com as monografias que constam no Formulário Galénico Português ou com base na receita médica prescrita. 

No caso de surgir alguma dúvida, é possível também recorrer a alguma bibliografia existente, mais 

concretamente às Farmacopeias ou Formulários [20]. 

 Durante o meu estágio na FQF, tive a oportunidade de preparar alguns manipulados como a 

solução de Minoxidil a 5% (indicada para o tratamento da alopecia androgenética), cápsulas de 

Slimaluma (para promover o emagrecimento) segundo uma fórmula magistral, cápsulas de L-arginina 
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(situações em que exista carência deste aminoácido) e xarope de Trimetoprim (tratamento de infeções 

em pediatria). Aquando da preparação de um manipulado, é necessário o preenchimento da ficha de 

preparação do mesmo, sendo que esta deve ser devidamente rubricada, carimbada e guardada em local 

apropriado (junto com uma cópia da receita médica e do rótulo do manipulado). O rótulo colocado no 

recipiente onde se encontra o manipulado deve contar informação imprescindível, nomeadamente a 

identificação da farmácia e do DT, o nome do utente, a fórmula do manipulado, a posologia, a via de 

administração, o número do lote atribuído, o prazo de validade, informações importantes como “agite antes 

de usar” ou “uso externo” e as condições de conservação do medicamento preparado.  

 De acordo com o Decreto-Lei nº106-A/2010 de 1 de outubro, os medicamentos manipulados 

(preparados oficinais que constam na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Português e 

fórmulas magistrais pertencentes à lista de medicamentos comparticipáveis) são comparticipados em 30% 

pelo Estado, sendo que é necessária uma receita médica válida, apenas com a prescrição do manipulado em 

questão (a receita não pode conter outros medicamentos), e onde deve estar mencionado o termo 

“manipulado” ou a designação fac secundum artem (FSA) na mesma [10].  

 Segundo a Portaria nº769/2004, de 1 de julho, o cálculo do PVP dos medicamentos manipulados é 

calculado pela FQF, de acordo com o valor das matérias-primas necessárias, o valor dos honorários de 

manipulação (depende da forma farmacêutica, quantidade preparada e de um fator que depende do 

crescimento do índice de preços ao consumidor) e o valor do material de embalagem. O PVP é então 

calculado pela soma destes 3 valores, sendo que este valor é multiplicado por 1,3 e pelo valor do Imposto de 

Valor Acrescentado [21].  

6. Serviços e cuidados de saúde prestados na Farmácia Queija Ferreira 

 Nestes últimos anos, o farmacêutico adquiriu um papel preponderante a nível de cuidados de saúde 

devido à sua forte proximidade com a população. Os serviços farmacêuticos prestados encontram-se 

devidamente descritos na Portaria nº1429/2007, de 2 de novembro e têm como principal objetivo a promoção 

da saúde e a educação do utente [22]. Na FQF, alguns dos serviços farmacêuticos prestados são a 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV), gestão da terapêutica, 

colaboração em programas de educação para a saúde, promoção de campanhas de informação, despiste de 

drogas, realização de testes de gravidez, entregas ao domicílio, entre outros. Também estão disponíveis 

alguns serviços complementares como consultas de estética, podologia e medicina tradicional chinesa. Para 

além disso, os cuidados farmacêuticos na FQF passam também pela medição da pressão arterial e da 

determinação de parâmetros bioquímicos como o colesterol total, colesterol HDL, glicemia, triglicerídeos e 

ácido úrico, de forma a monitorizar e controlar determinadas doenças bastante prevalentes no nosso país.  

6.1.  Determinação da pressão arterial 

 De acordo com a Direção-Geral de Saúde, Portugal apresenta uma taxa de prevalência de 

Hipertensão Arterial na ordem dos 26,9%, sendo que o sexo feminino é o mais afetado. Assim sendo, a 

determinação deste parâmetro é frequentemente solicitada na farmácia [23].  

 Durante o meu estágio, tive a possibilidade de determinar os valores de pressão arterial 

diariamente, quer em utentes que já apresentavam a doença propriamente dita e pretendiam tomar 

conhecimento dos valores atuais, quer em utentes que apresentavam algum mal-estar inaparente. 
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Antes da determinação, efetuava uma série de perguntas ao utente na tentativa de compreender como 

costumavam ser os seus valores de pressão arterial, se tinha ingerido café ou alguma outra bebida 

energética antes da determinação, se fazia alguma medicação anti-hipertensora ou se consumia sal de 

forma abundante. Desta maneira e após a medição, era possível então realizar um aconselhamento 

devidamente informado e adequado à situação de cada utente. Quando os valores obtidos não se 

encontravam de acordo com os valores padrão tabelados (Tabela 2), aconselhava a realização da 

medição da pressão arterial nos dias seguintes ou a dirigirem-se de imediato ao médico se esses valores 

estivessem bastante alterados [24]. Ainda assim, aconselhava também os utentes a adotarem um estilo 

de vida saudável, mais concretamente a praticarem exercício físico e a adquirirem hábitos alimentares 

saudáveis.  

Tabela 2 – Valores de referência para diagnóstico da Hipertensão Arterial [24]. 

6.2.  Determinação de parâmetros bioquímicos: glicemia, colesterol e triglicerídeos 

 Segundo o Observatório Nacional da Diabetes, em 2015, a prevalência estimada desta doença na 

população portuguesa (idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos) foi de cerca de 13,3%, sendo um valor 

bastante alarmante [25]. Esta determinação é também realizada de uma forma bastante frequente na FQF, 

recorrendo-se a um aparelho OneTouch
®
 para a realização da mesma.  

 Neste tipo de medição, é muito importante alertar o utente que deve estar em jejum, de forma a ser 

possível a obtenção de um valor devidamente fiável. É também importante compreender se o utente é um 

doente crónico e se sim, se toma a medicação de forma correta e se tem um estilo de vida saudável. Alertei 

também para o facto de ser necessária uma monitorização adequada para serem evitadas situações de 

hipoglicemia ou hiperglicemia e para os devidos cuidados a ter em casos de aparecimento de feridas. 

Em situações em que os valores obtidos não se enquadram nos valores de referência (Tabela 3), é 

importante o aconselhamento de medidas não farmacológicas [26]. Se estas não forem suficientemente 

eficazes, o utente deve dirigir-se ao médico de forma a iniciar uma terapêutica adequada.  

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 
Pressão Arterial 

sistólica (mmHg) 
 

Pressão Arterial 

diastólica (mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal-alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão arterial ≥140 e/ou ≥90 

Hipertensão sistólica 

isolada 
≥140 e <90 
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Tabela 3 – Valores de referência padrão que permitem a classificação e diagnóstico da Diabetes Mellitus [26] 

* Prova de Tolerância à Glucose Oral **Associado aos sintomas clássicos. 
 

 

 É também importante compreender se o utente se encontra em jejum de aproximadamente 12 horas 

na determinação dos triglicerídeos, uma vez que este parâmetro é consideravelmente afetado com as 

refeições (os valores normais não devem ultrapassar os 150 mg/dl). 

 Relativamente à determinação do colesterol total, os valores obtidos devem ser inferiores a 190 

mg/dl, sendo que é relevante enaltecer a importância do estilo de vida saudável na obtenção de valores 

adequados a este nível. No caso de serem obtidos valores elevados de colesterol (>240 mg/dl), o utente deve 

ser devidamente encaminhado para o médico de forma a ser avaliada a sua situação. 

 Apesar de também ser possível a determinação do ácido úrico na FQF, não tive a 

oportunidade de realizar a mesma. No entanto, deve ser aconselhada a diminuição do consumo de 

carnes vermelhas se os níveis obtidos forem superiores ao recomendado. 

7. VALORMED e recolha de radiografias 

  A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que é responsável pela gestão dos 

medicamentos fora de validade e dos resíduos de embalagens vazias desde 1999. Esta entidade começou a 

dedicar-se a esta temática, uma vez que cada vez mais existe a consciencialização de que os medicamentos 

fora de prazo podem constituir um risco para a saúde da população e também para o ambiente [27]. Assim 

sendo, as farmácias são um local privilegiado para informar os utentes acerca dos riscos existentes e para se 

proceder à recolha deste tipo de resíduos. Assim sendo, a FQF é um ponto de recolha e a maioria dos utentes 

que a frequenta já se encontra sensibilizado a este nível e colabora muito na entrega dos resíduos na farmácia. 

Ao longo do meu estágio, procedi ao preenchimento de algumas informações necessárias quando o 

contentor se encontrava cheio, como, por exemplo, nome e código da farmácia, peso do contentor e 

assinatura da pessoa responsável, sendo que o contentor era posteriormente recolhido pelos 

armazenistas. 

 Para além disso, a FQF também é um ponto de recolha de radiografias, sendo que esta recolha 

pertence a uma campanha anual de reciclagem de radiografias com mais de 5 anos ou sem qualquer valor de 

diagnóstico desenvolvida pela Assistência Médica Internacional (AMI). Esta recolha permite que as 

radiografias sejam devidamente recicladas, e que desta forma não ocorra a sua deposição em aterros e 

posterior contaminação do meio ambiente. Assim sendo, a prata é recolhida e o valor monetário é revertido 

para o fundo da Assistência Médica Internacional [28]. 

8. Atividades complementares  

 Devido ao constante aparecimento de novos produtos e marcas, é muito importante que o 

farmacêutico esteja sempre devidamente informado, de forma a prestar o melhor aconselhamento possível 

Diagnóstico Glicemia em jejum (mg/dl) 
Glicemia PTGO* pós-prandial 

(mg/dl) 

Diabetes Mellitus ≥ 126 ≥ 200 ** 

Tolerância Diminuída à Glicose < 126 ≥ 140 e < 200 

Anomalia da Glicemia em Jejum ≥110 e < 126 ----- 
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aos utentes da farmácia. Assim sendo, a existência de formações complementares é fundamental para 

atualizar o nosso conhecimento cientifico.  

 Desta forma, tive então a oportunidade de conhecer a gama completa da Mustela
®
 e da 

Akileine
®
 (Laboratórios Expanscience

®
) no dia 26 de maio, através de uma formação de 4 horas na 

Ordem dos Farmacêuticos. Esta formação foi extremamente enriquecedora, uma vez que me foi 

permitido aprofundar os meus conhecimentos acerca dos produtos existentes e de melhorar a minha 

capacidade de aconselhamento a nível de produtos relacionados com os cuidados de higiene do bebé, 

de produtos destinados à grávida e também de produtos destinados à resolução de problemas que 

afetam os pés. Durante o meu estágio, tive também a oportunidade de assistir a diversas formações de 

curta duração (15-30 minutos) na FQF sobre a gama Voltaren
®
 (GSK

®
) no dia 18 de maio, Bexident

®
 

(ISDIN
®
) no dia 14 de junho e Parodontax

®
 (GSK

®
) no dia 28 de junho (formações dirigidas pelos 

respetivos delegados comerciais), de forma a aprimorar os conhecimentos acerca dos produtos 

existentes. 

 Ao longo dos 3 meses, desenvolvi também outras competências na farmácia, mais 

concretamente a nível da elaboração de lineares de produtos de dermocosmética e de MNSRM de uma 

forma apelativa e chamativa para o utente. 

Parte II – Projetos desenvolvidos ao longo do estágio 

Tema 1 - A vacinação explicada aos mais novos 

1. Seleção do tema e objetivos  

 A decisão de abordar este tema surgiu devido ao aparecimento de um surto grave de sarampo em 

Portugal e em alguns países da União Europeia nos meses que antecederam o meu período de estágio em 

farmácia comunitária. Nos dias de hoje, a vacinação continua a ser um tema bastante controverso e por vezes, 

alguma falta de informação por parte dos progenitores pode contribuir para a tomada de decisões que 

comprometem a saúde dos filhos e da restante comunidade. Tomei a iniciativa de entrar em contato com as 

responsáveis pela Associação de Solidariedade da Zona das Fontainhas, onde fui voluntária ao longo da 

minha vida académica. Devido ao facto de já conhecer o meu público-alvo (jovens com idades 

compreendidas entre os 10 e os 15 anos), elaborei uma apresentação muito dinâmica (Anexo I), de forma a 

que os jovens presentes pudessem colocar todas as dúvidas que surgissem no decorrer da mesma. Ainda 

assim, para além da informação adquirida ao longo da apresentação, elaborei uma sopa de letras com 

algumas palavras-chave sobre o tema e distribuí também um folheto informativo (Anexo II) com uma 

linguagem simples e facilmente compreensível.  

 Os principais objetivos desta ação foram transmitir conhecimentos aos mais novos e esclarecer 

dúvidas existentes acerca da importância da vacinação. O facto de ter escolhido um público mais jovem 

permitiu que o conhecimento adquirido fosse transmitido aos pais e avós no final do dia, de forma a 

desmitificar determinadas informações que circulam na nossa sociedade acerca desta temática.  
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2. Introdução 

 A vacinação é, sem dúvida, uma das maiores histórias de sucesso da medicina moderna. Graças à 

existência de programas de imunização eficazes e bem-sucedidos no controlo e prevenção de doenças 

endémicas, tem-se evitado milhões de mortes em todo o mundo. Para além da diminuição da mortalidade e 

da morbilidade da população mundial, a administração de vacinas tem permitido a diminuição do número de 

hospitalizações e uma consequente redução dos custos de saúde envolvidos [29]. 

 As vacinas são preparações biológicas que contém substâncias capazes de desencadear uma resposta 

imunitária no organismo. Após a administração da vacina, os macrófagos iniciam o “combate” através da 

destruição do microrganismo e posterior apresentação dos antigénios às restantes células do sistema 

imunitário. Desta forma, os linfócitos T helper são ativados e produzem interleucinas que originam a 

ativação, proliferação e diferenciação dos linfócitos B (Figura 3). Por sua vez, estes podem diferenciar-se em 

plasmócitos (células produtoras de anticorpos) ou em linfócitos B de memória imunitária, capazes de reagir 

de forma rápida aquando de uma exposição futura ao mesmo antigénio [30]. 

 Segundo a OMS, o ato de vacinar é considerado um direito básico de todos os cidadãos e promove o 

controlo de doenças possíveis de serem evitadas pela vacinação. Hoje em dia, os surtos destas doenças 

continuam a suscitar alguma preocupação, uma vez que os microrganismos causadores das mesmas 

permanecem na comunidade, revelando-se uma séria ameaça para a população que não se encontra vacinada. 

Na tentativa de contrariar esta situação, foram criados os programas nacionais de vacinação, com a finalidade 

de impedir a transmissão de determinadas doenças potencialmente perigosas. No entanto, os objetivos destes 

programas só serão claramente atingidos se uma grande percentagem da população aderir aos mesmos, sendo 

que o ideal seria que toda a população aderisse [31]. 

 

 

Figura 3 – Ativação dos linfócitos T helper e consequente ativação, proliferação e diferenciação dos linfócitos B [30]. 
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3. Vacinação 

3.1.  Componentes e principais tipos de vacinas 

 Os principais componentes de uma vacina são o agente infecioso, o solvente (apenas água estéril ou 

em alguns casos podem existir também alguns constituintes biológicos como proteínas ou células dos meios 

de cultura), os adjuvantes (componentes de alumínio que proporcionam um aumento da resposta imunitária 

no indivíduo) e outros constituintes, tais como conservantes, estabilizadores e antibióticos (para evitar 

contaminações) [32]. Atualmente, os cientistas continuam a investigar qual a forma mais eficaz de apresentar 

o agente patogénico às células do nosso sistema imunitário, de forma a que estas o possam reconhecer e 

combater durante uma infeção. Assim sendo, as vacinas podem ser classificadas em 3 grandes grupos: 

vacinas vivas atenuadas, vacinas mortas/inativadas e vacinas sub-unitárias [33]. 

 As vacinas vivas atenuadas contêm estirpes modificadas de um determinado agente patogénico, 

(enfraquecidas pela passagem por um hospedeiro não natural ou por um meio desfavorável ao 

microrganismo). Estas vacinas atuam de uma forma relativamente semelhante ao que ocorre numa infeção 

natural, uma vez que a capacidade do agente patogénico se multiplicar dentro do hospedeiro é preservada, 

induzindo uma resposta imunitária adequada (necessária apenas uma toma). Contudo, neste tipo de vacinas 

existe sempre o risco de o microrganismo atenuado reverter para formas virulentas perigosas e causar a 

doença. A vacina contra o vírus da febre amarela, a vacina contra a varicela-zóster e a vacina oral contra o 

vírus da poliomielite são alguns exemplos de vacinas vivas atenuadas [33,34]. 

 Relativamente às vacinas mortas/inativadas, estas tal como o nome indica, contêm um agente 

patogénico morto ou inativado por um tratamento químico ou físico (calor). Uma das vantagens deste tipo de 

vacinas comparativamente às vacinas vivas atenuadas é o facto de o microrganismo não conseguir reverter à 

forma virulenta, apresentando-se mais estáveis e mais seguras do que as anteriormente referidas. No entanto, 

as vacinas mortas/inativadas promovem uma estimulação mais fraca do sistema imunitário, o que implica a 

toma de várias doses ao longo do tempo para a manutenção da imunidade. Exemplos de vacinas pertencentes 

a este grupo são a vacina inativada contra o vírus da poliomielite, a vacina contra a raiva e a vacina contra o 

vírus da hepatite A [33,34]. 

 As vacinas sub-unitárias são constituídas por frações selecionadas do microrganismo (viral ou 

bacteriano) que melhor conseguem estimular o sistema imunitário. Por vezes, os investigadores utilizam a 

menor porção de um determinado antigénio (epítopo), uma vez que estas porções são muito específicas e 

facilmente reconhecidas pelos anticorpos e pelos linfócitos T. Um exemplo de vacina pertencente a este 

grupo é a vacina acelular contra a tosse convulsa [33]. 

 Existem também outros tipos importantes de vacinas como, por exemplo, as toxóides e as vacinas 

conjugadas. As toxóides são vacinas que contém toxinas quimicamente modificadas (inativadas pelo formol) 

oriundas de bactérias e capazes de desencadear uma resposta imunitária apropriada, como é o caso das 

vacinas contra a difteria e contra o tétano. As vacinas conjugadas são consideradas um subtipo das vacinas 

sub-unitárias, uma vez que é necessária a conjugação de um polissacarídeo da cápsula da bactéria com um 

antigénio ou toxina, sendo produzida uma resposta imunológica capaz de induzir uma memória duradoura. 

Um exemplo deste tipo de vacina é a vacina contra o Haemophilus influenzae do serotipo b (Hib) [34]. 
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 No entanto, encontram-se em desenvolvimento algumas técnicas, com vista ao aperfeiçoamento de 

métodos convencionais que não têm atingido a eficácia pretendida. Assim sendo, surgiram as vacinas de 

DNA e as vacinas de vetores recombinantes. As vacinas de DNA permitem a administração de material 

genético do microrganismo, mais concretamente os genes que codificam antigénios fulcrais do 

microrganismo. Desta forma, as nossas células começam a produzir as proteínas correspondentes e 

promovem uma forte resposta imunitária no nosso organismo. Este tipo de vacinas é considerado um método 

relativamente mais fácil e menos dispendioso do que os métodos convencionais. Por fim, as vacinas de 

vetores recombinantes são aquelas em que se recorre à inserção de porções de material genético de um 

determinado microrganismo num vetor que pode ser um vírus ou uma bactéria atenuada. Esses vetores têm a 

capacidade de mimetizar uma infeção natural, originando uma estimulação do nosso sistema imune [34]. 

Graças aos progressos da biologia molecular e da engenharia genética, estas vacinas são uma abordagem 

bastante promissora como alternativa às vacinas convencionais, sendo então necessário continuar a forte 

investigação a este nível. 

3.2.  Plano Nacional de Vacinação 

 O Plano Nacional de Vacinação é um programa universal que se aplica de uma forma totalmente 

gratuita a todas as pessoas presentes em Portugal. Como já foi referido anteriormente, os principais objetivos 

passam por abranger não só a saúde individual, mas também a saúde da população em geral. A nível 

individual, pretende-se que a pessoa fique imune a determinada doença ou que tenha uma forma ligeira da 

mesma (se existir o contato com o agente infecioso). No caso da proteção da população em geral, pretende-se 

eliminar, controlar e reduzir drasticamente o impacto que estas doenças evitáveis pela vacinação possam ter 

na comunidade [31]. 

 São recomendados diversos esquemas vacinais gerais, tendo em conta a idade e o estado vacinal 

anterior (Tabela 4) e esquemas vacinais específicos em casos de grupos de risco ou que apresentem algumas 

condições especiais.  

 Assim sendo, são recomendadas 11 vacinas a todas as pessoas com idade inferior a 18 anos: vacinas 

contra a hepatite B, doença invasiva por Haemophilus influenzae do serotipo b, difteria, tétano, tosse 

convulsa, poliomielite, infeções por Streptococcus pneumoniae (13 serotipos), doença invasiva por Neisseria 

meningitidis do grupo C, sarampo, parotidite epidémica e rubéola. Ainda assim, são recomendadas a vacina 

contra as infeções provocadas pelo vírus do papiloma humano às raparigas de 10 anos de idade e a vacina 

contra a tosse convulsa às grávidas (em cada gravidez). Importante salientar que as vacinas contra o tétano e 

difteria são recomendadas durante toda a vida (para que a proteção seja adequada e duradoura) [31]. 

 No caso de pessoas pertencentes a grupos da população mais vulneráveis (idosos ou portadores de 

doenças debilitantes), estão recomendadas as vacinas contra a tuberculose, contra infeções por Streptococcus 

pneumoniae (23 serotipos), contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis do grupo B, entre outras [31]. 

É de realçar que a vacinação no primeiro ano de vida é essencial, uma vez que é uma idade de maior 

vulnerabilidade, e por isso é necessária uma imunização precoce.  
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Tabela 4 – Esquema vacinal recomendado [31]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Segurança e eficácia das vacinas 

 Antes de serem colocadas no mercado, as vacinas têm de respeitar normas internacionais exigentes, 

de forma a garantir a segurança aquando da utilização das mesmas. Primeiramente, a vacina tem de ser 

testada em laboratório e num grupo de animais suscetíveis ao agente patogénico, sendo que os resultados são 

devidamente comparados com os resultados obtidos num grupo de animais não vacinados, também eles 

expostos ao agente infecioso. Este estudo tem como finalidade determinar a dose mínima necessária para 

originar a proteção desejada e normalizar a composição da vacina em questão. Numa fase mais avançada, é 

testada em voluntários e tem como principais objetivos, investigar a resposta imunitária (produção de 

anticorpos e sua titulação) e compreender as variações existentes a nível individual como resposta à vacina. 

Importante realçar que após a introdução da vacina no mercado, continua a existir uma vigilância apertada 

relativamente à eficácia a longo prazo e ao surgimento de efeitos adversos raros [33,35].  

 A eficácia das vacinas depende fortemente da forma como estas são transportadas, armazenadas e 

administradas. Assim sendo, os prazos de validade das vacinas devem ser devidamente respeitados, devem 

estar sempre protegidas da luz solar e o seu transporte e armazenamento devem ser efetuados a uma 

temperatura entre os 2ºC e os 8ºC [33]. É importante realçar que podem surgir efeitos adversos ligeiros após 

a injeção (dor e/ou vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e aumento da temperatura), sendo que 

estas situações são consideradas autolimitadas.  

3.4.  Papel do farmacêutico na educação do utente 

 Sendo o farmacêutico o profissional de saúde que se encontra mais acessível à população, este 

desempenha um papel preponderante na resposta a todas as dúvidas e necessidades dos utentes. Desta forma, 

o farmacêutico comunitário deve então explicar aos utentes que a vacinação é extremamente importante para 

que seja possível controlar e eliminar determinadas doenças a nível mundial. Deve também ser explicado que 

as vacinas são devidamente testadas antes de puderem ser administradas à população e que por isso, 

apresentam a garantia de serem totalmente eficazes, seguras e bem toleráveis. É também importante tentar 

desmitificar algumas ideias existentes na nossa sociedade, devido a alguma falta de informação ou à 

existência de determinadas crenças filosóficas ou de natureza médica como, por exemplo, a preferência pelas 

opções médicas alternativas (homeopatia). No entanto, nunca é demais alertar os pais que o calendário de 
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vacinação recomendado pelo Plano Nacional de Vacinação deve ser cumprido, de forma a que os seus filhos 

estejam devidamente protegidos contra as doenças possíveis de serem evitadas pela vacinação. 

3.5.  Avaliação da ação 

 Para além de ser essencial saber comunicar e lidar com os utentes na farmácia comunitária, o 

farmacêutico deverá também estar devidamente apto para transpor os seus conhecimentos fora do seu local 

habitual de trabalho. Assim sendo, encarei o desafio de me deslocar à Associação de Solidariedade da Zona 

das Fontainhas com grande entusiasmo e responsabilidade (Figura 4 e 5).  

 Antes de iniciar a apresentação, elaborei algumas perguntas aos jovens presentes, na tentativa de 

compreender quais os conhecimentos que já possuíam acerca da temática. Notei que existiam algumas 

lacunas de informação, principalmente a nível da composição habitual de uma vacina. Alguns jovens sabiam 

apenas que uma vacina era “uma seringa com um líquido que nos protegia”, mas não tinham ideia da 

composição desse “líquido” nem dos tipos de vacinas existentes no mercado. Ao longo da apresentação, 

tentei sempre utilizar uma linguagem adequada e facilmente compreensível pelo meu público-alvo, 

respondendo a todas as dúvidas que lhes surgiam durante a apresentação.  

 No final da apresentação, recebi um retorno muito positivo das educadoras lá presentes e desta 

forma, considero que todos os objetivos inicialmente traçados foram devidamente cumpridos. Este projeto 

tornou-se uma mais-valia, não só para os jovens presentes (consciencialização da importância que a 

vacinação apresenta nas nossas vidas e transmissão desse conhecimento aos familiares), mas também para 

mim (a nível pessoal e profissional), na medida em que foi extremamente desafiante a necessidade de 

transpor os meus conhecimentos a um público mais jovem e com algumas dificuldades de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 - Onicomicoses 

1. Seleção do tema e objetivos  

 Nas minhas primeiras semanas de estágio pude verificar que muitos utentes se dirigiam à FQF para 

serem aconselhados acerca do melhor método para solucionar as suas micoses nas unhas, uma vez que com a 

chegada do verão, as pessoas tendem a preocupar-se mais com este tipo de problemas (calçado aberto).  

Figura 5 – Jovens a realizarem a sopa de letras após a 

apresentação. 

Figura 4 – Apresentação na Associação de 

Solidariedade da Zona das Fontainhas. 
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Figura 6 –  Anatomia da unha. Adaptada de [36]. 

 

 

 

 Ao interagir com estes utentes, pude rapidamente notar que existia alguma falta de conhecimento 

sobre a patologia inerente e que os utentes abandonavam facilmente a terapêutica por ser um tratamento 

“muito aborrecido” e bastante prolongado. Na tentativa de contrariar estas situações, desenvolvi um folheto 

informativo contendo alguma informação importante sobre a patologia, mais concretamente como surge, os 

principais sintomas existentes, os fatores de risco, as medidas preventivas e os tratamentos possíveis (Anexo 

III). Em relação a este último aspeto, mencionei os principais MNSRM disponíveis na FQF e alertei para o 

facto de ser necessária uma prescrição médica no caso da dispensa de antifúngicos orais, precavendo 

episódios de automedicação.  

 Assim sendo, os principais objetivos desta ação foram disponibilizar a informação necessária aos 

utentes acerca desta doença tão frequente no verão, incentivar a não desistência dos utentes aquando da 

realização dos tratamentos, estimular a adoção de medidas adequadas essenciais na prevenção da patologia e 

por último, adquirir conhecimentos úteis para aconselhar da melhor forma possível os utentes que se 

deslocavam à farmácia com este problema. 

2. Introdução 

 Para a compreensão da patologia propriamente dita, é necessário em primeiro lugar conhecer a 

anatomia e a composição das unhas. Estas são placas de células queratinizadas que se encontram na 

superfície dorsal das falanges terminais dos dedos e participam numa variedade de funções motoras e 

sensoriais. Para além da queratina que confere resistência (principal componente), as unhas são constituídas 

por 7-12% de água (agente plastificante), por lípidos (maioritariamente colesterol) e por sais minerais, 

nomeadamente cálcio, cobre, zinco, magnésio, sódio e ferro [36].  

 Relativamente à anatomia, a unha pode ser dividida em 4 partes principais: a matriz (onde ocorre o 

processo de proliferação e da diferenciação das células epiteliais que gradualmente se queratinizam), corpo 

da unha ou lâmina ungueal (protege o leite ungueal), as pregas ungueais laterais e a borda livre da unha 

(Figura 6). Para além disso, a unha é constituída também pela 

lúnula (zona semicircular mais pálida) e pela cutícula responsável 

pela proteção da matriz [36,37].  O crescimento da unha depende 

de múltiplos fatores como a idade, estação do ano, estado 

nutricional, entre outros. Normalmente, as unhas crescem 0,1 mm 

por dia, sendo que as unhas das mãos crescem 3 a 4 vezes mais 

rápido do que as unhas dos pés [36]. 

3. Onicomicoses 

 As onicomicoses são infeções das unhas causadas por fungos e correspondem a mais de metade das 

patologias que afetam as unhas. A maioria das onicomicoses (90% dos casos) são provocadas por fungos 

dermatófitos, particularmente pelo Trichophyton rubrum e pelo Trichophyton mentagrophytes var. 

interdigitale e as restantes 10% são provocadas por leveduras (Candida spp.) e por fungos não dermatófitos 

(Acremonium spp., Aspergillus spp., Fusarium spp e Scopulariopsis spp.). Esta patologia crónica afeta 

drasticamente a qualidade de vida, diminui a autoestima dos doentes e pode levar à discriminação social [38]. 

Ainda assim, verificou-se que a prevalência da patologia se encontra relacionada com o género e a idade, 
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uma vez que a doença é mais prevalente no sexo masculino e à medida que a idade avança (em ambos os 

sexos) [39]. 

3.1.  Tipos de onicomicoses 

 As onicomicoses podem ser divididas em 5 tipos: onicomicose subungueal distal/lateral, subungueal 

proximal, superficial branca, endonix e distrófica total [40].  

 Onicomicose subungueal distal/lateral 

 É considerado o tipo de onicomicose mais frequente (maioritariamente pelo T.rubrum) e afeta 

predominantemente as unhas dos pés (Figura 7). Neste tipo de onicomicose, a invasão e a penetração do 

fungo faz-se pelas margens distais e/ou laterais da unha, provocando a descoloração, o espessamento da unha 

acompanhada de dor e por vezes, o descolamento da borda livre da unha (onicólise). Em casos mais graves, a 

unha pode mesmo quebrar [39,40].  

 Onicomicose subungueal proximal 

 É o tipo de infeção por fungos não dermatófitos menos frequente (provocada por Aspergillus spp. e 

Fusarium spp.) e apresenta a particularidade de se desenvolver quase exclusivamente em doentes portadores 

do Vírus da Imunodeficiência Adquirida (VIH). A infeção inicia-se pela extremidade proximal e espalha-se 

rapidamente por toda a unha (Figura 8), sendo possível observar-se manchas esbranquiçadas, sem que haja o 

espessamento da unha [40]. 

 Onicomicose superficial branca 

 Ocorre quando o fungo invade as camadas superficiais da unha, originando umas manchas brancas 

na superfície da mesma (leuconíquia), como é possível verificar na Figura 9. Com o tempo, podem também 

invadir as camadas mais profundas e promover a destruição total da unha. Este tipo de infeção desenvolve-se 

maioritariamente nas unhas dos pés e, particularmente, em crianças. É provocado essencialmente pelo 

T.interdigitale e responde de uma forma eficaz ao tratamento tópico [39,40].  

 Onicomicose endonix 

 É caraterizada pela invasão intensa da lâmina ungueal sem que haja o comprometimento do leito 

ungueal. Assim sendo, a unha exibe uma separação lamelar e uma descoloração esbranquiçada (Figura 10), 

sendo que neste tipo de onicomicose, não existe o fenómeno de hiperqueratose nem de onicólise. Este tipo de 

onicomicose é muito raro e é causado pelos fungos T.soudanense e T.violaceum [40].   

 Onicomicose distrófica total 

 Este tipo de onicomicose é a forma mais severa possível e corresponde à forma evolutiva de todos 

os tipos anteriormente descritos (Figura 11). A unha apresenta-se espessa, amarela e bastante friável, sendo 

que quebra muito facilmente [40,41].  
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 Infeções por Candida spp.  

 Estas infeções representam cerca de 5-10% dos casos de onicomicoses e as unhas das mãos são as 

mais afetadas, contrariamente ao que acontece nas infeções anteriormente referidas. Para além disso, este tipo 

de onicomicoses ocorre frequentemente em mulheres e em indivíduos cujas ocupações exijam a imersão 

contínua das mãos em água [40].  

3.2.  Sinais e sintomas associados 

 Os sinais e sintomas inerentes à patologia diferem consoante o fungo envolvido. No entanto, as 

principais alterações observadas são o espessamento e a descoloração da unha (amarela, esbranquiçada ou 

negra em casos mais graves) e o facto da unha se tornar bastante irregular, quebradiça, podendo por vezes 

descolar e causar dor [42]. 

3.3.  Fatores de risco 

 Apesar de todas as pessoas poderem ser afetadas, existem determinados fatores de risco que 

facilitam o estabelecimento destes fungos, nomeadamente a idade avançada (crescimento das unhas lento, 

problemas circulatórios e possível higiene incorreta), a existência de doença vascular periférica, os traumas 

nas unhas (especialmente a nível geriátrico), a hiperhidrose, a prática de desporto e a possível existência de 

alguma infeção como, por exemplo, “pé-de-atleta” [43]. Ainda assim, pessoas com psoríase, diabéticos (má 

circulação periférica) e portadores de imunodeficiências (infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida 

ou pacientes cancerosos em tratamento) são mais suscetíveis ao desenvolvimento de onicomicoses [38,43].  

3.4.  Diagnóstico e tratamento 

 Em primeiro lugar, é necessário avaliar o grau de destruição da unha, o local da infeção e qual o 

fungo envolvido. O diagnóstico é então possível através da observação da unha do paciente, sendo que a 

confirmação do diagnóstico é efetuada graças à existência de determinados testes laboratoriais adicionais 

(técnicas de microscopia e cultura), que permitem diferenciar corretamente a onicomicose de outras possíveis 

doenças, tais como psoríase, infeções bacterianas, dermatite de contato, entre outras [40,41]. Após o 

diagnóstico, a escolha do antifúngico é feita tendo em conta parâmetros como a eficácia, os efeitos adversos 

associados, as interações farmacológicas e a presença de comorbilidades do paciente.  

Figura 7 – 

Onicomicose 

subungueal 

distal/lateral 

[39]. 

 

Figura 8 – 

Onicomicose 

subungueal 

proximal [39]. 

Figura 9 – 

Onicomicose 

superficial branca 

[39]. 

Figura 10 – 

Onicomicose 

endonix [39]. 

Figura 11 – 

Onicomicose 

distrófica total 

[39]. 
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 Antes do início do tratamento, é necessária a remoção da zona infetada da unha para que o 

tratamento tópico seja o mais eficaz possível. Para isso, deve-se efetuar a raspagem da unha com uma lima ou 

através da aplicação de uma pomada de ureia a 40% (o efeito queratolítico promove o amolecimento da unha 

e a posterior remoção sem causar dor) [43]. Relativamente ao tratamento propriamente dito, os fármacos para 

aplicação tópica mais utilizados são a Amorolfina, Ciclopirox, Tioconazol e Clotrimazol. Podem existir em 

várias formulações (cremes, soluções e vernizes), sendo que os vernizes são os mais recomendados, uma vez 

que permitem uma melhor permanência e permeabilidade do fármaco através da unha, comparativamente às 

outras formulações existentes. O tratamento tópico tem uma eficácia limitada (5-12%), porém apresenta 

menos efeitos adversos e interações medicamentosas do que o tratamento oral. Este tipo de tratamento está 

apenas contraindicado em casos muito específicos como hipersensibilidade ao fármaco, gravidez, lactantes e 

em menores de 18 anos de idade [39]. 

 A Amorolfina é um derivado da morfolina que apresenta propriedades fungicidas e fungistáticas 

eficazes contra fungos dermatófitos, não dermatófitos e leveduras [39,40]. Atua inibindo as enzimas          

∆
14

-redutase e ∆
8→7

-isomerase (envolvidas na síntese do ergosterol), promovendo a depleção do ergosterol e 

acumulação de esteróis. Estas alterações resultam na alteração da permeabilidade da membrana e 

consequente morte celular [40].  Este fármaco encontra-se disponível em forma de verniz a 5%, sendo que os 

produtos disponíveis na FQF são o Locetar® (Galderma
®
) e o respetivo genérico (Generis

®
). A sua aplicação 

deve ser efetuada 1 ou 2 vezes por semana durante 6-12 meses [40].   

 O Ciclopirox é um derivado da hidroxipirididona e apresenta uma atividade fungicida, anti-                       

-inflamatória e antialérgica [39]. Existem várias formulações disponíveis, mais concretamente em verniz (a 

8%) e em solução, creme e pó (a 1%), sendo que todas estas se encontram disponíveis na FQF [Mycoster
®

 

(Pierre Fabre
®
)]. Apesar do mecanismo de ação não estar totalmente esclarecido, pensa-se que este fármaco 

funciona como quelante de catiões polivalentes, provocando a inibição das enzimas dependentes de metais, 

sendo que estas estão envolvidas na captação de nutrientes, na produção de energia celular e na degradação 

intracelular de peróxidos [40,44]. Tal como a Amorolfina, este antifúngico apresenta um espetro bastante 

amplo, atuando eficazmente em fungos dermatófitos, não dermatófitos e em leveduras. No entanto, deve ser 

aplicado 1 vez por dia durante 12 meses [40]. 

 O Tioconazol é um antifúngico pertencente ao grupo dos imidazóis e apresenta atividade fungicida 

contra fungos dermatófitos e leveduras. O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição da enzima              

14-desmetil-lanosterol, enzima necessária à formação do ergosterol [40]. O Trosyd
®
 (Pfizer

®
) está disponível 

em creme a 1% e em solução cutânea a 28%, sendo que apenas a solução cutânea se encontra disponível na 

FQF. Deve ser aplicado 1 a 2 vezes por dia durante 6 a 12 meses [45]. 

 O Clotrimazol pertence à mesma classe do Tioconazol, e, portanto, inibe a síntese do ergosterol 

segundo o mesmo mecanismo de ação [46]. É comercializado sob a forma de solução cutânea e em creme a 

1%, sendo que os produtos disponíveis na FQF são o Micolysin
®
 (LabialFarma

®
) e o Canesten

®
 (Bayer

®
) sob 

a forma de solução para pulverização cutânea, pó e creme. São eficazes em particular contra os fungos 

dermatófitos e a sua aplicação deve ser efetuada 2 vezes por dia durante 6 a 12 meses [47,48]. 

 No entanto, os antifúngicos tópicos apresentam uma reduzida taxa de penetração na unha (devido à 

queratina e à natureza lipofílica e peso molecular dos fármacos existentes), provocando recaídas e reinfeções 

na maioria dos casos. Por conseguinte, a combinação com um antifúngico sistémico é recorrente em casos de 
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onicomicoses mais severas, permitindo reduzir a duração do tratamento e aumentar a taxa de cura da 

onicomicose [39]. Assim sendo, os fármacos recomendados para a terapia oral são a Terbinafina, o 

Itraconazol e o Fluconazol, sendo que o tratamento oral apresenta uma eficácia de 80% nas unhas dos pés e 

de 90% nas unhas das mãos [39]. 

 A Terbinafina [Lamisil
®
 (Novartis

®
)] é um derivado da alilamina que apresenta atividade fungicida 

e fungistática, e é considerada tratamento de primeira linha (250 mg por dia durante 6 semanas no caso das 

unhas das mãos e 12 semanas no caso das unhas dos pés). Interfere na biossíntese do ergosterol, através da 

inibição da esqualeno-epoxidase, atuando de forma eficaz em fungos dermatófitos e filamentosos não 

dermatófitos e menos eficaz em leveduras. Os principais efeitos adversos provocados pela toma deste 

fármaco são essencialmente distúrbios gastrointestinais (náuseas e diarreia) e problemas dermatológicos 

como rash, prurido, urticária ou eczema [40]. A metabolização deste fármaco é efetuada pela CYP2D6, o que 

indica que a Terbinafina apresenta uma interação farmacológica potente com fármacos também eles 

metabolizados pela mesma isoenzima como, por exemplo, beta-bloqueadores (Metoprolol), antidepressivos 

tricíclicos (Imipramina, Nortriptilina) e inibidores seletivos da recaptação da serotonina (Paroxetina) [44,49]. 

Ainda assim, existem estudos que revelam que a Terbinafina é hepatotóxica e desta forma, não está indicada 

em pacientes que apresentem patologias hepáticas [40].    

 O Itraconazol [Sporanox
®
 (Janssen

®
)] é um antifúngico pertencente ao grupo dos triazóis que 

apresenta propriedades fungicidas e fungistáticas contra fungos dermatófitos, leveduras e alguns não 

dermatófitos. Atua através da inibição da enzima 14-desmetil-lanosterol, impedindo a formação de 

ergosterol. Os principais efeitos adversos associados consistem em dores de cabeça e problemas 

gastrointestinais e as interações farmacológicas mais graves são causadas pela toma simultânea de estatinas 

(particularmente a Sinvastatina e a Lovastatina, provocando rabdomiólise), pela toma concomitante de 

opióides (originando uma arritmia fatal) e por outros fármacos metabolizados pela CYP3A4. A toma  

recomendada deste fármaco é de 200 mg por dia durante 12 semanas se tratamento contínuo ou 400 mg 1 vez 

por semana (em cada mês) se tratamento em pulsos [40]. 

 O Fluconazol [Diflucan
®

 (Pfizer
®
)], pertence também ao grupo dos triazóis e atua eficazmente em 

dermatófitos e em algumas espécies de Candida spp., segundo o mesmo mecanismo de ação anteriormente 

descrito para o Itraconazol. Os principais efeitos adversos deste fármaco são dor de cabeça, rash, insónia e 

perturbações gastrointestinais. Devido ao facto de ser um fraco inibidor das enzimas do citocromo P450, o 

Fluconazol apresenta apenas algumas interações farmacológicas como, por exemplo, com antiarrítmicos, 

antipsicóticos e com anti-histamínicos [40]. A toma recomendada deste antifúngico é de 300-450 mg por 

semana durante 9 a 12 meses (unhas dos pés) e 150-300 mg durante 4 a 6 meses (unhas das mãos), 

constituindo uma alternativa em pacientes que não toleram os fármacos mais eficazes (Terbinafina e 

Itraconazol) [43]. 

 Novas terapias têm vindo a ser desenvolvidas para combater esta patologia, mais concretamente a 

laserterapia, a terapia fotodinâmica (emissão de fotões de luz que originam espécies reativas de oxigénio no 

interior do fungo), a iontoforese e a utilização de ultrassons, sendo que estas constituem alternativas ao uso 

dos fármacos anteriormente mencionados [43].  
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3.5.  Prevenção das onicomicoses  

 Existem determinadas medidas que podem ser adotadas de forma a prevenir o aparecimento de 

onicomicoses. Assim sendo, é de extrema importância proceder ao tratamento das infeções já existentes 

como o “pé-de-atleta”, de forma a evitar a contaminação das unhas. Para além disso, é importante lavar 

diariamente os pés e secá-los muito bem (especialmente na zona entre os dedos), utilizar calçado adequado 

que permita a pele respirar, utilizar chinelos nos balneários e piscinas públicas, pulverizar o calçado com um 

antifúngico (spray ou pó), não partilhar toalhas e calçado, arejar o calçado que se usou durante o dia, usar 

meias limpas (de preferência de algodão) e cortar e manter as unhas curtas [40].  

 Assim sendo, as pessoas que apresentem fatores de risco para o desenvolvimento desta patologia, 

(pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, doença vascular periférica, diabéticos, entre outros) devem 

tentar cumprir todos estes cuidados de higiene e manter-se sempre alerta para possíveis alterações nas suas 

unhas. 

3.6.  Papel do farmacêutico na educação do utente 

  Muitas foram as situações em que os utentes se deslocaram à farmácia devido a problemas 

relacionados com onicomicoses. Assim sendo, o farmacêutico é uma peça fundamental no que diz respeito à 

resolução do problema, uma vez que presta informação acerca da patologia ao utente e é capaz de aconselhá-  

-lo da melhor forma possível. Para além disso, tem a função importante de alertar o utente acerca da longa 

duração do tratamento a ser efetuado e assim sendo, deverá transmitir uma mensagem incentivadora, de 

forma a contribuir para a adesão ao tratamento medicamentoso (a não adesão constitui o principal motivo 

para ocorrerem recaídas e reinfeções). Ainda assim, o farmacêutico deve tentar compreender se o utente 

apresenta algum dos fatores de risco mencionados anteriormente e se sim, deve reforçar o cumprimento das 

medidas preventivas, de forma a evitarem-se episódios futuros semelhantes. 

3.7.  Avaliação da ação 

 Considero que a decisão de abordar este tema na FQF foi muito enriquecedora para mim, mas 

também para os utentes que frequentaram a farmácia durante o meu período de estágio. O facto de me ter 

debruçado afincadamente sobre este tema contribuiu muito para o meu conhecimento acerca da patologia em 

si e consequentemente, permitiu melhorar o aconselhamento prestado aos utentes a este nível. 

 O facto de ter desenvolvido um folheto informativo e de o ter colocado nos postos de atendimento 

suscitou um enorme interesse e curiosidade por parte dos utentes. Muitos referiam que tinham exatamente 

aqueles sintomas e que já tinham usado determinado produto sem qualquer sucesso. Nestas situações, era 

perguntado ao utente se cumpria a posologia que tinha sido indicada e a maioria admitia que “não tinha 

tempo” e que acabava por se desleixar. Ainda assim, devido ao facto de ter colocado uma sequência de 

imagens que mostrava a melhoria dos sintomas ao longo do tempo (se a posologia fosse devidamente 

cumprida), os utentes comentavam em que “fase da imagem” se encontravam naquele exato momento. Nessa 

ocasião, aproveitávamos para incentivar o utente a continuar o tratamento e a adotar determinadas medidas 

preventivas, ressalvando que a persistência é considerada a chave do sucesso no tratamento desta patologia. 
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Tema 3 – Infeções urinárias 

1. Seleção do tema e objetivos 

 A ideia de desenvolver esta temática surgiu graças à enorme percentagem de utentes que se dirigia à 

FQF com queixas indicativas deste tipo de infeção e ao surgimento de um maior número de casos no verão 

(existência de um ambiente propício ao desenvolvimento bacteriano). Desta forma, ao notar algum 

desconhecimento da patologia por partes dos utentes, desenvolvi um folheto informativo que contemplava 

alguma informação acerca do surgimento da doença e possíveis locais afetados, principais sintomas e grupos 

de risco e também algumas medidas de prevenção que podiam ser adotadas para evitar estas situações 

(Anexo IV). Este folheto informativo foi então distribuído aos utentes que apresentavam os sintomas típicos 

de uma infeção urinária e eram aconselhados a dirigirem-se de imediato ao médico para resolução do 

problema.  

 Os principais objetivos desta ação foram elucidar os utentes acerca da patologia propriamente dita, 

alertar os utentes para a necessidade de se deslocarem ao médico de forma a ser prescrito o medicamento 

mais adequado para cada situação, sensibilizar a população para o aumento da resistência aos antibióticos 

devido à sua utilização indevida e por fim, aperfeiçoar os conhecimentos acerca da temática para que seja 

possível proporcionar um atendimento de maior qualidade aos utentes. 

2. Introdução  

 O sistema urinário é constituído pelos rins e pelas vias urinárias que compreendem os ureteres, a 

bexiga e a uretra. As principais funções do aparelho urinário são manter a homeostasia ácido-base da água e 

dos eletrólitos e excretar os produtos tóxicos que são formados após metabolização. Este processo de 

excreção de urina constitui um mecanismo essencial, na medida em que possibilita a eliminação de 

microrganismos presentes no trato urinário, não permitindo que estes provoquem efeitos nefastos no mesmo 

[50]. 

 As infeções do trato urinário (ITU) resultam de uma inflamação no epitélio urinário de causa 

infeciosa, mais concretamente por bactérias provenientes do trato gastrointestinal ou bactérias colonizadoras 

vaginais, capazes de aderir às células uroepiteliais e de serem transportadas até à uretra [51]. Os principais 

agentes patogénicos causadores são as bactérias Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, sendo que também podem ser provocadas por leveduras do género Candida [52]. 

Estas infeções representam um problema severo de saúde pública, sendo consideradas o segundo processo 

infecioso de maior incidência (infeções extra-hospitalares) e são causa frequente nos cuidados primários [53, 

54].  

 Estas infeções surgem mais frequentemente em mulheres, uma vez que a uretra é mais curta e 

encontra-se muito próxima do ânus, o que facilita a progressão das bactérias do períneo até à bexiga, 

promovendo o início da infeção. Em crianças e idosos, estas infeções são mais prevalentes no sexo masculino 

devido a maior frequência de anomalias congénitas nas crianças (refluxo vesicoureteral ou problemas 

associados com as válvulas da uretra posterior) e problemas associados à hipertrofia prostática que impedem 

o normal fluxo urinário, no caso dos idosos [53]. Podem ocorrer em indivíduos saudáveis e em indivíduos 
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com a saúde debilitada, sendo que os principais fatores predisponentes à ocorrência de ITU são a Diabetes 

Mellitus, obstrução das vias urinárias, estase urinária, gravidez, higiene inadequada, doenças neurológicas, 

doenças sexualmente transmissíveis e sistema imunitário debilitado. Em indivíduos institucionalizados, o 

surgimento de ITU está associado à falta de higiene e à algaliação [53,55].  

3. Infeções urinárias 

3.1.  Classificação das infeções urinárias 

 As ITU podem ser classificadas de acordo com o local anatómico envolvido. Assim sendo, as 

infeções podem acometer o trato urinário inferior (cistites, uretrites, prostatites e epididimites) e o trato 

urinário superior (pielonefrites). As primeiras são normalmente causadas por bactérias oriundas do intestino 

que se disseminam facilmente para a uretra e posteriormente para a bexiga, sendo que a uretrite apresenta a 

particularidade de ser também causada pela Neisseria gonorrhoeae ou pela Chlamydia trachomatis, ambas 

transmitidas sexualmente. Em relação às infeções do trato urinário superior, estas envolvem os ureteres e os 

rins e são causadas pela subida das bactérias desde a bexiga até aos rins ou então quando atingem este órgão 

através da circulação sanguínea (menos frequente) [56].  

 Ainda assim, as ITU podem ser classificadas em complicadas e não complicadas, sendo que as 

complicadas apresentam um maior risco de falha terapêutica e estão associadas a fatores que favorecem o 

desenvolvimento da infeção como, por exemplo, anomalias funcionais ou estruturais do trato génito-urinário 

(obstrução da uretra, cálculos renais, algaliação), história de infeção urinária na infância, existência de 

doenças metabólicas (Diabetes Mellitus), imunossupressão, gravidez (devido à compressão da uretra e 

diminuição do fluxo de urina), idade avançada, pré-adolescência ou pós-menopausa (a diminuição dos níveis 

de estrogénio provoca a diminuição de Lactobacillus e consequente elevação do pH, constituindo um 

ambiente favorável à contaminação bacteriana). Este tipo de infeção é provocado maioritariamente pela 

espécie Escherichia coli, seguida das espécies Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, 

Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus e por último, pelas leveduras do género Candida. As não complicadas compreendem 

as infeções ocorridas em indivíduos imunocompetentes sem patologias associadas e sem anomalias 

urológicas conhecidas, em mulheres não grávidas e em mulheres pré-menopausa [56]. O pico de incidência 

deste tipo de infeção em mulheres observa-se em idades entre 18 e 39 anos, o que coincide com a idade de 

máxima atividade sexual no sexo feminino. Os agentes envolvidos são a Escherichia coli, Enterococcus spp., 

Klebsiella pneumoniae, Candida spp., Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa e 

Streptococcus agalactiae (prevalência pela ordem referida) [52]. 

 Em casos de bacteriúria assintomática, existe um número significativo de bactérias presentes na 

urina (superior a ≥10
5
 UFC/mL), apesar de não existir sintomatologia associada. Por fim, as ITU também 

podem ser classificadas como recorrentes e recidivantes, sendo que as primeiras representam casos em que 

ocorrem 3 episódios de ITU nos últimos 12 meses ou 2 episódios nos últimos 6 meses, enquanto que uma 

infeção recidivante é aquela que é provocada pela mesma bactéria num período máximo de 2 semanas após 

se ter terminado o tratamento antibiótico [54]. 
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3.2.  Sintomatologia 

 As ITU podem ser assintomáticas ou sintomáticas, sendo que neste último caso, o diagnóstico é 

facilitado quando a infeção ocorre em mulheres jovens saudáveis. Assim, os principais sintomas são a disúria 

(dor ao urinar), polaquiúria (aumento do número de micções com diminuição do volume de urina em cada 

micção), noctúrnia (necessidade de se levantar durante a noite para urinar), urgência em urinar, dor pélvica, 

hematúria (presença de sangue na urina) e a urina pode encontrar-se turva e com mau cheiro. Podem existir 

sintomas específicos de cada tipo de infeção, sendo que em casos de pielonefrite, além dos sintomas descritos 

anteriormente, pode existir febre, dor no flanco e vómitos. No caso de uma prostatite, é bastante frequente o 

surgimento de febre com arrepios, urgência e frequência e uma dor com origem retal ou perineal [55]. 

3.3.  Fisiopatologia 

 O sistema urinário pode ser contaminado de 3 formas distintas: ascendente (graças à flora fecal e 

vaginal), hematogénea (contaminação através da corrente sanguínea) e linfática, sendo que a via ascendente é 

a mais frequente (mais de 95%). A virulência da bactéria e a suscetibilidade do hospedeiro são os principais 

fatores que afetam a gravidade da infeção urinária. Os fatores de virulência das bactérias promovem a 

sobrevivência das mesmas em condições adversas e aumentam a capacidade de existir desenvolvimento da 

doença. Normalmente, atuam em conjunto e podem ser modulados de acordo com a resposta do hospedeiro. 

As UPEC (E.coli uropatogénicas) são um grupo geneticamente heterogéneo cujos fatores de virulência 

contribuem para a colonização e persistência das mesmas no sistema urinário. Os seus principais fatores de 

virulência são os seguintes: a presença de adesinas que, tal como o nome indica, promovem a adesão da 

bactéria às células uroepiteliais (pili ou fimbrias), a presença de invasinas e de outros elementos codificados 

em ilhas de patogenicidade (genes responsáveis por fatores de virulência que estão agrupados em fragmentos 

de DNA particulares designados “ilhas de patogenicidade) capazes de aderir e invadir diferentes células do 

hospedeiro, a libertação de determinadas toxinas como o fator citotóxico necrotizante e as hemolisinas e por 

último, apresentam a capacidade de se estruturarem em biofilmes [54,57].  

 Nos casos de ITU sintomáticas, os agentes patogénicos interagem com as células uroepiteliais 

existentes na bexiga ou nos rins através da ativação de determinados fatores de virulência, especialmente 

pelos dois tipos de pili existentes, o tipo I (manose-sensível) e o tipo P (manose-resistente). Posteriormente, 

as bactérias começam a multiplicar-se rapidamente no interior da célula hospedeira (Figura 12), originando 

grupos bacterianos que se desenvolvem até formarem os chamados biofilmes bacterianos (bactérias unidas 

entre si ou à superfície do epitélio urinário), que permanecem durante alguns meses e dão origem às 

chamadas infeções recorrentes ou crónicas [57]. De forma a contrariar a invasão destes microrganismos, o 

organismo do hospedeiro desencadeia uma resposta inflamatória e, consequentemente, promove o 

aparecimento de sintomatologia. Essa resposta inflamatória compreende a produção de citoquinas, a 

infiltração de neutrófilos e de outros leucócitos, a exfoliação das células epiteliais da bexiga que se 

encontram infetadas e a geração de espécies reativas de oxigénio e azoto que promovem a destruição 

bacteriana. Esta acumulação de neutrófilos e de outras células de defesa é responsável pelo edema das 

paredes da bexiga e consequente dor suprapúbica. Ainda assim, a turvação e o aparecimento de leucócitos na 

urina devem-se ao facto de a eliminação destas células ser efetuada por via urinária. Para além disso, a 

produção de proteases e de toxinas (alfa-hemolisina e o fator necrosante citotóxico do tipo I) e os sideróforos 

(sistema de captação de ferro) contribuem para a resposta inflamatória urinária. A hemolisina permite a 
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Figura 12 – Patogénese das ITU. Adaptada de [52]. 

formação de poros na célula do agente patogénico e a lise celular da mesma, facilitando a obtenção de 

nutrientes e de ferro, essenciais para o metabolismo bacteriano. Relativamente ao fator necrosante citotóxico 

do tipo I, este tem a capacidade de induzir a apoptose das células uroepiteliais, promovendo a sua exfoliação 

e consequente invasão bacteriana [57,58] 

 

 

 

 

3.4.  Diagnóstico 

 O diagnóstico clínico das ITU é baseado essencialmente na história clínica do indivíduo, suportada 

pelo exame físico e pela análise da urina. Existem determinadas informações fornecidas que aumentam a 

probabilidade de ser efetivamente uma infeção urinária como, por exemplo, a existência de alguma 

sintomatologia associada (noctúria, disúria, hematúria, dor suprapúbica e ITU anteriores) [59,60]. 

 O diagnóstico laboratorial compreende determinados procedimentos, tais como a avaliação da 

amostra recolhida, análise física e química, microscopia, urocultura e teste de sensibilidade aos antibióticos 

(se resultado positivo). Primeiramente, é necessário a colheita da amostra de forma assética, sendo que deve 

sempre ser rejeitado o primeiro jato. Na avaliação física e química, é possível a suspeita de uma infeção 

urinária quando estamos na presença de piúria (≥ 10000 leucócitos/mL ou ≥10 leucócitos/campo), bacteriúria 

e hematúria. Para além disso, a tira-teste deve ser positiva para a leucocitoesterase e/ou nitrito (indicador de 

bacteriúria). A urocultura permite o isolamento do agente etiológico em questão se existir uma bacteriúria 

considerável (≥ 10
5
 UFC/mL) e o antibiograma é considerado um teste complementar à urocultura, na 

medida em que nos fornece informação acerca dos antibióticos que serão eficazes no tratamento das ITU 
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(através da deteção da sensibilidade do microrganismo em causa) [61]. A urocultura prévia ao tratamento está 

recomendada nas grávidas, no homem, em idade pediátrica, na pielonefrite e nas infeções complicadas ou 

recidivantes da mulher adulta [62].  Para além disso, existem outros testes complementares que podem ser 

utilizados, tais como a hemocultura (não tem nenhum valor em doentes com cistite) e exames de imagem 

(ultrassonografia, a tomografia computadorizada e ressonância magnética), sendo estas últimas utilizadas 

apenas em casos de cistites e pielonefrites que não respondem adequadamente à terapia empírica [59]. 

3.5.  Tratamento 

 Devido à utilização indevida da antibioterapia pela comunidade, as bactérias têm adquirido 

resistências aos fármacos através de diversos mecanismos: degradação do fármaco, superprodução da enzima 

alvo, modificação do local/locais alvo do agente antimicrobiano e utilização de vias metabólicas alternativas 

àquelas que são inibidas pelo antibiótico. Estes mecanismos potenciam o surgimento de infeções 

multirresistentes, sendo que o tratamento se torna cada vez mais difícil e preocupante a nível mundial [55]. 

 Assim sendo, a antibioterapia deve ser escolhida tendo em conta a eficácia, tolerabilidade, espectro e 

padrão de suscetibilidade dos patógenos, disponibilidade, custo e efeitos adversos associados [62]. 

 Em casos de cistite aguda não complicada em mulheres não grávidas, a terapêutica recomendada 

compreende a Nitrofurantoína (100 mg de 6 em 6 horas, durante 5-7 dias), Fosfomicina (3000mg durante 1 

dia) e Amoxicilina + Ácido clavulânico (500+125mg de 8 em 8 horas, durante 5-7 dias), sendo que em casos 

de cistite aguda não complicada na mulher grávida, são apenas recomendados a Fosfomicina e a Amoxicilina 

+ Ácido clavulânico na mesma posologia. A Fosfomicina [Fosfomicina Monuril
®
 (Zambon

®
)], é um derivado 

do ácido fosfórico e atua através da inibição da UDP-N-acetilglucosamina-enolpiruviltransferase, enzima 

responsável pela catalisação da primeira etapa na síntese da parede bacteriana. Apresenta atividade contra 

E.coli, Enterococcus spp. Enterobacter spp., Citrobacter spp. e Klebsiella pneumoniae, mas não é eficaz em 

Staphylococcus saprophyticus. Este fármaco apresenta alguma probabilidade de provocar alguns efeitos 

adversos gastrointestinais [56,62]. A Nitrofurantoína [Furadantina MC
®
 (Mercury Pharma

®
)], é um derivado 

nitrofurano hindantoínico e inibe vários sistemas enzimáticos envolvidos no metabolismo bacteriano e inibe 

também a síntese da parede celular [56]. Apesar de ser considerada tratamento de primeira linha, não deve 

ser prescrita quando o pH da urina se encontra superior a 7, deve ser administrada cautelosamente em idosos 

e é de difícil cumprimento terapêutico (4 vezes por dia) [62]. A Amoxicilina + Ácido clavulânico 

[Augmentin
®
 (GSK

®
), Betamox

®
 (Atral

®
), Clavamox 500

®
 (Bial

®
)] é um antibiótico beta-lactâmico 

associado a um inibidor das beta-lactamases, Apresenta um amplo espectro de ação, e é responsável por 

interferir na síntese da parede celular bacteriana (inibição irreversível da enzima transpeptidase, fundamental 

para a reação de transpeptidase entre as cadeiras de peptidoglicano da parede celular da bactéria, provocando 

o enfraquecimento da parede celular e consequente citólise e morte graças à pressão osmótica). Os principais 

efeitos adversos associados incluem rash, náuseas e vómitos, dor abdominal e dor de cabeça [56,63].  

  Em casos de intolerância ou contraindicação dos fármacos acima referidos, deve recorrer-se à 

utilização de fluoroquinolonas, apesar de estas demonstrarem uma eficácia inferior e de apresentarem uma 

taxa de resistência elevada para ser considerada primeira linha (cerca de 30%) [62]. As fluoroquinolonas 

[Ciprofloxacina: Ciproxina
®
 (Bayer

®
), Levofloxacina: Tavanic

®
 (Sanofi

®
) e Norfloxacina: Uroflox

®
 (Bial

®
)] 

são antibióticos de largo espectro, atuando eficazmente em uropatogénicos gram-negativos, outras 

Enterobacteriaceae e Staphylococcus saprophyticus, graças à inibição da síntese do DNA pela interação com 
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a DNA girase e a topoisomerase IV (responsáveis por contrariar o superenrolamento do material genético 

durante o processo de replicação e pela separação dos cromossomas pelas células-filhas, respetivamente) 

[63]. As fluorquinolonas mais comumente utilizadas são a Ciprofloxacina e a Levofloxacina e apresentam 

poucos efeitos adversos tais como náuseas, diarreia, fotossensibilidade e dor de cabeça [56]. 

 Em casos ligeiros a moderados de pielonefrite, a combinação de Ceftriaxona (1g terapia intravenosa 

ou intramuscular) e de Cefuroxima (500 mg de 12 em 12h) é recomendada durante 7 a 14 dias, sendo que se 

existir alguma intolerância aos beta-lactâmicos, é recomendada a toma de Levofloxacina (750 mg por dia 

durante 5 dias). A Ceftriaxona [Rocephin
®
 (Roche

®
), Betasporina

®
 (Atral

®
)] é uma cefalosporina de 3ª 

geração (atividade melhorada em gram-negativos e variável em gram-positivos), enquanto que a Cefuroxima 

[Zipos
®
 (Instituto Luso-Fármaco

®
), Zoref

®
 (Glaxo Wellcome

®
)] é uma cefalosporina de 2ªgeração (mais 

eficazes contra bactérias gram-negativas e mais resistentes às beta-lactamases relativamente às de 1ª 

geração), ambas responsáveis pela inibição da síntese da parede celular [62]. Relativamente aos casos graves 

de pielonefrite (com sépsis), os doentes devem ser devidamente tratados em meio hospitalar, sendo que o 

fármaco recomendado é a Ceftriaxona (2g por dia, terapia intravenosa ou intramuscular). Se existir 

intolerância aos beta-lactâmicos, é recomendada a administração de Gentamicina [Genta-Gobens
®
 

(Normon
®
), 5 mg/kg/dia terapia intravenosa] seguido de antibioterapia dirigida por antibiograma. É um 

antibiótico pertencente à classe dos aminoglicosídeos, atuando eficazmente em E.coli, Enterobacter spp., 

Pseudomonas spp. e Acinetobacter spp. O seu mecanismo de ação baseia-se na ligação específica à 

subunidade 30S dos ribossomas bacterianos, impedindo o processo de tradução e a consequente síntese 

proteica [63]. 

 Em casos de bacteriúria assintomática em grávidas, deve ser efetuado o mesmo tratamento 

recomendado numa cistite aguda não complicada em grávidas, enquanto que na presença de uma bacteriúria 

assintomática em candidatos a resseção transuretral da próstata, é recomendada a administração de 

Ceftriaxona (1g terapia intravenosa, de 12 em 12 horas, durante 3 a 6 dias), com início 24 a 48 horas antes da 

cirurgia [62]. 

3.6.  Prevenção de ITU 

 Para se evitar o aparecimento deste tipo de infeções, devem ser adotadas determinadas medidas 

preventivas, tais como aumentar a ingestão de líquidos e de alimentos que contém água (pelo menos 1,5 litros 

de líquidos) e urinar regularmente durante o dia para facilitar a eliminação das bactérias que possam existir e 

após as relações sexuais para que seja possível a eliminação das bactérias que possam ter migrado para a 

bexiga. Para além disso, é fundamental ter cuidados gerais de higiene íntima como, por exemplo, secar a área 

genital da frente para trás, evitar situações de congestão pélvica (viagens longas, calças e cintas apertadas) e 

também devem ser evitados produtos que possam provocar irritações na região da vagina e uretra como por 

exemplo, espermicidas, diafragmas, duches vaginais, entre outros [54].  

3.7.  Papel do farmacêutico na educação do utente  

 O farmacêutico exerce um papel fulcral no reconhecimento dos sintomas e no aconselhamento dos 

utentes em situações de ITU. Assim sendo, deve ser fornecida a informação relevante acerca da patologia 

(em que consiste, como surge e sintomatologia associada), sendo que também é importante tentar 

compreender se o utente se enquadra em algum grupo de risco e se o aparecimento de ITU é um 
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acontecimento frequente. É importante salientar que o surgimento de ITU é mais frequente no sexo feminino 

devido à anatomia da mulher, na menopausa graças à diminuição significativa dos níveis de estrogénio e na 

gravidez devido ao aumento do tamanho do útero que origina uma compressão da uretra e diminui o fluxo da 

urina (favorece a proliferação bacteriana). Nestes casos, o farmacêutico deve indicar algumas medidas 

preventivas a serem adotadas, de forma a ser possível evitar o aparecimento deste tipo de infeções nestes 

grupos mais suscetíveis. 

 Após o reconhecimento dos sintomas típicos de uma infeção urinária, o farmacêutico deve 

encaminhar o utente para o médico, de forma a ser efetuado o diagnóstico e a prescrição do tratamento 

adequado a cada situação. Quando o utente se dirige à farmácia para aviar a receita médica, o farmacêutico 

deve explicar a posologia do medicamento em questão, os efeitos adversos possíveis, precauções a ter e 

alertar para o facto de ser necessária a toma do antibiótico até ao final, para que a infeção seja totalmente 

curada.  

 Por fim, é necessário continuar a investigação a este nível, para que seja possível a total 

identificação dos principais mecanismos de virulência envolvidos nas ITU. Essa descoberta será muito 

promissora na prevenção das ITU, uma vez que os investigadores tentariam produzir alguma forma 

farmacêutica que atuasse profilaticamente contra os uropatogénicos numa fase inicial, sem que existisse 

qualquer alteração da nossa flora microbiana. 

3.8.  Avaliação da ação  

 Considero que a ação correu de acordo com o esperado, sendo que a elaboração do folheto 

informativo permitiu que todos os objetivos delineados fossem cumpridos. Algumas utentes que se dirigiam à 

farmácia com este tipo de situações, não compreendiam o porquê do surgimento das infeções urinárias 

durante a sua gravidez ou após a menopausa. Nestes casos, era devidamente explicado que a diminuição dos 

estrogénios (no caso da menopausa) e a compressão da uretra (na gravidez) iriam favorecer a proliferação 

bacteriana, promovendo o aparecimento destas infeções. Ainda assim, a maioria dos utentes com esta 

patologia identificava-se de imediato com os sintomas referidos no folheto e referiam que nem sempre 

seguiam as medidas de prevenção adequadas, sendo que aproveitávamos então para reforçar a importância 

das mesmas na prevenção das ITU e para esclarecer qualquer dúvida que surgisse. Aquando da dispensa da 

medicação prescrita pelo médico, alertávamos sempre para a toma adequada do antibiótico (sempre às 

mesmas horas e até ao final da embalagem), para que a infeção fosse completamente curada, não havendo 

recaídas. 

 Assim sendo, a abordagem desta temática suscitou um enorme interesse nos utentes que se dirigiram 

à FQF e considero que foi muito importante para mim e para os outros colegas da farmácia, na medida em 

que permitiu a aquisição de conhecimentos acerca das ITU e desta forma, contribuiu fortemente para a 

melhoria da prestação de uma informação de qualidade ao utente durante o atendimento ao balcão, 

reforçando o papel fundamental do farmacêutico na melhoria da saúde da população.  
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Considerações finais 

 A unidade curricular de Estágio é essencial para colocar em prática todos os conhecimentos teóricos 

adquiridos e permite também vivenciar o verdadeiro dia a dia de um farmacêutico numa farmácia 

comunitária.  

 Durante o meu estágio, pude compreender que existem diversos problemas existentes a nível da 

farmácia comunitária, nomeadamente a crise existente no sector, a indisponibilidade de alguns medicamentos 

e a desconfiança e falta de informação associada aos medicamentos genéricos, sendo por vezes um assunto 

bastante delicado durante o atendimento ao balcão. No entanto, sempre que existia alguma dúvida quanto à 

eficácia do genérico relativamente ao medicamento de marca, tentei sempre explicar aos utentes que os 

primeiros são igualmente seguros e que apresentam o mesmo princípio ativo e a mesma indicação 

terapêutica.  

 Para além da importância fulcral da gestão e da organização da farmácia no sucesso da mesma, é 

extremamente importante a empatia e a obtenção da confiança do utente. Para isso, o farmacêutico como 

profissional de saúde, deve procurar atualizar o seu conhecimento, de maneira a garantir um atendimento 

personalizado e de qualidade, fazendo com que o utente volte à farmácia numa próxima em busca de um 

atendimento que responda às suas necessidades. 

 Relativamente aos projetos elaborados, estes foram muito bem aceites, quer pela equipa da FQF, que 

me prestou sempre o auxílio necessário aquando da realização dos mesmos, quer pelos utentes que 

frequentavam a farmácia. Estes últimos mostraram-se com muito interesse em relação aos temas abordados, 

aproveitavam para esclarecer todas as dúvidas que tinham em relação aos mesmos e levavam os folhetos 

informativos para casa, de forma a transmitirem os conhecimentos aos familiares e amigos mais próximos. 

Assim sendo, este momento de comunicação entre o farmacêutico e utente foi essencial para estabelecer uma 

relação de proximidade e de confiança neste profissional de saúde e para realçar o papel do mesmo na 

educação da saúde da população. 

 Considero que foi uma experiência única e inesquecível na minha carreira profissional, tendo 

adquirido um elevado nível de conhecimentos e uma maior capacidade de aconselhamento em situações 

reais. Para além disso, permitiu-me elaborar todas as atividades intrínsecas à farmácia de uma forma 

responsável e madura e por isso, considero que foi uma mais-valia não só a nível profissional, mas também a 

nível pessoal. O facto de ter sido possível o atendimento de um público bastante heterogéneo, da preparação 

de manipulados e da existência dos mais variados serviços na FQF, permitiu-me desenvolver determinadas 

valências que não teriam sido possíveis noutras circunstâncias. Assim sendo, considero que foram atingidos 

todos os objetivos inerentes à unidade curricular e tudo isto foi possível e facilitado graças à equipa 

maravilhosa da FQF. Sinto-me extremamente agradecida por todo o companheirismo, pela amizade, pela 

entreajuda, pelos conselhos e acima de tudo, por todo o conhecimento transmitido que me permitiu evoluir 

dia após dia, conhecimento esse que será, sem dúvida, uma mais-valia na minha vida futura.  
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Anexos 
 

ANEXO I – Apresentação sobre vacinação na Associação de Solidariedade da Zona das 

Fontainhas. 
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ANEXO II – Folheto informativo sobre a importância da vacinação. 
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ANEXO III – Folheto informativo sobre as onicomicoses. 
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ANEXO IV – Folheto informativo sobre as infeções urinárias. 
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1. Descripción del centro de prácticas 
[1]

 

1.1.  Características del Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

 El Departamento de Salud Valencia La Fe de la Conselleria de Sanitat es una red sanitaria integrada 

que pertenece a la Generalitat Valenciana. Es considerado el Departamento de referencia de la Comunitat 

Valenciana y atiende las necesidades sanitarias de su área de salud.   

 Es considerado uno de los mejores hospitales de España y de Europa gracias a sus resultados y su 

alta calidad asistencial, tecnológica y docente. Es así reconocido por todas las personas, ya que todos los 

recursos disponibles son aprovechados de la mejor manera, permitiendo que exista una individualización 

terapéutica y una excelente promoción de la salud en la comunidad. 

1.2.  Estructura del Hospital 

 El Hospital Universitari i Politècnic La Fe es un edificio amplio con una superficie construida 

superior a 260000 m² con el objetivo de proporcionar el máximo conforto a los pacientes. Consta de 3 

edificios (el edificio Asistencial, el edificio de Investigación y laboratorios y el edificio de Dirección y 

Administración) y dispone de muchos accesos y circulaciones independientes para los pacientes, 

profesionales y acompañantes. Posee 1000 camas, siendo que todas están en habitaciones individuales, 

proporcionando una estancia más cómoda tanto para el paciente como para sus acompañantes. 

2. Descripción del servicio de Farmacia del Hospital Universitari i Politècnic La 

Fe
 [1]

 

2.1.  Estructura y funcionamiento del servicio de Farmacia 

 El Servicio de Farmacia del Hospital La Fe se encuentra ubicado en el sótano del Hospital y está 

abierto 24 horas todos los días del año, siendo que esto es posible gracias a la presencia de un farmacéutico 

de plantilla y un residente localizados en todo momento. El Servicio de Farmacia consta de 2 farmacias: una 

que atiende las necesidades de los pacientes ingresados en el Hospital y otra que es la Unidad de Farmacia de 

Pacientes Externos que encargase de prestar servicio a los pacientes que no se encuentran hospitalizados. 

 La principal misión del Servicio de Farmacia es promover una farmacoterapia integral y 

personalizada y un excelente sistema de utilización del medicamento en términos de equidad, calidad, 

seguridad y eficiencia, gracias al desarrollo de actividades asistenciales, docentes y de investigación.  

 

Unidades Funcionales que lo componen: 

 Área de Farmacoterapia General y Onco-Hematológica; 

 Área de Elaboración; 

 Área de Gestión; 

 Unidad de Sistemas de dispensación; 

 Área de Calidad y Gestión de riesgos; 

 Unidad de Farmacocinética; 

 Unidad de Toxicología; 
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 Unidad de Farmacogenética; 

 Unidad de Farmacovigilancia; 

 Farmacia Atención Primaria; 

 Área de Docencia; 

 Área de Investigación. 

3. Breve descripción de las unidades funcionales de rotación
 [1]

 

3.1.  Unidad de Farmacoterapia General 

 Las actividades realizadas en el área de Farmacoterapia General tienen como principal objetivo 

promover el uso seguro, racional y eficiente de los medicamentos. Para eso, se utilizan algunos programas 

como Orion Clinic
®
 o Prisma

®
, siendo que el primero revisa todo el historial clínico del paciente, mientras 

que Prisma
®

 es el programa de la prescripción electrónica. También se utilizan otros soportes de información 

como es el caso de la Guía Farmacoterapéutica. Entre las principales actividades realizadas en esta unidad se 

encuentran:   

 La validación del tratamiento farmacológico prescrito por el médico (verificación de parámetros como 

dosis, posología, vía de administración, forma farmacéutica) de forma a asegurar la efectividad y calidad 

del tratamiento del paciente; 

 El seguimiento farmacoterapéutico; 

 Gestión de medicamentos en situaciones especiales como, por ejemplo, medicamentos extranjeros y 

fuera de ficha técnica; 

 Asegurar la manutención de la base de datos del programa de prescripción electrónica; 

 La resolución de consultas que son realizadas por otros profesionales sanitarios; 

 Análisis de la calidad asistencial y el seguimiento al ingreso y al alta de pacientes que han sido 

sometidos a trasplantes. 

3.2.  Unidad de Gestión, Reenvasado y Doses unitarias 

 El área de Gestión de Medicamentos es responsable por la política y procedimientos de compras, de 

forma a asegurar que los medicamentos prescritos a los pacientes están disponibles durante todo el periodo de 

tratamiento. Esos medicamentos son comprados y almacenados en el Almacén General de Farmacia y 

después son dispensados a las farmacias y a las Unidades Asistenciales conforme son solicitados. 

 En la Unidad de Reenvasado, la principal función es el acondicionamiento de una forma continua de 

694 especialidades farmacéuticas que son adquiridas y enviadas al almacén de reenvasado, siendo que 

después las auxiliares de enfermería reponen en el Kardex todos los medicamentos que estaban agotados. 

 De esta forma, cuando el médico hace una prescripción y el farmacéutico valida la misma, la 

medicación es distribuida en carros (cada uno corresponde a una Unidad de Hospitalización distinta y tiene 

35 cajones individuales que corresponden a las camas de los pacientes de la unidad). Las enfermeras sacan 

los medicamentos de los Kardex y los distribuyen en los cajones. Posteriormente, cuando el carro está listo, 

sube a la Unidad de Hospitalización correcta y las enfermeras de esa planta administran la medicación a los 

pacientes a la hora apropiada. 
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3.3.  Unidad de Farmacocinética Clínica 

La Unidad de Farmacocinética Clínica se caracteriza por asegurar y optimizar la terapia 

farmacológica (integral y personalizada), con el objetivo de proporcionar el mejor tratamiento posible a los 

pacientes. De esta manera, es muy importante evaluar ciertos parámetros de modo a que no se produzca 

infradosificaciones, intoxicaciones o incluso interacciones farmacológicas. 

3.4.  Unidad de Ensayos Clínicos 

 La Unidad de Ensayos Clínicos promueve el desarrollo de una investigación científica de excelencia 

(éticamente planificada) y después transfiere ese conocimiento al sector productivo, contribuyendo para el 

avance en medicina y para la mejora de calidad de vida de la comunidad, siendo que esta unidad es una de las 

cinco primeras unidades de referencia en el sector biomédico español. 

 Es un área de extrema importancia una vez que, de acuerdo con la Ley General de Sanidad, los 

ensayos clínicos controlados son esenciales y necesarios para que un medicamento sea autorizado. Mediante 

el Real Decreto 10/90 de 4 de diciembre de 2015, es posible tener acceso a los requisitos establecidos para la 

realización de ensayos clínicos con medicamentos.  

3.5.  Unidad de Gestión de Calidad Asistencial y Riesgos 

Esta unidad se basa en la política de calidad instituida en el Servicio de Farmacia y sus principales 

enfoques son: el circuito del medicamento y la atención farmacéutica centrada en el paciente.  

3.6.  Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UPFE)  

 Es una unidad indispensable porque es donde el profesional sanitario presta atención farmacéutica 

centrada al paciente externo mediante consulta farmacéutica. Es muy importante, en particular, para los 

pacientes que no están hospitalizados y que necesitan de una vigilancia peculiar, tales como los pacientes 

externos trasplantados, oncológicos, pacientes con hepatitis, con hemofilia, pacientes infectados por el Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) o con otras enfermedades como la fibrosis quística. De esta manera, 

todo este proceso ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico y contribuye a la seguridad, 

eficacia y calidad de lo mismo.  

 Los medicamentos que pueden ser objeto de dispensación en esta Unidad son los medicamentos de 

uso hospitalario y diagnóstico hospitalario, los medicamentos extranjeros y los de uso compasivo, los 

medicamentos objeto de ensayo clínico en curso para pacientes externos, los productos y otro material 

sanitario esencial para la administración, las formulaciones magistrales que pueden realizarse, por ejemplo, 

en las oficinas de farmacia y por fin, los medicamentos que están sujetos a algunos procedimientos especiales 

de la Agencia Valenciana de Salud. Las principales funciones de esta área son:  

 Informar y asesorar a los pacientes externos sobre la correcta administración de los medicamentos, los 

posibles efectos adversos e interacciones de modo a promover el uso eficiente y racional del 

medicamento; 

 Dispensar a los pacientes no ingresados las especialidades de uso hospitalario u otras que están de 

acuerdo con el artículo 91 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento; 

 Promover la adecuación de las prescripciones, informar sobre los perfiles de utilización de los 

medicamentos y participar en los proyectos de investigación clínica. 
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3.7.  Unidad de Elaboración de Medicamentos 

 La misión de esta unidad es elaborar y acondicionar medicamentos para que sea posible su 

dispensación individualizada por paciente, siendo que estos son solicitados en los procesos de farmacoterapia 

y ensayos clínicos.  

 Las principales actividades de esta unidad son: proceder a la elaboración y el control de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales, preparación de las mezclas intravenosas (citostáticos y preparaciones 

nutriciones parenterales) y elaboración de las fórmulas para la experimentación y ensayos clínicos. 

4. Descripción completa del área de rotación: Quimioterapia 

 En la Unidad de Quimioterapia se lleva a cabo tareas de gran responsabilidad y que requieren una 

redoblada atención, una vez que los antineoplásicos tienen una poderosa capacidad de destruir o detener el 

crecimiento de las nuestras células, produciendo una gran toxicidad para el ser humano. Así, cualquier error 

como, por ejemplo, la alteración de una dosis puede ser fatal.  

 Las principales actividades realizadas en esta área son la validación farmacéutica de la prescripción 

médica, la elaboración y la dispensación de antineoplásicos y fármacos relacionados, siendo que estos 

últimos son todos los medicamentos que se utilizan como soporte a la terapia antineoplásica o cuyo manejo 

debe ser sometido a las mismas normas de protección del manipulador debido a su peligrosidad. 

4.1.  Procedimiento de validación farmacéutica de la prescripción médica de 

antineoplásicos y fármacos relacionados
 [2]

 

 La validación farmacéutica es una actividad crítica dentro del proceso de Atención Farmacéutica al 

Paciente Onco-Hematológico, una vez que permite identificar, prevenir y resolver errores de la medicación u 

otros problemas relacionados, y así promueve la optimización de la farmacoterapia Onco-Hematológica. 

Además, esta actividad tiene siempre en cuenta algunos aspectos muy importantes como es el caso del uso 

racional del medicamento y la seguridad y la eficiencia de la farmacoterapia del paciente. 

 Antes de iniciar la validación farmacéutica, es muy importante aplicar sistemáticamente los 

elementos estructurales terapéuticos y saber manejar los elementos estructurales técnicos que permiten una 

aproximación real de mejora de la calidad asistencial. Los primeros consisten en el documento de 

indicaciones, los Esquemas Farmacoterapéuticos (EFT) Antineoplásicos y de Soporte estandarizados y los 

documentos de funcionamiento de los programas a utilizar (OncoFarm
®
 y CITOPEDIAT

®
 en casos 

excepcionales).  

 Los elementos estructurales técnicos utilizados son la aplicación informativa OncoFarm
®

 

(validación de las prescripciones médicas), la hoja de cálculo de dosis de Carboplatino, en que es calculada 

según el AUC (Area under curve) del paciente o dosis por m
2
 en casos de pediatría y, por último, los sistemas 

de información MIZAR
®
 y Prisma

®
 para conocer a las características de pacientes diana o de especial riesgo. 

En casos de pediatría que están fuera de la prescripción electrónica, se realiza de forma manual y después se 

introduce en el programa (OncoFarm
®
). Es importante destacar que solo en casos excepcionales se utiliza el 

programa CITOPEDIAT
®
 para la creación de las órdenes y etiquetas de preparación de las mezclas 

prescritas. 
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4.1.1. Secuencia de tareas a realizar 

 Se diferencian 5 tipos de prescripciones, según se trate de: pacientes con EFT antineoplásico nuevo 

(primer ciclo o ciclo único), paciente con EFT antineoplásico en curso, paciente con EFT que contenga el 

fármaco Carboplatino (es necesario el cálculo de dosis), pacientes adultos sometidos a Trasplante de 

Precursores Hematopoyéticos y pacientes pediátricos.  

 

Validación de prescripción en pacientes con EFT nuevo 

1. Transcripción de la información mínima necesaria a partir de la prescripción médica con el objetivo de 

conocer el medicamento, los profesionales, el origen de PRM (problemas relacionados con 

medicamentos) y también las características del paciente. 

2. Validación de la adecuación del esquema EFT antineoplásico basándose en el diagnóstico establecido. 

3. Confirmación de los datos antropométricos (peso y talla) y biométricos atípicos del paciente como, por 

ejemplo, el Índice de Masa Corporal (IMC), Crs (Creatinina sérica) y ClCr (Creatinine Clearance)  

4. Cálculo de la desviación de los datos mencionados en 3. e interpretación de la relevancia clínica que 

suponen para el ajuste de dosis. 

5. Verificación del cálculo de la superficie corporal y del ClCr en caso de terapia con el fármaco 

Carboplatino. 

6. Asignación de la prescripción al EFT estandarizado, verificando las variables del esquema: tipo de 

terapia, identificación del esquema, posología (nombre del fármaco, dosis e intervalo), vía y método de 

administración, duración del tratamiento, días del ciclo con quimioterapia, pauta antiemética basado en 

el riesgo de emesis aguda y por fin, alguna otra farmacoterapia como, por ejemplo, la premedicación. 

7. Revisión del “Histórico del paciente” en el programa informático. 

8. Proceder a la programación de fechas de administración (según el Plan Farmacoterapéutico establecido 

para cada esquema). 

9. Registro escrito con firma del farmacéutico en el impreso de prescripción o en el apartado “Evolución” 

del programa OncoFarm
®
 de todas las actuaciones farmacéuticas que implican modificaciones de la 

prescripción, incluso una breve descripción de los PRM detectados. 

10. Revisión de la transcripción en el momento que se hace la confirmación del tratamiento. 

11. Revisar todas las alertas que aparecen en el programa y poner los motivos que las justifican. 

12. Editar y validar la hoja de preparación de cada paciente con registro de firma del farmacéutico. 

13. Programar la hoja de preparación de cada paciente en la Sesión de Elaboración en que se recomienda 

elaborar sus dosis de forma individualizada. 

 

Validación de prescripción en pacientes con EFT en curso 

1. Comparación de datos de identificación del paciente entre registro manual y electrónico. 

2. Transcripción de toda la información necesaria con actualización de la ubicación del paciente. 

3. Actualización de los datos antropométricos y biométricos. 

4. Cálculo de la desviación de los datos mencionados en 3. e interpretación de la relevancia clínica que 

suponen para el ajuste de dosis. 

5. Verificación del cálculo de la superficie corporal y del ClCr, si procede. 
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6. Comparación del EFT prescrito con el programado, verificando las variables del esquema: tipo de 

terapia, identificación del esquema, posología (nombre del fármaco, dosis e intervalo), vía y método de 

administración, número de ciclo anterior al número máximo de ciclos programados y consecutivo al 

anterior, adecuación de los días del ciclo con quimioterapia, confirmación/adecuación de la pauta 

antiemética basado en el riesgo de emesis y por fin, alguna otra farmacoterapia como, por ejemplo, la 

premedicación. 

7. Comparación de la intensidad de dosis administrada con la historia farmacoterapéutica y plan de 

valoraciones clínicas. 

8. Adecuación de las fechas de administración programadas. 

9. Registro escrito con firma del farmacéutico en el impreso de prescripción o en el apartado “Evolución” 

del programa OncoFarm
®
 de todas las actuaciones farmacéuticas que implican modificaciones de la 

prescripción, incluso una breve descripción de los PRM detectados. 

10. Revisión de la transcripción en el momento que se hace la confirmación del tratamiento. 

11. Revisar todas las alertas que aparecen en el programa y poner los motivos que las justifican. 

12. Editar y validar la hoja de preparación de cada paciente con registro de firma del farmacéutico. 

13. Programar la hoja de preparación de cada paciente en la Sesión de Elaboración en que se recomienda 

elaborar sus dosis de forma individualizada.  

 

Validación de prescripción de dosis individualizadas en pacientes con EFT antineoplásico que incluyen 

Carboplatino 

 Este fármaco es un derivado de platino de segunda generación y es muy utilizado para el tratamiento 

del cáncer. Sin embargo, el principal efecto adverso del Carboplatino es la trombocitopenia (toxicidad dosis 

limitante y relacionada con el AUC). Así, es necesario ajustarse individualmente la dosis según el 

aclaramiento estimado y el AUC, en lugar del método de dosificación, basado en el parámetro superficie 

corporal.  

La ecuación de Calvert es la fórmula más usada para la dosificación de Carboplatino, siendo que la dosis es 

calculada así: 

Dosis (mg) =  

 Para el cálculo del aclaramiento, la fórmula de Cockcroft-Gault es la más utilizada en la práctica 

clínica y es representada de esta forma: 

ClCr =  

 Para evitar las sobredosificaciones o infradosificaciones, está disponible una hoja de cálculo 

(Microsoft Excel
®
) en la Intranet del Hospital que corrige los sesgos que se podrían producir, dado que la 

dosis máxima se considera 400 mg/m². 
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Validación de prescripción de dosis individualizadas en pacientes con EFT Antineoplásico de 

acondicionamiento TPH (Trasplante de Precursores Hematopoyéticos) Adultos   

 Todos los regímenes del acondicionamiento se pautarán según el peso ideal del paciente excepto si: 

 Peso real < peso ideal: utilizar peso real 

 Peso real excede más del 25% del ideal: utilizar peso ideal ajustado 

Peso ideal: Hombres = 50 + 0,9 (altura en cm – 152,5) 

                   Mujeres = 46 + 0,91 (altura en cm – 152,5) 

Peso ideal ajustado: peso ideal + 0,25 (peso real – peso ideal)  

 

Validación de quimioterapia de Onco-Hematología Pediátrica 

 En el caso de pacientes oncológicos pediátricos, la prescripción médica pode llegar como una 

prescripción electrónica (programa OncoFarm
®
) o manual, siendo que en este último caso pueden tener dos 

formatos distintos: tradicional (hojas amarillas/blancas con todos los datos escritos a mano por el médico) o 

el formato protocolizado que son protocolos que están introducidos en las bases de datos, siendo necesario 

rellenar los datos del paciente, tales como los datos antropométricos y cálculo de la dosis. 

 Los requerimientos de información mínima necesaria siguen la misma secuencia que en pacientes 

adultos, todavía deben incluirse algunos datos importantes, tales como la edad del paciente, el diluyente del 

fármaco y cual el volumen y la velocidad de administración adecuada. Para la prescripción/trascripción en el 

programa informático, es necesario introducir el nuevo paciente o actualizar los datos existentes en el 

programa OncoFarm
®
, siendo que la actualización de los datos antropométricos es de suma importancia. La 

secuencia de validación del tratamiento prescrito es: 

1. Validación del tratamiento con Protocolo/hoja de preparación. 

2. Validación de Diagnóstico (indicación). 

3. Revisión de la historia farmacoterapéutica de citostáticos. 

4. Registro de incidencia: localizar el diagnóstico y protocolo del paciente. 

 En términos de validación de la dosificación, en el primer ciclo es obligatorio verificar si el 

protocolo está de acuerdo con el protocolo original (programa OncoFarm
®
), mientras que en los ciclos 

sucesivos es necesario verificar el tratamiento anterior (si es igual) y/o con el protocolo para esquemas 

diferentes y después recalcular la dosis prescrita para el paciente. Así, para niños menores de 12 kg tenemos 

en cuenta la dosificación por kilo, mientras que para niños de peso superior a 12 kg se suele dosificar por 

metro cuadrado. Sin embargo, es posible para niños menores de 12 kg: 

 Mantener la dosificación por superficie corporal (disminuir 1/3 de la dosis prescrita para niños de peso 

superior a 12 kg es decir 2/3 de la dosis/m²); 

 Dosificar por kilo de peso; 

 Otro tipo de ajustes de dosis que deberán explicitarse para cada uno de los protocolos. 

 Diariamente se sacarán las hojas de preparación de los tratamientos validados, siendo que el 

farmacéutico debe comprobar el tratamiento con la hoja de prescripción archivada y verificar si los fármacos 

y el volumen seleccionados por el programa están correctos para procederse a su elaboración. 
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4.2.  Procedimiento de elaboración y dispensación de antineoplásicos y fármacos 

relacionados 
[3]

 

 El proceso de elaboración de medicamentos antineoplásicos y fármacos relacionados es una das 

principales actividades desarrolladas en el Servicio de Farmacia, siendo que el proceso se define como todas 

las actividades que son necesarias efectuar para que sea posible administrar las dosis individuales requeridas 

al paciente.  

 Todos los profesionales responsables por la elaboración de mezclas de citotóxicos deben conocer las 

características más importantes de los medicamentos, así como todo el material necesario para la elaboración. 

Asimismo, deben conocer todos los riesgos (a nivel individual y colectivo) derivados de un manejo 

incorrecto durante la preparación. Son utilizados dos programas informáticos distintos en las etapas de 

elaboración y dispensación de estos fármacos: Farmis
®
 (antineoplásicos, tratamiento de soporte y reposición 

enzimática) y Prisma
®
 (medicamentos biopeligrosos). 

 En el procedimiento de elaboración de un determinado tratamiento se diferencian 4 fases: el 

acondicionamiento del material, la elaboración de dosis individualizada, la validación del tratamiento 

elaborado y por fin la dispensación.  

4.2.1. Acondicionamiento del material para elaboración individualizada de 

tratamiento 
Impresión de hojas de preparación y etiquetas identificativas del tratamiento y del paciente 

 La enfermera clase C es responsable por imprimir la hoja de preparación del tratamiento del 

paciente (Anexo I) y las etiquetas identificativas. La hoja de preparación contempla toda la información 

necesaria para la elaboración: los datos identificativos del paciente (número de historia clínica, nombre y 

apellidos, características antropométricas, servicio, unidad de hospitalización, cama, fecha, esquema, ciclo 

actual, día actual, diagnóstico, indicación, última administración y alergias existentes), la descripción 

detallada del método de elaboración e instrucciones específicas (si procede) y por fin la relación de 

medicamentos y de material fungible requeridos para la elaboración. 

 Además, la enfermera gestiona la prioridad de elaboración de los tratamientos, siendo que estos sólo 

son preparados si están validados por el farmacéutico y confirmados para la administración a los pacientes.  

 

Selección e incorporación de medicamentos y material de partida en batea y acondicionamiento del material 

para la elaboración individualizada 

La auxiliar sala C prepara una batea por paciente y tratamiento con los medicamentos y material 

fungible que se encuentra en la hoja de preparación impresa, anota el lote de medicamentos, quita el embalaje 

primario de los fluidos IV y limpia las superficies externas de los viales con alcohol de 70º mediante arrastre. 

También es responsable por hacer el primero punto de control de calidad que es la comprobación de la 

integridad del envase, con el objetivo de detectar posibles derrames accidentales de manera precoz.  

Control de calidad de productos iniciales 

 El segundo punto de control de calidad es realizado por la enfermera clase C, en que esta verifica 

el nombre comercial, lote, cantidad por unidad, material fungible y realiza el control visual de cada 
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especialidad farmacéutica (integridad del envase y transparencia de la solución). Posteriormente, la 

enfermera clase C valida la hoja de preparación mediante firma. 

 

Incorporación de productos iniciales en sala de elaboración 

 Después del control de calidad de productos iniciales y de la incorporación de las etiquetas y de la 

hoja de preparación en cada batea, la auxiliar sala C la introduce en la sala destinada a la elaboración a través 

del SAS (Safety Access System) de la sala grado C. 

4.2.2. Elaboración de dosis individualizadas de medicamentos por paciente 

La elaboración es responsabilidad de la enfermera clase A/B y esta actividad desenrollase en 

Cabinas de Seguridad Biológica (CSB), siendo que todas las instrucciones, modo de operar, medidas de 

protección y las normas de trabajo están indicadas en la hoja de preparación. Después de la elaboración, es 

necesario confirmar la información de la hoja de preparación con la etiqueta y colocarla en el apartado 

correspondiente a cada preparación (tercero punto de control de calidad). Posteriormente, depositase la 

batea en el SAS para que se pueda recogerla en la pre-sala de elaboración. 

4.2.3. Validación del tratamiento individualizado elaborado 

Acondicionamiento de las preparaciones para su validación 

 La auxiliar sala C recoge la batea, coloca la bolsa identificativa del tratamiento y del paciente y 

después, procede al acondicionamiento externo de las preparaciones, siendo que, si la preparación es 

fotosensible, es necesario introducirla en una bolsa fotoprotectora junto con la etiqueta del paciente, mientras 

que, si la preparación está contenida en una jeringa, la auxiliar sala C tiene que colocarla en una bolsa de 

esteripapel o fotoprotectora, según etiqueta. Por fin, es muy importante comprobar si hay concordancia entre 

el paciente y el tratamiento preparado. 

 

Control de calidad de productos finales 

 La coordinadora/enfermera responsable del control de calidad es también responsable por hacer el 

cuarto punto de control de calidad, es decir, tiene que realizar un control visual, comprobando una serie de 

cosas, tales como la identificación de la preparación con la hoja de preparación, la estanqueidad del envase, 

las características organolépticas de la preparación, el número de envases de las especialidades 

farmacéuticas, el acondicionamiento adecuado y también tiene que comprobar la adecuación de los equipos 

de administración. Después de eso, tiene que registrar en el programa informático que se ha “preparado” y 

“dispensado” y posteriormente, ella imprime la hoja de dispensación, comprueba el destino, anota alguna 

alerta importante y valida mediante firma el control de calidad en la hoja de preparación y en la hoja de 

dispensación. 

 

Acondicionamiento final de las preparaciones para su dispensación 

 Después de hacerse el control de calidad de productos finales, la coordinadora/enfermera coloca 

todas las dosis del paciente en una bolsa de esteripapel e introduce esta última en una bolsa de plástico 

blanca, donde se coloca la etiqueta con la identificación del paciente y comprueba si todo está bien. Una vez 
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preparada, la auxiliar sala C comprueba también las preparaciones con la hoja de dispensación (quinto y 

último punto de control de calidad). 

4.2.4. Dispensación del tratamiento elaborado 

Reparto de las dosis elaboradas 

 La auxiliar sala C dispensa las bolsas de plástico a través de la sala de acceso de entrada/salida al 

área de Elaboración para que sea posible efectuar la distribución por parte de celadores del Servicio. 

 

Recepción y distribución de dosis elaboradas 

 El celador coloca las bolsas en cajas y carros específicos y procede a la distribución de las mismas. 

En el punto de entrega, la enfermera/auxiliar de esa planta recibe las bolsas y tiene que firmar con hora las 

hojas de dispensación. Después, el celador tiene que devolver esas hojas firmadas y las cajas al Punto de 

Admisión Farmacia La Fe Bulevar Sur. Por fin, la auxiliar cuña las hojas de dispensación (fecha y hora) y las 

archiva en una carpeta. 

5. Descripción de las tareas desarrolladas en el área de Quimioterapia  

 Durante los 3 meses de prácticas tuteladas, me fue posible hacer un poco de todo en el área de 

Quimioterapia. En los primeros días de prácticas, me fueran proporcionadas algunas hojas con toda la 

información que es necesaria saber sobre el procedimiento de validación farmacéutica de la prescripción 

médica de antineoplásicos y fármacos relacionados. Después de estar informada de todo, tuve la oportunidad 

de ver todo el proceso de validación de tratamientos de Oncología (niños) en el programa informático 

OncoFarm
®
, siendo que es una actividad de enorme responsabilidad como ya se ha indicado. Además, me 

han demostrado también en el programa informático, como solicitar los medicamentos con estatutos 

especiales, tales como los medicamentos extranjeros y los medicamentos biopeligrosos.  

 De la misma forma, después de tener conocimiento sobre todo el procedimiento de elaboración y 

dispensación de antineoplásicos y fármacos relacionados y también sobre la monitorización y control de salas 

blancas, me fue posible entrar en esta área del Servicio de Farmacia, con el fin de entender mejor como todo 

este circuito funciona (elaboración de quimioterapia y mezclas intravenosas y dispensación de las mismas).  

 Durante mi período de prácticas tuteladas en el Hospital La Fe, los estudiantes de prácticas fueron 

invitados a participar en las sesiones teóricas del XIV Curso de Atención Farmacéutica al Paciente 

Trasplantado, curso organizado por el Servicio de Farmacia del Hospital La Fe. El contenido del curso se ha 

enfocado en un tema muy importante en la práctica clínica que es el trasplante de órganos, ya que se 

encuentra en constante desarrollo y el farmacéutico de hospital tiene una función muy importante en este 

campo, participando activamente y en cooperación con el resto de profesionales sanitarios. De esta manera, 

fue un honor muy grande haber asistido a este curso fantástico que nos proporcionó adquirir mucho 

conocimiento sobre el tema mencionado. 

 En términos de trabajos desarrollados, me propusieron modificar y actualizar la hoja necesaria para 

notificar las sospechas de efectos adversos en niños, efectos estos que ocurren debido a la administración de 

los medicamentos. Después de proponer las alteraciones de la hoja, he tenido oportunidad de subir a la planta 

del Hospital de Día Pediátrico y de tener una breve reunión con las enfermeras de esa sección del Hospital. 

En esa sesión, me fue posible hacer una intervención farmacéutica, ya que expliqué la hoja de la notificación 
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de sospechas de efectos adversos a medicamentos actualizada y como las enfermeras deberían poner toda la 

información imprescindible a partir de ese momento, para que posteriormente sea posible introducir los datos 

en el programa informático (responsabilidad del Servicio de Farmacia). Algunos días después, recibimos en 

el Servicio de Farmacia una hoja para proceder a la notificación de una sospecha de efectos adversos en un 

niño (Anexo II) y me han demostrado cómo se colocaba esa información en la ficha del niño para que el 

médico no pueda prescribir más esa medicación. 

 Además, me propusieron hacer un proyecto específico durante mis prácticas con el título “Revisión 

de los efectos adversos e interacciones más relevantes de medicamentos antineoplásicos y fármacos de 

terapia de sustitución enzimática utilizados en el tratamiento del cáncer” que posteriormente fue presentado 

en el final de mis prácticas en Farmacia Hospitalaria. 

6. Proyecto específico: Revisión de los efectos adversos e interacciones más 

relevantes de medicamentos antineoplásicos y fármacos de terapia de sustitución 

enzimática utilizados en el tratamiento del cáncer 

6.1 Introducción 

 El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades y es causado por cambios en los 

genes que son responsables por controlar la forma como funcionan las células de nuestro cuerpo, en 

particular, la forma como crecen y se dividen. Por consiguiente, las células del cuerpo empiezan a dividirse 

sin control y a diseminarse a los tejidos del derredor. Además, las células cancerosas son capaces de evadir, 

por ejemplo, el sistema inmunitario y el nuestro cuerpo pierde la capacidad para eliminar las células dañadas 

o anormales [4]. 

 El tratamiento del cáncer depende mucho de qué tipo de cáncer existe y de lo avanzado que esté, es 

decir, algunas personas solo recibirán un tipo de tratamiento, pero otras recibirán una combinación de 

tratamientos. Los principales tratamientos del cáncer son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la 

inmunoterapia, la terapia dirigida, la terapia hormonal y por fin, el trasplante de células madre [4].   

 La quimioterapia es un tratamiento que tiene como objetivo detener o hacer más lento el crecimiento 

de las células cancerosas, y entonces es utilizado para el tratamiento del cáncer (para curar el cáncer o reducir 

las posibilidades de que regrese) o para aliviar los síntomas en casos de los tumores que causan dolor. Sin 

embargo, este tipo de tratamiento tiene una gran limitación que es su escasa especificidad, y por eso, las 

células sanas también son afectadas de la misma forma. Ese daño a las células sanas puede originar muchos 

efectos secundarios, siendo que la frecuencia y tipo de tratamiento, la cantidad, la edad y otros parámetros 

como padecimientos de salud son factores que determinan el surgimiento de los efectos secundarios [5,6]. 

Algunos de los efectos secundarios más comunes causados por el tratamiento del cáncer son:  

 Anemia; 

 Infecciones y neutropenia; 

 Sangrados (trombocitopenia); 

 Fatiga; 

 Falta de apetito; 

 Alopecia; 

 Náuseas y vómitos; 
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 Cambios en la piel y las uñas; 

 Problemas gastrointestinales, tales como diarrea y estreñimiento; 

 Problemas en la boca y en la garganta; 

 Neuropatía periférica; 

 Dolor; 

 Problemas de memoria o de concentración; 

 Problemas para dormir; 

 Problemas sexuales y de fecundidad (hombres y mujeres). 

 De este modo, son necesarias algunas estrategias para mitigar y controlar los efectos secundarios 

que pueden surgir en el paciente oncológico. Así, los cuidados continuos o cuidados de soporte son 

tratamientos que permiten la mejora de los síntomas y del componente afectivo y también permiten ofrecer 

algún apoyo psicosocial, demostrándose beneficiosos tanto para los pacientes, como para los que están a su 

alrededor. Estos tratamientos tienen como principal objetivo reducir algunos efectos secundarios, tales como 

las náuseas y los vómitos, el dolor, la diarrea o estreñimiento, entre otros [7]. Además, es sumamente 

importante conocer las principales interacciones farmacológicas que pueden ocurrir y las contraindicaciones 

de los medicamentos antes de iniciar el tratamiento antineoplásico, de forma a evitar complicaciones graves. 

También es necesario monitorizar algunos parámetros fundamentales antes, durante y tras el tratamiento para 

asegurarse que todo va bien.  

 Para disminuir el desarrollo de estos efectos en los pacientes, los investigadores creen que la 

medicina de precisión parece ser una opción adicional importante, en que el tipo de tratamiento es 

determinado por los cambios genéticos en el tumor, siendo que estos cambios promueven que el cáncer 

crezca y se disemine por todo el cuerpo. Así, la esperanza de la medicina de precisión es que los pacientes 

sean tratados de acuerdo con los cambios genéticos existentes y que, de ese modo, reciban un tratamiento 

dirigido y específico con más probabilidad de mejorar el pronóstico de la enfermedad (Figura 1). Para eso, 

es necesario que el médico extraiga una muestra del cáncer y después se envía a un laboratorio, en donde se 

busca cambios genéticos por un proceso designado secuenciación de ADN o perfil molecular. Todavía, los 

investigadores no han descubierto todos los cambios genéticos que pueden existir, pero continúan cada día a 

investigar en busca de nuevas descubiertas que pueden revolucionar el tratamiento del cáncer [4].  

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 1 - La medicina de precisión [4]. 
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6.2 Objetivos 

6.2.1 Objetivo general  

 Recopilar datos sobre los efectos adversos e interacciones más relevantes de medicamentos 

antineoplásicos y fármacos de terapia de sustitución enzimática utilizados en el tratamiento del cáncer 

con el fin de proporcionar una tabla extensa de consulta para su uso en el área de Onco-Hematología. 

6.2.2 Objetivos específicos 

 Permitir la identificación, prevención y la resolución de los PRM; 

 Garantizar que se monitoricen cuidadosamente a los pacientes durante el tratamiento del cáncer; 

 Contribuir al uso racional del medicamento y mejorar la calidad del tratamiento. 

6.3 Material y métodos 

6.3.1 Ámbito 

 Área de Onco-Hematología, Unidad de Quimioterapia, Validación farmacéutica de la prescripción 

médica de antineoplásicos y fármacos relacionados. 

6.3.2 Alcance 

 Todo el Personal del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe que 

participa en la validación farmacéutica de la prescripción médica en el área de Oncología (adultos y niños). 

6.3.3 Diseño del estudio 

 El estudio se considera una revisión bibliográfica porque es resultado de una recopilación de la 

información más relevante sobre el tema mencionado. La búsqueda de los datos contenidos en las tablas se 

basó en una comparación de los datos obtenidos de la Ficha Técnica de cada medicamento y de las bases de 

datos y después se ha seleccionado la información más relevante. 

6.3.4 Población y tamaño de muestra 

 La población a estudiar son los antineoplásicos y los fármacos de terapia de sustitución enzimática 

incluidos en los EFT (Oncología de adultos y de niños). El tamaño de la muestra es de 109 medicamentos. 

6.3.5 Procedimientos 

Recopilación de los nombres de los medicamentos antineoplásicos y fármacos de terapia de sustitución 

enzimática utilizados en Oncología de adultos y de niños 

 Para hacer la recopilación, me ha sido proporcionada una lista con los fármacos más utilizados hoy 

día para el tratamiento del cáncer y también una lista de los fármacos componentes de quimioterapia desde 

diciembre del 2016 hasta febrero del 2017.  

 

Elaboración de tablas con la información recopilada mediante la ficha técnica de los medicamentos en 

cuestión y las bases de datos  

 Después de la recopilación de los nombres de los medicamentos, se realizó una búsqueda exhaustiva 

sobre algunas características más relevantes de los fármacos: las contraindicaciones, las interacciones con 

otros medicamentos, los efectos adversos, el tratamiento de los mismos y la monitorización del paciente 
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durante el tratamiento. Posteriormente, se ha hecho 4 tablas siendo que en dos de ellas fueron colocados los 

medicamentos antineoplásicos más comunes en Oncología, mientras que en las otras dos tablas se colocaron 

los medicamentos antineoplásicos y fármacos de terapia de sustitución enzimática disponibles para el 

tratamiento de quimioterapia desde diciembre del 2016 hasta febrero del 2017.  

 Para completar la tabla, se ha hecho primero una búsqueda en la ficha técnica de los medicamentos 

(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y en las bases de datos Bc Cancer Agency
®
, 

Micromedex
®
 Solutions y UpToDate

®
 y se ha comparado y seleccionado la información más relevante. Las 

tablas fueron hechas en el programa Microsoft Excel
®
. 

 

FICHA TÉCNICA DEL MEDICAMENTO 

 

Figura 2 - La página Web del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA  

Fuente: https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. 

 

 Como fue referido anteriormente, se ha hecho la mayor parte de la búsqueda en la página Web del 

Centro de Información de medicamentos online (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS). En esta página Web (Figura 2), es posible el acceso a todas las 

informaciones de cada medicamento [8]. Entonces, me ha sido posible completar en la tabla algunos de los 

principales efectos adversos, el tratamiento de los mismos, la monitorización del paciente durante el 

tratamiento, las contraindicaciones y también las posibles interacciones farmacológicas y su gravedad. 

 

 

 

 

 



MEMORIA DE PRÁCTICAS TUTELADAS – HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE 
 

15 
 

BASES DE DATOS 

BC CANCER AGENCY
®

 

 

 

 

BC Cancer Agency
®
 es una agencia que pertenece a la Autoridad de Servicios de Salud Provincial 

en Canadá y tiene 3 misiones muy bien definidas que son: reducir la incidencia del cáncer, reducir la tasa de 

mortalidad por cáncer y, por último, contribuir para la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen 

este tipo de enfermedad. En su página Web (Figura 3), hay un tema que tiene todas las directrices sobre el 

tratamiento de los efectos adversos que pueden ocurrir después de la administración de los fármacos 

antineoplásicos y relacionados [9]. 

MICROMEDEX
®
 SOLUTIONS 

Figura 4 - La página Web de la base de datos “Micromedex® Solutions” 

Fuente: http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/. 

 

Figura 3 - La página Web de la base de datos “BC Cancer Agency
®

” 

Fuente: http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals/professional-resources/cancer-management. 
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Micromedex
®
 Solutions es una base de datos online que es muy utilizada en la clínica. Tiene la 

información crítica sobre las enfermedades, los medicamentos, su toxicología entre otras cosas, de forma a 

que los profesionales sanitarios puedan hacer las opciones terapéuticas más adecuadas y mejorar de una 

manera significativa los resultados del paciente [10]. En esta base de datos (Figura 4), he podido encontrar 

las principales interacciones farmacológicas y su gravedad (mayor, moderada o menor) y también las 

contraindicaciones de cada medicamento. 

UpToDate
®
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 UpToDate
®
 es un recurso de apoyo a las decisiones médicas, siendo que fue creada por médicos y 

toda la información es basada en la evidencia clínica [11]. En esta base de datos (Figura 5), he podido 

encontrar las principales contraindicaciones de los medicamentos y también como se deben monitorizar los 

pacientes durante la terapia antineoplásica.  

6.3.6 Variables 

Las variables de esta revisión son algunas características más relevantes de los antineoplásicos y 

fármacos de terapia de sustitución enzimática como, por ejemplo, los efectos adversos, el tratamiento de los 

mismos, la monitorización del paciente durante la terapia, las contraindicaciones de los medicamentos y las 

posibles interacciones con otros fármacos. Con este conocimiento, es posible mejorar la calidad del 

tratamiento, garantizar el bienestar de los pacientes y prevenir complicaciones graves asociadas con la 

medicación. 

6.4 Resultados 

 Debido a la extensión de las tablas realizadas, se incluye los modelos de las tablas originales. Las 

tablas 1, 2 y 3 se refieren a los medicamentos antineoplásicos más comunes en Oncología. Se aplicó a 56 

fármacos, siendo que 2 de estos son enzimas y otros 3 son anticuerpos monoclonales. 

 

Figura 5 - La página Web de la base de datos “UpToDate®” 

Fuente: www.uptodate.com/contents/search. 
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Tabla 1 –  Efectos adversos de los medicamentos antineoplásicos más comunes en Oncología y monitorización del 

paciente durante el tratamiento. 

 

 

Tabla 2 – Tratamiento de los efectos adversos de los medicamentos antineoplásicos más comunes en Oncología. 
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Tabla 3 – Interacciones farmacológicas y contraindicaciones de los medicamentos antineoplásicos más comunes en 

Oncología. 

 

 

Las tablas 4, 5 y 6 se refieren a los medicamentos antineoplásicos y fármacos de terapia de 

sustitución enzimática disponibles para el tratamiento de quimioterapia desde diciembre del 2016 hasta 

febrero del 2017 y se aplicó a 53 fármacos, siendo que 2 de estos son enzimas, 3 son anticuerpos 

monoclonales y 16 son fármacos utilizados en la terapia de soporte. 

 
 

Tabla 4 - Efectos adversos de los medicamentos antineoplásicos y fármacos de terapia de sustitución enzimática 

disponibles para el tratamiento de quimioterapia desde diciembre del 2016 hasta febrero del 2017 y monitorización del 

paciente durante el tratamiento. 

. 
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Tabla 5 - Tratamiento de los efectos adversos de los medicamentos antineoplásicos y fármacos de terapia de sustitución 

enzimática disponibles para el tratamiento de quimioterapia desde diciembre del 2016 hasta febrero del 2017. 

 

 

Tabla 6  – Interacciones farmacológicas y contraindicaciones de los medicamentos antineoplásicos y fármacos de terapia 

de sustitución enzimática disponibles para el tratamiento de quimioterapia desde diciembre del 2016 hasta febrero del 

2017 
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Figura 6 - Principales efectos adversos que pueden ocurrir debido a la administración de medicamentos quimioterápicos 

y tratamiento de soporte correspondiente. 
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6.5 Discusión 

 Con esta revisión bibliográfica, he podido observar que el cáncer es considerado como “la gran 

epidemia del siglo XXI” y hoy día es posible luchar contra esta enfermedad gracias a terapias convencionales 

y otras más innovadoras. 

 Después de completar las tablas con los datos obtenidos de fuentes científicas, es posible verificar 

que los principales efectos adversos de los fármacos mencionados son los trastornos gastrointestinales 

(náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento), los trastornos de la sangre (anemia, neutropenia, 

trombocitopenia), las infecciones, las artralgias/mialgias y las reacciones alérgicas. También es bastante 

común que el tratamiento provoque fatiga, caída del cabello, alteraciones de los electrólitos o de algunas 

enzimas, toxicidad de algunos órganos, tales como hígado, pulmones, riñones, entre otros. En esta revisión, 

todos los fármacos pesquisados pueden originar efectos adversos.    

 Así, la terapia de soporte es fundamental para controlar los efectos secundarios que pueden surgir en 

el paciente, siendo que los fármacos más utilizados son los antieméticos, antidiarreicos, laxantes, agentes 

antimicrobianos, corticosteroides, antihistamínicos, factores estimulantes de colonias de granulocitos, 

solución de bicarbonato de sodio al 0,9% y otros fármacos adyuvantes como el fármaco Leucovorin que es 

usado en pacientes que hacen terapia con Metotrexato o el fármaco Mesna en pacientes que hacen terapia con 

Ciclofosfamida o Ifosfamida (Figura 6).  

 La monitorización del paciente antes, durante y tras el tratamiento también es de extrema 

importancia, una vez que determinados parámetros tienen que ser muy bien controlados para que la dosis 

siguiente sea administrada como es el caso de los parámetros hematológicos (valores muy alterados pueden 

requerir un ajuste de dosis o retraso del ciclo). Además, también se deben monitorizar las funciones vitales 

que pueden estar en riesgo como, por ejemplo, la función cardíaca, hepática, renal y pulmonar.  

 También es muy importante tener conocimiento de todos los fármacos que son tomados por el 

paciente, una vez que pueden ocurrir interacciones que pongan en peligro la vida del paciente. La mayoría de 

las interacciones ocurren gracias a su asociación con otros medicamentos antineoplásicos, inmunosupresores, 

antidepresivos, antifúngicos, vacunas vivas y con antiinflamatorios no esteroides. Las contraindicaciones más 

frecuentes de los medicamentos de este estudio son la hipersensibilidad al fármaco o a cualquier componente 

de la fórmula, las infecciones activas, la mielosupresión y las disfunciones hepáticas o renales existentes. Por 

fin, todos los fármacos de esta revisión presentan algún tipo de contraindicación, pero de los 109 fármacos 

pesquisados, sólo 92 presentan interacciones farmacológicas.  

6.6 Conclusiones 

La quimioterapia es uno de los tratamientos más utilizados, siendo que los fármacos empleados en el 

tratamiento (solos o en combinación) tienen la propiedad de interferir con el ciclo celular. Desgraciadamente, 

los fármacos afectan las células y tejidos normales del organismo, originando consecuencias indeseadas que 

producen molestias, incomodidad y pueden ser mortales. Así, como era necesario garantizar el control de los 

efectos secundarios en los pacientes, algunos tratamientos surgieron como los cuidados continuos o cuidados 

de soporte. Estos cuidados son muy importantes para ayudar a prevenir y controlar los principales efectos 

adversos y como consecuencia, permiten una mejor adherencia terapéutica en pacientes que están sometidos 

a tratamiento para el cáncer.  
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Es igualmente importante tener conocimiento de las interacciones farmacológicas, de las 

contraindicaciones de los medicamentos y también de los parámetros que son necesarios monitorizar durante 

la terapia. Entonces, las tablas de consulta realizadas constituyen una plusvalía en el área de Onco-                  

-Hematología, una vez que tienen las informaciones necesarias para garantizar que los pacientes están bien 

monitorizados durante todo el tratamiento y para permitir la identificación, prevención y la resolución de los 

problemas relacionados con medicamentos. Por fin, las tablas también contribuyen a optimizar el tratamiento 

del cáncer, garantizando el bienestar y una mejora de la calidad de vida del paciente oncológico. 

7. Valoración personal y conclusiones 

 Mi primer contacto con la Farmacia Hospitalaria ocurrió en Portugal gracias a unas prácticas 

extracurriculares de 2 semanas proporcionadas por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad del Porto y, por lo tanto, como me gustaría conocer mejor el papel esencial del 

farmacéutico en el hospital, he decidido hacer 3 meses de prácticas en el Hospital La Fe.  

 Durante mis prácticas, tuve ocasión de adquirir un profundo conocimiento sobre los procedimientos 

efectuados en el área de Oncología y también sobre los principales fármacos que son utilizados para tratar los 

pacientes oncológicos, y así me fue posible poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la 

universidad. Estos 3 meses fueran un desafío para mí, porque nunca había tenido contacto con el idioma y de 

esta forma, creo que ese fue mi principal problema en el inicio, pero he superado bien ese obstáculo con el 

pasar del tiempo.  

 Estoy muy agradecida por la oportunidad de hacer mis prácticas en el Hospital La Fe y por todo lo 

que me han enseñado, en particular, les agradezco que me hayan demostrado como los farmacéuticos 

hospitalarios son una pieza fundamental para mejorar la calidad del tratamiento de los pacientes y de qué 

manera contribuyen para el uso racional del medicamento. 

 En conclusión, considero que el período de prácticas es sumamente importante, una vez que es el 

periodo en que es posible aplicar en la práctica clínica los conocimientos teóricos que adquirimos en la 

universidad durante todo nuestro grado y entonces, considero que hacer mis prácticas en Farmacia 

Hospitalaria fue una experiencia muy gratificante y extremadamente enriquecedora para la mía carrera 

profesional. 
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Anexos 

 

ANEXO I - Ejemplo de la hoja de preparación del programa Farmis® 
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ANEXO II - Ejemplo de la hoja actualizada para la notificación de sospechas de 

efectos adversos a medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


